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 چکیده

نقش تاثیرگذار و پراهمیت ترجمه در انتقال دانش، فرهنگ، دین و هرگونه محتوایی از یک زبان به زبان دیگر بارز و انکارناپذیر    زمینه:

است. با عنایت به وضعیت کنونی جهان و انتشار ویروس کرونا در بین مردم جوامع و ملل مختلف، نقش و اهمیت دانش زبان انگلیسی و  

ا بسیار مهم و تاثیرگذار است. زیرا این امر سبب شده که اطالعات روز و دقیق علمی و پزشکی در مورد کرونا به  نهضت ترجمه در کشور م

 جامعه علمی و غیرعلمی برسد.

: در این مطالعه تالش شد با بررسی اسناد، مدارک و مقاالت و آثار ترجمه شده، به اهمیت دانش زبان انگلیسی و نهضت ترجمه  اهداف

و تاثیر گذار مترجمان که با بروز این اپیدمی فراگیر و ویروس منحوس شروع به فعالیت و ترجمه متون و مقاالت مرتبط نمودند    و نقش مهم

 اشاره گردد و تاثیر آن در پیشبرد اهداف علمی و جامعه پزشکان و نیز اطالع رسانی به موقع و موثر به عموم مردم اشاره گردد.  

 گیرد. ای صورت میاستفاده از روش اسنادی و کتابخانه ها با: جمع آوری داده روش

: تحلیل اسناد، مدارک و مقاالت و آثار و متون ترجمه نشان داد که نقش نهضت ترجمه و مترجمان در حوزه پزشکی بسیار  یافته ها

 ا بهبود بیماری کمک شایانی نموده است.موثر و مهم بوده و به پیشگیری از ابتالی مردم به ویروس کرونا یا شناسایی ویروس در بیماران و ی

و در زمینه  نتیجه گیری دارد  غیرعلمی کشور  و  اهداف جامعه علمی  پیشبرد  بسیار مهمی در  نقش  یا ترجمه  انگلیسی  زبان  : دانش 

 پیشگیری و درمان کمک شایانی نموده است.

 متون علمی، ویروس کرونا  نهضت ترجمه، ،: دانش زبان انگلیسیکلید واژه ها
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 مقدمه 

نفر را مبتال کرده و   ونیلیم  کیاز    شیکرده و ب  ریرا درگ  هاکشور  تقریبا همهو    ده یدرنورد  ( که مرزها را19  دیکرونا )کو  یجهان  هیبل

ها  در علوم؛ اختراع  ییگرفته است، مساله روز است و بحک و گفتگو درباره آن و عواقبش ادامه دارد. بشر امروز با همه توانا یچند هزار قربان

را    امیپ  نیامر ا  نیاست. ا  زانو زده منحوس    روسیو  ن یو.... در برابر قدرت ا  یراتمیو غ  یاتم  یها با همه سالح  ز،یانگشگفت  یهاکتشاف و ا

کرونا را کشف کند، بلکه هنوز مجهوالت    ی مغرور شود. بشر نه تنها تاکنون نتوانسته دارو  دی داشته باشد، نبا  یی ر قدر هم توانابشر ه  که   دهدیم

تواند بسیار موثر باشد و برای جامعه پزشکی و کادر درمان و حتی عموم مردم مفید، قابل استفاده و راهگشا  هایی که مییکی از راه دارد.    یادیز

 ( 1باشد.)باشد در واقع بحک ترجمه متون و مقاالت علمی درراستای مقابله با این ویروس و پیشگیری از ابتال به آن یا درمان بیماری می

ها، هنرها  ها، قصه ها، آیین ها، خواستهترجمه عامل پیوند و رابطه فرهنگی میان مردمانی است که هم زبان نیستند و ابزاری برای نقل اندیشه 

ویژه دوره ساسانیان کتابهای بسیاری از زبان  ای طوالنی دارد. پیش از اسالم، بهها از زبانی به زبان دیگر است. ترجمه در ایران سابقه دانش و  

سانسکریت و زبانهای دیگر ترجمه شد. در دوره اسالمی، از همان قرنهای نخستین، از یک سو ترجمه عربی آثار معتبر علمی و فلسفی یونان  

دسترس ایرانیان قرار گرفت و از سوی دیگر، بسیاری از متون عربی و به ویژه تفاسیر قرآن، به فارسی برگردانده شدند.این رسم ترجمه تا    در

های بعد همچنان ادامه یافت. در برابر خیل عظیم آثار ترجمه شده از زبانهای زنده دنیا به فارسی، بسیاری از شاهکارهای ادبی، علمی و  قرن

نیز بدان زبانها درآمده و در فرهنگ ملتفره از آن جمله مینگی ما  تاثیر گذاشته است.  به ترجمه آثاری چون شاهنامه فردوسی، ها  توان 

نها  رباعیات خیام، گلستان و بوستان سعدی، مثنوی مولوی، غزلیات حافظ به انگلیسی، فرانسه، آلمانی، روسی، ترکی و... اشاره کرد که تاثیر آ 

 ( 2گ ملل مختلف ملموس و محسوس است. )در فرهن

برخالف    ن،یمسلم  ن یب  جیچون فلسفه را  ،یعلم  ای  ی علوم تجرب  یمسلمانان از جمله برخ  انیدر م  گرفتهاز علوم شکل    ی اریبس  شکیب

اند.  داشته   یربومیغ  ی مأخذ  ده،یجوش  یاسالم  ی لذات از درون محتوا  که با   یفقه، کالم و عرفان اسالم  ر،یاز علوم از جمله تفس  گرید  یبرخ

ا ط  ن یاغلب  اسالم  ی اروسه پ  یعلوم  ترجمه  نهضت  به  ب   ی که مشهور  و رسوخ کرده   ن یاست  نفوذ  مراکزمسلمانان  و  مدارس  چون   ،یاند. 

را    سلمانان به ترجمهاقبال م  لیدل  نیتراند. مهم انتقال دانش داشته   نیدر ا  یاسهم عمده   شاپوری حران و جند  ن، یبیالرها، نص   ه،یانطاک   ه،یاسکندر

بار  یخردورز  میمربوط دانست. قرآن کر  یآموزبر ضرورت علم  یاسالم )ص( مبن  امبریمکرر قرآن و پ  یهاه ی به توص  توانیم ها مورد را 

  ی)ص( برا  امبریپ  داتیتأک   نیهمچن  .کرده است  هی نقاط جهان را توص  یکسب علم و عبرت، سفر به اقص  ریدر مس  یقرار داده و حت  هی توص

 ی بر مبنا  یحرکت علم  کیبه    یدهشکل   ی مسلمانان برا  ی برا  یقی( تشون یاماکن جهان )ولو در چ  نیاز دورتر  ا یاز کفار    یحت  ی اندوزعلم

  یهادارد مشقت   شارز  ی آن حت  ریکه در مس  کندیم  فیعلم را به عنوان گمشده مؤمن توص  ات یاز روا  یآن روزگار جهان بود. بعض  یهادانش 
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. کرد یم  بیبا تفکرات مختلف ترغ  یعلم  یآرا  یهاو مضاربه   یطوالن  یهامسلمانان را به انجام سفر   هاه ی قسم توص  نیتحمل شود. ا  یادیز

با وجود ا  انینهضت ترجمه م  انیجر ها و زمان  ریسا  یهامسلمانان از علوم و آموخته   یمندبهره   یمدت براکوتاه   یاکه پنجره   نیمسلمانان 

گر ید  یهاو انتقال آموخته   یتمدن اسالم  یافزارآن توسعه نرم   جینتا  نیتر را به همراه داشت. از مهم   یو تبعات بلندمدت  جیها گشود، اما نتازبان

 (   3) تمدن کمک کرد. نیشدن ا تری بود که به هر چه غن یبه تمدن اسالم ی و هند یرانی ا ،یونانی ،یانیها از جمله سرتمدن

دین اسالم به دلیل جهان بینی و مبانی معرفتی و ارزشی خود، با علومی که مبتنی بر منابع معرفت عقلی، تجربی و شهودی حاصل شده  

اد کرد اند، برخورد مثبت دارد؛ حتی اگر این علوم در فرهنگ ها و تمدن های غیر دینی متولد شده باشند. همین مسئله، زمینه مساعدی ایج

های اول ظهور اسالم، علوم وقت دنیا به وسیله مسلمین مورد بازخوانی و اقتباس قرار گیرد. حکمرانان وقت اسالمی، به خصوص که در سده 

برخی خاندان و همچنین  داشتهعباسیان  نقش مهمی  ترجمه  نهضت  ایرانیان، در رشد  به خصوص  و ثروت  این  های صاحب علم  البته  و  اند 

از نیت و کارکردهای جانبی فرهنگی و سیاسی که برای ایشان داشته، مورد تایید و تشویق متون دینی و ائمه اطهار هم بوده   حرکت، فارغ

قبیل فلسفه، منظق،  از  بودند که علومی  ترین مراکزی  ادنی و اسکندریه، مهم  ایرانی، هندی، سریانی و بالد شرق  است. حوزه های علمی 

توان به  سیقی و بعضا ادبیات، از آنها به زبان عربی ترجمه شد و مورداستفاده مسلمین قرار گرفت. از جمله میپزشکی، نجوم، ریاضیات، مو

سیاست خلیفه هارون عباسی اشاره کرد که سیاست او مبنی بر جمع آوری کتاب از زبانهای مختلف، حضور مترجمان خبره و کارآمد را در  

نیازاساسی، مقدمات مهاجرت پزشکان، متکلمان و ادیبان ایرانی، هندی و سریانی به مرکز خالفت    نمود. در پی احساس ایندربار ضروری می

  ، یاضیر لیبقدر تمام علوم از  یباورنکردن یبا سرعت یتمدن اسالمفراهم شد. آشنایان به فن ترجمه به نقل و ترجمه این آثار مبادرت نمودند. 

و بارور شدن آن در قرن چهارم    یتمدن اسالم  ییشکوفا  ند،یفرا  نیفلسفه، منطق، و... رشد کرد. حاصل ا  ک،یزیف  ،یمیطب، هندسه، نجوم، ش 

   (5، 4، 3. )ظهور کردند  نا یو ابن س  ی مسلمان مانند راز مانیدانشمندان و حک نیدوره، بزرگتر نیبود. در ا

برا اگر    و این نهضت   شااود یقدمه و پایه آن محسااوب مم  و   است   یو علم  ی تولید فکر  ی نهضت ترجمه به طور مساالم شرط الزم 

سخن گفت که بتوان   یو رشد علم  علم  از پیشبرد  توانیم  ی. بنابراین وقتدهدیانتقال م  یعلم بشر را به درست  مجموع  درست هدایت گردد،

انتقال علااوم را بر   وظیفااه   هدف قرار گیرد بلکه بایدترجمه نباید به عنوان یک . یا آن را نقد و رد نمود و  علم افزوده مجموعه را بر  یچیزهای

برده و    یپی  انتقال علم، به کنه مفاهیم علم  فرایند ی  بمانند بلکه ط  یترجمه باقاا  همرحل  متخصصااان و عالمان نباید در   همچنین   .عهده گیرد

 ( 6. )بگذارند علوم  کردنی بر بومهم اصل را  
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 روش

آوری شدند و با رویکرد تحلیلی و توصیفی ارائه گردیدند.  جمع  یا و کتابخانه  ی روش اسناداین پژوهش از    های مورد نیاز برای انجامداده 

به منظور انجام این پژوهش، جستجوی الزم در سایتهای مختلف از جمله  نورمگز و گوگل اسکوالر انجام شد و مقاالت و کتب  مختلفی  

ها و نتایج مربوط به  تمرکز بر روی مقاالت و کتبی بود که به نقش مترجمان در خصوص انتقال یافتهمورد بررسی قرار گرفتند که در واقع  

 پاندمی فراگیر ویروس کرونا پرداخته شده بود.

 ها یافته

 باشد که قابل توجه است: توان به اهمیت و نقش ترجمه و مترجم اشاره نمود موارد ذیل میاز جمله مواردی که می

که    اندازی شدهاب ایران ویژه آخرین مقاالت علمی دانشگاهی در خصوص کروناویروس راه یروس کرونا در جهان،  با فراگیری و

همه   عیسر  یآن با هدف دسترس  یکرونا و پاندم   یماریدر خصوص ب  یهمه مقاالت علمدهد.  معموال ترجمه مقاالت علمی روز را ارائه می

و   یرانیهاب مقاالت از محققان ا نی . در اگردید ی راه انداز https://kowsarpub.com/articles/102652.htmlآدرس  به   یمحققان دانشگاه

مقاالت مرتبط که از    شده استخواسته  محققان    از  .ابندییو بازنشر م  ه ئاز ناشران مختلف ارا  نشر  طیبا در نظر گرفتن شرا  رانیدر مورد ا  ای

اطالعات جامع به محققان و کمک به    هئارا  کلی این هاب  هدف پیشنهاد و ارائه دهند که  اند را  مورد منتشر شده   نیبه بعد در ا  2019دسامبر  

ه ترجمه مقاالت مرتبط با های علوم پزشکی کشور اقدام ب همچنین مترجمین زیادی از دانشگاه   .باشدیم  یدم یاپ   نیغلبه بر ا  یکادر درمان برا

(. برخی از نتایج  7پاندمی کرونا کردند و آنها را در اختیار پزشکان، پرستاران، دانشجویان رشته پزشکی و همچنین عموم مردم قرار دادند )

 اند: مقاالت ترجمه شده در ذیل ذکر شده 

به زبان انگلیسی در مجله رادیولوژی ایران به چاپ   "19-کوویدمدیریت رادیولوژک ویروس "ای با عنوان مقاله 2020در هفتم مارس 

این مقاله معتقدند  نیز ترجمه شده است. مترجمین  به فارسی  استفاده عموم  انجمن    رسید.این مقاله برای  اقداماتی که توسط گروه مشاوران 

ه را تسهیل کرد  COVID-19  کنترل  و  تشخیص  و  ست ا  بوده   موفق  بحران  این   رادیولوژیک  مدیریت  بهبود  شده در انجام    رانیا  یولوژیراد

گذارند احساس میتجربه خود را با دیگر جوامع پزشکی در سراسر جهان برای کاهش بار این بیماری به اشتراک    آنها از اینکه. بنابراین،  است

 ( 7) .کنندرضایت می

به   "در کودکان  COVID-19ی  ماریو درمان ب  صیبه تشخ  یتمی لگورآ  کردیرو"ای با عنوان  مقاله  2020همچنین در دوازدهم مارس   

لگوریتم  آ استفاده از  منتشر گردید و ترجمه این مقاله به زبان فارسی نشان داد که با    اطفال   یعفون  یهایمار یب  و یآرش   زبان انگلیسی در مجله 
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های ناشی از ویروس کرونا در کودکان ارائه    عفونت   برای پیشگیری و درمانتوان راهکارهایی  می  ،های استاندارد تشخیصیمبتنی بر روش

 (7) .کرد

که در    "کرونا  روس یو  وع یدر مورد ش  یجامعه شناس  دگاه ید  :شکننده   ی ریو انعطاف پذ یجهان  یریپذ   ب ی، آسسکیجامعه ر"در مقاله  

 انسان   رفتار  با  مستقیم   طور  به  سالمت  های اکثر بحران  ی شیراز به زبان انگلیسی به چاپ رسیده، نویسندگان معتقدندپزشک  یکیمجله الکترون

آسیب گذش   قرون  از  زمین،  کره   روی   بر  انسانها   مخرب  رفتار.  است  مرتبط   محیط  در به حال  تا   تحمیل  زیست  محیط  به  را   زیادی  های ته 

 کرونا  بیماری  گیریهمه   این  در  حتی.  کنند  آغاز  را  ویروسها  جمله  از  محیط  با  اجتماعی  و  بیولوژیک  گفتمان  یک  باید  انسانها.  استکرده 

ویروس   هاجهش   ترویج   در  مهمی  نقش   سکونتی،  و   غذایی  رفتارهای   دهدمی  نشان   که   دارد  وجود   پیشنهادهایی به   ما.  دارند  هادر    نیاز 

  بهداشت   محققان  و  هااپیدمیولوژیست   شناسان،ویروس  شناسان،انسان   فالسفه،  شناسان،جامعه  همکاری  با   جدید،  ای رشته  بین  رویکردهای

ند که  ک یوری مآادیدر نتیجه، این شیوع به ما  شود.    ایجاد  تغییر  بحران  با  مواجهه  در  ما  اقدامات  و  محیط  در  ما  رفتار  در  هم  تا  داریم  عمومی

 روانی،   سطح  در  بلکه  شناختی،زیست   بعد  در  نه  را  پذیریچگونه جوامع فعلی از نظر بیولوژیکی و ذهنی آسیب پذیر هستند. ما باید انعطاف

 (7)    .ببخشیم بهبود  معنوی و اجتماعی

به    "ینیبال  یعفون  یهایماریب   ویآرش "  مجلهکه در    "یدر باردار COVID-19 ی: انتقال عمودیبحک جنجال  کی"های مقاله  ترجمه یافته

است ولی ممکن است این ویروس عوارض نامطلوبی برای مادر  انتقال ویروس از مادر به جنین پایین    خطرکه  دهد  چاپ رسیده است نشان می

همچنین نتایج مقاله دیگری با عنوان    ای حتی مرگ برای جنین شود. ایجاد کند و این عوارض دوران بارداری منجر به ایجاد مشکالت عدیده 

پیش  دهد  که در مجله مرور کودکان به چاپ رسیده است نشان می  "بیمار  9گزارش مربوط به    :یرانیدر کودکان ا  COVID-19عفونت  "

داروی ویژه،  پرستار   بدون نیاز به   مورد مطالعهای ندارند، خوب است. بیماران  در کودکانی که هیچ بیماری زمینه  COVID-19 آگهی پنومونی

  (7. )بهبود یافتندو یا دستگاه ونتیالتور ریباویرین 

:  خارج از چین  19یک میلیون ابتال به کووید  "با عنوان    "یجهان  یولوژ یدمیاپ "در مجله    2020های مقاله چاپ شده در نوامبر  ترجمه یافته

سازمان جهانی بهداشت یک   هایهای اکتشافی و گزارشبراساس یافتهدهد  نشان می  "داریخی که بر مبنای یک نظریه اکتشافی پیش بینی شت

-پاندمیک بودن کووید  یافته های این پژوهش.  شودمیپیش بینی    2020مارس    30در خارج از چین تا    19-د مبتال به ویروس کووید میلیون مور

های برگرفته  هایی است که بر اساس داده های کشف شده براساس مشاهده . نمونه دکنرا مطرح می  مبتال   بلکه تعداد موارد  کندنمیرا مطرح    19

 ( 7) یی بدست آمده است.از نمودارهای نما
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کنترل  ی چاپ شده است نشان می دهد  روانپزشک  ییایمجله آسکه در    "19  کووید  گیریسالمت روان ایرانیان در همه "های مقاله  یافته

 بهداشتی   هایپروتکل  هیکل  تیرسد رعا  یبهداشت روان آنها دارد. به نظر م  یهامناسب و جامع و توجه به مراقبت   تیریبه مد  ازین   یماریباین  

تخمین شیوع بیماری  "های مقاله  . همچنین یافتهباشدمیموجود    تیغلبه بر وضع  ی، تنها راه ممکن برایاجتماع  هیبر سرما  ه یهمراه با انسجام و تک

های قلبی فشار خون باال، بیماری  دهدنشان می  "لیو فراتحل  کیستماتیمرور س  ک: یCOVID-19ای در بیماران بستری مبتال بههای پیش زمینه

بیماری، دیابت قندی، استعمال دخانیاتو عروقی بین  مزمن کلیه از جمله شایع  های بیماری   و   مزمن ریوی های  ،  بیماریهای اساسی در  ترین 

 ( 7) . هستند  COVID-19بیماران بستری 

 گیرینتیجه

در   نیکه نقش نهضت ترجمه و مترجمدهد شده مرتبط با ویروس کرونا نشان می  دارک و مقاالت و آثار و متون ترجمهاسناد، م لیتحل

 ی ماریبهبود ب  ایو    مارانیدر ب  روسی و  ییشناسا  ای  به این ویروس  مردم  یاز ابتال  یریشگ یو به پ  است  موثر و مهم بوده بسیار     یحوزه پزشک

توان به این موضوع نگریست. منظر اول مقاالتی که از انگلیسی توسط مترجمان کشورمان  در واقع از دو منظر می  نموده است.ی  انیکمک شا

گردد و  گیرند. منظر دوم مقاالتی که توسط پزشکان و کادر درمان نگارش میشوند و در اختیار پزشکان و کادر درمانی قرار میترجمه می

گیرد تا یک تعامل علمی و پزشکی برای شود و در واقع در اختیار جامعه پزشکی در سطح دنیا قرار میتوسط مترجمین به انگلیسی ترجمه می

  و فن یسیدانش زبان انگلتوان گفت  غلبه بر این اپیدمی ایجاد شود و یا در پیشگیری از ابتالی مردم به این ویروس کمک کند. در نتیجه می

 نموده است. یانیو درمان کمک شا  یریشگیپ  نهیکشور دارد و در زم یرعلمیو غ یامعه علماهداف ج  شبردیدر پ  یمهم اریترجمه نقش بس

 منابع 

 5:  60(2؛ )1399( پیشوایی، م. بحران ویروس کرونا. نشریه درسهایی از مکتب اسالم.1)

 1385( جانزاده، ع. فن ترجمه از دیدگاه استادان و صاحبنظران ترجمه. تهران: جانزاده: 2)

 . https://www.javanonline.ir/fa/news/975853 .سازیترجمه فرصت طالیی مسلمانان برای تمدن  نهضت( خداپرست، م.  3)

یت حوزه های علمی معاصر، نهضت ترجمه و زمینه ها و عناصر شکل گیری  ( نجف پور، ع؛ گیتی پسند، ف؛ خسروپناه، ع. وضع4)

 . 143-167: 15(1؛  )1390نهضت. نشریه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی. 

( خسروی، ح؛ مدنی، د؛ اسالمی، س. نهضت ترجمه در جهان اسالم. نشریه ادبیات و زبانها: زبان و ادبیات فارسی ) دانشگاه آزاد  5)

 . 49-70:  3(10؛ )1386اراک(.  اسالمی
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ی. نشریه  تمدن اسالم  شرفتی و نقش آن در تحول علوم و پ  الحکمه  تی بی،  نهضت ترجمه، انتقال علوم و تمدنساز  ( میرطاهری، م.6)

 .  341-343: 57و  56؛ 1390سوره اندیشه. 

و    یپزشک  با اهداف  یسیفن ترجمگ انگل  یریادگیبر ربات در    یآموزش متنوع مبتن  ییکارآ  یبررس( خزایی، س؛ مشهدی،ا؛ ترابی، ر.  7)

 .  57-94:  53(2. نشریه مطالعات زبان و ترجمه. )درمان تیفیک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


