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چکیده
بسیار کم و شاید هیچ، در خصوص ترجمه آثار دفاع مقدس (غیر تاکنون با توجه به اینکه 

دوران جنگ) به زبان آلمانی اقدام نشده، پژوهشگر بر آن شد تا با يارسانهاز گزارشات 
به یافتن شیوه و چگونگی ترجمه این آثار به ،عنایت به مشکالت ترجمه آثار دفاع مقدس

زبان آلمانی اقدام نماید، تا بتوان الگوي مناسبی از مدیریت و فرماندهی الهی را، آن هم در 
این ارائه نمود. زبانیآلمانشرایطی همچون جنگ، از منظر دین مبین اسالم به بیگانگان 

ارائه «و با هدف » ه زبان آلمانیمشکالت ترجمه ادبیات دفاع مقدس ب«پژوهش با عنوان 
انجام گرفته است، که بر این اساس، ده مشکل عمده احصاء » در جهت رفع آنهاییکارهاراه

و » ترجمه بر اساس تشابه فرهنگی«و بر مبناي آن، ده راهکار برگزیده، از جمله تأکید بر 
ها و مبانی دفاعی در زشعنوان گردید، تا انگیزه غائی آن، یعنی انتقال ار» ترجمه اقتضائی«

اسالم و همچنین انسانی بودن دفاع مردم ایران اسالمی در جنگ تحمیلی به بیگانگان با 
ترجمه ادبیات دفاع مقدس تحقق یابد.
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مقدمه
سیاست فرهنگی و نظامی جمهوري اسالمی ایران بر این قرار گرفته است که هم معیارهاي 

ایران مانیپهمباارزش دفاع مقدس و همچنین مفاهیم نظامی را براي کشورهایی که دوست و 
هستند و یا کشورهایی که این تجربیات برایشان ارزشمند و قابل استفاده است، و نیز براي 

هایی ها و ملتو یا دولتاندکردهکه ایران اسالمی را به عنوان الگو انتخاب ییهاملتو هاارتش
يهامؤلفهکه ابهامات و شبهاتی در خصوص دفاع مقدس ما دارند، منتشر کند تا بدین وسیله 

طلبی و دفاع از حق و آزادي در میان مردم طالب معنویت، ایثار، حماسه، شجاعت و شهادت
انسانی گسترش یابد.يهاارزشآزادي و 

شناساندن جمهوري اسالمی ایران تجلی قدرت بازدارندگی جمهوري يهاراهیکی از بهترین 
اسالمی، اعتالي پرستیژ ملی در بُعد جهانی، معرفی روح حماسه و عرفان شیعی، تبیین مدیریت 

گ حماسه و ایثار و مقابله با ظلم، تبیین فرهنیطلبصلح، یخواهيآزادنظامی، حکمت، عدالت، 
نیترمطلوبو یکی از گرددیمو ایستادگی دفاع مقدس است که این امر به طرق مختلف میسر 

.باشدیمآن معرفی ادبیات و هنر دفاع مقدس است که حاصل انقالب اسالمی يهاوهیش
البته ما و دیگران تا انقالب اسالمی را نشناسیم، ضرورت بحث ترجمه در این حوزه مشخص 

. خوشبختانه در خصوص وقوع انقالب اسالمی، اهمیت آن و همچنین آثار آن، در گرددینم
مختلف منتشر گردیده است؛ لذا در این يهازبانداخل و خارج از کشور مطالب فراوانی به 

پژوهش، فرض بر این قرار گرفته است که شناخت از انقالب اسالمی حاصل گردیده و از اینرو، 
انقالب اسالمی، به بحث ترجمۀ یکی از بزرگترین رخدادهاي حاصل از بدون بحث و تبیین

پرداخته شد، تا از این طریق عمق و اثرات انقالب و نظام دینی » دفاع مقدس«انقالب، یعنی 
منبعث از آن به جهان معرفی گردد.

بیان مسئله تحقیق
معادل آن در ادبیات غرب وجوه افتراق فرهنگی، بویژه در ادبیات، عبارات و اصطالحاتی که 

شما رزمندگان کشور «، »شما رزمندگان شیران روز و عابدان شب هستید«وجود ندارد، همانند: 
، »والسالم علی من التبع الهدي«، »این کافر ملعون خذلهم اهللا«، »خود را بر بال مالك نشاندید

ري دیگر جزئی از و بسیا» دعاي شب عملیات«، »هاي صلواتیایستگاه«، »امدادهاي غیبی«
دهد.باشد که مسئله این تحقیق را تشکیل میمشکالت ترجمه مفاهیم دفاع مقدس می
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دانش، تجربه، ثبات قدم، حَزم و دوراندیشی پیشکسوتان همراه با هوشمندي، ابتکار، شتاب و 
یلیبدیبره) آثار امام (جوانان و فرماندهی پیامبرگونه حضرت یطلبشهادتپویایی، شجاعت و 

از حماسه، غیرت، ایثار، علم، حکمت، تدبیر، عرفان و شهادت را در دفاع مقدس رقم زد که 
از متن دین مبین اسالم برخاسته است. این امور در مجموع، یک تاریخ هامؤلفهتمامی این 

فرهنگ دفاع «فرهنگی و یک فرهنگ تاریخی ارزشمند و ماندگار از خود برجاي نهاد که نام 
، انیجوحق، خواهانيآزادهمواره تواندیمجوشان ياچشمهد گفت که همچون به خو» مقدس
جهان را سیراب نماید، به ویژه جوانانی از غرب را که مورد خطاب طلبانصلحو خواهانعدالت

نه ياندهیآنامه رهبر فرزانه انقالب قرار گرفته و تشنه آشنایی با فرهنگ اسالم ناب هستند و در 
گفت ترجمه تنها راه و توانیمخواهند شد، و لذا دارعهدهچندان دور، مدیریت جوامع بشري را 

.باشدیمالبته راهی بس دشوار جهت انتقال نظري این فرهنگ 
در این راستا، معدود پیشکسوتان ارتش جمهوري اسالمی ایران بر آن شدند تا سیره زندگانی 

، از جمله خارجیيهازبانید سپهبد علی صیادشیرازي، به قهرمان ملی آن دوران، یعنی شه
آلمانی، ترجمه گردد تا روش مدیریت و فرماندهی اصیل اسالمی به دنیا معرفی شود. لذا کار 

به زبان آلمانی به پژوهشگر » در کمین گل سرخ (زندگینامه شهید صیادشیرازي)«ترجمه کتاب 
ترجمه چنین آثاري خودنمایی نمود و پس از محول گردید. با شروع کار، مشکالت و موانع

قابل اعتمادي به زبان آلمانی با موضوع ادبیات شدهترجمهتحقیق و بررسی هیچ کتاب و مرجع 
دفاع مقدس یافت نگردید. لذا بر اساس رهنمودهاي پیشکسوتان دفاع مقدس، پژوهشگر بر آن 

ی در خصوص موانع و مشکالت شد پیش از آغاز کار ترجمه کتاب، ابتدا به تحقیق و بررس
مناسب پرداخته تا پس از آن ترجمه آثاري از این يکارهاراهترجمه آثار دفاع مقدس و یافتن 

قبیل به زبان آلمانی تسهیل گردد و اهمیت این تحقیق بر این است که موانع و مشکالت پیش 
نماید.پیشنهاد میکارهاي رفع این مشکالت راروي ترجمه آثار دفاع مقدس را تبیین و راه

مباحث نظري 
بررسی نظریات مختلف ترجمه شاید بتواند محقق را با مشکالتی که هنوز با آن مواجه نشده 

طور در راهگشایی رفع مشکالت پیش رو وي را یاري نماید؛ لذا در این آشنا ساخته و همین
شود.میتحقیق، ابتدا به بیان برخی از نظریات مهم و رایج ترجمه پرداخته 
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است که در آن متن مبدأ صرفاً به عنوان منبع اطالعاتی ياهینظر، 1نظریه کارکردگرایی) 1
بایستی طوري باشد که با موقعیت متن مقصد مناسب شدهترجمهو متن گرددیممحسوب 

باشد، تا ثمربخش گردد.
و دیآیمجزو نظریه کارکردگرایی به حساب :3(اسکوپوس تئوري)2) نظریه هدفمندي رایس و ورمیر2

معطوف به تأثیر متن هدف بر مخاطب است. شعار و جمله پایه این نظریه بدین صورت است: 
تاریخچه و )176: 2008(ر.ك. اشتولتسه »مسئله و اساس هر ترجمه هدف آن است.نیترمهم«

ترجمه «و 5»گرالفظه ترجم«است، که در آن، 4»نهضت ترجمه بغداد«پیشینه این نظریه 
. در نظریه هدفمندي، هدف چنان برجسته است که اندبودهدو شیوه معمول ترجمه 6»مفهومی

و همچنین براي مخاطب اهمیتی ویژه قائل است.کندیمراهبرد ترجمه را معین 
کوشید میان دو 8»مطالعات ترجمه«هلندي، با مطرح کردن بحث پردازهینظر:7هولمزنظریه ) 3

، پل بزند. وي همچون دیگر دانستیمکه یکی ترجمه را هنر و دیگري علم ياهینظر
مختلف از یک متن واحد در يهاترجمهکارکردگرایان، به این امر اعتقاد داشت که وجود 

ترجمه هم علم است، هم هنر، هم توانایی و .باشدیمارتباطی مختلف ممکن يهاتیموقع
متفاوتی از یک متن ایجاد يهاترجمهمترجم بستگی دارد و لذا گفت ترجمه به ذوق توانیم
، تحت تأثیر رویکرد نظري 1980کارکردگرایان آلمانی در دهه )5: 2007(نیومارك . گرددیم

، زیرا در کارکردگرایی آلمانی به نقش ارتباطی زبان و محیط ارتباطی و بافت اندبودههولمز 
. در این رویکرد، عالوه بر کارکرد شودیم، توجه بسیاري ردیگیماجتماعی که متن در آن شکل 

در زبان و فرهنگ شدهترجمهعام زبان و کارکرد متن مبدأ در فرهنگ و زبان مبدأ، کارکرد متن 
10»کنش ترجمه«به نام 9. این مسئله در نظریه هولزمانتريردیگیممقصد نیز مورد توجه قرار 

)1392(حیدرپور:نقش محوري دارد. و به ویژه نظریه هدفمندي در ترجمه 

1. funktionale Übersetzungstheorie
2. Katharina Reiß / hans J. Vermeer
3. Skopostheorie
4. Übersetzungsbewegung in Baghdad
5. Wörtliche Übersetzung
6. Freie Übersetzung
7. J. Holmes
8. Translatologie
9. Holz-Mänttäri
10. Translatorisches Handeln
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بر اساس این نظریه چهار اولویت براي ترجمه وجود دارد:: 1) نظریه نایدا/ تابر4
بر تطابق لفظی مقدم است.گرابافتتطابق -1
) است.يسازگانهیباز تطابق صوري (ترمهم) يسازیآلمانپویا (يارزهم-2
نوشتاري آن ارجحیت دارد.صورت شنیداري مشخص زبان بر صورت -3
زبانی که از جانب مخاطبان فرضی ترجمه مورد استفاده قرار گرفته و به رسمیت يهاصورت-4

سنتی زبان، حتی در صورت اعتبار بیشتر آنها، ارجحیت دارند. يهاصورت، بر شوندیمشناخته 
)248: 1998(بِش به نقل از نایدا/تابر 

طبق نظر این فیلسوف فرانسوي، ترجمه یا وفادار است یا زیبا. اینکه متنی :2) نظریه ولتر5
از متن اصلی در ترجمه » روح زبان«، ضروري است تا کندینمترجمه شود، کفایت یاللفظتحت

)2007(کاروال، نیز رهایی یابد. 
با حفظ منطقی توانندیمتمام متون یک زبان : براساس اسن نظریه هم 3) نظریه اوتو کاده6

شدن قاعده برقراري ارتباط و یا اساساً زیر دارخدشهمحتواي اطالعات و از طریق ترجمه، بدون 
)2005:157(پاناسیوك به نقل از کاده رفتن آن، در زبان مقصد جایگزین شوند. سؤال

پیشینه مطالعاتی
اد کمتري به فرانسه و انگلیسی، عربی و تعديهازباندر ادبیات دفاع مقدس، کتب زیادي به 

) متون و مقاالتی از 1980. با وجودیکه از زمان دفاع مقدس (یعنی از اندشدهایتالیایی ترجمه 
، اما متأسفانه اندشدهصوتی و تصویري ترجمه يهارسانهدفاع مقدس از فارسی به آلمانی براي 

متون مربوط به دفاع کتابی به زبان آلمانی ترجمه نشده است؛ لذا در مورد مشکالت ترجمه 
مقدس به زبان آلمانی، مطالعاتی صورت نگرفته است. البته به طور عام و محدود مشکالت 

دیگر بیان گردیده است.يهازبانترجمه این آثار به 
دیگر ترجمه است، يهازبانحوزه دفاع مقدس که آثارش به سینوداستانداود امیریان، 

، متأسفانه با ایراداتی همراه شوندیمدیگر ترجمه يهازبانآثاري که در این حوزه به : «دیگویم
)1393، (امیریان.» هاستزباناست و این ایرادات در ترجمه به زبان عربی بیش از دیگر 

1. Nida / Taber
2. Voltaire
3. Otto Kade



1395زمستان،38شماره،زدهمافنون نظامی، سال دوفصلنامه علوم و 138

در فرهنگ کشور مورد نظر که قرار است ادبیات دفاع مقدس به زبان آن کشور ترجمه شود، 
کشور تا چه حد کیفیت قابل قبولی براي پذیرش این آثار دارد. هرچه مناسبات باید دریافت آن

خواهد بود و تأثیر بیشتري ترآسانباشد، ترجمه آثار ترکینزدفرهنگی بین ایران و آن کشور 
دفاع مقدس بایستی قابلیت تبدیل يهاداستاننیز بر فرهنگ مردم آن کشور خواهد داشت. نثر 

را دارا باشد. جهانی شدن ادبیات دفاع مقدس بستگی به چگونگی وضعیت این به ادبیات جهانی 
ادبیات در داخل کشور دارد. مباحثی که همواره در ترجمه آثار، به خصوص در حوزه دفاع 
مقدس، مورد توجه بوده است و شاید یکی از عواملی که گاهی مانع پیشرفت کار و سد راه 

، به خصوص ایران و کشورهایی همچون امریکا و المللنیبيهافرهنگ، مسئله تفاوت شودیم
)Khosravi, 2014(اروپاست. 

در خصوص ترجمه وجود دارد که یا سخن درستی نیست و سؤالیک سخن و در مواردي یک 
، نیترکاملفالن ترجمه «پاسخ کامًال صحیحی براي آن وجود ندارد و آن این است: وقتچیهیا 
آیا «هم اینکه سؤالو » ترجمه است که دیگر بهتر از آن ممکن نیست.نیترغیبلو نیترحیفص

و مترجم فاضل پژوهقرآندر اینجا بهتر است سخن دانشمند » ترجمه بدون غلط وجود دارد؟
قرآن کریم، آقاي خرمشاهی را یادآور شویم. خرمشاهی معتقد است ترجمه بدون غلط وجود 

)1376(خرمشاهی ت که بهتر از آن ممکن نیست. گفتوانینمرا ياترجمهندارد و هیچ 

به زبان تواندیم، شودیمبر این عقیده است که هرآنچه به یک زبان گفته 1دانیال سِلِسکویچ
(نیومارك مشابهی داشته باشند يهافرهنگدیگري نیز بیان شود، به شرط آنکه هر دو زبان 

»مشابهيهافرهنگترجمه بر اساس «. از اینرو، محقق این پژوهش، این نوع ترجمه را با عنوان )5: 2007
کرده است، که البته ترجمه ادبیات دفاع مقدس به زبان آلمانی با مد نظر قرار دادن يگذارنام

شکل ممکن خواهد بود، زیرا فرهنگ دینی و ملی ما کمترین نیترسختترجمه، به این نوع
تشابه را با اروپا و آلمان دارد.

اهداف تحقیق
تاریخ سرزمین ماست و تاکنون ـ طی بررسی ریناپذییجدااز آنجایی که دفاع مقدس بخش 

ر میدانی محقق ـ کتابی در این زمینه به زبان آلمانی ترجمه نشده است، ضروري است در مسی
ترجمه این آثار، سه هدف زیر به دست آیند:

1. Danile Seleskovitch
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) چگونه لغات و مفاهیم دفاع مقدس، که در ادبیات و فرهنگ زبان مقصد وجود ندارد و به 1
تعدادي از آنها در بیان مسئله تحقیق اشاره گردید، در جهان منتشر و شناخته شود؟

نی مفاهیم دفاع مقدس گردیده و ، متوجه معاخوانندیمرا هاترجمهکه این یزبانانیآلمان) 2
همچون داعش (مخالف ییهاستیترورپاسخ دهند که بین مفاهیم اقدامات سؤالبتوانند به این 

فرهنگی و باید کشته شود) با مفاهیم دفاعی در اسالم (باید با ظلم مبارزه شود) توازن، هم
وجود دارد یا خیر؟ینیدهم

روش اجراي پژوهش
:اندگرفتهمختلفی مورد بررسی و تحقیق قرار يهابخشدر این کار، 

ترجمه. برخی تعاریف يهاروشترجمه و يهاهینظر: براي تعاریف، ياکتابخانه) تحقیق 1
.انددهیگرديآورجمعمفاهیم دفاع مقدس نیز با این روش 

به دست مختلف، مشکالت ترجمهيهاگروه) تحقیق میدانی: به وسیله تقسیم پرسشنامه بین 2
آمد. تعاریف دیگري از مفاهیم دفاع مقدس با کمک فرماندهان و مدیران دوران دفاع مقدس 

گردید.يآورجمع
جامعه آماري در این پژوهش به دو بخش تقسیم گردیده است:

، اساتید، معلمین و مدرسین زبان آلمانی، النیالتحصفارغ) غیرنظامی: متشکل از دانشجویان، 1
ره).(ینیخمو همچنین مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام هادارالترجمهمترجمین آلمانی در 

ره) (ینیخم) نظامی: متشکل از مراکز نظامی که به نحوي با ترجمه امور نظامی، بیانات امام 2
. مانند:باشندیممختلف مرتبطيهازبانو مسائل مربوط به دفاع مقدس به 

* ستاد ارتش جمهوري اسالمی ایران: قسمت مربوط به وابستگان نظامی.
خارجی.يهازبان* دانشگاه فارابی ارتش: قسمت 

ع).(یعل* دانشگاه افسري امام 
* مرکز آموزش توپخانه ارتش در اصفهان.

ع).(نیحس* دانشگاه امام 
نفر از داوطلبین واجد شرایط (ذکرشده در بخش نظامیان و 50الزم به ذکر است جامعه نمونه 

تهران، اصفهان، شهید بهشتی، دانشگاه آزاد اسالمی، يهادانشگاهغیرنظامیان جامعه آماري) از 



1395زمستان،38شماره،زدهمافنون نظامی، سال دوفصلنامه علوم و 140

مترجمین آلمانی، فرماندهان، مدیران و متخصصین نظامی، نویسندگان حوزه دفاع مقدس و 
باشند.ذکرشده میياهسازمان

متون فارسی منتخب از انواع مختلف ادبیات نظامی ـ دفاعی که توسط فرماندهان و مدیران 
مسئولین و متخصصین فعلی نظامی برگزیده شد، جهت ترجمه طورنیهمدوران دفاع مقدس و 

ی مورد که بین جامعه نمونه توزیع گردید، به صورت توصیفییهاپرسشنامهبه آلمانی به همراه 
بررسی قرار گرفت و سپس تالش گردید مشکالت به صورت کمی و توصیفی تجزیه و تحلیل و 

ارزیابی شوند.

مطالعه پژوهشی
با توجه به اینکه هدف اساسی در این پژوهش، ترجمه متون دفاع مقدس (که در ادامه، 

، بایستی در ابتدا دریابیم در این نوع ادبیات، چه مواردي باشدیمتقسیمات آن بیان خواهد شد) 
دارند و لذا انواع زبانیآلمانرا در میان مردم شدهترجمهقابلیت ترجمه شدن و درك متون 

مختلف هنر و ادبیات دفاع مقدس را مشخص نماییم.
زیر پژوهشگر، هنر و ادبیات دفاع مقدس به انواعيبندمیتقسدر این پژوهش، بنا بر 

دیگر، متفاوت باشد.يهاجنبهاز تواندیميبندمیتقساست. البته این دهیگرديبندمیتقس
* هنرهاي تجسمی و تصویري مانند سینما، تئاتر، نقاشی و...

* هنرهاي شنیداري مانند موسیقی، سرودهاي انقالبی، شعرهاي حماسی و نظامی و...
دفاع مقدس.يهادهیقص* ادبیات داستانی، رمان دفاع مقدس، غزل و 

و خاطرات.ينگارعیوقا* ادبیات تاریخ شفاهی، 
رزمندگان و مردم با یکدیگر و با امام.يامحاوره* ادبیات فولکولوریک، 

و تحلیل تاریخی، روزشمار دفاع مقدس و بررسی کالسیک تاریخی.ينگارخیتار* 
عملیاتی.يهاطرحرزمی و يهانامهنیآئ، هادستورالعملسیک دفاع مقدس مانند * ادبیات کال

و هایسخنرانره) در خصوص دفاع مقدس، شامل (ینیخم* ادبیات مکتوب و شفاهی امام 
يهاامیپکتبی، متون و يهاهیانیببیانات خطاب به رزمندگان و مردم در امور نظامی و دفاعی، 

خصوص دفاع مقدس.ره) در (ینیخمامام 
يهاهیاطالع. مانند شدیمجمعی منتشر يهارسانه* ادبیات رسمی دفاع مقدس که از طریق 

.یالمللنیبملی و يهاامیپص) و کربال، (اءیاالنبخاتمستاد ارتش، رهبري جنگ، قرارگاه 
* ادبیات طنز.
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* ادبیات مذهبی.
ه ادبیات دفاع مقدس با رویکرد توجه الزم به توضیح است هدف اصلی در این پژوهش، ترجم

ها و تا بتوانیم ارزشباشدیمره)، (ینیخمویژه به ادبیات سرفرماندهی این دفاع، یعنی امام 
مبانی دفاعی اسالم و انسانی بودن دفاع مقدس را به دنیاي معاصر معرفی کنیم. لذا پس از بیان 

.گرددیممشکالت موجود در ترجمه، پیشنهاداتی جهت رفع این مشکالت ارائه 
بحث

دفاع هاي اسالمی ـ انسانی دورانمبانی و ارزشمیخواهیم، شدهانجامبر اساس مطالعات 
متون تاکتیکی، عملیاتی، راهبردي و مذهبی دفاع مقدس به ویژه بیانات و يالالبهمقدس را از 

، يبندمیتقسره) در خصوص مطالب فوق استخراج نماییم. پس از این امام (نوشتارهاي حضرت 
را به صاحبنظران و متخصصین نظامی در ابعاد مختلف (تاکتیکی، راهبردي، فنی، علوم هاآن

، باشدیمنسانی نظامی) واگذار نمودیم تا به زبان بیگانه، که در این پژوهش مقصود آلمانی ا
ترجمه کنند. به عنوان مثال قسمتی به یکی از مراکز فرهنگی مهم ارتش جمهوري اسالمی 

زمینی، بخشی به کارشناسان نیروي هوایی و مواردي يهاموشکایران، به نام مرکز توپخانه و 
ع) و (یعلره)، زمینی امام (ینیخمافسري: هوایی شهید ستاري، دریایی امام يهادانشگاهبه 

دانشگاه علوم و فنون فارابی ارتش ارائه گردید.
عالوه بر آن، متون مذکور براي سفارت ایران در آلمان و وابستگی نظامی ارسال گردید و نتیجه 

فنی و يهادستورالعمل، کتب و هانامهنیآئحاصله به این صورت بود که با توجه به اینکه مبانی 
، توان موجود نیروهاي مسلح براي ترجمه این آثار باشدیمرزمی نیروهاي مسلح غالبًا انگلیسی 

ارتش، به ویژه يهادانشگاه. البته با کمک تعدادي مترجم از باشدیمبه زبان آلمانی بسیار ناچیز 
که ارزیابی دقیق صحت آنها نیازمند وجود دست یافتیمییهاترجمهدانشگاه فارابی، به 

متخصصین نظامی است که عالم به علم ترجمه به زبان آلمانی نیز باشند که دسترسی به چنین 
افراد نادري میسر نگردید.

جهت ترجمه این متون به زبان هادارالترجمهو هادانشگاهمراجعه به مترجمین غیرنظامی در 
آلمانی منتج به این گردید که ترجمه این متون از نظر برخی از مترجمین کاري غیرعملی بوده 

اکتفا نمودند. ترجمه تعداد » هاحلراهموانع ترجمه و «و لذا تنها به پاسخگویی به پرسشنامه 
مقبول نظر متخصصین نظامی دیگري از مترجمین، یا غالبًا داراي اشتباهات فاحش بوده و یا

واقع نگردید. لذا با بررسی این موارد و همچنین مراجعه به کتب و منابع علمی در مورد ترجمه 
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ترجمه، مشکالت و موانع ترجمه به دست آمد که در واقع پاسخی است بر يهاهینظرو مطالعه 
.میپردازیممسئله پژوهش که به طور مفصل به ذکر آن 

اب، البته اگر آن کتاب در زمینه و حیطه علم خاصی نوشته شود، نیاز به احاطه . ترجمه هر کت1
علمی بر علم مطروحه در کتاب دارد و احاطه علمی بر علم مورد بحث نیز یعنی احاطه به تمام 

باشد.غلطکممقدمات، لوازم و ضروریات آن علم، تا ترجمه بدون غلط یا 
زبان دیگري مانند عربی، چنان آمیختگی داشته باشد که . چنانچه زبانی مثل زبان فارسی با 2

مردم و هم در فرهنگ کالمی فرهیختگان ادبی و علمی از لغات يامحاورههم در فرهنگ عامه 
به آن زبان نیز در حد ضرورت احاطه ستیبایمو عبارات آن زبان به وفور استفاده شود، مترجم 

داشته باشد.
است و از علوم مختلف در آن بهره گرفته يارشتهانیمعلمی . در علمی مثل جنگ، که خود3
، مجبوریم عالوه بر تسلط به ادبیات تخصصی نظامی به دانش ادبی و اصالحات و لغات و شودیم

مفاهیم سایر علوم ضروري در علم جنگ نیز آشنا و در مواردي مسلط باشیم. مانند جغرافیا، 
و حقوق نظامی، المللنیبژئوپولتیک، استراتژي، الکترونیک، سیاست، اقتصاد، منطق، حقوق 

و... یافتن یالمللنیبمجامع يهاهیانیبو هاونیکنوانسادي اعتقادي در دفاع، فقه، اصول و مب
است.ریپذامکانمترجمی که به همه این علوم در حد ضرورت احاطه داشته باشد به سختی 

. در بحث دفاع مقدس، به ویژه از منظر امام، وقتی مفاهیم فقهی از قواعد، اصول و احکام 4
م اخالقی و عبادي قرآن در راهبرد و مالحظات دفاعی و شیوه جنگ و فقهی تا آداب و احکا

. با عنایت کندیماداره آن نقش اساسی دارد، ترجمه متون شباهت زیادي به ترجمه قرآن پیدا 
نیترکینزدع) بوده و (نیمعصومملهم از قرآن و سنت يانهیزمره) در هر امام (به اینکه کالم 

، لذا نیاز است نظر استاد خرمشاهی در باشدیمر به قرآن و حدیث کالم و پیام بشر عصر حاض
خصوص ترجمه قرآن کریم ذکر گردد:

از نظر استاد خرمشاهی، مترجم قرآن بایستی پس از احراز شرایط ایمانی و معنوي و قلبی، 
رفالمعادائرهمعروف و صاحب پژوهقرآنرا دارا باشد. سیوطی، ياچندگانهشرایط علمی و عملی 

شرط برشمرده است که با توجه با اینکه هر مترجمی 15اتقان در علوم قرآنی براي مفسر قرآن 
باشدیممفسر و هر مفسري مترجم است، لذا این شرایط قابل تسري و اطالق به مترجمان نیز 

باشد و با توجه به (به نظر محقق، این دریافت از ترجمه براي ترجمه همه متون قابل تسري می
ره) ملهم از قرآن و امام (ها و دستورات حضرت اینکه بسیاري از راهبردها، رهنمودها، توصیه

تواند در این مسیر باشد، استناد به اصول دریافتی استاد خرمشاهی میآیات شریفه آن می
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م را یاري نماید) و پس از این شروط، مواردي را نیز استاد خرمشاهی به آن اضافه مترج
) 2) لغت (1انس و احاطه داشته باشد: (هادانش. به نظر وي، مترجم بایستی به این اندکرده
) علم قرائت 8) معانی، بیان و بدیع [علوم بالغی] (7، 6، 5) اشتقاق (4) تصریف/صرف (3نحو (

و قصص النزولاسباب) 11) علم و اصول فقه (10ل دین [علم کالم و عقاید] () علم اصو9(
) 17) عربیت و ادبیّت (16) علم موهبت (15) احادیث (14) فقه (13) ناسخ و منسوخ (12(

براي مترجم فارسی (و طبعاً یسینویفارسو یدانیفارس) 19) علم تفسیر (18انس با قرآن (
) 20در سطح عالی براي مترجم انگلیسی قرآن و نظایر آن). (یسینویسیانگلو یدانیسیانگل

مترجم قرآن به فارسی، و نیز هر زبان دیگري باید در صناعات ترجمه مهارت داشته باشد. 
626: 1376(خرمشاهی باشد و ترجمه قرآن اولین کارش نباشد. ياحرفهمترجم قرآن باید مترجم 

)627و 
وع متون، تأثیر مسائل اعتقادي در ترجمه است. اصول اعتقادي . بحث دیگر در ترجمه این ن5

مترجم، چه مخالف آن، چه موافق، چه بیگانه با دید نقادي یا طرفدارانه، در انتخاب لغات و 
.باشدیمدرك مترجم از مفاهیم مؤثر 

. چنانچه مترجم خود رزمنده بوده (به عنوان رزمنده عادي یا در سطوح فرماندهی) و یا به6
ره) در خصوص وظایف دفاع مقدس بوده باشد، به دلیل امام (طور مستقیم مورد خطاب حضرت 

درك عملی از شرایط محیطی و وضعیت و یا شأن نزول بیانات و مکاتبات، دریافتی متفاوت از 
همه کنندهمنتقلکه ياترجمه. لذا اندنبودهمفاهیم نسبت به مترجمینی دارد که در جنگ 

و الهامات رزمندگان به بیگانه باشد، به طور کامل تحقق نخواهد یافت.هاافتیدر
مختلفی است که از ادبیات يهالیتحل، وجود دینمایم. مورد دیگري که کار ترجمه را مشکل 7

ره) به عمل آمده است. هرچه از حادثه تاریخی دفاع مقدس امام (دفاع مقدس و ادبیات حضرت 
هالیتحلفارغ از این تواندینمرا شاهد خواهیم بود و مترجم هالیتحلدور شویم، افزایش این 

کار خود را انجام دهد، چه گاه براي دریافت مفاهیمی از لغات و اصطالحات مورد نظر به ناچار 
مراجعه کند.هالیتحلبایستی به 

ر بطن ، در تقسیم کلی ادبیات و دگرددیمگرجلوه. مشکل دیگري که در حین کار به شدت 8
آن را در دو حیطه توانیمکار است و آن مجزا شدن ادبیات نظامی از ادبیات دفاعی است که 

و يبندمیتقستاکتیک و راهبرد و یا در دو سطح عملی و نظري تقسیم نمود که البته این 
.باشدیمتفکیک در حین ترجمه و براي مترجم غیرنظامی بسیار دشوار 



1395زمستان،38شماره،زدهمافنون نظامی، سال دوفصلنامه علوم و 144

، کندیمره) را مشکل (ینیخمترجمه این آثار، به ویژه بیانات امام . نکته مهم دیگري که کار 9
ره) به دلیل خصائص شخصی که حاصل از تقوا، صداقت، جهاد و خلوصشان امام (این است که 

بود، در رابطه با مردم عادي به جاي اینکه معنا و مفهوم کالم و لغت را منتقل کند، روح و 
، افتندییدرنم؛ حتی اگر مخاطبین لغات را کردیمهستی و جان کالم و خواسته خود را منتقل 

، ولی دانستندینمرا » األسفمع«. مثالً اگر معناي کلمه کردندیمره) را دركامام (اما منظور 
را » تأسف«ره)، مفهوم امام (در لحن، سیما، حرکت و سکون، شدت و ضعف صدا و نگاه 

، تالش داشتند تا گفتندیم. ولی ایشان وقتی با فضال، علما و اهل عرفان سخن افتندییدرم
فانی را در قالب لغات بگنجاند تا براي آنان قابل مفاهیم عمیق و غیرقابل حس معنوي و عر

دسترس باشد. البته در مجموع، او کالمی الهی و منبعث از قرآن و حدیث داشت، حتی در امور 
خشنی چون جنگ، کالم او سرشار از معنویت بود و به همین دلیل هرکس فراخور ظرف 

ره) امام (هاد و دفاع حضرت استعداد علمی و قلبی خود از دریاي عرفان، فقه، سیاست، ج
که گویاي همه اینها باشد، اگر ناممکن نباشد، بسیار ياترجمه. حال کردیمبرداشت مناسب را 

سخت است.
ره) است که چون فرماندهی امام امام (. مورد دیگر در خصوص ادبیات فرماندهی حضرت 10
خواب «و یا » شکسته شود.حصر آبادان باید «ره) در صدور دستورات نظامی، مانند (ینیخم

، لذا مترجم بایستی شناخت کلی از این گرددیممعمول » راحت را از چشم صدام بگیرید.
از دانش متخصصین در این زمینه را دارا باشد.يریگبهرهمفاهیم داشته و یا توانایی 

گیرينتیجه
هایی براي این حلپس از مشخص شدن مشکالت و موانع ترجمه، سعی بر این بوده تا راه 

مشکالت ارائه گردد.
دیگر را دارند يهازبان. داود امیریان درباره نوع آثار حوزه دفاع مقدس که قابلیت ترجمه به 1
هاي دیگر ترجمه شوند به زبانتوانندیمهمه آثاري که بر روابط انسانی تأکید دارند، : «دیگویم

و دیگر کشورهایی که هاياکره، هايفرانسو، اهینیچبود و به یقین، » دفاع«[...] جنگ ما 
قوي در ياترجمهمخاطب آثارمان باشند، به شرطی که توانندیم، اندداشتهياتجربهچنین 

)1393(امیریان » اختیارشان قرار گیرد.
. قبل از ترجمه آثار، باید نقش رایزنی فرهنگی جمهوري اسالمی ایران را در معرفی کردن 2

هاي مختلف در ، مهر و محبت و عشق به همنوع در مناسبتیدوستوطنفرهنگ ایثار، مقاومت، 
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کشور مقصد جدي گرفت و لذا طبیعتًا باید رایزن فرهنگی از توان و شایستگی الزم براي انتقال 
صیل اسالمی، بویژه از طریق ترجمه آثار به زبان کشور مقصد را دارا باشد. طبق نظر فرهنگ ا

اقدام در ترجمه کتب دفاع مقدس، [عمل عالمانه] رایزنی فرهنگ ایران در نیترمهمخسروي، 
)Khosravi, 2014(خارج از کشور است. 

ید یک مخاطب اروپایی است، از ددارشهیر. فرهنگ شهادت که در آثار ادبی دفاع مقدس ما 3
با شدهفیتألقابل پذیرش نیست و بایست این فرهنگ غنی با بهترین شیوه و معرفی کتب 

مضمون ایثار و شهادت توسعه یابد. لذا ناشرین ایرانی باید به فکر تولید آثاري باشند که براي 
بانی آشنا براي را با ز» ایثار«مخاطبین خارجی قابل درك و فهم باشد، مانند آثاري که واژه 
آشنا و ملموس است. ياواژهمخاطبین بازگو نماید، زیرا این واژه براي مخاطبین سراسر دنیا 

خارجی، باعث لطمه جدي به يهازبانالبته عجله کردن در راه ترجمه ادبیات دفاع مقدس به 
) 1این حوزه خواهد شد. به نظر خسروي در ترجمه آثار دفاع مقدس دو نکته مهم است: (

) انتخاب مترجم متخصص در این حوزه. مترجم 2انتخاب کتاب مناسب در حوزه دفاع مقدس (
این کتب باید با فرهنگ دفاع مقدس آشنا باشد و به اصطالحات جبهه و جنگ اشراف کامل 
داشته باشد تا بتواند معادل مناسب را در زبان مقصد انتخاب نماید. مترجم اینگونه آثار بایست 

)Ibid(جتماعی مبدأ و مقصد بیگانه نباشد. با فضاي ا
خارجی يهازبانمسئله ترجمه ادبیات داستانی از فارسی به نژادیپارس. به نظر کامران 4

بوده است و هنوز راهکارهاي عملی براي ترجمه انبوه روروبهيادهیعدهمواره با مشکالت 
دیگر به دست نیامده است. در چنین شرایطی باید در دو محور يهازبانایرانی به يهاداستان

موازي فعالیت کرد: یکی قوام بخشیدن به ادبیات داستانی، خاصه ادبیات دفاع مقدس؛ دوم 
)Parsinejad, 2014(شبکه ترجمه به منظور معرفی ادبیات داستانی به جهان. ياندازراهسعی در 

کارهاي رفع ین حوزه دفاع مقدس در خصوص راهپس از ذکر نظرات نویسندگان و مترجم
مشکالت ترجمه، پژوهشگر به نتایجی در این زمینه دست یافته است.

براي ترجمه آثار فرهنگی و حماسی دفاع مقدس باید متأثر از نظریه کارکردگرایی بود و با .5
و بافت رویکرد نظري هولمز عمل کرد، یعنی باید به نقش ارتباطی زبان، محیط ارتباطی

، توجه شود. عالوه بر کارکرد عام زبان و متن مبدأ ردیگیماجتماعی که متن اصلی در آن شکل 
در فرهنگ و زبان مقصد نیز مورد شدهترجمهدر فرهنگ و زبان مبدأ، بایستی کارکرد متن 

.گرددیمتوجه قرار گیرد. در واقع، در ترجمه ادبیات دفاع مقدس، از نظریه هدفمندي تبعیت 
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. در ترجمه متون علمی و متون ادبیات نظامی، دفاعی و ادبیات راهبردي دفاع مقدس و 6
ره) از شیوه ترجمه هدفمند یا به عبارتی ترجمه ارتباطی نهضت بغداد بهره امام (حضرت 

.میریگیم
باشد و هر کالسیک میشدهشناخته. در مواردي که مبانی ریز و مصطلح تاکتیکی و عناوین 7

.میریگیم) بهره گرالفظار معنایی خاص خود را دارد، از روش اصالت متن مبدأ (کلمه ب
. باید دقت شود در ترجمه عبارات و اصطالحات و لغات عربی در این ادبیات، به ویژه در 8

و... است، از بهترین البالغهنهجره)، آنجا که این موارد مربوط به قرآن، (ینیخمادبیات امام 
؛ اما در دیگر »والشفع والوتر«جود این کتب بهره گرفت، مانند ترجمه عبارت مويهاترجمه

، ابدییدرمزبانان معناي آن را که عرف فارسیطورآنعبارات عربی مصطلح در زبان فارسی، 
.»1تلویتال«ترجمه نماییم، مانند ترجمه 

(روش ابداعی »روش اقتضائی«ره) و دفاع مقدس، از (ینیخم. در ترجمه ادبیات امام 9
) ترجمه هدفمند یا شیوه 1: (میریگیمبهره باشدیمپژوهشگر) که مخلوطی از دو شیوه زیر 

.گرالفظ) ترجمه 2اصل ترجمه نهضت بغداد (ارتباطی) (
که ذکر آن رفت، ضروري است اولویت » مشابهيهافرهنگترجمه بر اساس «. با توجه به 10

ره) اختصاص یابد که امام (مقدس و ادبیات دفاعی حضرت ترجمه به آن قسمت از ادبیات دفاع 
وجود داشته باشد.زبانانیآلماندر آن تشابه فرهنگی بیشتري با 

امید است با توجه به بیان مشکالت و موانع ترجمه آثار دفاع مقدس به زبان آلمانی و رهیافت به 
، مترجمین و متخصصین و دینمایمکه به نظر پژوهشگر اجرایی و عملیاتی کارراهتعدادي 

فرماندهان نظامی، با همراهی فرماندهان و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس، قادر باشند سیره 
مدیریت و فرماندهی اسالمی را براي بیگانگان تبیین و ارائه نمایند.

نیترهیشب، نیترکینزدبه معناي 1
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