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 مقدمه
همچـون   از قومــی بـه قـوم دیگــر و        ،ترجمه از روزگاران پیشین ناقل فرهنگ و دانـش       

تـر و بـارورتر      نهایـت سـرزنده     در  یکدیگر متصل و   ها را به    بوده که مدنیت  راهبردي   گذرگاهی  
 مجـزا   ،زبـانی اسـت     هنرهاي تجسمی، موسیقی و معماري را که زبان بـی          ساخته است، چنانچه  

هایشان جاي  ،  سازیم، تقریباً تمامی تجلیات روح و اندیشه و مظاهر فرهنگ اقوام در قالب زبان             
وظیفه و رسالت متـرجم در ایـن     .سترسیده ا ما  گرفته و به تدریج به صورت مکتوب به دست          

 فراهم آوردن ابزارِآشنایی و الجرم موهبات همدلی و همزبانی میان اقوام گوناگون استارتباط 
 توجـه کنـیم،      پـیش از اسـالم،     ةاگر بـه دور   .  دارد هاي دیرین    ترجمه سابقه  در کشور ایران،  

یونانی و سانسکریت به      ریانی،س: هاي مختلف از جمله     از زبان  بسیاري، آثارشویم که     متوجه می 
از ترجمـۀ    ،اسـالم  پـذیرش دیـن      پس از  حتی   ایرانیان. ه است  شد ترجمه) پهلوي(فارسی میانه   

علم را بیاموزید ولـو در    « نبوي  براساس حدیث معروف   غافل نماندند، آن ها   متون سایر ملت ها   
. پرداختنـد آتـن    علمـی اسـکندریه و  گسـتره هـاي   وافر به ترجمۀ کتـب      ۀبا شور و عالق   » چین

، میطبی، فلسفی، نجو، ادبی هاي بتا ک  توانستند ،اند  ایرانی بوده بیشتر آنان،   مترجمان بزرگی که    
 .کنندرا ترجمه ت ریاضیا و شیمی

 اصوال ترجمه از روزگار پیشین ناقل فرهنگ و دانش از قومی به قوم دیگر بـوده؛ چنانچـه   
هاي  از گذشتهکنیم، در می یابیم  که هردو ملت  را بررسی    روسیه دو ملت ایران و    روابط   ۀپیشین

این روابـط، جـدا از    یکی از انواع    . دان  کردهدور با یکدیگر ارتباطات عمیق و ریشه داري برقرار          
فرهنگـی  بـه طـور کلـی ارتبـاط         . ارتباط فرهنگی اسـت   ارتباطات اقتصادي، سیاسی و تجاري،      

شـود، یکـی از ثمـرات روابـط           نمـی  پردوام و مستحکم است که به سـادگی  گسسـته          اي   رابطه
 .فرهنگی، توجه به آثار و تولیدات فرهنگی است 

دربارة موضوع ترجمۀ آثار فارسی به روسـی و بـر عکـس ، محققـان دو کشـور مقـاالتی               
 و یـا    "پوشکین در ترجمـه هـاي فارسـی       "، یا   "چخوف در ایران  "براي نمونه مقالۀ    . نوشته اند 

 را یادآور مـی شـویم کـه  در هریـک از ایـن آثـار                  "فارسیترجمه هاي روسی  ادبیات      "مقالۀ  
نگارنده در این  مقاله      محققان،  موفق شدند صرفا موضوعات محدودي را بررسی کنند، تالش            

 نقش ترجمه آثار ادبی را در هم کنش هاي فرهنگی دو کشور به صـورت دو سـویه          است تا  آن
 یتوان زیرساخت قوي و مسـتحکم       ار می  و این که چگونه از طریق زبان و ترجمه آث          نشان دهد 

 . کردایجادي فرهنگی ها فعالیتدیگربراي 
خوانندگان براساس تنوع آثـار ترجمـۀ    این اثر ۀسعی نگارنده براین است که پس از مطالع    
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، و سـایر  شده، تیراژ آثار منتشر شده و مترجمانی که به امر ترجمـه آثـار مبـادرت ورزیـده انـد           
 متوجـه میـزان عالقـه       شور که براساس ارتباطات زبانی شکل گرفتـه،       هاي فرهنگی دو ک     فعالیت

 گشـته و نقـش ارتباطـات فرهنگـی از رهگـذر زبـان و                مندي مردم دوکشور نسبت به یکدیگر     
 . مورد تایید و تاکید قرار دهند  متون را،ۀترجم

 بحث و بررسی
نیان که نهضـت    یکی در دورة س   : به طور کلی، علم ترجمه در ایران با دو نهضت آغاز شد           

عقل گرایی به وجود آمد و دیگر در زمان قاجار، که در حکومت ناصـرالدین شـاه شـروع و در       
آن ها از راه ترجمه در پی       . مشروطه شدت گرفت ودلیل آن نیز تجدد خواهی ایرانیان بود           دورة

آثـار   ترجمـۀ  ،رفع نیاز هاي فرهنگی و معنوي خود بودند و یکی از راه هایی را کـه برگزیدنـد             
 . اروپایی بود

ـ . ، ترجمۀ کتاب هاي  درسی نیز در ایران مدتوجه  قرار گرفت            دارالفنونبا تاسیس    اورود ب
از آنجـا  . سترش یافـت این نوع ترجمه نیز گ  ، به خارج از کشور    نصنعت چاپ و اعزام محصال    

 عنـوان شـده   ،علوم و معارف مغـرب زمـین  ،  که هدف از تأسیس این مرکز علمی، کسب تمدن        
 )ترجمـه کتـب درسـی    ( ترجمـه  منابع مورد توجه براي، بنابر این ، حرکت جدیدي در نوع   بود

 . شکل گرفت 
 دارالفنون به فرانسه، زبـان فرانسـه در کشـور رواج یافـت و آثـار          نمحصال غالب   مبا اعزا 

 عـدم   با توجه به  در نتیجه، مترجمان ایرانی     . به فارسی ترجمه شد    ،نویسندگان ،   فرانسويادباي  
 به عنوان زبان واسطه براي آشنایی با آثار و ادبیات دیگر    زبان فرانسه    از   ،ط بر سایر زبان ها    تسل

بـه   (در این دوران از زبان فرانسـه       نیز   ها   از سایر زبان    و آثار بسیاري   کردنداستفاده   نیز   کشورها
 .   به فارسی ترجمه شد )واسطهعنوان زبان 

. داد زبان فرانسه جاي خود را به زبان انگلیسـی           رفته ، رفته پس از پایان جنگ جهانی دوم     
بـا گذشـت    . آیـد    ایران به شمار مـی     مردم  امروزه زبان انگلیسی زبان دوم اکثریت       به طوري که    

 و  شـد بـر تعـداد مترجمـان افـزوده          هـا   خوان   به تدریج با افزایش تعداد باسوادان و کتاب        زمان،
 اجتمـاعی، سیاسـی، تـاریخی و        یلي در مسا  اندوزي و کنجکاو     میل و رغبت به دانش      بر بالطبع

و  اي کـه کوشـید هنـر ترجمـه را سـر             نخستین موسسه دوره  دراین  . اقتصادي نیز افزوده گردید   
 بـراي   ودشـ  تأسـیس  1334 ایـن بنگـاه در سـال     . بنگاه ترجمه و نشر کتـاب بـود        ،ن دهد اماس

 بـود، ودمند و الزم هـا سـ    آنء کـه ترجمـه   کتاب هـایی    انتخاب را براي نخستین بار معیارهایی    
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  )694، سیار. (هاي مورد نیاز ترتیب داد  نشریات در رشتهبراي اي  مطرح کرد و برنامه
 روزنامـه   و کتـاب ۀ   مطالعـ  وآمـوزي     علم به  نیز مردمۀ  متوسط وعام ۀ   طبق ،با گذشت زمان  

ي ا  بـه تـدریج بـه پیشـه    ، که پیش از این فعالیتی تفننی و افتخـاري بـود   ، ترجمه ند و روي آورد 
  بدین ترتیب عواملی چون رشد اقتصـادي جامعـه، اشـاعۀ علـوم و فنـون،               .  تبدیل شد  ،مدآپردر

افـزون ایـن    رونق روز، به هاي خارجی و ایجاد مدارس و مراکز علمی و فرهنگی   آشنایی با زبان  
ایی به فارسی ترجمه شده پدر دورة کنونی چنان طیف وسیعی از آثار ارو   .  انجامید   هنر در ایران  

 سـال   70-60توان گفت سهم مترجمان به واسطۀ خدمتی که در طی این              که به جرات می    است
 )120فیض الهی،. ( از نویسندگان کمتر  نخواهد بود،به زبان فارسی کردند

 ها جایگاه ترجمه در راهبرد ارتباط ملت
 و نشـر عقایـد و ادیـان کـه بـه             شـکوفا هاي   هاي سترگ و فرهنگ    پیدایی و نضج تمدن   

 ۀبـا ترجمـ   ،   فکري و حتی اجتماعی و سیاسی منجر شـد         فرهنگی ، هاي     ظهور جنبش  تکوین و 
 راهآیـین بـودایی، بیشـتر از         .آثار مکتوب از زبانی به زبان دیگر ارتباطی نزدیـک داشـته اسـت             

 یافتـه  رواج   ، در چین و مـاچین، تبـت، برمـه و خـاور دور               متون بودایی از سانسکریت،    ۀترجم
هـاي مـذهبی ایـن        رفتنـد و زبـان      ها به هند مـی      دوزي که از این خطه    ان  دانشجهانگردان  . است

  . هندي بودند در بازگشت مبشّر این کیش کهن،آموختند کشورها را می
 میالدي در ژاپن و آنچـه کـه         19رسوخ تمدن جدید و شیوة تفکر صنعتی در اواسط قرن           

وامـدار   کـه   علـوم و فنـون و صـنعت غـرب اسـت       کـاربري    مرهون   ،نهضت میجی نام گرفت   
  ) 649، سیار. (هاي بزرگ اروپایی به ژاپنی است آثار علمی، فلسفی و ادبی از زبانۀترجم

در اوج  اسـالمی در عهـد خلفـاي عباسـی بغـداد در قـرون دوم و سـوم هجـري             فرهنگ
هـاي    علمی، فلسفی و ادبـی از زبـان  هء آثار عمدۀبا ترجم   ،  ؛ این تمدن خود     درخشش خود بود  

 ایـن آثـار از عربـی بـه          ۀترجمـ شـده بـود کـه       شـکوفا   ،   و سـریانی بـه عربـی       یونانی، پهلـوي  
البتـه،  . ظلمانی قرون وسطی و بر آمدن وشکفتگی تمـدن اروپـا مـی شـد              ة،فروخفت دور التین

 قرون وسـطایی را بایـد   ةرستاخیز فکري رنسانس در اروپاي تازه از خواب هزار ساله بیدار شد      
آثـار فرزانگـان، ادیبـان و    ۀ ترجمـ راه قـدیم وبیشـتر از  مدیون بازگشت به تمـدن روم و یونـان         

 .دانشوران این سرزمین دانست
هایی وجود دارد که درك کامـل و دقیـق آن بـدون         دوره ،کشوريدر تاریخ هر  طور کلی    به

  هـر تـاریخ عمـومی  از سوي دیگر از آنجـا کـه   . میسر نمی باشد کشور،درك تاریخ عمومی آن  
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، لزوم ارتباط کشورها و ملت ها براي درك کامل مسایل           ن است جهاتاریخ   بخشی از  ،کشور نیز 
 بدین شکل فرهنگ و ادبیات هر کشور    .نماید امري بدیهی می   و رویدادهاي مربوط به آن کشور     

 مگر آن را به  نخواهد بود، قابل درك،نیز که هر لحظه در حال رشد و تعالی است به طور کامل        
و در ارتبـاط بـا   یـم  بـه حسـاب آور   ادبیات جهـانی    یعنی، عنوان بخشی از یک مجموعۀ بزرگ     

 )305 ،کنراد. ( درك نماییمادبیات جهان،هاي دیگر بخش
ط میـان  رتبـا اگر انواع ارتباطات میان کشورها را بررسی کنیم ،متوجـه خـواهیم شـد کـه ا           

 ارتبـاط   اقتصـادي و  ارتبـاط   سیاسی،  ارتباط  : ذیردپ  انجام می از سه راه     ،کشورها به طور معمول   
تـرین بحـران و      کوچـک   بـا    روابطی انـد کـه        ارتباط سیاسی و اقتصادي    ، در این میان    فرهنگی،
ن، سـردمداران و یـا    ارتباط مسؤوال،ارتباط فرهنگی شود،     دچار تزلزل می   لماسی،پ در دی  ضعف

ارتبـاطی  . مردم آن کشورها است   میان  درونی و فرهنگی    ، بلکه ارتباطی    هر دو سو نیست      تجار
 میان  ادیبان ، هنرمندان و صـاحبان  فکـر و اندیشـه               هاي روحی و عاطفی     دلبستگی برخاسته از 

زیـرا   ناگسستنی اسـت،  اي رابطه ، این مردمافکار و قلوب ارتباط میان از این روست که   . است  
، ایـن  درایـن میـان   .ده اسـت ش که از گذرگاه فرهنگ، زبان، ادبیات و هنر برقرار          است   پیوندي

د پذیرفت که مترجم نه فقط یک واسطه در انتقال یک اثر از فرهنگی به فرهنـگ                  بای نکته را نیز  
) جـا   همـان  (. کنـد  یآفرینـ   نقش ،تواند به عنوان یک خالق اندیشه       می کسی است که      بلکه ،دیگر

کـه   - مـردم  ةتر تـود   از همه مهم   ادیبان و    میان اندیشمندان، محققان،   ، با خلق اثر   تواند میمترجم  
هـاي   شتهدر ر ي کهآثارمطالعه و بررسی . کند برقرار مودت و دوستی     -اندانی  هاي هرم جه    پایه

ن تـراوش احساسـات و از همـه          است ، گوناگون دانش بشري در سطح جهان نگاشته شده          مبـی
در . داننـد   هایی است که خود را متعلق بـه همـه مـی             دانش انسان  ة ذوق و عصار   ة چکید ،تر مهم

  بـه راسـتی آیـا      .ها خواهد بود    ها و نسل   متعلق به تمامی انسان   ها نیز     تجلیات فکري آن   نتیجه،
ین خالقیت ها    ا نیست الزم   ؟ آیا  امري صحیح است   ،ها در قلمرو کشور   ن این آثار  سکوت ماند م

بـدین   .همگـان قـرا گیـرد     در اختیـار     ،چیره  و زبان دان     ان با کمک مترجم    و ترجمههنر   راهاز  
سازي دانش در سطح جهـان و گـامی    یکسانبراي ترتیب  شکی نیست که ترجمه تالشی است         

 کار متـرجم بسترسـازي   ، در این زمینه ها  میان ملت   ارتباط بیشتر  ۀردن زمین آوفراهم  براي  است  
 .دار در نزدیکی ملل است براي یک حرکت اصیل و ریشه

 ها نقش ترجمه در نزدیکی روابط ملل در تمامی زمینه
 اقتصـادي و فرهنگـی جوامـع، امـري بــدیهی و       آثـار، بـر روابـط سیاســی،   ۀتـأثیر ترجمـ  
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 داشـت     باید به این نکته توجـه      ،در میان آثار تألیف شده در یک کشور       ،  لیکن. انکارناپذیر است 
آیـا  . نـد ک نقش اساسی را ایفا مـی     ،  ها   میان  ملت   در ایجاد ارتباط و مودت     از متون    یک که کدام 
 ۀترجمـ برآیند  اند، در اولویـت نیسـتند؟  مللبینی و فرهنگ   جهان که نشانگر نوع زندگی،   آثاري  

ـ   چیست؟ ،اند  ي که به این موضوعات پرداخته     آثار  اطالعـات مفیـد و شـناخت عمیـق بـه            ۀ ارائ
 چه ثمراتـی  بـراي کشـورها دارد؟  ایـن شـناخت                شناخت این:   در پاسخ باید گفت    ؟خواننده

سـایر   د که نتـایج آن در     شو می الفتی قلبی و پایدار      ها و  مردم کشور   بین عمیقموجبات ارتباطی   
 . مؤثر خواهد بوددو ملت نیز روابط 

 ، استوار شـده باشـد  ان هاي آن  دوستی ملت ارتباط سیاسی دو کشور بر پایۀ   در واقع هرگاه    
ها  ن آن سؤوالم بالطبع حمایت    ، چرا که حمایت مردم دو کشور      .تر خواهد بود   مطمئناً مستحکم 

 نقـش مهمـی     ،دقیق از ملل   تصادي نیز شناخت درست و     در ارتباطات اق   . دربرخواهد داشت  ،را
 در سـهولت انجـام      ، شناخت کامل وجلب حس اعتماد طرفین      ، چرا که در معامالت    .کند  ایفا می 

در ارتباطـات فرهنگـی کـه در اصـل          .  اسـت بسـیار   روابط بازرگانی و اقتصادي حائز اهمیـت        
بدلیل ترجمه از آن       که نقش بی   ند ا  عوامل بسیاري اثرگذار   ،گذار تمامی ارتباطات فوق است      پایه

 و نـد دارتر از سـایر روابـط ا   تر و ریشه  فرهنگی بسی عمیق   هم کنشی هاي    اصوالً  . جمله است 
ان  ها در میان مردم، دانشمندان ملل ایجـاد شـده، بـه مسـؤوال     استحکام و پایداري آن  ن و متولیـ

 .کند کشور نیز سرایت می

 ی دو ملت ایران و روسیهرجمه بستر مناسب در تعامالت فرهنگت
  به عبارت دیگر،    جهانی داشته است،     فرهنگی است که همواره جنبۀ     ،فرهنگ ایرانی    اصوالً

  ، اسـت  از آغاز پیدایش خود در هیچ زمان محدود به مرزهاي جغرافیایی یا نژاد ایرانـی نمانـده                
لنهرین، هند، چـین  ا   مصر، بین  :چون هم یهاي بزرگ   ها و فرهنگ    بلکه بر خالف بسیاري از تمدن     

مأموریت خود را در این دانسته است که به مقتضـاي موقعیـت ممتـاز جغرافیـایی ایـران،                   ... و  
 ،ها فرهنگی آمیزد و از آن غرب را درهم هاي مختلف شرق و     ها و تمدن    عناصر برگزیدة فرهنگ  

 .ري بسازدش بلکه ب،نه تنها ایرانی
ان و شعراي ما همواره دیدي جهانی و بشـري     نویسندگ  ،نفااردر میان متفکران، فالسفه، ع    

 ۀاند، آنچه مایـ     از جنبۀ معنویت و بشر دوستی به سراسر جهان نگریسته         آنان  .  است وجود داشته 
 محبت و پیوستگی اسـت و آنچـه اسـاس تـاریخ کهنسـال       ،اصلی ادبیات و حکمت ایران است     

 .  توجۀ عمیق به معنویت و اخالق است،ایران است
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به ویژه ملت همسایه، روسیه قرارداشته      نی از دیرباز مورد توجه ملل جهان        تمدن کهن ایرا  
شناسـان    ایـران  وقـان است ،به گونه اي که غناي ادبیات فارسی به ویژه در قرون وسـطی ،محق       

 ایرانی از هیچ تالشی     ادیبان   و نظریات      خود کرد که براي دستیابی به آراء       ۀروس را چنان شیفت   
 .نکردندفروگذار 
 د ولـی بنیـا  ،رکبیر نیز به هنر و صـنایع ایـران توجـه داشـتند    پت چه مردم روسیه قبل از   اگر

 زبـان  ۀبا دایر شدن مدرس. ر اول گذاشته شد تایران در زمان پ    استوار مناسبات فرهنگی روسیه و    
 در سـال   سـپس . آموزش زبان فارسی به طور رسمی شروع شد       ، میالدي 1732 در سال    .فارسی
بولـدیریف  . ن.ارزبورگ تدریس زبان فارسی توسط      ترکز تربیت معلم سن پ     میالدي در م   1818

رفته رفته با تربیت اسـتادان زبـان فارسـی، مراکـز آمـوزش زبـان فارسـی در قـازان،                     . آغاز شد 
  )78 ،کمیساروف.(ردید  دایر گ... و خارکوف، باکو و تاشکند

ـ  یابیم که   از بررسی چگونگی کارکرد مدرسان این مدارس، درمی        ه طـور کلـی در مراکـز        ب
زبـان   تکیـه بـر علـم        بـا ( روش آکادمیک    :آموزش زبان فارسی روسیه، دو روش وجود داشت         

 .و روش عملی) شناسی
پـس از   . م و تربیت عملی در دورة قبل از انقـالب اکتبـر، فـوق العـاده ضـعیف بـود                   تعلی

و همچنـین در    انقالب، تدریس زبان فارسی در دانشکدة خاورشناسی دانشگاه سنت پترزبورگ           
در انستیتوي مزبـور، بـه آمـوزش    .  زندهء شرق سنت پترزبورگ ادامه داشتهاي     زبان انستیتوي

در مسکو نیـز بـر پایـۀ        . شد  زبان بیشتر توجه می   این  زبان فارسی و خواندن و نوشتن و مکالمه         
ش پس از آن آمـوز ) 274امیري ، ( .دش خاورشناسی مسکو تاسیس یتويالزارف، انست یتوي  انست

رفته رفته با تقویت زبان فارسی، تسلط بـه زبـان           . زبان فارسی به روش آکادمیک نیز شروع شد       
هـا و     با ایجاد کرسی زبان فارسی در دانشگاه دولتی مسکو و سایر دانشـگاه            فارسی بیشتر شد و     

 . آثار فارسی نیـز شـروع شـد        ۀشناسان و محققان مسلط به زبان فارسی، کار ترجم         تربیت ایران 
رشـد   بـا   زمان و   به مرور  ،اللفظی و به نثر بود       آثار منظوم در ابتدا صرفاً به صورت تحت        ترجمۀ

 آثـار نیـز   ۀ، ترجمـ کارشناسانها افزوده شد، با افزایش تعداد      بر کیفیت ترجمه   ،آگاهی مترجمان 
 در راه ترجمه    ، کار ترجمه با اصول علمی و دقیق آغاز شد         ،افزایش یافت به طوري که سرانجام     

 :  منظوم دو روش ایجاد شدآثار
  مستقیم ۀترجم -1
  غیرمستقیم ۀترجم  - 2

ترجمـه   بـه زبـان روسـی        درصد آثار منظوم ادب فارسی به صورت غیرمستقیم        98تقریباً  
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  .ندشد
 که ابتدا اشعار به صورت نثر بـه زبـان    بودروش کار در ترجمه غیرمستقیم به این صورت   

 روسـی   بـه نظـم  ، روسي شاعر برجسـتۀ  یک ه وسیلۀ  ب  متن منثور   سپس ،شد  روسی ترجمه می  
 داراي روش ،و مترجمان بزرگ روس  استادان   بسیاري از    این امر نیز این بود که     آمد، دلیل     درمی

ولی شـاعر و ادیـب مشـهور در زبـان روسـی        ،  علمی دقیق و تسلط کافی بر زبان فارسی بودند        
شد و یک اثـر    جبران می روس زبانق در این حالت بود که  کاستی با کمک شاعر با ذو       ،نبودند

 شمارگان با  توانست     که می  شد   دقیق و متناسب با سلیقه و نیاز مردم روسیه تهیه می           ةترجمه شد 
 .گیرد قرار روسیهباال در اختیار خوانندگان

 کـه  ،ترجمه شده فارسی به روسی      زبان صدها اثر گوناگون  ،  امروزه توسط مترجمان روس   
از کشـورهاي جهـان پذیرفتـه و بـه رسـمیت          بسـیاري    تماعـات علمـی   ها در اج   بسیاري از آن  

  .شناخته شده است
در «: نویسـد   بولـدیریف مـی  ، نخستین آثار فارسی ترجمـه شـده بـه زبـان روسـی        بارةدر  

 میالدي  17خطی روسی که در قرن        دو نسخۀ “ سالتیکف شدرین ” دولتی لنینگراد به نام      ۀکتابخان
هاي خطـی ترجمـۀ روسـی بـابی چنـد از گلسـتان و         نمونهار آث این.  محفوظ است  ،نوشته شده 

 روسـی ادبیـات فارسـی بـه شـمار      ۀنخسـتین ترجمـ  ،  بوستان سعدي است که از حیث قـدمت       
 ،  )18،بولـدیریف   (» .رود، نام مترجم مشخص نیست و هرگز نیز بـه چـاپ نرسـیده اسـت                 می

 )25اف ،  علی(
 فردوسی بـه دنبـال   ۀروسیه با شاهنام آشنایی مردم کهدهد اسناد و مدارك موجود نشان می     

ترین ترجمه   بهترین و کامل  .   میالدي انجام شد   1815ترجمه و نشر قطعاتی از این اثر در سال          
 ایـن اثـر بـه وسـیله     .وقفه تهیه شد  توسط خانم بانو الهوتی طی سی سال تالش بی      ،از شاهنامه 

فحه در شهر مسـکو منتشـر    ص3419 با حجم 1989 تا 1957هاي  آکادمی علوم روسیه طی سال  
به این ترتیب خانم الهوتی موفق شد براي نخستین بار شاهنامه را بـه صـورت مسـتقیم و                   . شد

 این به دلیل شـاعر بـودن متـرجم و    کند که اللفظی ترجمه  هاي تحت  گیري از ترجمه    بدون بهره 
 .تسلط  او بر هر دو زبان فارسی و روسی بود

اي خـاص      فارسی، مردم روسیه به خیـام توجـه        اعرانیان ش در م نادیده گرفت که     اما نباید 
 اند، زیرا خیام خالق رباعی بود، اشعاري کوتاه و در عین حال پرمغز و عمیق، بـراي ملـت           داشته

یکـی از مترجمـان   ۀ  بـه گفتـ  .اي جدید بود اي نداشت، شیوه     که رباعی در ادبیاتش سابقه     روسیه
هـن جـاي    ذکه به راحتی در     است، ابیاتی    »هاي کوچک جادویی   مکعب«خیام صاحب     ،  روس
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 ) 35 شاخوردف، ، واراژیکینا. (یافت المثل را می گرفت و گاه حتی حکم ضرب می
 ۀبنویسـیم، بایـد از ترجمـ       خیام در روسـیه      آثاردربارة    به طور مختصر   اگر خواسته باشیم  

  شروع کنیم و بعد     انگلیسی که خیام را به جهان وروسیه  معرفی کرد؛           جرالد زرباعیات خیام فیت  
 بـه زبـان     بارنخستین  براي  رباعی از خیام را     شانزده   1891 در سال     که ولیچکا. ل. و بپردازیم به 

. دکـر  منتشـر   »از عمـر خیـام، از ایـران    « پیـک اروپـا بـا عنـوان           در مجلـۀ   ترجمه کرد و     روسی
  )18بولدیریف، (

 در میـان صـدها اثـر        ؛وده شـد  هاي رباعیات خیام افز      با گذشت زمان بر تعداد ترجمه      البته
 بـا تیـراژ صـد هـزار     1986 واراژیکینا و شـاخوردف کـه در سـال      ترجمۀ،ترجمه شده از خیام 

کوشـیدند   در خلق این اثـر  انمترجم.  جایگاه خاصی دارد، وارد بازار کتاب روسیه شداي  نسخه
 گرفـت   جاي  آن  ، مقدمۀ مفصلی نیز در آغاز        کنند   هاي یک ترجمۀ علمی را رعایت       تمام جنبه ،

و که حتی پس از فروپاشی نظام شـوروي            به طوري  ،چاپ شود بارها باز   که موجب شد این اثر      
، رباعیـات خیـام    کتاب   رکود و توقف چاپ     به ویژه    ،رغم بروز مشکالت اقتصادي فراوان      علی

تـاب   هزار نسخه وارد بـازار ک 5 با تیراژ   1995 هزار نسخه و در سال       30 با تیراژ    1993در سال   
حـافظ شـیرازي     ،  که در روسیه مورد توجـه قـرار گرفتـه          ر دیگري   شاع1. دورز بورگ ش  تسن پ 
 ۀهـاي خـاص در مقایسـه بـا شـاهنام      گر چه دیوان حافظ به علت دارا بـودن ویژگـی     ا« . است

منـد    ولـی مترجمـان عالقـه      )69،سـیار (. » کند  فردوسی و رباعیات خیام ترجمه ناپذیر جلوه می       
. م1860نخستین ترجمه از غزلیـات حـافظ در سـال           . اند  داشته تالش هایی    زمینهروس در این    

دیـوان  «گیري از   مترجم موفق شد با الهام ، در این اثر   .توسط آفاناسی آفاناسوویچ فت منتشر شد     
فـت ترجمـۀ خـود را      ،  کنـد    روسـی ترجمـه       به زبـان    غزل حافظ را   24 ،گوته» غربی و شرقی  

با عنوان حافظ چاپ    در شهر هامبورگ    .  م 1846که در سال    داومر آلمانی   .ف.گي  اثر  براساس  
 )1986  ت، ف(.شده  بود ،  منتشر کرد  

توسط گرمان پلی ستسکی در شهر      . م1981 اشعار حافظ در سال      ۀآخرین و بهترین ترجم   
، متـرجم افـزون بـر        غزل حافظ بـود    117در این اثر که شامل      . مسکو به زبان روسی منتشر شد     

 دیـوان   عرفـانی   شرح اصطالحاتاي مبسوط همراه با  مقدمهلمی اثر، توانست    ترجمۀ دقیق و ع   
  )1981ستسکی،  پلی. (ضمیمه نماید  به قلم کندیروا حافظ را

اکنـون  . ارتباط ادبی ـ فرهنگی مردم روسیه با ایران مطـرح شـد   ،هایی  تاکنون با ذکر نمونه
 . روسیه نیز بپردازیمادبیات و زبان ن بامردم ایراادبی الزم است به نقل شواهدي چند از ارتباط 

ایـن  ، کنـد  مـی  به انگلستان اعـزام      ه، را کرد  یک گروه تحصیل  دولت ایران   . م1815در سال   
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   سـنت  وبراي رسیدن به مقصد نـاگزیر بـه عبـور از قفقـاز و شـهرهاي مسـکو      گروه پنج نفره      
، میـرزا صـالح شـیرازي        یکی از اعضاي گروه اعزامی از سوي دولت ایران         .شوند  رزبورگ می تپ

فرهنگی و هنري شهر مسکو بازدید کرده و نتـایج آن را     از مراکز علمی،،بود، وي در حین سفر   
از .  میالدي منتشـر شـد  1868نگاشت که در سال » سفرنامه«عنوان  به طور جامع در کتابی تحت   

 موري بـه  مـأ ،  سوي دیگر به دنبال مرگ گریبایدوف در ایـران از سـوي وزارت امـور خارجـه                  
کـه توسـط وزارت خارجـه انتشـار     بود  اي    مسکو اعزام شد که حاصل آن نیز سفرنامه        -روسیه  

. یابـد  مـی اي  بدین ترتیب روابـط سیاسـی، اقتصـادي و فرهنگـی دو کشـور شـکل تـازه            . یافت
غُصـه از  «فارسی با عنـوان   زبان سرانجام با ترجمه و نشر اولین اثر روسی به       ) 76کمیساروف،  (

 .  بر میزان روابط اربی و فرهنگی دو کشور افزوده شدگریبایدوف. س.یف آتأل» فکر
  بـا آثـار ادبـی     ي بـه طـور جـد      کتاب خوانـان ایرانـی     میالدي بود که     بیستم  در آغاز قرن    

  توسـط    پیش از این نیز ایرانیان      .پوشکین آشنا شدند  با آثار الکساندر       به ویژه   کالسیک روسیه   
میـرزا   و خان باکی خانف  عباس قلی: هم عصر پوشکین ، همانند  شاعران و پژوهشگران آذري     

آثار فرهنگـی و ادبـی      این دو موفق شدند ،       ، روسیه در ارتباط بودند     ادب فتحعلی آخوندزاده با  
  )83روزنفلد، . ( منتقل نمایند ، ایرانبه ویژهزمین  روسیه را به کشورهاي خاور

در ایـن قـرن ،    .  روسی به فارسی ترجمـه شـد  یات  آثاري چند از ادببیستم در آغاز قرن  
 و سـه  1922از ماکسیم گورکی در سـال     » ساعت«لستوي، داستان   ات. ن. ل ازمردمی  یی  ها  داستان

» پانچـه تتیـر  «الدین قهرمـانی و داسـتان    ترجمۀ شرف» گالبی بی بی«داستان از پوشکین با عنوان    
 پرویز ناتـل خـانلري کـه در         ۀترجم» دختر سلطان «داستان    میرزا حسین خان انصاري و      ترجمۀ
هایی از آنتون پـائولویچ   داستان این آثار، به دنبال) 96روزنفلد، . ( منتشر شد  1932 و   1931سال  

در این میانه استبداد حاکم بـر ایـران ،          . بزرگ روسیه به فارسی ترجمه گردید       چخوف نویسندة 
 تحول اوضاع سیاسـی و اجتمـاعی ایـران      با  . آثار روسی به زبان فارسی بود        همواره مانع ترجمۀ  

 سـرانجام خواننـدگان ایرانـی    . گذاشتفزونی به رو   این آثار نیز     ۀ ترجم  خورشیدي ،  1320در  
سایر ادیبـان مطـرح      تورگنیف و      داستایوسکی،   نکراسف،  موفق شدند با آثار پوشکین، لرمانتف،     

 آن زمـان را     ان ایران و روسـیه    ترین نقش در ایجاد روابط فرهنگی می         اساسی .  آشنا شوند  روس
 .کرد ایفا شوروي انجمن فرهنگی ایران و 

دیدار و   را فراهم نمود ،       ارتباط دو ملت ایران و روسیه         که موجبات  یکی از حوادث مهم   
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 این مالقـات    .1الکساندر پوشکین و فاضل خان گروسی در قفقاز بود        ،  گفتگوي دو شاعر بزرگ   
فاضـل    کـه  ،در روح و روان دو شاعر تـأثیر گذاشـت         اي    گونه بهاتفاق افتاد و      م1829در سال   

خان ضمن اظهار تأسف از کوتاه بودن دیدار، آرزوي مالقات و گفتگـوي مجـدد پوشـکین در                  
فاضـل  «تحـت عنـوان   اي   پوشکین نیز در دیوان خود قطعـه       .نمود  رزبورگ را   تمسکو و سنت پ   

 میان نماینـدگان    دوستی همدلی و    وجود که شاهدي بر   ) 95کمیساروف،  (سرود    »خان گروسی 
  . دو کشور است ادبی

» سـرا    باغچـه   فـوارة « در آغـاز قطعـۀ        وي   ، ابیاتی است کـه     از همین شاعر     دیگرۀنمون اما
ایـن  .  میالدي روسـیه اسـت  19 قرن   20 ۀ پوشکین در ده    اثر   ترین مذکور محبوب   قطعۀ سروده

 پوشـکین آن را بـا        و )144،  یرسـکی م ( بـوده    اثر از جهت موضوع و سـاختمان کـامالً شـرقی          
 :کند که شروع میچنین تضمین بیتی از سعدي شیرازي 

 در این چشمه چون ما بسی دم زدند
 برفتنــد چـون چشـم بـر هـم زدن

نیز یکبار دیگر از این بیت با تغییراتی جزیی یـاد           » اوگنی آنگین  « پوشکین در منظومۀ  اما ،   
 .کند استفاده می  حسن ختام از آن به عنوان این بار کند و می

از میان رجال روسیه آن عهد ، شـاعر و دیپلمـات معـروف الکسـاندر گریبایـدف ، زبـان                    
بجز وي، دو نویسنده نامدار دیگر روسیه، لف تالستوي و تورگنیف نیـز شـایق               .فارسی آموخت 

 .به یادگیري زبان فارسی بودند
 ایـران   بـه ویـژه    به مشرق زمـین   ،    لستوي به عنوان یکی از نویسندگان بزرگ جهان       الف ت 

ۀ لستوي به فرهنگ واالي ایـران عالقـ       ات: نویسد  شیفمان می شاگرد او    پارهدر این   . عالقه داشت 
 از اشـعار  ردوکـ  آن را مطالعـه مـی  هاي  ادبیات و داستان  ؛  او یادگارهاي قدیم ایران   ؛  فر داشت   وا

با تاریخ و فرهنگ ایـران از       لستوي  ات. شد  فردوسی مشعوف می   و   حافظ، سعدي :  چون شاعرانی
قصـار فارسـی را از منـابع انگلیسـی و      سـخنان   ها و    المثل   ضرب وطریق منابع خارجی آشنا شد    

هـاي نویسـنده      هـا و رمـان      حاصل این کار طنین این عناصـر در داسـتان         . گردآوري کرد فرانسه  
 .یه بود فرهنگی مردم ایران در زندگی مردم روس-و ورودعناصر اعتقادي) 323شیفمان، (

تالستوي نشان می دهدکه این ادیـب شـهیر بـه            لف   ي جلد 90ربررسی بسآمداعالم در آثا   

                                                           
 تحقیقـات ایـران شناسـان روس در    ''براي کسب آگاهی بیشتر از آثار ترجمه شده از خیام در روسیه، به مقالـۀ     -1

 . نور سال اول، رجوع شود نگارنده؛ منتشر شده در مجلۀ پیک نور دانشگاه پیام''خیام نیشابوريبارة
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:  ادیبـان معـروف ایرانـی همچـون        ادبیات ایران توجه خاصی داشته ،  بـه طـوري کـه اسـامی                
رد استفادة وي قرار گرفته است و       وم،  )بار2(، فردوسی )بار3( خیام  ،)بار3(، حافظ   )بار29(سعدي

 ) جلدي90مجموعۀلستوي، ات (. بیشترین توجه تالستوي متوجه سعدي استاز این میان
آثار توجهات و این    هرگز این   ،  هاي دقیق علمی    اگر نبودند مترجمان دانا و ترجمه     به واقع   

 .شد ارزشمند در جهان خلق نمی

 مشکالت موجود در ترجمه آثار فارسی و روسی
ی ، ترجمه پذیري متن یا پیام از زبـان  یکی از موضوعات بحث برانگیز در علم زبان شناس     

گارسیا یربا محقق و استاد دانشگاه مادرید، سه دیدگاه کلی براي ایـن             . مبدا به زبان مقصد است    
ترجمه پذیري مطلق، ترجمه ناپذیري، ترجمه پذیري سـطحی یـا نسـبی    : مساله مطرح می کند    

ه بـه وجـود تسـاوي ضـروري     دیدگاه آن دسته از زبان شناسانی است کـ  : ترجمه پذیري مطلق  .
جهـان شـمولی زبـانی    "شناسی چامسکی بـر وجـود    به عنوان مثال؛ زبان.  ها،  عقیده دارند   زبان

هاي جهانی بوده و     بر اساس این نظریه، جهان شمولی ، ساختار زیربنایی زبان         . تاکید می ورزد  "
گویند،  ولـی   چیز را میها یک  به اعتقاد میل الرسون همۀ انسان  . ها یکسان است   براي همۀ زبان  

 .هاي متفاوت  به انحاي مختلف و زبان
دهنـد و ترجمـه را       طرفداران این نظریه بیشتر به زبان مقصد اهمیت مـی         : ترجمه ناپذیري 

هـا قابـل ترجمـه       در واقـع زبـان    . آورنـد  تعبیري از واقعیت بیان شده در زبان مبدا به شمار مـی           
هر نظـام   : گوید دهیم، مونین می   ا را به زبان دیگر ارائه می      ه نیستند، بلکه ما صرفا تعبیراتی از آن      

زبانی داراي دید متفاوت تري از جهان، در مقایسه با زبان دیگر به دست می دهـد، بـه عبـارت       
 )123فیض الهی ،. (دیگر جهان را از زاویه دیگري می نگرد

ترجمه هـیچ گـاه     طرفداران این نظریه بر این اعتقادند که        : ترجمه پذیري سطحی یا نسبی    
جـورج  . نمی تواند مطلق باشد، بلکه فقط برداشتی نسبی است از آنچه که ما از یک متن داریـم      

چنانچه نظریات اخیـر را دربـارة واژه،        :  می نویسد  ''مشکالت تئوریک ترجمه  ''مونین در کتاب    
ه، در ترجمـ . تجزیه و تحلیل جمله،  بپذیریم، باید اذعان کنـیم کـه ترجمـه غیـر ممکـن اسـت           

رعایت تمامی جزییات ساختار جمله، واژه و صورت هاي صرفی و نحوي زبـان مبـداء امـري                  
 . غیر ممکن است 

در زبان روسی نیز هم چون دیگر زبان ها،  واژه ها و تعبیراتـی وجـود دارنـد  کـه برابـر                   
روسی که در زبان فارسی کاربرد بسیار دارد، در زبان          "خسته نباشید   "براي مثال   . فارسی ندارند 
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از . به کارنمی رود و در صورت ترجمۀ تحت اللفظی نیز به طور کامـل قابـل درك نمـی باشـد             
سوي دیگر در مبحث واژگانی زبان روسی و سایر زبان هاي ریشۀ التین، معـادلی بـراي کلمـه                   

 . کنند  به معنی عمو و دایی استفاده می"دیادیا"در زبان روسی از واژة( دایی وجود ندارد 
 آثار ترجمه شده به زبان روسی و فارسی درمی یابیم که ترجمۀ شعر به مراتـب                 از بررسی 

دربارة تفاوت دو زبـان فارسـی و روسـی نیـز بایـد اظهـار         . تر از ترجمه آثار دیگر است      مشکل
ترنـد، بـه عنـوان نمونـه، معـادل           هـاي روسـی کوتـاه      داشت که واژه هاي فارسی اساساً از واژه       

(pripadavattel "پري پاداوات تل  "برابر  با     در زبان روسی     "معلم"واژة (        اسـت کـه در تقسـیم
 هجا میباشد یعنی ، ایـن کلمـه سـه           6 هجا و برابر روسی آن داراي        3هجایی واژه معلم ،داراي     
این عدم هماهنگی مشکالتی را در ترجمه، بـه ویـژه در      . دارد) معلم(هجا بیش از کلمۀ فارسی      

روسی که براساس اصول شعري رعایت بیشتر  قوانینی چون          ترجمۀ اشعار کالسیک  فارسی به       
هاي صوري هم چون واج آرایی و قافیـۀ میـانی الزم دارد ، ایجـاد              وزن، قافیه، ردیف، و زیبایی    

هـایی را بـه وجـود آورده کـه           این امر حتی در شعر شاعرانی چون حافظ دشـواري         . می نماید   
 .ا ترجمه ناپذیر قلمداد کننداي از مترجمان، شعر وي ر موجب گردیده تا عده

. هـایی دارد  به طور کلی ساختار جمالت و چگونگی ارتباط کلمات نیز در دو زبان تفاوت   
در زبان فارسی واژه ها نسبتاً مستقل و جدایند و این ویژگی یعنی، اسـتقالل واژگـان، پشـتوانۀ                   

توجـه بـه اصـول و       حال آن که در زبان روسی بـا         . بسیار خوبی براي آفرینش شعر بوده  است       
 .   نظام حاکم بر زبان ویژگی هاي خاصی وجود دارد

هـا را   وجـود دارد، کـه واژه  )   در انگلیسـی    caseمعـادل   (در دستورزبان روسی شش پادژ      
شـوند،   براساس جنس، تعداد و نقش و با رعایت قوانین پادژي کامال به هم مربوط و متصل می              

در هر حال هـر     .  فارسی به این شدت مطرح نمی باشد       که این اتصال زنجیروار در زبان      درحالی
زبان براي بیان تفکرات و احساسات ، داراي اصولی است که این اصول هم چون مانعی در سر              

در : بـه عنـوان نمونـه   . کنـد  گیرد و از انتقال پیام به زبان دیگر خودداري مـی     راه مترجم قرار می   
گ و ریـتم و در واقـع، قالـب ربـاعی از بـین          ترجمۀ تفصیلی رباعیات عمر خیام، معمـوال آهنـ        

ترجمۀ رباعیات به صورت مختصر     . شود رود و شور و هیجان اشعار نیز دستخوش تغییر می          می
.  نیز ایجاد اشکال می کند، در این حالت احتمال این خطر وجود دارد که کل پیام از بـین بـرود                    

وي دارند ، در زبـان فارسـی بـه          براي نمونه بیشتر جمالتی که در زبان روسی ساختار تک عض          
 .شکل دو عضوي بیان می شوند

هـم گـام بـا    ،  علی رغم وجود مشکالت بسیار،  مترجمان دو کشور در مسیر ترجمۀ متون            
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محققان و دیگر اندیشمندان به وظیفۀ خود به عنوان واسطه در ایجاد هم کنشی هاي فرهنگـی ،      
هـاي     سایر فعالیت  ،  دو کشور با زبان یکدیگر    ایفاي نقش نمودند و به دنبال آشنایی کارشناسان         

 :شود ها اشاره می اي از این فعالیت فرهنگی نیز شدت یافت، اکنون در ادامه به پاره

 نخستین نشریۀ فارسی در روسیه
 15، در تاالر کاخ دوستی مسکو، نمایندگان جوامع علمی و ادبی            1961 آوریل   18در روز   

دهمین سال درگذشت محمدتقی بهار شاعر نامی و صادق    جمهوري شوروي گرد هم آمدند، تا       
 . هدایت، نویسندة شهیر ایرانی را برگزار کنند

س .   ایرانشناسـی بـه نـام ل        ،  نخستین فردي کـه در ایـن جلسـه سـخنرانی ایـراد نمـود              
وي اظهـار داشـت     . بود» بهار بزرگترین شاعر معاصر ایران    «عنوان سخنرانی وي    . پیسیکوف بود 

پیشرفت مردم ایران در راه آزادي تکامل یافته و از آن در راه خلق آثـار جدیـد الهـام           که بهار با    
 کـه   1اش  هاي لطیف وي که مشحون از عشق به زندگی اند و اشعار شـجاعانه              غزل. گرفته است 

دانیـال  سخنران دیگـر  . وي شده است شهرت   موجب   ،  اندهاي انسانی و ملی       سرشار از ویژگی  
 بود که  به بررسی حیات اجتمـاعی و سـبک خـالق صـادق هـدایت               کمیساروف، یمونوویچ  س

نظیـر او را   پرداخت ، وي جهان بینی نویسندة مشهور ایرانی و مهارت و استادي و اسـتعداد بـی   
 . ، تشریح کردشناس و محقق زبان فارسی و نقاش و مترجم به عنوان یک زبان

نی روسیه بـه عنـوان نخسـتین        نشریۀ کرسی زبان فارسی دانشگاه علوم انسا      » پیام دوست «
: هاي جالبی ماننـد       مقاله» پیام دوست «در نخستین شمارة    . نشریۀ زبان فارسی شناخته شده است     

شناسی در روسیه، آشنایی بـا آداب و رسـوم ایـران و طـبخ                 ایران ۀسرایی در ایران، سابق    غزل«
اد ایـن دانشـگاه در      پروفسور ویچسالو موشکالو اسـت    . غذاهاي ملی ایران به چاپ رسیده است      

انتشـار  : شناسی در روسـیه اشـاره کـرده و نوشـته اسـت             به سابقۀ ایران  » پیام دوست «سر مقالۀ   
مندان و دانشـجویان زبـان فارسـی روسـیه را       نشریۀ پیام دوست زمینۀ ایجاد رابطۀ محکم عالقه       

 )  276امیري ،    (.باعث خواهد شد
نقد و بررسی آثار عبدالرحمان جامی، شاعر       ، سمینار بزرگداشت و     1368در آبان ماه سال     

 نویسندگان  ۀدر تاالر اتحادی  )  هجري قمري  817-898(گوي قرن نهم هجري       و نویسندة پارسی  

                                                           
، مجله پژوهش زبان » ...بررسی ساختار تک عضوي فعلی زبان روسی     » جهت کسب اطالعات بیشتر رك مقالۀ        -1

 25هاي خارجه، شماره 
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 در این مراسم از کشور ایران نیز دکتر محمد علوي مقدم اسـتاد دانشـگاه                .مسکو برگزار گردید  
 بـه   1370در سـال    .  ده بودنـد  مشهد و دکتر اسماعیل حاکمی استاد دانشگاه تهران شـرکت کـر           
هاي اصلی شهر مسکو بـه نـام    منظور گرامیداشت امیرعلیشیر نوایی شاعر ایرانی، یکی از خیابان       

به دنبال آن یادداشت تفاهم نامۀ همکاري هاي فرهنگی بین وزارت فرهنگ            . وي نامگذاري شد  
  )325همان ،.(به امضا رسید )  1376-1377(دو کشور

 ط فرهنگی ایران در روسیهسمینار بررسی رواب
روابـط فرهنگـی ایـران و    « به مدت دو روز در مسکو سمیناري در زمینـۀ          1374در تیرماه   

 به همراه هیأتی    ،با حضور عباس ملکی معاون امور آموزشی وزارت امور خارجه ایران          » روسیه
روابط بـین  دورنماي «:  در این سمینار مباحثی چون. شناسان روسی تشکیل شد   از ایران و خاور   

مصـالح و دورنمـاي گسـترش       «توسـط عبـاس ملکـی و        » 2000المللی ایران و روسیه در سال       
همچنـین بـه تشـکیل یـک بنیـاد و           . توسط کنستانتین شوالف مطرح شد    » روابط روسیه و ایران   

 .انجمنی جدید براي توسعۀ روابط فرهنگی ایران و روسیه اشاره  شد
، یادداشت تفاهمی بـراي گسـترش       1375 در سال    در جریان سفر علی الریجانی به مسکو      

میان نمایندگان ایران و روسیه بـه       ،  هاي فرهنگی و هنري و استفاده از تجارب یکدیگر         همکاري
هـاي فرهنگـی و هنـري و         براساس این یادداشت، دو کشوردر زمینۀ مبادلـۀ هیـأت         . امضا رسید 

در زمینـۀ مـوزه و حفـظ میـراث          هاي مختلف و همکاري        اعزام کارشناس و برگزاري نمایشگاه    
 .فرهنگی و گسترش کتابخانه و تئاتر فعالیت خواهند داشت 

  فارسیتادبیاو فرهنگستان زبان  ازروسیه شناسان زبان بازدید
 ضـمن حضـور در   1376 تیـر  26شناسـان روسـیه در تـاریخ         چهارتن از اسـتادان و زبـان      

 . فرهنگستان دیدار و گفتگو کردندبا حداد عادل و چند تن از اعضاي پیوستۀ،  فرهنگستان

 افزایی زبان و ادبیات فارسی دورة دانش
افزایی زبان و ادب فارسی توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسـالمی     ششمین دورة دانش  

کـه بـا شـرکت    افزایـی    دانـش ةایـن دور .  در تهران برگزار شد   1376در سیزدهم اسفندماه سال     
 ساعت دروس تخصصی    110شور روسیه برگزار شد، حدود      دانشجویان ممتاز زبان فارسی از ک     

هاي دستور زبـان فارسـی، مکالمـه، تـاریخ، فرهنـگ و              و عمومی ادبیات فارسی از جمله درس      
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تمدن اسالمی، آزمایشگاه مکالمه زبان، آشنایی با مبانی عرفان اسـالمی، تحلیـل و شـرح نثـر و                   
 .آموزش داده شد... نظم فارسی و 

ها بـر      هاي علمی و دانشگاهی، بیشتر فعالیت       در بخش همکاري   1378 -1377هاي   درسال
هـاي      هاي زبـان فارسـی در دانشـگاه         گسترش زبان فارسی در روسیه و تاسیس و تجهیز کرسی         

 .  روسیه متمرکز شد
هاي اخیر تعامالت چشم گیري در عرصه فعالیت هاي دو کشور شکل گرفت کـه              در سال 

 :  شرح ذیل قابل اشاره است به 1385شمه اي از آن تا سال 
هـاي فرهنگـی در مسـکو و همچنـین شـرکت در               هاي مختلف و هفته      برگزاري نمایشگاه 

 ...  .هاي بین المللی مختلف مثل نمایشگاه کتاب و   شگاهنمای
 .»اولین هفتۀ فرهنگی و نمایشگاه جمهوري اسالمی ایران در روسیه«برپایی 

مـوزه هنرهـاي    مدت یک ماه و نیم در        به» نگ ایران شب فره «هاي متعدد     برگزاري برنامه 
 .شرق مسکو

هـاي ایجـاد        تن از ایرانشناسان با هـدف بررسـی زمینـه          30برگزاري گردهمایی با حضور     
 .»وحدت رویه در آموزش زبان فارسی«

 .به زبان روسی» ادبیات معاصر ایران«تدوین و ترجمۀ کتاب 
  هاي دانش افزایی به ایراناعزام گروه هاي داوطلب جهت شرکت در دوره

 امضاي قرارداد سه ساله براي تدریس زبان فارسی و فرهنگ ایران در انسیتو فلسفه مسکو
  آفریقا دانشگاه دولتی مسکو–امضاي قرارداد همکاري با کرسی ایرانشناسی انستیتو آسیا 

  حافظ، گوته، پوشکین: ها همایش گفتگوي فرهنگ
 "عرفانی ایران  نگاهی به ادبیات "نشست علمی

 برگزاري سومین المپیاد زبان فارسی در روسیه 
  در مسکو"از حماسه تا حماسه"برگزاري همایش ادبی 

برگرفته از کتاب زبان فارسـی،   ("ایران و روسیه، گفتگوي فرهنگ ها "همایش بین المللی    
1379( 

الگرد تولد  سنیمناسبت هشتصدمه ب،   در سنت پترزبورگ   ياول مثنو دفتر   ۀ ترجم ییرونما
 موالنا

  هی در روس»رانی اينمای به سینگاه« با عنوان رانی المی فۀآغاز هفت
 هی در روسهی تعزشی نماياجرا
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  هیروس  ورانی ای فرهنگراثی مۀ دانشنامنی تدوۀامضاء تفاهم نام
  داغستان در شهر دربند ی دانشگاه دولتۀ در شعبی آموزش زبان فارسي دوره هايانداز راه

 ی در مسکنجی و عربی فارسی و کتب چاپ سنگی نسخ خطمخزن زیتجه
 ی دانشـگاه دولتـ    ی کتابخانـه علمـ    ی و ترکـ   ی فارس ،ی عرب ینسخ خط  " یانتشار کتابشناس 

  "مسکو 
  هی در روس"يالدی م13 تا قرن 10 از قرن ی فارسةدی قصریس" کتاب رانتشا

  در روسیه ی فردوسی ادبةزی جاة دورنیدومي برگزار
  رانی با حضور اهی روس"سنت پترزبورگ" کتاب ی المللنی بشگاهیا نمشیگشا

 ی در قفقاز شمالیشناس رانی ای المللنی بشی همايبرگزار
 هی در روس" اعظمامبری پ"انتشار کتاب

  در پایتخت روسیه " یپیامبر اسالم، منادي صلح ودوست"گشایش همایش 
  فرهنگ روس ۀ دو ماهاندی جدةشمارانتشار 
سالن اجتماعـات دانشـگاه      در ) رانی ا باستیچه ز ( با عنوان    رانی از ا  یشگاهینماي  برگزار

  آستراخان یدولت
 " ماجرايجستجو در" یونیزی در برنامه تلورانی سفر به اي برنامه هاةژیپخش و

 ی فارساتی ادبدی با منابع جدهی روسيها  کتابخانهزیتجه
 یرانیبا حضور ناشران ا کتاب مسکو ی المللنی بشگاهی نمانی نوزدهمشیگشا
 ی در مراکـز آمـوزش زبـان فارسـ         ی و کمک آموزش   ی منابع آموزش  یازسنجی طرح ن  ياجرا

 یروس
 هی روسانوسکی در شهر اولی فردوسسی از تنديپرده بردار

  معاصریاصطالحات زبان فارس"انتشار کتاب 
  فرهنگی روسیه در تاالر وحدت ۀگشایش هفت

  در مسکویرانی ایقیکنسرت موس
  در تهرانهی روسی فرهنگۀ هفتنیخستن
 برگرفته از سایت رایزن فرهنگی ایران در روسیه (

www.hayat.ir/lang=fa&page=showbody_news&row_www.iras.ir/Default_view.aspir 
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 نتیجه
هاي به عمل آمده نشان مـی دهـد کـه برقـراري ارتبـاط بـین کشـورها؛ بـه ویـژه                        بررسی

. ثیر عوامل ساختاري و تصمیم گیرنده در هر کشورشکل می گیـرد هاي همسایه ، تحت تا    کشور
روند نوگرایی وضرورت  نوآوري علمی و ادبی در کشور؛ اتصـال بـه علـم و ادبیـات جهـانی                     

رامورد تاکید قرار می دهد  ،بامعرفی دستاوردهاي علمی و فرهنگی خودي  وآشـنایی بـاعلم و                   
ترجمـه بـه عنـوان      در ایـن راسـتا ،       . دست یافت فرهنگ سایر کشورها می توان به این امرمهم         

تاثیري بسزا  داشته     ت ها   هاي مل   اورها و اندیشه  بانتقال  تبادل اطالعات و   در راهبرديگذرگاهی  
سیاسـی، اجتمـاعی، اقتصـادي      علمـی ،   هـاي   درك متقابـل در عرصـه     زمینۀ مناسـبی را بـراي        و
 . فرهنگی فراهم می آوردو

ه اي است که علم ترجمه به عنوان یک رشته مسـتقل  بحث فرهنگ ها مبحث بسیار پیچید 
شـناخت  . به مطالعه و تجزیه و تحلیل مسایل بین فرهنگی و حتی روانشناسی زبان مـی پـردازد      

همدلی ملـت    وموجبات آشناییگذار بوده وتأثیرو ها     کشور در رفع سوءتفاهم     دو مبانی ارزشی 
 .می سازد را فراهم ها 

علی رغم تفاوت بسـیار زبـانی و مشـکالتی کـه بـر سـر راه                 دردو کشور ایران و روسیه،      
اندیشمندان  آنها وجود داشته ، به واسطۀ شور عالقه اي که بین مردم دو کشـور بـراي آشـنایی       

شماري به دو زبـان در       با فرهنگ، تمدن و ادبیات بوده ،  نهضت ترجمه شکل گرفت و آثار بی              
ور با فعالیت خود نشان داده اند که با توجـه           کارشناسان دو کش  . موضوعات گوناگون منتشر شد   

توان مفهوم اصلی را به طور کامل به مخاطب منتقـل کـرد و از ایـن                  می،  به جنبۀ گفتمانی زبان     
طریق ارتباطات عمیق و ریشه دار فرهنگی را که زمینه ساز سایر روابط نیـز مـی باشـد ،فـراهم          

 .آورد
ر حال توسعه نشان می دهدکه علم ترجمـه  بررسی واقع بینانه تحوالت اخیر کشور هاي د   

 فرهنگـی و ایجـاد ارتبـاط        -در تمام زمینه ها موثر واقع شده و زمینه ساز خود بـاوري علمـی                
 . آگاهانه در تمام عرصه ها گشته است 

درارزیابی نهایی می توان گفت که فرایند ترجمه و ایجاد ارتباط بـا ملـت هـا تحـولی در                    
 آن می توان فرصت هاي جدیدي را براي جهش علمی وادبـی             حال گسترش است که از طریق     

 .کشور فراهم نمود 
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