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 ده ی چک 
گیرنتد هته دیملمتاستتتی یمومی ی ی از  از ابزارهتای متفتاو ی بهره می   ژئوپلیتیت  المللی و روابط  هتا در بررراری ماتاستتتیتات بین دولتت 

هااده دارد و    ن یی  ع  ی ها نقشت برداشتت آن   ح ی و  صتح  گران ی مااست  نزد د  ی مل   ر ی  صتو  جاد ی در ا ِی هر هشتور یموم   ی ملماست ی د هاستت   آن 

ها نقش هشتور  ی مل   ت ی اما  ن ی  ام با هدف    ی الملل   ن ی ب   ی ها د ی در مقابله با  هد   ژه ی و ه ها ب هشتور   ی است ی ست - ی اهداف فرهاگ   شتیرد ی در پ    واند ی م 

این مقاله بر آن     د ی نما   فا ی مهم ا  ی نقشت ی یموم   ی ملماست ی اهداف د در  أمین     واند ی هارا م  ی ابزار  رجمه به مثابه هاشتی فرهاگی و  هاد     فا ی ا 

با استتفاده از رو  پژوهش  رهییی،  ی،  یموم   ی ملماست ی از د   ی ا به مثابه شتاهه   ،  رجمه   ی ملماست ی مفهوم د   یالوه بر پیشتاهاد و  ییین استت هه 

ی  هایی ماناد ستازمان فرها  و ار یااات استالمی، مرهز ستامانده را ارزیابی هاد، دستتگاه  رجمه    ی ملماست ی د ی  متول   ی ها یمل رد دستتگاه 

هتای این   جهتانی  قریت   ابزارهتای دریتافتت داده م  رجمته، مجم  جهتانی اهتل بیتت، جتامعته المصتتتافی، ستتتازمتان  یلیجتات استتتالمی و مج 

های پژوهش نشتتان داد  پژوهش ییات بودند از انجام مصتتاهیه اهتصتتاصتتی با هارگزاران مربوا و اراهی پرستتشتتاامه  تصتتصتتی   یافته 

و   گر ی د   ی ها هشتور  ی از اف ار یموم   ی ماف   ی ها در زدودن انگاره    واند ی هار گرفته شتود م ه هه هوشتمادانه ب   ی  رجمه در صتور    ی ملماست ی د 

   موثر باشد ی  ملماس ی نوع د   ن ی ا مجری هشور   ی مثیت از فرها  و جامعه   ی ر ی هلق  صو 
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Abstract  

Nation-states employ different tools for establishing international and geopolitical 

relations. Public Diplomacy (PD), as an important tool, plays a decisive role in creating 

an appropriate national image and correcting misunderstandings and/or negative images 

of a nation in the minds of “others”. Moreover, it can help advance the cultural and 

political goals of a nation-state in different parts of the globe, counter international 

threats, and provide national security. Functioning as a cultural action and an efficient 

tool, translation can play a significant role in achieving public diplomacy goals. The 

study presented in this paper defines and elaborates the concept of Translation 

Diplomacy (TD) as a very influential sub-category of public diplomacy. It evaluates not 

only the performance of Iranian state organizations and actors involved in developing, 

dictating, enforcing and implementing the policies of the Iranian TD abroad from 1997 

to 2013 but also the consequences of the activities employing mixed-method research. 

To this end, a questionnaire was developed based on the theoretical concepts derived 

from the current literature in translation studies and PD and the propositions derived 

from exclusive interviews done with relevant figures in the field. The questionnaire was 

validated and then administered among some 50 Iranian cultural diplomats to have their 

opinion regarding the topic of the study, providing a basis for elaborating the concept of 

TD thereof. The results of the study indicate that TD can be very helpful in correcting 

negative perceptions of foreign publics and creating positive images of TD practitioners 

and their culture.    
 
Keywords: Translation Studies, Public Diplomacy, Translation Diplomacy, Cultural 

Turn, Agent. 
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 مقدمه  

چرهش فرهاگی و ایتدئولوژیت  در ماتالعتات  رجمته نقشتتتی مهم در  جییر نگتاه بته  رجمته بته مثتابته یاصتتتری  

 أثیرگذار بر بافت ستیاستی، اجتمایی و فرهاگی هاهم بر  ولید و پذیر   رجمه و نیز و  أثیرپذیر از آن ایفا هرده  

شتااهتی موثر بر  ولید  رجمه به  ن زبا استت  در چرهش فرهاگی،  مرهز ماالعات  رجمه از بررستی یوامل متای و  

هاتد یوامتل فرامتای موثر بر  ولیتد و  وزی   رجمته از جملته محیط فرهاگی و اجتمتایِی پتذیرنتده  رجمته  جییر می 

 (p.134 Pym, 2014,)
  این  جییر مهم در روی رد نظری و پژوهشتتی به ماالعات  رجمه زمیاه را برای بررستتی    

هتای متاوع آن در جتامعته هتدف و  موثر بر  ولیتد و  وزی   رجمته،  عیین هتارهرد   1فرامتای و پیرامتای نقش یوامتل  

 ییین چگونگی یمل رد هاشتتتگران متتلر در این فرایاد فراهم هرد  روابط ردرت و  یعات ناشتتتی از آن برای  

مورد  وجه  رجمه پژوهان در  های   رین محور فرایاد  رجمه و نوع هارهرد آن در زبان و فرها  مقصتد از جدی 

معتقدند هه ِایمال ردرت در    ( Baker, 2006, p.1) پردازان  دو دهه اهیر بوده استت  در همین راستتا برهی از نظریه 

ای استت هه  های ارف مقابل به گونه ها و رفتار  رین ستاح هود نارر بر اثرگذاری و جهت دهی به هواستته یالی 

های  در هالل ررن   2ملی   در وار  با رواج بیش از پیِش مفهوم دولت     ری شتتتود نزاع آشتتت ار و مستتتتقیم جلوگی از  

نوزده و بیستتتت و  جییر ماهیت ردرت به ستتتوی دموهراستتتی هواهی و  قویت نقش مردم در  عیین زمامداران و  

هوزه  ویژه ای از ردرت به ادبیات ستیاستی و به ه ها، مفهوم  از های داهلی و هارجی دولت جهت دهی به ستیاستت 

 واناد با مدیریت و مهادستتی اف ار یمومی مردمان ستتایر  ها می روابط بین الملل راه یافت هه بر استتاآ آن دولت 

ها، بدون  وستتل به ردرت ستتتت به  امین  ها و  رجیحات و  جییر پارادایم ف ری آن ملل و شتت ل دادن به اولویت 

  این مفهوم  ازه از ردرت هه  ( Nye, 2004, p.p. 5-10) های هدف بمردازند مااف  ملی و راهیردی هود در هشتور 

     ای در مااسیات بین المللی یافته است شود جایگاه برجسته از آن به »ردرت نرم«  عییر می 

ها از  ی ردرت نرم استت هه به دنیال  امین مااف  ملی هشتور دیملماستی یمومی ی ی از ابعاد مهم و  عیین هااده 

ها،  هوشتد با  قویت و شت ل دادن به برداشتت آن اریق نفوذ در اف ار یمومی مردمان ستایر هشتورهاستت و می 

  هشتور مجری دیملماستی یمومی ستو   شتان را در جهت  امین مااف رفتار مردم هشتور)های( هدف و دولت متیوع 

  شتتاید به همین دلیل باشتتد هه در ای ستته دهه گذشتتته و پی از  جییرات (Pament, 2013, p.p. 12; 41)دهد  

شتگرف در نظم بین المللی و دگردیستی ماهیت ردرت در یرصته بین الملل پی از  حوجت جا  سترد،  ولید  

  در این  ( Van Dorslaer, 2012, pp.122-123) ر گرفته است  متن  حت  اثیر ستاهت  صویر فرهاگی و ملی ررا 

________________________________________________________________ 

1. Paratextual 

2. Nation-state 
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ستازی و  صتویرستازی به شتمار های نشتر ااالیات، یاملی ردر ماد در هویت   رین ابزار میان  رجمه ی ی از مهم 

های هاشتتگران ستتیاستتی در  ها و رفتار همچاین  رجمه هم در  وجیه روی رد   ( p.1 ,2006)   به یقیده بی ر  رود می 

هاتد  لتذا دستتتتگتاه هتای ایتدئولوژیت  نقش محوری ایفتا می یرصتتته روابط بین الملتل و هم در ایجتاد و رف  نیتاز 

  گزیاد و نیز  عیین های هدف بر می  واند با آثاری هه برای  رجمه و  وزی  در هشتتتور دیملماستتتی هر هشتتتور می 

های مورد نظر هود را برای شتت ل دهی به اف ار دستتتور العمل چگونگی انجام  رجمه،  صتتویر مالور و روایت 

 یمومی متاایان هدف، ایجاد و ماتشر هاد  

نقش  رجمه در مهادستتی ایدئولوژی  اف ار و ایجاد ماازیات بین المللی از ستتوی محققان متتلر بررستتی 

ها انجام  های دیملماستی یمومی هشتور ماد در زمیاه جایگاه  رجمه در  حقق ستیاستت شتده اما  ا هاون  حقیقی نظام 

ها  ران و در نتیجه  صتحیح برداشتت آن ها نزد دیگ نشتده استت  دیملماستی یمومی در ایجاد  صتویر مااست  از ملت 

ها در دیگر نقاا جهان،   واند در پیشتیرد اهداف هشتور گونه دیملماستی می نقشتی  عیین هااده دارد  همچاین این 

رو، و با  وجه  ها، موثر باشتد  از این های بین المللی و در نتیجه در  امین امایت ملی هشتور ویژه در مقابله با  هدید به 

هتای متولی   رجمته در  تامین اهتداف متذهور، این مقتالته زتتتمن ارزیتابی اجمتالی از یمل رد دستتتتگتاه بته اهمیتت  

»دیپلماسییی  ، برای نتستتتتین بار مفهوم  1392 ا   1376های دیملماستتتی یمومی و فرهاگی ج ا ایران ای ستتتال 

 هاد  ی ای  اثیرگذار از دیملماسی یمومی معرفی،  ییین و ارزیابی م را به مثابه شاهه   ترجمه« 

 پیشینه نظری و چارچوب مفهومی تحقیق 

ی ی از یواملی هته پی از هتدوچ چرهش فرهاگی در ماتالعتات  رجمته  وجته  رجمته پژوهتان را بته هود  

هتای آن برای فرایاتد  رجمته و ستتترنوشتتتت آن در زبتان و فرهات  جلت  هرد، ایتدئولوژی، روابط رتدرت و پیتامتد 

شتود حت یاوان »چرهش ایدئولوژی « در ماالعات  رجمه یاد می هشتور)های( پذیرنده  رجمه استت هه از آن   

 (House, 2016 ) برای  رجمتته و جهتتت 1  نقش نظتتام هتتامی انتتتتار متون  ایتتدئولوژی و بوایقتتا در  بته  ،  دهی 

های زبانی مترجم در فرایاد  رجمه و چگونگی  وزی   رجمه در نظام ادبی مقصتتد و چگونگی مصتترف انتتار 

، چگونگی  اثیر روابط سلاه بر  جییر ماهیت فرهاگی متون در فرایاد ( Lefever, 1992) آن  وسط متاا  هدف  

های صتاه  ردرت، نقش  رجمه در هاشتگری ستیاسی و  های جهان ستوم به زبان هشتور های هشتور ز زبان  رجمه ا 

های مورد نظر هاشتگران ستیاستی در  مهادستی ایدئولوژی  اذهان یمومی متاایان هدف از اریق باز ولید روایت 

 ;Gentzler &Tymoczko, 2002; Baker, 2006, 2010, 2014 Harding, 2012, 2013) متون  رجمه شتتده  

Rundle & Sturge, 2010  ) ،    دستتت اری در  رجمه به ماظور ایجاد  صتتویر مورد نظر از فرها  میدا در اذهان

________________________________________________________________ 

1.Patronage  
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 ,Hermans, 1985; Lefever, 1992; Dukāte) متاایان هدف و نیز  امین اهداف هاص سیاسی و ایدئولوژی  

2007; Bloori, 2016 )  هتای فرهاگی دیملمتاستتتی،  قویتت  زمیاته   و  قویتت   ژئوپلیتیت  ، نقش  رجمته در روابط

هتا در رتالت   هتای رای  پیرامون برهی فرهات  هتای بزر  و  روی  هلیشتتته هژمونی فرهاگی و ستتتیتاستتتی رتدرت 

و نقش مترجمان در  حری  مقاومت در برابر    ( Venuti, 1995, 1998 Baker, 2014) های ستیاستی  دستتورالعمل 

متتتون   از  (  Niranjana, 1992 Spivak, 1993; Simon, 1996; Gentzler &Tymoczko, 2002) ستتتلتاتته در 

 رود  مهمترین میاهث هوزه چرهش ایدئولوژی  در ماالعات  رجمه به شمار می 

به    واند می  گیرد می   انجام  های ستتیاستتی دستتتورالعمل   با   هه   هایی  رجمه   ( p.p. 67-68 ,1998) به نظر ونو ی  

  هه  هایی هلیشتته    روی    و    ثییت   های فرهاگی در  ثییت و  روی  در براز انزجار نستتیت به  فاوت ایجاد اهترام و یا ا 

هتای  زمیاته  آوردن  فراهم   بتا  متدت   بلاتد  در  هاتد  در وار   رجمته   ایفتای نقش   دارد  وجود   هتای بیگتانته پیرامون فرهات  

  بین  هژمونی   یا ایجاد و  ثییت   ها و پیمانی   هم    قویت   به   و  یابد می  هضتتور  ژئوپلیتی    روابط   در   دیملماستتی  فرهاگِی

 واناد  اثیر  گذاری فرهاگی و ِایمال آن در هارج از هشتور می از این رو نهادهای ستیاستت     هاد می  ها هم  ملت 

بستتتزایی در شتتت تل نهتایی  رجمته و نقش آفریای آن در زبتان و فرهات  مقصتتتد بر جتا گتذارنتد  بته ایتقتاد برهی 

ابه مهمترین شتت ل  صتتویرستتازی و بازنویستتی،  حت  اثیر هارگزاران و اهداف و مااف   حلیلگران،  رجمه به مث 

هتا و  متتلر همواره متداهلته فعتال در محیط فرهاگی و ستتتیتاستتتی جتامعته پتذیرنتده دارد و بتا وارد هردن آرا ، ژانر 

هتا  آن  و یتا بته هتای هتدف را  تاییتد هتای متتلر، وارعیتات داهلی هشتتتور هتای مربوا بته جهتان بیای فرهات  گزاره 

گتذارنتد هاثی هستتتتاتد و نته در  هتا نته در اثری هته بر فرهات  و زبتان مقصتتتد می هاتد و از این رو  رجمته هملته می 

(  Lefever, p.p. 1-9)    بته بتاور لِفِور  ( Rundle & Sturge, 2010, p.4) آیاتد  بتازنمتایی فرهاگی هته از آن می 

( انتتار آثار برای  رجمه در ستاح هالن  1 واند در دو ستاح بر رفتار  رجمه  اثیر بگذارد: ایدئولوژی دولتی می 

ای های  رجمه های او در مورعیت گیری های هاهم بر  صتتمیم های مترجم در ستتاح زبانی و راهیرد ( انتتار 2و  

ن ستیاستی به ویژه نظام هاهمیتی هر هشتور با  دهد چگونه هاشتگرا نیز نشتان می   ( p.87 ,2007) متتلر  دوهات  

دستت اری در فرایاد  رجمه به دنیال  امین مااف  ایدئولوژی  هود در جوام  هدف استت و ذهن متاا  هود را  

 وان گفت  رجمه نقشتی استاستی در شت ل دهی به  هاد  بر این استاآ، می در راستتای اهداف هاص مدیریت می 

 ,Venuti) نمتایتد  ایفتا می   ژئوپلیتیت  گری در ماتازیتات رومی و نژادی و مواجهتات  هویتت ملی متون بیگتانته و میتانجی 

2010, p.68 )   

ها و  هوشتاد با به هار گیری ردرت نرم به اولویت ها می از ستوی دیگر چاان ه پیشتتر نیز یاوان گردید، دولت 

هااد از  ار می دهاد و متاا  را بدون  وستتل به ردرت ستتتت، مج  رجیحات متاایان هدف شتت ل و جهت  
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  براین  ( Nye, 2008) هتا موافقتت هاتد  هتای هشتتتور یتامتل پیروی و یتا بتا آن هتای نهتاد هتا و هواستتتتته هاجتارهتا، ارز  

ها  ها و فرصت اساآ،  صور و نوع نگاه مردمان سایر ملل در مورد هر هشوری یاملی  عیین هااده در ایجاد  هدید 

از همین رو دیملماسی    (. Melissen, 2005) ی آن دولت است  برای آن هشور و موفقیت یا ش ست سیاست هارج 

ها بر اردامات متاوع  ها و هم راستتتتا با مااف  بین المللی آن های هالن دولت هوشتتتد بر پایه ستتتیاستتتت یمومی می 

های موجود از  های مهادستی شتده،  مرهز هاد  ا انگاره فرهاگی ماناد  یادجت اندیشتگانی و ایجاد و نشتر روایت 

شتتتور مجری نزد مردمان ملل متتلر را  صتتتحیح و باز عریر هرده و  صتتتویر مثیتی از آن هشتتتور نزد اف ار ه 

 یمومی متاایان هدف ایجاد نماید  

 روش تحقیق 

 ی ی ی از رو  پژوهش  ره   ، ی ف ی و ه   ی هر دو رو  هّم  ی ا یت از مزا   ی ر ی گ در پژوهش هتازتتتر بته ماظور بهره 

هه    داند ی م   یی ها ده ی رو  پژوهش در مورد پد   ن ی را مااستتیتر   ی ی ی رو   ره   ( 2005) استتتفاده شتتد چه آنگه مِرِ از 

بته ماظور  حقق اهتداف در   ستتتاآ ا   ن ی هتاهم بر آنهتا دارنتد  بر ا  ی فرهاگ   ی اجتمتای  ی ده یت چ ی بتا بتافتت پ  ق ی یم   ی ونتد ی پ 

  مته ی ن   ِیل ی  فصتتت   ی هتا ، از مصتتتاهیته ی نگر ه یت از رو  چاتد زاو   ی ر ی گ پژوهش هتازتتتر و بتا بهره   ی نظر گرفتته برا 

آن در ماااق    ی ستتو و اجرا   ن ی ز  ی  رجمه   ی گذار   استتت ی شتتده با هارگزاران متتلِر مر یط با ستت   ی ستتاهتارباد 

  ی ها و راستتت هاصتل از مصتاهیه  ی ها داده  ل ی   م جهت   ی پرستشتاامه  تصتصت   ی و اجرا  ی متتلر جهان و اراه 

   د ی آنها استفاده گرد   یی زما آ 

های گذاری و اجرای ستیاستت نفر از هارگزاران متتلِر دهیل در ستیاستت   50هاادگان در این  حقیق  شترهت 

اند، از جمله  عدادی از رایزنان فرهاگی ستتابق و فعلی ج ا  ایران در  های مقصتتد بوده  رجمه آثار فارستتی به زبان 

الملل دفتر هفظ و نشتتر آثار رهیری، اداره نشتتر وزارت امور هارجه، اداره هل  های متتلر، معاونت بین  هشتتور 

امور پژوهشتتتی وزارت امور هتارجته، معتاونتت بین الملتل و اداره  رجمته هتتار مجم  جهتانی اهتل بیتت، متدیریتت 

ی، پژوهشتتی جامعه المصتتافی العالمیه، معاونت فرهاگی و بین الملل )ستتابق( ستتازمان فرها  و ار یااات استتالم 

مدیران مرهز ستاماندهی  رجمه و نشتر معارف استالمی و یلوم انستانی )افرادی هه ستابقه رایزنی فرهاگی داشتتاد(،  

با  وجه به اهمیت راهیردی این  حقیق و از آنجا هه هیفیت افراد پاسخ دهاده به سواجت   ها  و  عدادی از دیملمات 

و با مشورت معاونت بین الملِل سازمان و فرها     1یری هدفماد بسیار هائز اهمیت بود، با استفاده از رو  نمونه گ 

و ار یااات استالمی )از این پی به اهتصتار »ستفا«( و هارشتااستان مجرر مرهز ستاماندهی  رجمه و نیز هارشتااستان  

رایزن  400ای وزارت امور هارجه، از مجموع بیش از  معرفی شتتده از ستتوی مرهز دیملماستتی یمومی و رستتانه 

________________________________________________________________ 

1. Purposeful Sampling  
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نفر از افرادی هه بیشتتترین ستتابقه را در رایزنی فرهاگی و نیز  جربه   150ابق و فعلی ج ا  ایران، هدود  فرهاگی ستت 

جزم را در  رجمه و نشتتر آثار در محل مأموریت هود داشتتتاد، برگزیده شتتدند و پرستتشتتاامه در دو رال  نستتته  

وگل فُرمز« اراهی و از اریق پستت  ال ترونی ی و هاغذی برایشتان ارستال گردید  نستته ال ترونی ی در رال  »گ 

پاسخ دریافت شد  همچاین با مراجعه هضوری به    12نفر مذهور ارسال و از این  عداد  اها   150ال ترونی ی برای  

پاستتخ دیگر دریافت گردید و مجموع   38ربط،  افرادی هه در ایران هضتتور داشتتتاد و با هماهاگی با مراج  ذی 

 ید  یدد رس   50های دریافتی به  پاسخ 

 ابزار تحقیق 

های متولی دیملماستتی فرهاگی ج ا  ایران  های مورد نظر در ارزیابی یمل رد دستتتگاه به ماظور ستتاجش مولفه 

گیری از ادبیات نظری در دو هوزه ماالعات  رجمه و دیملماستتی یمومی و نیز  ، با بهره ستتو«  رجمه زین در زمیاه » 

گویه اراهی و بر استاآ مدل لی رت از ی   ا پا     50مل بر  ای مشتت نظرات متتصتصتان این دو هوزه پرستشتاامه 

پا  رستمتی مشتتمل گویه    50های محتوایی در رال   نمره گذاری و اجرا شتد  برای اراهی پرستشتاامه، ابتدا ستازه 

های »هامال موافقم«، »موافقم«، » اهدودی«، »متالفم«، و »هامال متالفم« اراهی شتد  ستمی برای بررستی  برگزیاه 

استتاد دانشتگاه در مورد پرستشتاامه شتامل چهار استتاد روابط بین الملل و یلوم ستیاستی،    12وایی محتوایی، نظرات ر 

چهار استتتاد ماالعات  رجمه و چهار استتتاد رو   حقیق اهذ و ن ات مورد نظر آنان لحاد گردید  ستتمی برای  

هرونیاخ استتفاده   وارد و از زتری  آلفای   SSPSنرم افزار    21ها در نستته  برآورد پایایی درونی پرستشتاامه، پاستخ 

شتد  افزون بر این، پا  یامل برای این پرستشتاامه در نظر گرفته شتد و با استتفاده از زتری  آلفای هرونیاخ پایایی  

گیری از زتری  آلفای هرونیاخ، پایایی پرستشتاامه استتفاده شتده  هر ی  به اور جداگانه محاستیه گردید  با بهره 

، محاستیه پایایی  1  محاستیه گردید هه پایایی بستیار باجیی استت  افزون بر این، ایق جدول  93در پژوهش هازتر  

   گزار  شد هه رابل ریول است   923   ا  740از    گانه هر ی  از یوامل پا  

 
 ی پرسشنامه پایایی عوامل پنجگانه   : ( 1جدول ) 

 ها ه ی گو   تعداد  نباخ و کر ی آلفا   ب ی ضر  عوامل 

 12   744 1یامل  

 16   923 2یامل  

 6   846 3یامل  

 4   762 4یامل  

 12   740 5یامل  
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ی دیملماستتی  رجمه ج ا  ایران مشتتت   با  وجه با نتای  ستتاجش پایایی، پا  یامل موثر در ستتازه پرستتشتتاامه 

ها و  اثیرات هاصتل از آثار  رجمه شتده  ( پیامد 2گویه(     12های انتتار آثار ) ستیاستت   ( 1گردید هه ییار اد از:  

  12( مقاصتتد و اهداف ) 5گویه(     4( هیفیت  رجمه و نشتتر آثار ) 4گویه(     6شتتااستتی ) ( متاا  3گویه(     16) 

 گویه(   

  الزامات   و  ، ی اهداف، مبان   ضرورت، ترجمه:   دیپلماسی 

های ار یاای و ااالیا ی، نقشتتی بی بدیل در  صتتویرستتازی و بازنمایی   رین ابزار مهم  رجمه به مثابه ی ی از  

 ری و   وانتد بتا متداهلته فعتال در ماتاستتتیتات ف هویتت فرهاگی یت  ملتت نزد مردمتان ستتتایر ملتل جهتان دارد و می 

ی هه به  رن  در  امین مااف  ملی ی  هشتور ایفا نماید  بر این استاآ، در یصتر فرهاگی جوام  هدف، نقشتی پر 

گذاری هوشتمادانه در زمیاه  شتوند«، ستیاستت ها پیروز می »ادراهات بر گلوله   ( p.63 ,2009)   1ایتقاد آرمستتران  

های دیگر ار قا بتشتد و   واند وجهه ملی و مازلت یمومی هشتور را نزد اف ار یمومی هشتور می   ستو  رجمه زین 

های ارتصتادی، سیاسی و فرهاگی فراهم بستتر جزم را برای هاشتگری ستایر هارگزاران دولتی و غیر دولتی در زمیاه 

شتود، از اهمیتی مضتایر در پیشتیرد  می   یاد  2«  رجمه   ی ملماست ی د از آن با یاوان »  هازتر   نماید  لذا این امر هه مقاله 

ها و  ویژه در هوزه  ثییت روابط ستازنده و بلاد مدت فرهاگی با ستایر هشتور ها به اهداف دیملماستی یمومی دولت 

 بهیود  صویر موجود نزد متاایان هدف از هویت ملی و فرهاگی هود برهوردار است   

ها از اریق نوع انتتار آثار  واستاه آن دولت را ابزاری دانستت هه به   رجمه   ی ملماست ی د  وان بر این استاآ می 

پردازنتد و بته ایجتاد هتای بیاتافرهاگی بته  تامین ماتاف  ملی هود می وگو برای  رجمته و در نتیجته  تامین فرایاتد گفتت 

 ت ی ر ی و مد   ی ش ل ده   هاِرهااد  به ستن دیگر، دیملماسی  رجمه، ها هم  می صلح و  فاهم پایدار در میان ملت 

  در ایاجا هارگزار  های هدف استت مااست  و هوشتمادانه آن در هشتور    ی  رجمه و  وز به هم   ی اف ار یموم 

های هویتی،  های مربوا به آن با  وجه به مولفه هاستتت و اراهی و  دوین ستتیاستتت اصتتلی، موجودیت  رجمه 

گیرد و از اریق  ها صتتورت می دولت   شتتااهتی، فرهاگی و ججرافیایِی جامعه هدف  وستتط شتتااهتی، روم جامعه 

گردد  ن تته هتائز اهمیتت در این مقولته  وجته بته بتافتت  تاریتی، زمتانی،  هاشتتتگران دولتی و غیردولتی اجرا می 

های مربواه  ها در  دوین ستتیاستتت فرهاگی آن - های اندیشتتگانی فرهاگی و اجتمایی جوام  متتلر و هصتتلت 

ها در جوام  ها نارر بر مدیریت  ولید،  وزی  و مصترف  رجمه ستیاستت   استت  در وار  در دیملماستی  رجمه  دوین 

 ویژه نظام ایدئولوژی  بسیار  عیین هااده هواهد بود   هامی به   هدف است و از این ماظر نقش نظام 

________________________________________________________________ 

1. M.Armstrong 

2. Translation Diplomacy  
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های  اثیرگذار دیملماستی یمومی، بر استاآ آنچه یاوان گردید، هدف دیملماستی  رجمه به مثابه ی ی از گونه 

هم آوردن بستتتری مااستت  برای  ستتهیل روابط بیاافرهاگی و ایجاد  صتتویری مااستت  از هشتتور مجری و یا  فرا 

اصتال   صتویر متدو  آن نزد اف ار یمومی جوام  هدف و در نتیجه هست  ستهم بیشتتر در هاشتگری مااستیات  

های ی از همه ررفیت گیر بین المللی استتت  باابراین چاانچه دیملماستتی  رجمه به صتتورت هوشتتمادانه و با بهره 

ف ری و فرهاگی ی  جامعه و متااستت  با نیازها، ستتالیق و انتظارات اف ار یمومی جوام  هدف اراهی و اجرا  

متذهیی،  قریت   - هتای رومی هتای ایتدئولوژیت  و نزاع  وانتد  تا هتدود زیتادی بته  عتدیتل و هتاهش  اش گردد می 

امایت ملی ی  هشتتور و امایت جمعی مردمان ی  مااقه را    ها هم  نماید و در نتیجه ها و افق اندیشتته فرها  

 واند با  قویت فهم متقابل و  بهتر  امین نماید  در وار  دیملماسی  رجمه به یاوان مجز متف ر دیملماسی یمومی، می 

های هدف، به  ها و نیز فراهم هردن زمیاه نفوذ در اف ار یمومی هشتتور های فرهاگی میان ملت  ستتهیل هم اری 

 های اهتمالی هم  هاد  سازی  وائه  امین مااف  ملی و هاثی 

هتا و  هتای هتدف بتا یقتایتد، بتاور دیملمتاستتتی  رجمته ی ی از ابزارهتای همستتتو نمودن اف تار یمومی هشتتتور 

های هشتور میدا استت هه  حقق آن مستتلزم ریایت الزاما ی معین از جمله  وجه به اشتتراهات و اهترام به  هواستته 

  ی برهوردار های فرهاگی ستایر ملل در هاگام انتتار آثار برای  رجمه استت  در این میان،  ا  و باور دیدگاه و آر 

  ی متاتاستتت  از لوازم راع   یِیاجرا هتای    یت  تاهت   ی و اجرا   ی و اراه   ق ی هتای متدون و در و راهیرد هتا  استتتت یت از ستتت 

متر   بر  های   ی و  اهت ها  استت ی ست   ن ی ا   یی همستو و    ت ی یدم  یع از ستوی دیگر، استت     هارآمد  رجمه ی  ملماست ی د 

و هارگزاران   ان ی متول   میان  ی ناهماهاگ   و   ی هارج  استت ی های فرها  و ست هالن هشتور در هوزه های  استت ی آن با ست 

، ا فاری هه در  رجمه هواهد شد   ی مااف  مل   دن ی د     ی ها و آس  ال    ی ساز ی الملل، موج  هاث   ن ی  رجمه در پهاه ب 

 ا هدود زیادی رخ داده استت  همان اور هه به   1392 ا   1376های در فاصتله ستال ها  فارستی به ستایر زبان   آثار 

الگو و نقشتته راه  های گذشتتته از » دیملماستتی یمومی هشتتور در ستتال   ( p.58 ,2013) ایتقاد هادیان و ستتعیدی  

هاربستت مااب  ردرت  های بررراری ار یااات بیاافردی با اف ار یمومی بین الملل و  ی  اظیم ستیاستت برا   ی« مشتتصت 

گذاری دیملماستی  برای ستیاستت   نرم هشتور برهوردار نیوده استت، چشتم انداز، دستتورالعمل و نقشته راه معیای نیز 

  ی ماتاستتت  برا   ی و هتدف گتذار شتتتاتاستتتی  متتاات  گزیای و متتاات  ،  آثتار انتتتار  ویژه در زمیاته   رجمته، بته 

درصتد از پاستخ دهادگان به    40دهد، نشتان می   2نداشتته استت  در همین زمیاه چاان ه جدول  وجود   ی رگذار ی  اث 

درصتد نیز معتقدند   42پرستشتاامه »دیملماستی  رجمه«، انتتار آثار بر استاآ ذو  و ستلیقه شتتصتی را  ایید هرده و  

های متولی  ولید  درصتد از پرسش شوندگان معتقدند دستگاه   18 ا هدودی این امر وجود داشتته استت  یعای فقط  
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های معین و هدفماتدی را برای انتتتار آثار جهتت  رجمته میاتا ررار های هدف، مالک هشتتتور   و  وزی   رجمته در 

 اند  داده 

در انتتتار آثتار برای  رجمته از ستتتوی متولیتان  رجمته از دیگر    ملتت - دولتت     یت  ی ت ی ابعتاد هو  وجته بته همته 

 واند با  ولید جاذبه بیشتتر، نظر  عداد و ایر بیشتتری  الزامات مهم دیملماستی هدفماد و موثر  رجمه استت هه می 

هتای راهیرد  ی در اراه   ر ی ان تارنتاپتذ  ی لتذا  اوع ژانر و  اوع موزتتتوع زتتترور  از متتاایتان را بته هود جلت  نمتایتد  

هتای  و مولفته   ی دئولوژ یت ا بتاورماتدان یت   محتدود هردن متتاایتان  رجمته بته    دارد چته آن ته  رجمته    ی ملمتاستتت ی د 

هه    ی در صتور   گر، ی به ستتن د  هواهد هرد    محدود  رجمه را    ی ملماست ی د   ی اثربتشت  ، ملت - دولت     ی  ی شتگان ی اند 

باشتد هه فار  از هر نژاد،    ی شتمول   هان های ج  رجمه مشتتمل بر ارز    ی موزتویات مورد  وجه در انتتار آثار برا 

ها  هه نستیت به آن  ی موزتویا    ا ی متعصت  باشتد و    ر ی های ماصتر و غ انستان  ت ی مورد اهترام اهثر   ی مذهی   ا ی   ت ی روم 

هتا نستتتیتت بته  و اهترام آن  ن ی و  حستتت  یتام متتاایتان    ی وجود نتدارد، نته  اهتا موجت  جتذر هتداهثر   ی ماف  ت یت ذها 

هشتتتور در      ی های : » ال  تت ی بر نتواهد انگ   ز ی های  اد آنان را ن بل ه واهاش   د، مروجان آن آثار هواهد شتتت 

با آن مذه  را  ارلیت همراستتا  اگرچه مم ن استت   گر، ی ای د مااقه   ا ی مذه  هاص در هشتور     ی    ی جهت  رو 

 ی ن مااقه را به دنیال هواهد داشتت و دافعه هداهثر ستاهاان آ  ت ی اهثر  ت ی و جذر هاد، مستلما هستاست   ی رازت 

   ( Sheikholeslami&Noori, 2005, p.46) هواهد هرد«   جاد ی ا 

 
 عدم وجود الگوی معین در تعیین آثار برای ترجمه   : ( 2) جدول  

 ها ه ی گو 
  کامل 

 موافق 
 موافق 

ی  تاحدود 

 موافق 
 مخالف 

  کامل 

 مخالف 

  1انتتار آثار   1392 ا    1376های  سال ای  

برای  رجمه بر اساآ سلیقه و ذو  شتصی  

 .صورت گرفته است 

%12 %28 %42 %18 0 

 رجمه بر اساآ    ی  ا هاون انتتار آثار برا 

انجام    ن ی سازوهار و دستورالعمل مع 

 است    گرفته ی م 

%4 %20 %48 %26 %2 

 

________________________________________________________________ 

ها  هايی است که در بازه مورد نظر برای ترجمه به ساير زبان. اين عبارت از متن پرسشنامه اخذ شذه و منظور از آثار در اينجا کلیه کتاب 1

 اند.شوندگان، به نحوی با آثار ترجمه شده آشنا بوده انتخاب شده است و هر يك از پرسش 
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ویژه از ستتال  های متولی روابط فرهاگی بین المللی ایران به دهد دستتتگاه نشتتان می     3بر همین استتاآ، جدول  

انتد و بتا ا تتاذ روی رد  تا هاون در انتتتار آثتار برای  رجمته از همته ماتاب  رتدرت نرم ج ا  ایران بهره نیرده   1376

با ایدئولوژی و میانی  یلیغ و  روی  معارف استتالمی با محوریت یقاید شتتیعی، یمد ا آثار نویستتادگان همستتو  

اند  لذا به دلیل یدم ریایت  اوع موزویی، در اغل  موارد ار یاا موثر  انقالر اسالمی را انتتار و  رجمه هرده 

های  های دیگر برررار نشده و در مواردی موجیات سو   فاهمات ف ری و یقید ی و  اش با یموم متاایان هشور 

 ایدئولوژی  شده است  
 ان استفاده از منابع قدرت نرم ج.ا. ایران در انتخاب آثار برای ترجمه میز   : ( 3) جدول  

 ها ه ی گو 
  کامل 

 موافق 
 موافق 

ی  تاحدود 

 موافق 
 مخالف 

  کامل 

 مخالف 

و  هتا  ت یت رجمته از همته ررف  ی در انتتتار آثتار برا 

نرم جمهور  رتتدرت  بهره    ران ی ا   ی استتتالم   ی ماتتاب  

 گرفته شده است  

0 %8 3 %29 2 %39 6 %22 9 

های مشتتتترک و  ارز   ی آثار  رجمه شتتتده هاو 

 ها بوده است  جهان شموِل مورد  وافق همه انسآن 
0 %18 4 %28 6 %44 9 %8 2 

  ات، ی ادب  ن، ی )د  ی آثار  رجمه شتده از  اوع موزتوی 

  ی یلوم متتلر( رتابتل ریول  ، ی فرهاگ  راچ ی م  خ، ی  تار 

 برهوردار است  

%2 %22 %32 %34 %10 

های مشتتتترک به ارز  آثار  رجمه شتتتده با نگاه  

صتتتورت گرفتته و    ی های بشتتتر ها و  متدن فرهات  

 ساز  عامل موثر و سازنده با جهان بوده است    اه ی زم 

%4 3 %14 9 %40 4 %38 3 %2 1 

  ، ی هتای فرهاگ ارز    ی آثتار  رجمته شتتتده بته هوب 

 را ماتقل هرده است    ان ی ران ی ا   ی و ف ر   ی ا ی د  ، ی مل 
%2 %14 %46 %36 %2 

دارند و به    ی ا ی د   ی  ر محتوا شتتده بیش آثار  رجمه  

 ها همتر  وجه شده است  هوزه   ر ی سا 
%12 %44 %30 %12 %2 

بیش  - ی ج ی  یل    رد ی  ر بتا رو آثتار  رجمته شتتتتده 

 انجام شده است    ی ج ی  رو 
%6 3 %62 5 %20 %10 4 0 

 د ی  شد   ا ی   جاد ی سی  ا   ی آثار  رجمه شده در موارد 

و    ران ی ا   ان ی م  ی استی و ست  ی فرهاگ  ، ی ( روم ی  اش )ها 

( شتتتده  انته یتویژه در هتاورم هتای هتدف )بته هشتتتور 

 است  

%4 %22 %34 %36 %4 
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  از یت ن ش ی پ  ی شتتتگتان ی و انتد   ی  متدن   ، ی فرهاگ  ، ی هتای متذهی و اهترام بته  فتاوت  ی  اوع فرهاگ  ر  ی پتذ افزون بر این،  

  شائیه هه    ی انتتار آثار از     رجمه   گذاران است ی س در این راستا بهتر است   رجمه هر هشور است     ی ملماس ی د   ق ی  وف 

 گر ی د  ی شتتتگتان ی و انتد   ی متذهی - ی هتای فرهاگ هتا و بتاور بته ارز    ن ی  وه  ا یت  ر ی  ضتتتع  ق، ی  حم   ر، ی   ف   ر، ی  حق   د، یت  هتد 

پرهیز هااد     هاد، ی م   جاد ی را ا   ی د  ی یق - ی  اازیات و  عارزات روم   د ی  شد اهتمال    ا ی و  را دارد  ها ها و فرها  ملت 

 رجمه   ی ملماستت ی د   ت ی ها و موفق ملت   ان ی هم  به هستتن  فاهم م   در  یی نقش بستتزا در این صتتورت راهیرد مزبور 

 هواهد داشت  

و      و  فو  بر فرها  یی جو های مالوِر هود و ستتتلاه ارز   جانیه   ی   ل یت  حم   ی هرگونه  ال  برا   در وار ، 

 ر  ی ّل  فتاهم متقتابتل هواهتد بود و اهتمتال پتذ ِتآن ُم  ی هتای فرهاگ هتای جتامعته هتدف و یتدم  حمتل  فتاوت ارز  

 صتور    ن ی چا   د ی ها نیا »دولت : دهد ی هاهش م  ی اد ی آن جامعه را  ا هدود ز   ی ادب - ی آثار  رجمه شتده در نظام فرهاگ 

جهان شتمول هستتاد و همه  های  ت ی ال  و روا های جذار، گفتمان غ هااد هه صتاهیان بالماازع فرها  و ارز  

به گفتگو و  عامل  ی جوام  فرهاگ   ر ی دارند، بل ه جزم استت با ستا   ا  ی داستتان آنان اشتت   دن ی شتا   ی مردمان جهان برا 

   ( Hadian&Saeedi, 2013, p.53) مردم، به ستاانشان گو  فرا داد«    ی پرداهت و یالوه بر ستن گفتن برا 

های متتلر، هشتتور   ی و اجتمای   ی استت ی ستت   ، ی وع فرهاگ ا های متفاوت و مت  وجه به ستتاهتار   با بر این استتاآ، 

  ی گذار است ی مساله در س   ن ی ا  وجه به   فاوت دارد و    گر ی  د ی های متتلر با  نگر  و انتظارات متاایان در هشور 

هائز   ار ی شتتتده بستتت   د یت ل  و های  ت ایت و ر و فرا   ت یت ماتاستتت  روا    ی  رجمته و به دنیتال آن  وز   ی آثار برا   د یت  ول و  انتتتار  

رستد برهی نهادهای دولتی ایران از جمله »ستفا« به مثابه متولی رستمی دیملماستی فرهاگی به نظر می استت    ت ی اهم 

های گذشتته به هم  بازوان اجرایی هود از جمله رایزنان فرهاگی و انتشتارات الهدی، نقشتی  ج ا  ایران، ای ستال 

مورد   ل ی متاایان آنان نستتیت به مستتا  هااد ی به اشتتتیاه گمان م ها ایفا نموده و  ر به ستتایر زبان پررن  در  رجمه آثا 

هااتد، ماتقتل به آنان    هواهاتد ی و م  داناتد ی ااالع هستتتتاتد و لذا اگر ااالیات را آن چاتان هه م   ی ب   ا یت نظر هم ااالع  

  این در هالی است هه     د ی اهاد فهم هو  ولید  رجمه است،  گونه هه مالور مرج  )مراج (   را آن  ل ی مسا متاایان 

اند  به یالوه،  مردم گذاشتتته   دستتترآ در  متتلر  های  اه ی در زم را  از ااالیات  انیوهی    ی، ار یاا   ن ی نو های ی فااور 

های موجود در ذهن متاایان هدف و فرها  ها و ارز  انگاره  ستتتارها، ی باورها، ا  ی از صتتاف   ، پی از صتتدور   ام ی پ 

  ، استتتت   پیتام اراهتان و صتتتادرهااتدگتان  مورد نظر  آن گونته هته   ومتا و لتذا لز   هاتد ی ییور م مقصتتتد  هتاهم بر جتامعته 

  ر ی  تاث   ی بته  رجمته ج ی  رو - ی ج ی  یل   وی رد ر   ا تتاد  ، ی هاون   ط ی در شتتترا رستتتد  بته نظر می رو    ن ی   از ا شتتتود ی نم  یتده فهم 

بل ه استتتفاده از  رجمه به یاوان ابزار  یلیجات   و رفتار او نتواهد داشتتت  ده ی یق   ر یی در جل  متاا  و  ج   ی چادان 

سویه و  حمیلی یمال به زد  یلیغ بدل هواهد شد  مهمترین شاهد بر این بر مدیا، یدم اریال یمومی متاایان ی  
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های متولی  یلیجات دیای ج  ا  ایران در ستاح بین الملل استت  غیر مستلمان به اهثر آثار دیای  ولید شتده  وستط نهاد 

، امری هه رهیر ج ا  ایران نیز در دیدار با رییی و ایضتتای شتتورای یالی و معاونان »ستتفا« بدان  ( 4  جدول  )ر ک 

 جات ی  یل  یی جاها   در   ی هت   و  م ی نیرد   بهره   داشتتت،   وجود   ارمان ی اهت   در   هه  ی م ی یظ   ت ی ررف   ردر   به   ما اند: اشتتاره نموده 

  ا ی آ   د ی ا ی    بی ماند   ی بار   ابهام   ما  نظرات   در  ها جا   ی ل ی ه   در   شتد   ر ی  عی   بد   ما،   هور   هرف   یی جاها   در   شتد    غ ی زتد یل   ما 

  بوده،  هم   ما   ی ها  ال    ا ی آ  نیوده،  درستت   ما   ی ها ابزار   ا ی آ   نیوده،  درستت   ما  اف ار   ا ی آ   نیوده،  درستت   ما  ی ها اش ی گز 

    ( Khemenei, 2001)   است   نیوده  امروز   ی ا ی دن   با   متااس   واژگانمان   و  مااس   زبانمان   ا ی آ 
 ها و میزان پذیرش آثار ترجمه شده در جوامع هدف ها، اهداف، پیامد انگیزه   : ( 4) جدول  

 ها ه ی گو 
  کامل 

 موافق 
 موافق 

ی  تاحدود 

 موافق 
 مخالف 

  کامل 

 مخالف 

  ی دار ی و هدف از آن ب   ی اس ی  ر مروج اسالم س  رجمه شده بیش   ی ا ی آثار د 

 های مردم است  اذهان  وده 
%8 3 %31 3 %47 9 %12 5 0 

رفتار    ر یی های متتلر،  ج آن در هشور     ی از  رجمه و  وز   یی هدف نها 

 متاایان بوده است  
%6 %30 %40 %24 0 

  ی اسالم   ی نظام جمهور   ی اس ی اهداف س   شیرد ی آثار  رجمه شده در هدمت پ 

 های هدف بوده است  در هشور   صدور انقالر ویژه  به 
%4 1 %40 8 %42 9 %6 1 %6 1 

- ی ران ی فرها  ا   ان ی درک و  فاهم متقابل م   ت ی آثار  رجمه شده به  قو 

 های هدف هم  هرده است  و فرها    ی اسالم 
%2 1 %22 9 %43 8 %22 9 %8 3 

ها را  ملت   ر ی با سا   ی وگو و  عامل فرهاگ و بستر گفت   اه ی آثار  رجمه شده زم 

 فراهم هرده است  
0 %20 4 %44 9 %30 6 %4 1 

یموم مردم    ی رابل ریول از سو   ر  ی آثار  رجمه شده با استقیال و پذ 

 مواجه شده است    رنده ی های پذ هشور 
%2 1 %16 7 %39 6 %31 3 %10 4 

های جوام  هدف ررار گرفته  آثار  رجمه شده مورد  وجه و استقیال رسانه 

 است  
%6 3 %6 3 %31 3 %54 2 %2 1 

و    ران ی ا   ی اسالم   ی آثار  رجمه شده سی  جل  ایتماد متاایان به جمهور 

 آن شده است    ی فرهاگ های  ت ی فعال 
0 %18 %48 %30 %4 

  ی جوام  هدف با جمهور   یی همگرا   ت ی آثار  رجمه شده سی   قو 

 شده است    ران ی ا   ی اسالم 
0 %16 %48 %34 %2 

  یی سی  وهدت و همگرا   ی مذهی - ی ا ی متون د   اه ی آثار  رجمه شده در زم 

 شده است    ران ی ا   ی اسالم   ی مسلمان با جمهور 
0 %14 3 %57 1 %24 5 %4 1 

  ی جمهور   ی روابط فرهاگ   م ی و  ح    ت ی ساز  قو   اه ی آثار  رجمه شده زم 

هود در مااقه شده    گان ی ویژه همسا های متتلر، به با هشور   ران ی ا   ی اسالم 

 است  

%4 2 %10 4 %45 8 %35 4 %4 2 
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متدو  نمودن  صتویر هود  های  رجمه در ستاح هالن یالوه بر  بر این استاآ، استتفاده نادرستت از ررفیت 

نزد دیگران، به انزوای روزافزون فرهاگی و ستتو  دادن متاایان به ستتوی جریانات رری  هواهد انجامید  به نظر  

رستد بی ایتاایی به این مستاله از ستوی »ستفا« و ستایر دستت اندرهاران دیملماستی فرهاگی و یمومی ج ا  ایران و  می 

ها  « و  ال  برای  جییر رفتار متاایان به جای هوشتش برای  جییر نگر  آن ها بر  روی  »استالم ستیاستی اصترار آن 

های  ها و اندوهته های نامااس  برای »صدور انقالر« از اریق  رجمه، سی  هدر رفت سرمایه و به هارگیری الگو 

و  متدنی   ف ری و فرهاگی و ا الف ماتاب  متادی و معاوی شتتتده استتتت  لتذا بتا  حلیتل بردن جتاذبته میراچ فرهاگی 

 ها برررار نشده است  هشور، یمال ار یاا شایسته با یموم متاایان در دیگر هشور 

های  ها، یقاید و اولویت شتتااستتی یا  وجه به گرایش ی ی دیگر از الزامات دیملماستتی موفق  رجمه، متاا  

ها،  م پیرامون روایت های مرد های جامعه شااهتی و انگاره هدف، پیشیاه  اریتی و هصلت   جوام  فرهاگی  - ف ری 

هاستت  در ایاجا به ماظور  عیین  موزتویات و میاهثی استت هه مجری دیملماستی  رجمه به دنیال ارایه و  روی  آن 

دریق چیستتی و چگونگی  رجمه آثار مااست  برای جامعه مورد نظر، درک و آگاهی از چیستی یقاید مردمان آن  

های مر یط با  زتتتروری استتتت  در همین راستتتتتا، ی ی از هوزه  گیری آن یقتاید ها و یلتل شتتت تل جوام  و زمیاته 

های نوین  رجمه در جوام  هدف، بحث مدیریت و مهادسی ذهن است  با  وجه به ایا ه در فضای نوین  هارهرد 

هتای  هاتد هته از اریق هتانتال هتایی  اظیم می هتا و فراروایتت روابط بین الملتل، اف تار یمومی رفتتار هود را بتا روایتت 

یابد، مستاله  ها دستت می های نوشتتاری و دیداری و ارستام متتلر  رجمه به آن لر دریافت پیام از جمله رستانه متت 

هتای دیگر در راستتتتتای  تامین ماتاف  ملی بته امری اجتاتار نتاپتذیر برای  متدیریتت و مهاتدستتتی ذهن مردمتان هشتتتور 

ف ری، اف ارساجی و آگاهی از ذائقه  های متتلر  یدیل شده است  جزمه این مهادسی دستگاه دیملماسی هشور 

ها و هط  ها با آن استتت  با آگاهی از یقاید، باور ها و برنامه اندیشتتگانی و آرا  متاایان هدف و  اظیم ستتیاستتت 

 وان رفتار اهتمالی آنان را هدآ زد و بر  ها می های ایدئولوژی  آن متاایان هدف و ستتاجش نیاز  مشتتی ف رِی

های ف ری و فرهاگی پرداهت  امری هه به ایتقاد هارگزاران فعال در هوزه نشتتر بین  همان استتاآ به  ولید هاج 

های متولی دیملماستی فرهاگی الملل هه در پژوهش هازتر شترهت داشتتاد، در انتتار آثار برای  رجمه در نهاد 

در    هدف  تاایاِنو نظرات م ها دگاه ی د  ش ی پا شتااستی و  (  افزون بر این، متاا  5ایران مجفول مانده استت )جدول 

 ی  رجمه   ی ملماست ی الزامات د   گر ی د ، از  مربوا به نشتر  ل ی و مستا   ی راهر های  ی ژگ ی و   ، محتوا  ، ها  رجمه  ت ی ف ی ه مورد  

 ی زان اثربتشتت ی  رجمه بر استتاآ »افق انتظارات« متاایان م های  استتت ی ستت   م ی  اظ در وار ،  استتت    موفق و هارآمد 

و  هتا  ت یت روا   ق ی و  عم     ی  رو   ی را برا   اته ی هود نزد آنتان همت  و زم   ر ی بهتر  صتتتو   ت یت ر ی و بته متد   ش ی  رجمته را افزا 

و    ق ی در هتای  ی ای و ماظم نظرستتتاج ه   انجتام دور هاتد ی  رجمته فراهم م   ی ملمتاستتت ی د  ی مورد نظر مجر هتای ت یت فراروا 
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   موثر باشتتد   اه ی زم   ن ی در ا    واند ی با آنان م   ه ی و دوستتو  مستتتمر  ِیهانال ار یاا   ی ها و برررار جام  از متاایان  رجمه 

نداشتته استت و    های متولیان دولتِی  رجمه گذاری جایی در ستیاستت چادان  ،  4ای هه ایق ااالیات جدول  مستاله 

آثار  رجمه شتتده با متتصتتات فرهاگی و اجتمایی جوام  هدف و     وجهی از بتش رابل   لذا به دلیل ناستتازگاری 

ها برررار نشتده  ار یاا موثر با مردمان ستایر هشتور  در بستیاری از موارد   ، های متاوع متاایان هم  وجهی به ایر 

 است  

یدم صدور    ، ی  رجمه ملماس ی های د راهیرد   ی و اجرا   ی شااسی در اراه مقوله متاا    رامون ی پ   گر ی مساله مهم د 

صتتورت مم ن   ن ی جامعه هدف استتت چرا هه در ا   ی برا  متتلر  گران ی های و باز نهاد   ی متاارض از ستتو های  ام ی پ 

 ، ی وجهه مل  ر ی زدن به ایتماد متاا  و  ضتع     ی امر زتمن آست   ن ی هااد و ا  ی را هاث   گر ی  د ی   مزبور   ی ها ام ی استت پ 

در    ، ی ملماست ی د   ی اصتل   ی متول   به مثابه استت دولت هر هشتور    ی به متااره اندازد  لذا زترور   ز ی را ن  ی مااف  مل   ن ی  ام 

  ی ملماستت ی د  ی ها استتت ی ستت  ی اجرا   اه ی هود در زم   ی دولت   ر ی و غ   ی دولت   گران ی اردامات باز  ی هماها  ستتاز  ی راستتتا 

به بیان دیگر، مدیریت روابط میان هاشتگران  گام بردارد   ، ی یموم   ی ملماست ی اثرگذار از د  ی ا به یاوان شتاهه   رجمه 

 دهیل در دیملماسی  رجمه از اهمیت بسزایی برهوردار است   
 

 سو زین   های ترجمه شناسی در سیاست وضعیت مخاطب   : ( 5) جدول  

 ها ه ی گو 
  کامل 

 موافق 
 موافق 

ی  تاحدود 

 موافق 
 مخالف 

  کامل 

 مخالف 

  ی و اف ار ستاج   ی ازستاج ی آثار  رجمه شتده بر استاآ ن 

 شده است      ی و  وز   د ی از هر مااقه  ول   ی ریل 
0 %6 4 %34 %38 3 %21 3 

  ات یت هتای انجتام شتتتده بتا هصتتتوصتتت  رجمته   ی محتوا 

هتای هتدف هشتتتور   ی و جتامعته شتتتاتاهت   ی فرهاگ 

 دارد    ی سازگار 

0 %22 4 %40 8 %32 7 %4 1 

متتصتات،    ات، ی آثار  رجمه شتده متااست  با هصتوصت 

هتاهم بر جوام  هتدف و انتظتارات    ات یت گفتمتان و ادب 

 ی و مااستت  ستتاز   ی ستت ی متاایان در آن جوام  بازنو 

 شده است  

0 %8 %32 %40 %20 

متتاایتان هتدف، بته اور   ان یت هتا م  رجمته     ی پی از  وز 

 مستمر از آنان بازهورد گرفته شده است  
0 %2 %20 4 %49 %28 6 

متاایان را پوشتش های  ر ی آثار  رجمه شتده همه ا 

 داده است  
0 %2 %28 %54 %16 

 



 1398، پاییز و زمستان 1 ، شماره8، سال المللایرانی سیاست بیننامۀ پژوهش                                16    

 

و  در سایر هشورها     رجمه   نظام  وزی    ، ی دولتی و موسسات هصوصی داهل دولتی، نیمه دولتی و غیر های  نهاد 

های هاص هود را دارند   رین هاشگران این هوزه هستاد هه اهداف و انگیزه متاایان هدف، مهم نظام ار یاا با  

برای هر مااقه هاص    اریتی سازی این هاشگران پیرامون اهداف هالن ملی در هر دوره ااع و هماها  و لذا ار 

گیراِن دیملماسی  رجمه باید بدان  وجه نمایاد  در غیر  گذاران و  صمیم هه سیاست  رین مالهظا ی است  از مهم 

و آسی  زدن به مااف     ها و اردامات هاشگران مزبور به جای همگرایی و هم افزایی به واگرایی این صورت  ال  

ملی ماجر هواهد شد  لذا دیملماسی  رجمه نیاید  اها معاوف به درک متاایان هارجی و اثرگذاری بر آنان باشد،  

بررسی یمل رد   سازی هاشگران داهلِی دهیل در این هوزه را نیز مد نظر ررار دهد   وجیه و هماها  بل ه باید 

دهد هه از ی  سو  عدد مراهز صدور پیام ) ولید و  وزی   ( نشان می 6ل  )جدو   سو زین های متولی  رجمه  دستگاه 

و    های ناهمسان و در نتیجه هاهش  أثیر مورد نظر در برهی ماااق شده است  رجمه( در مواردی سی  صدور پیام 

ویژه  به های ورت در هوزه روابط هارجی  های هالن دولت از سوی دیگر، در برهی موارد ناهماهاگی میان سیاست 

، هم به وجهه یمومی  1های انتتار آثار برای  رجمه و  وزی  در سایر هشورها در زمیاه دیملماسی یمومی با سیاست 

های ارسالی از سوی متولیان دیملماسی فرهاگی و یمومی ایران  هشور در نظر متاا  هارجی و ایتماد او به پیام 

 ها را  قویت ن رده است   سایر هشور   آسی  زده و هم زری  نفوذ معاوی ج ا  ایران در 

 
 و اثرات آن   سو زین هماهنگی میان کنشگران ترجمه    : ( 6) جدول  

 ها ه ی گو 
  کامل 

 موافق 
 موافق 

ی  تاحدود 

 موافق 
 مخالف 

  کامل 

 مخالف 

    ی  رجمه مع وآ ستتی  صتتدور و  وز   د ی  عدد مراهز  ول 

 بعضا متاارض شده است  های  ام ی پ 
%4 1 %12 2 %34 7 %42 9 %6 1 

های  استتتت ی هااده ستتت   ت ی و  قو   ی آثار  رجمه شتتتده هام 

هتارجته بوده    استتتت یت هتای ورتت در هوزه ستتت هالن دولتت 

 است  

0 %14 6 %54 2 %27 1 %4 2 

 ی اسالم   ی جمهور   ی نفوذ معاو  ت ی آثار  رجمه شده به  قو 

 هرده است    ی ان ی های متتلر جهان هم  شا در هشور 
0 %22 4 %38 8 %36 7 %2 

در جامعه   ان ی ران ی وجهه ا  ی  رجمه شتتتده ستتتی  ار قا آثار 

 گشته است    ی جهان 
%2 %14 3 %44 9 %33 8 0 

________________________________________________________________ 

 ر نمود  های  یلیجا ی ج ا  ایران همستویی چادانی ندارد، بیش  این مستاله مشتتصتا در دوره اصتالهات هه موازت  دولت ورت با موازت  دستتگاه 1

 داشته است  
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های دیملماستی  رجمه در  از دیگر مولفه  گر ی  د ی ها با  و یدم  اارض آن  ی شتده با مااف  مل   ن یی انایا  اهداف  ع 

هه    ی استت و هر راهیرد  ی مااف  مل   ن ی  ام   رجمه   ی ملماست ی د  یِیهدف غا  گر ی به ستتن د   شتااستی استت  مقوله متاا  

بتش    ن ی در ا   ده ی فا - اه ی هز   ی الگو   ق ی در  ی ر ی گ ی استت و لذا پ  ر ی ناپذ   ه ی وارد ستازد، مردود و  وج     ی هدف آست   ن ی به ا 

آن   ت ی جامعه و دف  اهثر     ی   ت ی هه ستتی  جذر ارل   ی هردن در موارد   اه ی هز     استتت  ر ی و اجتاار ناپذ   ی زتترور 

هواهد    رجمه   ی ملماست ی هشتور ایمال هااده د های  ه ی و موج  ا الف سترما بوده  در  ضتاد   ی شتود، یمال با مااف  مل 

متذهت  بته لحتاد    ا یت آن م تت     ِنو بتاورماتدا   ان یت ای هته هتام در مااقته   ی متذهی   د یت یقتا   ی افراا     ی  رو مثتال   ی بود  برا 

و    ی د  ی اهتالفات و ماازیات یق   د ی ،  شتتد ی اهستتاستتات مذهی  تتن ی جز برانگ  ی استتت، هاصتتل   ت ی در ارل  ت ی جمع 

ها و  شتتتد هشتتتور   هواهد ستتتی     ای ه ی رو   ن ی ِایمال چا  گر ی د   ی از ستتتو   نتواهد داشتتتت    ی ابت ی های ن اهتماج جا  

  ه ی و یل  اد ی ا تاذ نما   د ی نستتیت به هشتتوِر مروج آن یقا  ی  هاجم  ی موزتتع   یی ا ی های همجوار با آن مااقه ججراف ملت 

  ات ی در ادب     ی های  شتت هستتار شتتده از نماد   ر ی »استتتفاده غ :  شتت ل دهاد   ی   ی و  اهت   ی راهیرد   ی آن هشتتور ا حاد 

 ران ی ا   ی دافعه برا   ی نوی  قا، ی و شتمال آفر  انه ی هاورم  یظم مذه  بودن بتش ا   ی با  وجه به ستا   ران ی مداران ا استت ی ست 

(، به  3 ر نیز یاوان شد )ر ک  به جدول    چاان ه پیش ( Sheikholeslami&Noori, 2017, p.263)   هاد« ی م   جاد ی ا 

هایی را برای وجهه  های  ولید و  وزی   رجمه آستتی  به اصتتل فو  در زمیاه ستتیاستتت   وجهی هم رستتد  نظر می 

بایث    در مواردی   های هوزه هلی  فارآ و شتمال آفریقا به دنیال داشتته و ویژه در هوزه هشتور یمومی هشتور به 

های ر ایجاد ماارشتات مذهیی شتده استت  اندیشتماد ستوری، مصتافی ستیایی در واهاش به  وزی  گستترده هتا 

را ندارند بل ه هواهان   ی و ستتا   عه ی مذاه  شتت   ن ی ب     ی رصتتد  قر   عه ی شتت  ی راهرا یلما   نویستتد: » شتتیعی در مصتتر می 

    ( Bahrani, 2005, p.453) « هااد  ی ها را سا هستاد  ا آن   عه ی به ش  ی سا     ی  قر 

  د، ی یقا     ی  شتتت ی ی دیگر از یااصتتر هلیدی در دیملماستتی  رجمه فردیِت هارگزان و یاملیِت آنان استتت   

بستتیار مهم استتت  این    د ی  ول و مدیریت  رجمه    ی ملماستت ی د های استتت ی ستت   ن ی در  دو    هدف های یاِماف ار و گروه 

 تا بته مثتابته   ارج از هشتتتور استتتت در هت ج ا  ایران    ی هتای فرهاگ و وابستتتتته   زنتان ی در درجته اول بر یهتده را  فته ی ور 

دهی بته انتتتار آثتار برای  رجمته و فراهم هردن زمیاته  وزی  موثر  در جهتت   هتای فرهاگی هشتتتور دیملمتات 

ها و  دهی به برداشتت های  رجمه شتده در جامعه هدف و محقق ستاهتن اهداف مورد نظر و در نتیجه شت ل هتار 

های دیملماستی  رجمه، نقش مهم هود را ایفا هااد   استت  صتورات متاایان هدف بر استاآ هدف اراهان ستی 

 ستتلط بر فرها  و ادبیات ملی را از    ( Cited from Haqiqi, 2007, p.258) ستتوجت موهو و هات  اممستتون 

شتتتمرنتد: »دیملمتات فرهاگی بتایستتتتی بر هوزه ادبیتات،  هتای شتتتتصتتتیتی یت  دیمملمتات فرهاگی بر می بتایستتتتته 

ای هه در آن مشتجول استت اشتراف هامل داشتته باشتد و با  های متت  هشتور هود و جامعه شتااستی، و هار زبان 
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های فرهاگی ارفین انگشتتت بگذارد«  این ن ته در هصتتوص  هت ماالعات  اییقی بتواند در یمل بر روی شتتیا 

ای »ستفا« برای هم  به  عامل بیاافرهاگی  های  رجمه  رین یااصتر فعالیت رایزنان فرهاگی ج ا  ایران به مثابه مهم 

 با سایر ملل بسیار هائز همیت است    

دیملماستی  رجمه موفق استت  اگر بازیگران گذاران و هارگزاران هوشتماد و هاردان، جزمه  وجود ستیاستت 

های را در هشتتور   آن های هویتی هود از ی  ستتو و ررفیت  هشتتور   های  رجمه مزبور نتواناد به درستتتی ررفیت 

های بالقوه این هوزه هدر هواهد  هدف به درستتی شتااستایی و بر استاآ آن دستت به  ولید  رجمه بزناد، ررفیت 

های هویتی متر    ماستی  رجمه، میراچ ف ری و فرهاگی ی  هشتور و مولفه رفت  بدون هاربستت درستت دیمل 

های ف ری و هتی  المللی و  ح یم پیوند بر آن ستتهم چادانی در  عمیق و  وستتعه روابط و مااستتیات فرهاگی بین 

نتواهد    ایفا   های هالن دیملماسی یمومی هشور ها و  امین مااف  ملی و پیشیرد سیاست یاافی با مردم دیگر هشور 

های فرهاگی در هارج از هشتور شتاهد این  های رایزنی هرد، چاان ه انیاشتت بستیاری از هت   رجمه شتده در انیار 

از    ی ل ی در ه گوید: » همستتایه در همین زمیاه می   هشتتورهای   در   ایران   ستتابق   فرهاگی  رایزنان   از   مدیاستتت  ی ی 

و    هردند ی م   اه ی و هز   هردند ی م   ی گر  ی هودشان متول ما هتار چاپ هردند و فرایاد  رجمه و چاپ را  های  ی زن ی را 

 ,Personal Interview, September  3) «  ب ااد     ی  وز   وانستتتاد ی نم   هردند، ی م  ی آور در انیار جم    آمد ی بعد م 

 ی زن ی در را   م ی فرستتاد ی هه ما م   ی از آثار  ی بعضت استت: »   چاین گفته »ستفا« نیز   ستابق   ارشتد  مدیران   از   ی ی ( 2017

  ه یت را هتد  ی هردنتد، هتتاب مراجعته می   ی زن ی نفر هته بته را   چاتد   ا ته ی نتداشتتتت مگر ا  ی ار یتاا  ی متانتد  در بتازار بتا هستتت می 

    ( Personal Interview, July 28, 2017)  دادند می  ی به مااسیت   ا ی دادند می 

هتای متولی  هتا و نهتاد پتذیری هتارگزاران و دستتتتگتاه دیگر در دیملمتاستتتی  رجمته مستتتئولیتت   ن تته هتائز اهمیتت 

های های برنامه دیملماستتی  رجمه در هصتتوص انتتار آثار برای  رجمه استتت  در وار  به جای ارزیابی برونداد 

های  های سازمانی دستگاه مربواه، هیفیت پژوهش و بررسی میزان انایا  آنان با اولویت  سو زین مربوا به  رجمه  

های متاا ( و  صتمیمات اهذ شتده بر آن  ها و نیاز عاوف به  صتمیم گیری )ارزیابی بافت ار یاای، باور میدانِی م 

اساآ باید ارزیابی گردد  باابراین، ی ی از موارد جزم در زمیاه دیملماسی  رجمه، اراهی و  عریر سازوهارهایی  

های متولیان دیملماستتی  نظارت بر فعالیت استتت هه متولیان این هوزه را در زمیاه اردامات هود پاستتتگو ستتازد   

 وانتد در ستتته هوزه یمتده  عریر شتتتود: الر(  عیین   رجمته و پتاستتتتگو هردن آنتان در ریتال ارتدامتات هود می 

مرجعی مشت  همچون مجلی شورای اسالمی یا شورای یالی انقالر فرهاگی جهت نظارت بر نحوه اراهی، 

ر( نظارت     های هدف اردامات مربوا به  ولید و  وزی   رجمه در هشتور   ها و ها، برنامه اجرا و ارزشتیابی ستیاستت 

باتدی مترجمتان، و  ماتاستتت  جهتت انتتتار مترجمتان، ر یته هتای  بر  تصتتتی  درستتتت ماتاب ،  عریر ستتتازوهتار 
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های هدف،  ی آثار در هشور  وانمادسازی، مهارت افزایی و  وجیه مترجمان نسیت به مالهظات مربوا به  رجمه 

های موزویی، ر بودجه مشت  برای  رجمه آثار و  تصی  متااس  آن با در نظر گرفتن اولویت  عریر ردی 

های فرهاگی جامعه یا جوام  هدف، هیفیت مترجم، هیفیت محصتتول نهایی، و  درجه دشتتواری متن، هستتاستتیت 

ها ها و فراروایت وایت ها، ر ج( نظارت بر انایا  رفتار متولیان  رجمه در هوزه  ولید گفتمان   های نشتتر   ستتازوهار 

الملل به  دیملماستی هشتور در هوزه روابط بین های هالن دستتگاه  ها و ستیاستت بواستاه آثار  رجمه شتده با روی رد 

رستد در گذشتته اهتمام  به نظر می   های  عریر شتده برای هر ی  از ماااق جهان(  ای )ستیاستت اور هلی و مااقه 

معاون های فرهاگی انجامیده است، چاان ه  ه و لذا به هاهش  أثیر  ال  هافی نسیت به این موزوع صورت نگرفت 

های  رجمه آثار  ی وزارت امور هارجه این مستتاله را ی ی از چالش الملل ن ی های ب مرهز آموز  و پژوه   ی پژوهشتت 

 ی اد ی های ز و ستفارت وجود دارد، چالش  ی فرهاگ  ی ادگ ی هه نما  یی در جاها داند: » فارستی در هارج از هشتور می 

و    ق ی در   شتته ی هشتتور هم  ی رستتم   ی ملماستت ی هشتتور و د  ی هل   ی ملماستت ی ها در چهارچور د ی وجود دارد چون هماهاگ 

 ی در موارد   ن ی برود و هم   ش ی بر روابط لامه وارد هاد و نتوانستته هور پ  ی  واند در موارد می   ن ی ا     ستت ی درستت ن 

« بتا وزارت هتارجته هرده استتتتت   ی راباته چتالشتتت     یت ا وارد  ر   )فرهات  و ار یتااتات استتتالمی(   ستتتتازمتان 

 (Damanpakjami, Personal interview, July 28, 2017 )    

 گیری نتیجه 

آن   یی هاهش ردرت نرم و  وانا   ا ی  ش ی الملل بر افزا ن ی ب   بوم زیستتتت ها در  رفتار دولت  ی همان اور هه چگونگ 

ن از  آ از    ی هشتتتور هه بتش مهم    یت  ی ها موثر استتتت، رفتتار فرهاگ هشتتتور   ی بر اف تار یموم   ی رگذار ی  اث   ی برا 

هه بواستاه    ی ر ی استت   صتو   ر از آن هشتو   ی جامعه جهان  ی گذار بر  لق ر ی  اث   ی یاصتر   ز ی ن  گذرد ی  رجمه م  ی مجرا 

ملل جهان    ر ی ستا  ی هشتور نزد اف ار یموم     ی  ی و فرهاگ   ی های ف ر و ارز    شته ی آثار  رجمه شتده و صتادرات اند 

  ن ی ا   زان ی به هر م    با اوستتت  گران ی هااده رفتار د   ن یی آن هشتتور و  ع   ی فرهاگ   ت ی معرف شتتتصتت  شتتود، ی ستتاهته م 

   تت ی را برهواهد انگ   ی  ر اهترام جامعه جهان بیش   د،  ر باشت   ی های جهان شتمول نزد به ارز   ی فرهاگ   ت ی شتتصت 

»دیملماسی  رجمه« پیشاهاد  فرهاگی، مفهوم   رجمه در مااسیات بین در مقاله هازر سعی شد زمن بررسی اهمیت  

گیری از نظرات هارگزاران  در هشتور به اور هالصته و با بهره  های متولی این امر و یمل رد دستتگاه   شتود   و  ییین 

دیملماستتی  رجمه در صتتور ی هه هوشتتمادانه و متااستت  به هار گرفته شتتود هم  مار  این هوزه ارزیابی گردد  

هلق  در  های دیگر و هم  های مافی و نادلتواه از ذهن اف ار یمومی هشتتور ت ها و ذهای  واند در زدودن انگاره می 

  از این رو  موثر باشتتد   ی هشتتور ِایمال هااده این نوع از دیملماستتی  صتتویری مثیت و بهاجار از فرها  و جامعه 

های دولتِی دهیل در  در ارزیابی یمل رد نهاد  واند  صتتویرستتاز باشتتد و هم  صتتویرزدا   دیملماستتی  رجمه هم می 

 اور هلی سه اش ال یمده را مالهظه هرد:  وان به ها، می رسی به سایر زبان  ولید و  وزی   رجمه آثار فا 
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 رجمه به ویژه در هوزه انتتار آثار برای    اری گذ یدم ا تاذ روی ردی ییای و یلمی در زمیاه ستتیاستتت   - 1

فرهاگی متتاایتان مقیم در  - اجتمتایی جوام  هتدف و ذائقته ف ری - هتای فرهاگی  رجمته و هم  وجهی بته وارعیتت 

، هاهش رابل  وجه  های یاد شتتده آن جوام   نتیجه این امر، هاهم شتتدن روی رد شتتتصتتی و ستتلیقه ای در زمیاه 

  یدیل شدن » یلیغ« به »زد  یلیغ« بوده است    ی    وجه متاا ، و در موارد ها، یدم جل اثربتشی  رجمه 

محوری و هتاهمیتت نگتاه  یلیجی بته  رجمته دایره انتتتار  -  حتدیتد داماته موزتتتویی و  حتدیتد ژانر: ارز   - 2

 های متای را محدود و در نتیجه ردرت مانور زبانی در جوام  مقصد را هاهش داده است   گونه 

هتای دولتی غتالیتا دغتدغته چاتدانی در هصتتتوص  تامین ماتاب  متالی  وری و هیفیتت نتازل: از آنجتا هته نهتاد بهره   - 3

ندارند و  وفیق یا یدم  وفیق در فرو  آثار موزتوییت چادانی برایشتان ندارد، لذا هم در زمیاه انتتار مترجمان  

هااد، هال آن ه  نشتتر هتار، روی یمل نمی ای چاپ و  های هرفه  وانماد و با هیفیت و هم در ریایت استتتاندارد 

های بتش هصتوصتی معموج به دلیل  وجه به ستودآوری و بازگشتت سترمایه، هیفیت به مرا   بهتری از مجمویه 

  ر است  هاد و در نشر محصوجت هود موفق دولتی ارایه می 

 رجمه هشتتور از میزان   های دولتِی متولی دیملماستتی رستتد در صتتور ی هه دستتتگاه افزون بر این به نظر می 

گذاری هوشتماد در زمیاه  رجمه و  الملل ب اهاد و زتمن ستیاستت گری هود در هوزه  رجمه و نشتر بین  صتدی 

هتای  رجمته و نشتتتر هتتار، ویژه انتتتار آثتار برای  رجمته، انعقتاد ررارداد هتای جزم، هوزه اجرا بته  تامین پشتتتتییتانی 

استتتتمرار ار یتاا بتا متتاایتان یمومی را بر یهتده هاشتتتگران و    ریزی و  وزی   رجمته در جوام  هتدف و پتایته 

هصتتوصتتی ستتازِی صتترِف هوزه نشتتر  هارگزاران غیر دولتی ررار دهاد، نتای  بهتری هاصتتل هواهد شتتد  الیته  

ی آن به ناشتران هارجی اشتتیاهی راهیردی هواهد بود زیرا ناشتر هارجی صترفا به  ستویه و واستمارِی ی   الملل بین 

دآور فرهات  و ادر فارستتتی هواهد پرداهت و  صتتتویری    بعتدی از هویت ف ری فرهاگی های ستتتو جایته 

ایرانیان  رستتیم هواهم هرد  یعای همان نقصتتی هه  ا هاون در یمل رد نهادهایی چون مرهز ستتاماندهی  رجمه 

در یمل ادامه  دولتی یا هارجی نیز رخ هواهد نمود هه  های غیر ها و مجمویه مل رد نهاد وجود داشتته استت در ی 

افزون بر این مم ن استت بتش  گذاری ناهافی در همه ابعاد هویتی ایرانیان   همان دور باال استت، یعای سترمایه 

های فرهاگی دشتمن را نداشتته باشتد و در برابر  ستازی هه ذهر شتد دغدغه مواجهه با جریان هصتوصتی به دجیلی 

رستد الگوی مالور  رهییی  وامان از مشتارهت ا به نظر می  یلیجات پر داماه دشتماان موزتعی انفعالی بگیرید  لذ 

 بتش دولتی و هصوصی باشد   
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