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Abstract  
One of the problems for translators is the adaptation to military ranks. The 

difficulty of a translator is doubled when the number of military ranks in the 

source and target languages is not the same; as a result, these terms remain 

unequal in one of the two languages, because there are differences in the 

military structure of the armed forces of countries that ignoring them can 

create problems for translators. After describing Iran's military ranks and 

comparing it with Arab countries, the present study examines general and 

specialized dictionaries and investigates how to find their equivalence, using 

a descriptive-analytical and comparative method. The results indicate that 

most of the general dictionaries did not have sufficient knowledge of 

specialized fields and did not study the terms of this field carefully and 

specialized dictionaries could not be equivalent due to the fact that they were 

written by military people and had no information about the structure of Arab 

countries. The best way to choose an equivalent for the terms of military ranks 

is "equivalent selection after recognizing the pattern of military ranks of Iran 

and Arab countries. 
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  یدرجات نظام ینیگزواژه ندیفرآ یشناسبیآس

 یعرب یهانامهدر واژه

 ایران تهران، خوارزمی، دانشگاه عربی، ادبيات و زبان دکتری دانشجوی     فاطمه زارعي
  

 ایران تهران، تهران، دانشگاه عربی، ادبيات و زبان گروه دانشيار،  علي افضلي
 

 

 ایران تهران، تهران، دانشگاه عربی، ادبيات و زبان گروه دانشيار، شهريار نيازي

 
 چکيده

 دو نندان یكار مترجم زمان ياست و دشوار یدرجات نظام قيمترجمان، تيب يرو شياز جمله معضالت پ
از دو  ی یاصيالحات در  نیا جهينباشد؛ در نت  سانیزبان مبدأ و مقصد  یكه تعداد درجات نظام شودیم

 خوردیبه نشم م كشورهامسلح  يروهاين یدر ساختار نظام ییهاتفاوت رایز ماند؛یم یزبان بدون معادل باق
آورد. پژوهش حاضر پس از شرح درجات  دیمترجمان پد يرا برا یمش الت تواندیانگاشتن آن م دهیكه ناد
 یابیمعادل یو نگونگ یو تخصص یعموم يهانامهواژه یبه بررس یعرب يآن با كشورها سهیو مقا رانیا ینظام

 یعموم يهانامهاز آن است كه اغلب واژه یحاك جینتا پردازد.می یقيو تيب یليتحل -یفيتوص یآنان با روش
اده و قرار ند یبررس نظر موردحوزه را با دقت نینداشته و اصيالحات ا یتخصص يهايهياز ح یدانش كاف
 يختار كشورهااز سا یبودند و اطالعات یاد نظامآن افر نگارنده ه نیبا توجه به ا زين یتخصص يهالغتفرهنگ

اصيالحات  يمعادل برا نشیگز دويش نی. بهتركننداز درجات ارائه  یقينداشتند، نتوانستند معادل دق یعرب
  .است «یعرب يو كشورها رانیا یدرجات نظام يپس از شناخت الگو ینیگزمعادل» یدرجات نظام

 ی.خبر یهارسانه ،یتخصص یهانامهواژه ،یمدرجات نظا ،یابیمعادل ها:کليدواژه
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 مقدمه
 اريبس یاطارتب يهااز راه ی ینسبت نوپا و جوان به رشته  کیعنوان ترجمه به يایپو هدیپد

ستره دانش گ شیدر افزا ییو نقش بسزا رودیشمار مو ناشناخته به گانهيب يهامهم با فرهنگ
ژگان و اصيالحات زبان دوم داشته كه موجب آنان با وا شتريب ییمترجمان و آشنا یزبان

 داصيالحات حوز يسازو معادل یابیمعادل ،ینیگزواژه ةنيدر زم ينوآوركسب تجربه و 
 .شودیتخصص مترجم م

 (الموقع الرسمی لأل م المت  ة) سازمان ملر متحد یاز شش زبان رسم ی ی یعرب زبان
مترجمان (. Hacket, et la : 2015)است  1818در سال  جهان تيجمع 6/15 ینیو زبان د

متون  انواع ةترجم ندیفرآ يريگش ر يرا برا یدرخشان خیتار ،يزبان از سده دوم هجر نیا
ورت به ص یانواع اصيالحات علم ینظر و بررسدقت ازمنديرشته همواره ن نیاما ا ،اندرقم زده
، دارد یرببه ع کینزد ینواژگا ةشیاست كه ر یآن با زبان سهیمند و مقاو نظام تریتخصص

 اند.متفاوت گری دیبا  یسازمان -يادار ياز لحاظ ساختارهااما 

گونه بر ن گانهيب يكشورها ري أدو زبان، ت نیا انيو تمدن موجود م یفرهنگ رتیمغا
 يهااقشار مختلب جامعه، تفاوت يهاشهیارتباط ملت و سيح اند يسخن گفتن و برقرار

دن اصيالحات نبو  سانی ،یو عرب یزبان فارس یتيو امن یدفاع ،یاسيدر ساختار س رينشمگ
زبان به طور كامر و افتراقات آن با عرب يدر كشورها يادار ياها و نهادهمرتبط با سازمان

د مقص ای مبدأدر زبان  ییعنصر معنا کیو عدم وجود  ییمعنا مواقع، خأل یو در برخ رانیا
 کیآن به  يسازمعادل ای یابیمعادل یونگاصيالحات و نگ نیا ةموجب شده تا ترجم

 شود. ریمترجم تبد ينالش بزرگ برا

ميالعه،   ههان مشغول به ترجمه بوده بدون آناز مترجمان در سرتاسر ج ياريبس اكنونهم
 یقيترجم حقم کیاست كه  یهیبد داشته باشند؛ نهيزم نیدر ا یخاص ةنيشيپ ای التيتحص
شور ك کیفرهنگ متفاوت به مردم  کیود در انتقال نقش خ تيو حساس تيبه اهم دیبا

 ينوپا یيالعاتم يهارشته یمانند تمام زين ته توجه داشته باشد كه ترجمه ن نیواقب بوده و بد
 یمترجم چيبوده و ه گرید يهاشیها و گرارشته ریاستمداد جستن از سا ازمنديجهان ن

داشته  یدانش و اطالعات كاف هايهيح یمامخود در ت اتيبر شم و تجرب هيبا ت تنها  تواندینم
و  ندیزرا برگ یمشخص دخود، حوز ریاساس عالقه و تمابهتر است كه بر ،نیباشد. بنابرا

هند شد خوا تيترب یمترجمان متخصص بيترتنیاطالعات خود را در آن حوزه ارتقا دهد. بد
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نظر خود مورد يهيدر ح و زبان هد  يدر زبان مادر یزبان يهاكه عالوه بر دانش و مهارت
مترجم كاردان، مجرب و حاذق در  نینند درون نیا ةبا ادام جهيخبره و ماهر شده و در نت

 هانهيزم ةدر هم يو مبتد یمترجم ناش کی نیگزیگوناگون جا يهاها و تخصصرشته
 .شوندیم

 مترجمان يهمواره برا یو رسم يها و اصيالحات ادارعدم تيابق و تعادل واژه مبحث
نمود  یدفاع دامر در اصيالحات حوز نیقابر حر بوده است؛ اريمعضر غ کیحوزه  نیا
ترجمه و  دیسلح بام يروهايافراد وابسته به ن یشغل تيبنا بر حساس رایز ،كندیم دايپ يشتريب

رجات د»به مخاطب ارائه كرد. اصيالحات  یتيبار امن يواژگان دارا زا یو درست قيمعادل دق
ك در اگرنه اند ییهاو سبب آن است كه تفاوت ستين یقاعده مستثن نیا از زين «ینظام

 دويش ،رو نیوجود دارد. از ا یعرب يبا كشورها سهیدر مقا رانیا ینظام -یاسيساختار س
 یخصصبه مترجمان ت تواندیم ندیفرآ نیا يراب یو بررس ريدرست همراه با تحل یابیمعادل
به صورت مجزا كمک  یو هر كشور عرب رانیجات اتعداد در یدر مش ر عدم همسان یعرب
 .كند ياريبس

 پژوهش يهاپرسش. 1
حات اصيال يبرا يسازو معادل یابیمبحث معادل ژهیوو به یدفاع دحوز  هنیبا توجه به ا
ور ماست كش یدفاع -یپلماسید خیتار ریناپفییبخش جدا ،یعرب يكشورها یدرجات نظام

ت، موضوع نپرداخته اس نیبه ا یليو تحل یتخصص به صورت یپژوهش ایكتاب  چيو ه
 :استجستار حاضر  ةدغدغ ریذ يهاپرسش

 ؟ع س نيستاز عربی به فارسی یا بر نظامیاصيالحات  ةمش الت ترجم  -
ا معادل كاملً کی يدارا ایبدون معادل  نظامی و اصيالحات ميمفاه يبرا توانینگونه م -

 د؟یبرگز یمتفاوت در زبان هد  معادل

 پژوهش يهاهيفرض. 5
 اريتراقات بساف ران،یو كشور ا یعرب يكشورها یدفاع -یاسيساختار س قيو تيب یبا بررس -
در شناخت زبان و فرهنگ آن  قیمصاد نیاز افقط  کیكه هر  خوردیبه نشم م يادیز

 مش ر مواجه با گرید یآن به زبان یابیبرگردان و معادل ان،يب يكشور قابر درك بوده و برا
 یاللفظبه صورت تحت توانیها را نمسازمان یاز جمله اسام یزبان عناصراز  ياري. بسميهست
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 ريتحل و یپس از بررس توانیم ، اماقابر درك خواهد بودريمخاطب غ يبرا رایزكرد؛ ترجمه 
 .افتیمناسب  ییهاآن معادل يبرا رهنگ دو زبانها در فساختارها و سازمان نیا گاهیجا
 يعدم وجود معادل برا ،یاصيالحات ساختار نظام ةمش الت مترجمان در ترجماز  ی ی -

 نينن هنگام برخورد به رسدی. به نظر ماست یدفاع ريتعاب ژهیوو به یاصيالحات تخصص
 يامخاطب، واژه یبا دقت نظر در زبان هد  و درنظر گرفتن سيح علم توانیم یواژگان

آن  یاللفظحتت ةبتوان به ترجم دیشا نيهمچن است. أمبدزبان  ةكلم یبیكه معادل تقر افتی
ادل مناسب در زبان مقصد واژه پرداخت و در ادامه، آن واژه را شرح داده و به عدم وجود مع

 د.كراشاره 

 پژوهش ةنيشيپ. 1
ام و انج یاصيالحات در علوم گوناگون بررس ینیگزمعادل ددر حوز ياريبس يهاپژوهش

 .شودیاشاره م ها در ادامهآن نیترصه به مهمشده است كه به صورت خال
در ترجمه از منظر  یواژگان یابیمعادل»در پژوهش خود با عنوان  (6831) يمنصور

ه مترجم ك پردازدیترجمه م يهاتينند صورت از وضع ريتحل به یضمن معرف «یشناسنشانه
دو  یصوت ریتصاو ةدر ترجم یشناسبل ه با منظر نشانه ،ستيدو زبان مواجه ن ةدر آن با ترجم
 است. روبهدو رو نیزبان و تقابر ا

 یابیمعادل ندیدر فرآ يجستار»است  دهيحوزه به انجام رس نیكه در ا یپژوهش گرید
( است كه در آن ضمن 6588) به قلم خجسته و مسبوق« قسم در ترجمه قرآن يساختارها

قلم،  ةباركم هايهدر سور «قسم» ياساختاره یابیمعادل یبه بررس مختلب ريتفاس يريگبهره
 ییرضا ،یخرمشاه ،ینيسالم، مش اإلضيف ةو نقد ترجم نياسی و نيحاقه، مد ر، مرسالت، ت

 .پردازدیم يو معزّ یاصفهان
علم  دحوز یها و واژگان تخصصاصيالح یواژگان يندهایفرآ یبررس» پژوهش

 یتخصص دواژ 6968(، 6868) نسب و ارسيوپوريبه نگارش احمد «یشناساطالعات و دانش
 یسيانگل يهاو با معادل يارا به صورت مقابله یشناسعلم اطالعات و دانش دحوز یفارس

در  یارسزبان ف ینیگزواژه يندهایكه فرآ افتی دست جهينت نیقرار داد و به ا یمورد بررس
 63/1ا ب يريگدرصد، وام 65/63 يسازدرصد، واژه 16/77با  يحوزه را گروه نحو نیا

 يسازدر واژه یسهم اندك يو اختصارساز دهدیم ريدرصد تش  93/6با  یگیپادرصد و هم
 دارد. یفارس
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اصيالحات  یابیمعادل يهانالش»( در پژوهش خود با نام 6861و هم اران ) یادانيص
دو  یابیبه معادل «یعرب نینو يهاو پژوهش يلغو يهادر قاموسیی ساختار و ساختارگرا

 نیگردان ابر رد یشناسان عربو زبان سانینومعجم ینیگزپرداخته و معادل یدر زبان عرب واژه

رکیُیة الُنیویة، الُنییة، الُنائیة، الُنویة، الُنیانیة، الهی لیة، الت»نون  یواژگان به اصيالحات
از موارد اشاره شده  کی اند و سپس صحت و سقم هرقرار داده یرا مورد نقد و بررس «و...

 اند.رد كرده ای دیيأت یشناسزبان يهارا در پژوهش

 يابیمعادل ةشناسان دربارزبان دگاهید. 0
ش ر « ادلتع» تيشناساندن ماه نهيكه در زم ياوقفهیو ب شماریب يهاتالش ةاز دو ده شيبا ب

در كتاب  ایو پو يتعادل صور ميمفاه بیتعر يبرا 6داینا نيوجیبه تالش  توانیگرفت، م
و تيابق و  1وماركين تريتوسط پ ییو ترجمه معنا یترجمه ارتباط ميمفاه یمعرف ایدس و مق

 يمعتقد است ترجمه به معنا زين( 6619) 5اشاره كرد. كتفورد 8ورنر كولر دگاهیتعادل از د
 بیتعر نیاست. در واقع او با ارائه ا« متن مبدأ با معادل آن در متن زبان هد  اميپ ینیگزیجا»

 نیدر ا« تنم اميپ»: كاربرد اصيالح كندیم انيب« معادل»و « متن اميپ»دو اصيالح  حيدر توض
زء متن مبدأ جزء به ج اتیو در همه حال محتو شهياست كه هم تيواقع نیگر اب، نشانیتعر

 نیگزیازبان مقصد با آن ج يهامعادل افتنیپس از  دیبل ه با شود،یبه زبان مقصد منتقر نم
ز در زبان هد  است. ا یابیترجمه، معادل ندیله در فرآأمس نیتریاصل ي،و ددي. به عقشود
 يآش ار اريبس يهاتفاوت «يتناظر صور» ای« تيابق»و  «یتعادل متن» انيم ،كتفورد دگاهید

  وجود دارد.
تر بر ایرا بر تعادل پو يدر گفشته مترجمان، تيابق صور (6616) 9بريو ت دایگفته نا به

و  زبان مبدأ را به زبان مقصد منتقر كنند يصور يهایژگیبودند كه و نیر او ب دانستندیم
 ،ایپو يااز متن خود ترجمه دیاما امروزه مترجمان با ،افزودیبودن متن م یعيطبريبر غ نيهم

 . دكننزبان هد  ارائه  يدستور يمفهوم و ميابق ساختارها

                                                            
1. Nida, E. 

2. Newmark, P. 

3. Koller, W. 

4. Catford, J. C. 

5. Nida, E & Taber, C. R. 
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خت واژگان زبان مبدأ و خلق مجدد درك و شنا يتعادل به معنا ،6و داربلنه ینینظر و از
 .(6866 ،ي)حر است ییاز لحاظ معنا  سانیاما  ،متن با استفاده از كلمات به ظاهر متفاوت

 چيه» هن یا انيبا ب ي. وكندمیرا از تعادل ميرح  يترنسبت متفاوتبه مفهوم  1اكوبسنی
 ميسرا به سه دسته تق ترجمه« نخواهد شد جادیتوجه به عالئم و شواهد موجود ا بدون یشناخت

 :كندیم
 بان.در همان ز گریواژه د کیبا ذكر  ییعنصر معنا کی ري: درك و تفسیزباندرون -الب
زبان  یِزبان هايزبان با عالئم و نشانه کی: برگردان اصيالحات و واژگان در ینازبانيب -ب

 دوم.
 ریتبد )مثالً گرید ینظام لهيسبه و اميو رساندن پ يعالئم رمز ریو تبد ريي: تغيانانشانهيب -ج
زوم مترجم همواره در ل دینبا كندیم ديكأت اكوبسنی قتيحق در (.نامهلميرمان به ف کی
را محدود كرده و به متن خلر وارد  شیخود و عمر خو ی،شناسزبان اتینظر يريكارگهب

مانند  يرگید يو با استفاده از راه ارها رديكار گتالش خود را به یتمام دیبل ه با ،كند
ندارد و  ياعتقاد «يریترجمه ناپف»به اصيالح  ي. وكندها و... استفاده اژهونو ،یقرض ةترجم

به هوش و ذكاوت مترجم دارد و روش مناسب و  یترجمه بستگ ندیمعتقد است كه فرآ
 .Jacobson,1959)یند )گزیبه خواننده برم اميانتقال پ يكه برا ییهاياستراتژ
كند  تالش دیمترجم با ،یارتباط ةترجم کیدر  بر این نظر است كه وماركين تريپ

 ةجمرا بر آنان بگفارد و در مقابر تر یمتن اصل ري أكه همان ت كندبه خواننده ارائه  ياترجمه
با  الم انایزبان مقصد را حت ينحوو  ییمعنا يباشد تا ساختارها نیبر ا یسع دیبا ییمعنا

دارد  ديكأت باور نیبر ا وماركيمعادل به خواننده ارائه دهد. ن نیرتکیدر نزد یبافتار متن اصل
 ،یینامع ةاما در ترجم ،شودیخوانندگان زبان مقصد آماده م يبرافقط  یارتباط ةكه ترجم

است  یاصل متن اميپ اساسكه متش ر از  یضمن یحفظ شده و فقط معان یفرهنگ زبان اصل
 (.6871 ومارك،ي)نشود میبه خواننده عرضه 

 يدرجه نظام. 2
نسبت  یامهر فرد نظ یسازمان گاهیجا دكنندكه مشخص یفرد نظام کیسيح مقام  ایبه رتبه 
در  شودیبه آنان محول م یخاص بیو وظا هاتياساس آن مس ولو براست  يگریبه د

                                                            
1. Vina, J. P. & Darbelnet, J. 

2. Jacobson, R. 
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. (6831 ،ی)رستم شودیگفته م «ةیرتُة عس ر» یو در عرب «یدرجه نظام» یاصيالح فارس
 آنان نصب شده و به یفرم نظام راهنيپ ياست كه رو ينشان افتخار واقعرد در هر ف ةدرج
 كنند. دايراه پ یمشخص ینظام يهابه سازمان توانندیآن افراد م ةليوس

 ییوپاار يخود را اغلب از كشورها یدرجات نظام يالگو ،یهر كشور عرب ن هیا ريدل به
 هیبا كشور همسا یرجات در هركشور عربد نینشان ا ایتعداد  یها و حتاند، نامگرفته
 نون اردن و ییدرجات كشورها سهیبا مقا ،به عنوان نمونه .هرنند اندك دارد ییهاتفاوت

از  نیو بحر يدرجات خود را از انگلستان، عربستان سعود يالگو هك ميابییعمان درم
اند؛ به تهفرانسه وام گرف و باالخره قير و لبنان از هياز روس میو عراق قد یبيل ه،یسور  ا،یآمر
ا ب ، امانبودند يا پارنهی یساختار نظام يكشورها دارا نیا 6698از سال  شيتا پ ريدل نيهم

 ياريمع یشدند كه اصيالحات نظام نیعرب زبان بر ا يكشورها نیا ي،انامهتوافق يامضا
ند كشورها از آن استفاده كن یتا تمامكنند درخصود درجات مشخص  ژهیرا به و

 (.1865الزیدانی، أبوب ر)
اندارد درجات خود طبق است يساز سانیدرصدد  یعرب يكشورها شتريب ن هیبا وجود ا

و تعداد  يبنددر ساختار، سلسله یجزئ يهاتفاوت وستهياما پ ،زبان بودندو عر  جوامع عرب
ر واقع د .كار مترجمان را دو نندان كرده است يكه دشوار خوردیدرجات آنان به نشم م

درجات آن را به صورت مجزا با  يالگو دیبا یدرجات هر كشور عرب یابیمعادل يبرا
خاد  یكشور عرب کیبا  رانیدرجات ا سهیوجه مقا چيو به هكرد  سهیمقا یدرجات فارس

ا هر كشور ب رانیتعداد درجات كشور ا سهیكه با مقانرا ست؛يمم ن ن یكل يريگجهيو نت
 رانیكشور ا ،نمونه يبرا .شودیم انینما یروشن هتفاوت ب نیبه صورت جداگانه ا یعرب
و  63، لبنان و مصر 67 ریتعداد درجات عربستان و الجزا كهیدرحالاست درجه  16 يدارا

 است. 61عراق 

 ينظام يهايبنددرجه. 2-1
 يده و دارامسلح بو يروهايمراتب نسلسله صيتشخ يمنظم برا يالگو کی ینظام يبنددرجه
 رانيافسران جزء، افسران ارشد و ام ن،يمدرج ایداران درجه ،يسرباز ة: درجاست بيطپنج 
 سرداران. ای
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 سربازان. 2-1-1
رباز، س»به درجات  يسرباز بيط ؛استسرباز  ،هر كشور یدرجه نظام نیترنیيو پا نياول

كه است  یدارانلقب شامر درجه نیا ؛شودمیاطالق « و سرجوخه کیسرباز دو، سرباز 
سربازي در نيروي  دل درجةمعا (.6869 ،ي)كامگارشود میبازو نصب  يها روآن ةدرج

 .است« ناوي»دریایی اصيالح 
رباز س ةبوده و درج يامرحله کیلبنان  ای ریالجزا ه،یسور يدر كشورها يسرباز درجات

 ونون عراق  ییدر كشورها كهیكشورها وجود ندارد درحال نیدر ارتش ا ی می ای یدوم
ن ی ج يبه معنا یسرباز دوم ةدرج ،نی؛ بنابرا«جن ی أو  جن ی و»مرحله دارد:  دو عربستان

ست ا یسرباز دوم ةدرج يسازیندارد. مش ر مترجم در عرب ودوج یكشور عرب چيدر هثان 
ص مشخ زبانیلفان فارسؤم يهانامهوجود ندارد. با نگاه به واژه یكشور عرب چيكه در ه

 بيط یاز درجات اصل ی یكه  یاصيالح سرباز دوم يكتب برا نیاز ا کیچيكه ه شودیم
 ریزمترجم ناگ یمواقع نين رده است؛ در ننبيان  یمعادل ،رودیشمار مبه رانیسربازان در ا
كشور مقصد  یكه براساس ساختار دفاعارائه كند اصيالح مربوطه  يبرا یبیتقر یاست معادل

 يوكه در الگ یی. از آنجاكندخود القا  نيبه مخاطب از مقصود خود را یبتواند درك نسب
صورت آن به يسازدلبا معا تواندیوجود دارد، مترجم م« جندي»درجه  یدرجات عرب

 و به كرده جادیدرجه را در ذهن مخاطب خود ا نیاز مرتبه ا يتصور« جن ی ثانٍ» بيترك
 نشان دهد. یبه روشن زيتفاوت درجات دو كشور را ن يو

وخه سرج ةدرج يبرا ینیگزمترجمان است، معادل هكه متوج ییهااز نالش رگید ی ی
وده و ب  می درجه باالتر از سرباز کی یدرجات پرسنر نظام بيدرجه در ترت نیاست؛ ا

 ،ی)رستم است «اریرزم»و در سپاه پاسداران،  «يسرناو» ییایدر يرويدرجه در ن نیتراز اهم
 نائب» ای «فیعر» یدرجات در هر كشور عرب يبه الگون درجه با توجه یمعادل ا .(6831

 .است «فیعر

 داراندرجه. 2-1-5
 بيبه ترت بيط نی. درجات امیشویداران مدرجه ای نيمدرج بيپس از سربازان وارد ط

. درجه « میاستوار دوم و استوار   م،یگروهبان سوم، گروهبان دوم، گروهبان »عبارتند از 
معادل  ارد؛ مثالًد یعرب يكشورها ریبا سا یمعادل متفاوت باًیتقر یبدر هر كشور عر یگروهبان
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درجه در عربستان  نیاست حال آن ه ا« أو  بیو رق بیرق» ه،یدرجه در كشور سور نیا

 يبه معنا «بیرق» دواژ در كشور عراق اصالً .نام دارد« أو  بیو رق بیرق  یوک» يسعود

« رفا ع سیرئ»و  «فیعر» ،«فینائب عر» ،يربازبل ه پس از درجات س ،گروهبان وجود ندارد
ندارد؛  یلو لبنان معاد هیجز سورب یعرب يكشورها شتريدر ب زين «ياراستو». درجه استموجود 
به درجات گروهبانی در سپاه  .است«   ؤ هِل »و در لبنان «  ساع » هیدرجه در سور نیمعادل ا

 .شودمیاطالق « مهناوي»و در نيروي دریایی لفظ « آوررزم»پاسداران لفظ 

 افسران جزء. 2-1-1
 .(6869، ي)كامگاراست جزء  يافسر ،درجه نیترنیيافسران جزء و پا ،يافسر درد نیترنیيپا

 دل درجات ستوانیمعا .استو سروان   میستوان سوم، ستوان دوم، ستوان  ،رده نیدرجات ا
پاه سروانی در س ةو معادل درج «سدارستوان پا»و در سپاه پاسداران  «ناوبان»در نيروي دریایی 

 . است «ناو سروان»و در نيروي دریایی  «سروان پاسدار»پاسداران 
 وماًكه عم«  الزم»دارند و پس از  رانیكمتر از ا یستوان ةدرج کی یمسلح عرب يروهاين

 وان و باسر يبه معنا «بینت»و سپس « أو   الزم» ةاست، درج یدرجه ستوان نیترنیيمعادل پا
 تقيقرار دارد؛ در حق ییایدر يرويمعادل سروان پاسدار در سپاه پاسداران و ناوسروان در ن

 ةسه درج يدارا یغرب يكشورها يميابق الگو یعرب يدر كشورها زءج يافسر بيط
نهار درجه را دربر  رانیدر كشور ا بيط نیاما ا ،است «بینت»و « أو   الزم»، « الزم»
ر س ينهار ستاره رو یسروان ةاست كه نشان درج يتنها كشور نرایا ،رو نیاز ا ؛رديگیم

 نيسه ستاره است. به هم یعرب ينشان در كشورها نیاست كه ا یدر حال نیا ؛شانه فرد است
 کیكمبود  ريبه دل ، امانداشته یمش ر نندان یدرجه به فارس نیبرگردان ا يمترجم برا ريدل

ستوان دوم،  ةدرج يبرا« ثان  الزم» بيترك يسازبا معادل توانیها، مدرجه در رده ستوان
 زبان دانست. بمخاطب عر يمناسب و قابر درك برا یبیمعادل تقر کیآن را 

 افسران ارشد .2-1-0
افسران ارشد در اصيالح  ةارشد قرار دارد. به نماد درج يافسر بيط ،جزء يپس از افسر

سرگرد، سرهنگ دوم و »از: ارشد عبارتند  يدرجات افسر بي. طشودیگفته م« قپه»
و در سپاه پاسداران  «ناخدا سوم» ییایدر يرويدر ن يسرگرد ةتراز درجهم«. سرهنگ
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در سپاه پاسداران  زين یسرهنگ دوم ةدرج است. 6ميجر نيو معادل الت «سرگرد پاسدار»
در  یسرهنگ ةنام دارد. معادل درج «ناخدا دوم» ییایدر يرويو در ن «سرهنگ دوم پاسدار»

 (.6869، كامگارياست )« م یناخدا » ییایدر يرويو در ن «سرهنگ پاسدار»سپاه پاسداران 
هنگ سر ةافسران ارشد، دو درج بيو در ط رانیدرجات ا يتوجه داشت كه ميابق الگو دیبا

 ؛شده است ريمجزا تش  ةدو رتب ، امانامدرجه هم کیاز  یو پس از آن سرهنگ تمام یدوم
ان . در واقع در زبستين نگونهیا یدرجات افسران ارشد عرب يالگو این در حالی است كه

 افتی یرانیدرجات ا يكه در الگو داردوجود  يادرجه ،ارشد يافسر بيو در ط یعرب
گ سرهن ،دو درجه نیا ياگر قرار بود برا ،ترساده انيمقدم است. به ب ةو آن درج شودینم
 یابیمعادل ،است « یعت»معادل سرهنگ،  ن هیبا در نظر داشت ا- یو سرهنگ تمام یدوم

 ، اماميتگرفیمرا در نظر  «ثان  یعت»معادل  یسرهنگ دوم ةدرج يبرا دیبا عتاًيطبكردیم، می
 درجات يبا الگو وجود دارد كه كامالً« مقدم» ةدرج یدرجات عرب يكه در الگو ییاز آنجا

 .میريرا در نظر بگ یهنگ دوممقدم، معادل سر ةدرج يبرا دیبا ریناگز ،متفاوت است رانیا

 / اُمَرارانيام .2-1-2
 یقبل «ريام» د. واژمیشویدرجات م بيط نیو باالتر نیوارد آخر ،افسران ارشد بيپس از ط

دافوس  دباالتر از سرهنگ كه دور ةبه دارندگان درج یاسالم ياست در ارتش جمهور
و  در سپاه پاسداران بلق نیل امعاد .و ستاد( را گفرانده باشند ی)مخفب دانشگاه فرمانده

معادل  رانيام بيدر نظر گرفت كه ط دیبا .(6869 ،ي)كامگار است «سردار» یانتظام يروين
 كه عموماًاست  یغرب يكشورها ییایدر يروين 1«راليآدم»و  ییو هوا ینيزم يروين «ژنرال»

 .روندیشمار مترجمه به ثيبخش درجات از ح نیترمهم
 يكه تنها در الگواست ارتش  رانيام بيط ةدرج نیترنیيپا ي«دوم پيسرت»درجه 

 ةكشورها از درج گریارتش د يهاژنرال بيوجود دارد و ط رانیا یاسالم يدرجات جمهور
و  «داردوم پاس پيسرت»در سپاه پاسداران  یدوم پيسرت ة. معادل درجشودیآغاز م یپيسرت
  (.6831، ی)رستماست  «دوم اداریدر»ارتش  ییایدر يرويدر ن

                                                            
1. Major  

2. Admiral 
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و  «دوم پيسرت»افسران به درجات  عيترف ،رانیاست كه در ارتش ا نیمر اأقابر ت ةن ت
رتش . در ااست ریپفام ان یو طبق نظر مقامات ارشد نظام «اقتيل»درجات باالتر براساس 

 یارتش را ط یو عال یمقدمات يهاكه دوره شوندیمدرجه  نیموفق به اخف ا یافسران رانیا
 پشت سر گفاشته باشند. تيبا موفق زيرا ن «دافوس» دشند و دوربا كرده

 یدوم ارادیاز در ییایدر يرويبه افسران ن زين ییایدر يرويدر ن «را ی آ» ای «را ید آ» درجه
  (.6831رستمی، ) دشویبه باال اطالق م

 به ای يريدرجات ام يعدم تساو ،حوزه است نیمترجمان ا ريگبانیگر كه غالباً یمش ل
است؛  یعرب يبا كشورها رانیو تقارن سلسله مراتب درجات كشور ا يعام عدم تساو يمعنا
اشته و د شتريب یعرب يدرجه از كشورها کی رانیكشور ا رانيجزء و ام يافسر بيكه طنرا
در  یدر حال حاضر سرلش ر است و فرمانده رانیفرماندهان ا ةن درجیباالتر ريدل نيبه هم

 یماندهانفر یعرب يكشورها ، اماداشته باشد يباالتر از درجه سرلش ر وجود ندارد كه رانیا
 درجه باالتر از ارتشبد را دارند. یحت ای يبا درجه ارتشبد

و  کيپلماتید ،یاسيفرهنگ اصيالحات س یاز كتاب آموزش ياجمله، درك بهتر يبرا
  :شودارائه میمترجم  يشنهاديپ ةبه همراه ترجم ینظام
 «سپهبد»ز ا ترنیيو پا «پيسرت»كه باالتر از  یدرجات نظام بيدر ترت يادرجه: سرلش ر -

 «انابیدر» ییایدر يرويدر نو  «سرلش ر پاسدار»درجه در سپاه پاسداران  نی. معادل ااست
 .(95همان: ) است
 کیاست كه به  يادرجه نیدر حال حاضر باالتر رانیا یاسالم يدرجه در جمهور نیا
ب مرات در سلسله يو ارتشبد يسپهبد ةدو درج  هنیست و با وجود ااعياء شده ا ینظام
درجه نائر شده باشد. سبب  نیوجود ندارد كه به ا یهنوز شخص ، اماوجود دارد رانیا ینظام
حق دخالت در تمام امور فرماندهان  «سپهبد» ةبا درج یامر آن است كه فرمانده نیا
توجه  دیاسپهبد است. البته ب کی اراتياخت دتردگس ةييمجموعه خود را دارد كه نشانگر حریز

ه بر عالو «ارتشبد» ةنصب كند. اما درج ایفرماندهان را عزل و  تواندیداشت كه سپهبد نم
 یالدر ح نیفرماندهان كر را عزل و نصب كند. ا یتمام تواندیم يهبدسپ اراتيحدود اخت

 . ستيبرخوردار ن اراتياخت نیاست كه سرلشگر از ا
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درجه  کیمسلح كه  يروهايدر ن یدرجات پرسنر نظام بيدر ترت ياعنوان درجه :بدسپه -
 يرويو در ن «سپهبد پاسدار»درجه در سپاه پاسداران  نیباالتر است. معادل ا «سرلش ر»از 
 (.6831رستمی، ) است  ایدر ارتش آمر 6«ژنرال سه ستاره»تراز و هم «ساالر ایدر» ییایدر
االتر ب «يسپهبد»درجه از  کیكه  رانیا یاسالم يارتش جمهور ةدرج نیتریعال :ارتشبد -

و  «ابدیدر» ییایدر يرويو در ن «ارتشبد پاسدار»درجه در سپاه پاسداران  نیاست. معادل ا
ژنرال  ةدرج زپس ا .)همان(است  گرید ياز كشورها ياريدر بس 1«ژنرال نهار ستاره»تراز هم

اما  ،وجود دارد زيجهان ن يدر كشورها 8«مارشال لديف»م به نا گرید ةدرج کی)نهار ستاره( 
 .(6869 ،ي)كامگار درجه وجود ندارد نیا يبرا یمعادل رانیا یدر ارتش فعل

از  پس گریدرجه د کی یعرب يدر درجات كشورها ن هیا ريتوجه داشت به دل دیبا
. پس از اندباه افتادهدرجات به اشت یابیاز مترجمان در معادل ياريوجود دارد، بس «أو  قیفر»

 ةدرج کی «ری ش» ة. درجاستمدرن  يهادرجه در ارتش نیباالتر «ری ش»، «أو  قیفر»درجه 
 شودیيا ماع ياهر كشور به فرمانده ینظام اريو مع یاساس ساختار دفاعبربوده كه  يافتخار

، ارتش خود مقابر دشمن يهايورها و دالمهم حضور داشته و با رشادت يكه در نبردها
 ريدل نيه همباشد؛ ب دهيرسان یافتنیدست نا يروزيپ کیبه  یخود را از ش ست قيع نيسرزم

 یعرب ينفر آنان از كشورها 98درجه وجود دارند كه  نیفرمانده با ا یدر جهان تعداد اندك
 «ستاره 9ژنرال »  ایو درآمر «مارشال لديف» ايدرجه در انگلستان و استرال نیمعادل ا .هستند

 ةدرج آن را باالتر از «مارشال لديژنرال ف»شده  ادیدو اصيالح  قيوده و كشور آلمان با تلفب
 زين یعرب ياست كه در كشورها یدر حال نیا ت؛ژنرال )ارتشبد( در نظر گرفته اس

نمونه در كشور عراق معادل  يبرا خورد؛یبه نشم م «ریالمش» یابیمعادل يبرا ییهااختال 

 -ینورمان دكه از واژاست  «مرشال» یو در مغرب عرب «قیفر» هیدر سور ،«بی ه»درجه  نیا

و  «أو  مادع»از آن  شيو پ «قیفر» ه،یدرجه كشور سور نیگرفته شده است. باالتر يفرانسو

 ای( األس  بشاركشور )از جمله  يجمهور استیدرجه، ر نیدارنده ا است؛ معموالً «عماد»
 مشترك است. يروهايهمان فرمانده ن

                                                            
1. Lieutenant General 

2. General 

3. Field Marshal 
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 هانامهدر واژه يدرجات نظام يابیمعادل يبررس. 6
 يهانامهواژه یرا در برخ یعرب ياصيالحات درجات ارتش كشورها میاكنون قصد دار

اضر پژوهش ح يها. دادهميميابقت ده ینظام يهانامهكرده و با واژه یبررس یبه فارس یعرب
 یفرهنگ تخصصپنج   یرسو بر 6یبه فارس یعرب یفرهنگ عمومپنج   یمشتمر بر بررس

 .است ینظام

 يعموم يهانامهواژه يابیمعادل يبررس. 6-1
لفان ؤمهاي عمومی است. نامهژهیابی شده درجات نظامی در وا(، اصالحات معادل6جدول )

كدام  درك كرده و هر یخوبرا به یمعضر تعادل درجات نظام یها همگنامهواژه نیا
نمونه  يحر كنند. برا ياگونهمش ر نه نندان ساده را به نیتالش كردند كه ا ياوهيشبه

جه در هر در نیا  هنیدرباره ا یحياصيالحات توض نیا یمعادل فارس انيبا ب ميآذرنوش و ق
 يفرهنگ آذرنوش برا یو حت ندامجزاست به مخاطب ارائه كرده یمعادل يكشور دارا

از ارائه  وبيان كرده  یبیمعادل تقر ،ندارند يترازهم رانیبا درجات ارتش ا كه كامالً یدرجات
 كرده است. زيپره قيمعادل دق

  

                                                            
 است: هاي عمومی زیر براي بررسی استفاده شدهاز فرهنگ. 6

 فارسی، تأليب آذرتاش آذرنوش -فرهنگ معاصر عربی -

 نویس اهوازيو فرهنگ فارسی، تأليب عبدالنبی قيم، نویسنده، پژوهشگر -فرهنگ معاصر عربی -

 علی ميرزاییفرهنگ اصيالحات معاصر، تأليب نجب -

 فرهنگ دو جلدي مترجم، تأليب محمدحسين باتمان قليچ -

فارسی، ا ر سيد مصيفی طباطبایی كه ترجمة اصيالحات وارده بر القاموس العصري تأليب الياس  -فرهنگ نوین عربی -

و به خوبی  به ناپ رسيده 6853نامه براي بررسی این است كه این ا ر سال هآنتوان الياس است. علت انتخاب این واژ

 یابی در آن مشهود است.سير تحول معادل
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 ميعمو يهانامهدر واژه يشده درجات نظام يابیاصطالحات معادل. 1جدول 

 هانامهواژه
 اصطالحاتو 

فرهنگ 
 آذرنوش

 میفرهنگ ق
فرهنگ 

اصطالحات 
 معاصر

 فرهنگ مترجم
فرهنگ 

 نینو

 ـــــ مشیر
/ مارشال
 سپهبد

سپهبد/ 
مارشال/ 
 ارتشبد

مارشال/ مارشال  لدیف
 ۀپنج ستاره )درج

باالتر از ارتشبد که 
 رانیدر ارتش ا

 (بیمه ( )=ستین

 ـــــ

 ـــــ ارتشبد ارتشبد ارتشبد پیسرت فریق أو 

 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ فریق أو  ب ری

 سرلشکر پیسرت باًیتقر فریق
سپهبد/ 
ژنرال/ 
 سرلشکر

 رلشکرس سپهبد

 فریق ب ری
 بینا
/ اساالریدر

 ابانیدر
 ـــــ ـــــ

/ رالی/ آدماساالریدر
 رالُ ریا 

 ـــــ

 سرلشکر لوا 
/ سرلشکر

 اداریدر
 ـــــ سرلشکر سرلشکر

 ـــــ اداریدر ـــــ اداریدر )مصر( اداریدر لوا  ب ری

 عمی 

د سرگر باًیتقر
(/ 1030)مصر 

 پیسرت باًیتقر
 )عراق(

/ پیسرت
 کمی ناخدا

 ارشد
 پیسرت پیسرت پیسرت

ب ری عمی   ـــــ 
 کمی ناخدا

 ارشد
 ـــــ

درجات  ستمیدر س
 اداری: دررانیا یفعل

 ـــــ

 عتی 

دوم  سرهنگ
)عراق(/ 

سرهنگ )مصر 
 (هیو سور

/ سرهنگ
فرمانده 

 لشکر/ ناخدا
 تمام سرهنگ سرهنگ

 بینا
 سرهنگ

 ـــــ کمی ناخدا ـــــ ـــــ ـــــ عتی  ب ری
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 . 1جدول امه اد

 هانامهواژه
 اصطالحاتو 

فرهنگ 
 آذرنوش

 میفرهنگ ق
فرهنگ 

اصطالحات 
 معاصر

 فرهنگ مترجم
فرهنگ 

 نینو

  ت م

دوم  سرهنگ
)عراق(/ 

سرگرد )مصر 
 (هیو سور

) در  سرگرد
مصر و 

(/  هیسور
سرهنگ دوم 
 ) در عراق (

 سرهنگ
 دو

 دو سرهنگ دو سرهنگ

 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ت م ب ری

 سرگرد سرگرد سرگرد سرگرد سرگرد رائ 

 ـــــ سوم ناخدا سوم ناخدا ـــــ ـــــ رائ  ب ری

 سروان نتیب
/ سروان
 ناوبان

 ـــــ سروان سروان

 نتیب ب ری
 یروین افسر
 ییایدر

 ـــــ کمی ناوبان کاپتان ـــــ

 کی ستوان کمی ستوان کی ستوان کمی ستوان کمی ستوان  الزم أو 

 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  الزم أو  ب ری

  الزم
)مصر،  ستوان

 تونس(
 ـــــ ستوان ستوان ستوان

 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  الزم ب ری

 رقیب أو 
 باًیتقر

سرگروهبان/ 
 کمیگروهبان 

/ سرگروهبان
 کمیگروهبان 

 گروهبان
 کمی

 ـــــ کمی گروهبان

 گروهبان بانگروه گروهبان گروهبان رقیب
/ گزمه

 نگهبان

 عریف

 گروهبان
)عراق(/ 
سرجوخه 
 )امارات(

 سرجوخه
 گروهبان

/ کمی
 سرجوخه

 ـــــ / گروهبانسرجوخه

 جن ی أو 
 کمی سرباز

)عراق و 
 (هیسور

 ـــــ
 گروهبان

 سوم
سرجوخه/  فیردهم

 کمیسرباز 
 ـــــ

 سرباز سرباز ـــــ سرباز سرباز جن ی
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 یت كه تماماس یهیداشته و بد گرینسبت به نهار فرهنگ د يشتريقدمت ب نینو فرهنگ
 نیشده در اارائه  يهامعادل نيهمچن .پوشش ندهد یرا از جمله نظام یاصيالحات تخصص

  هنیقرار گرفته باشد. با توجه به ا یو تحول زبان رييخوش تغاكنون دست دینامه شاواژه
همراه  یلبسا كنه یراتييبا تغاخير دهه  نند در یعرب يكشورها یو برخ رانیا یساختار نظام
و  قرار گرفته یمورد بررس دیبا زياصيالحات ن نیا یابیمعادل ،نیبنابرا ؛بوده است

 یزمان ةدر آن بره « یعت»درجه  يلب براؤمعادل ارائه شده توسط م شود. مثالً یروزرسانبه
اده د رييتغ «سرهنگ دو»ه نام خود را ب رانیدر ا درجه نیبوده كه اكنون ا «سرهنگ بینا»

 دكه امروزه واژبيان شده  «نگهبان و گزمه»معادل  «بیرق»اصيالح  يبرا . همچنيناست
 نیا یابیموجب شده تا در معادل ییمعنا رييتغ نيمجزا بوده و هم ییمعنا يدارا «نگهبان»

 اژهو نیشد كه ایادآور  دیبا «گزمه» دژخصود وادر. ردينظر صورت بگدیاصيالح تجد
 ،نیت. بنابرامنسوخ شده اس نداشته و كامالً یگاهیجا یزبان فارس یدر فرهنگستان كنون گرید
تماد و اع یمیقد يهانامهبه واژه دیهرگز نبا یاصيالحات تخصص یابیمعادل يبرا ژهیوبه

 اكتفا كرد.
از  يارياست كه بس نیا داستیها هونامهو ميابقت واژه یكه از بررس يگرید ن ته

جات در نیتراز اهم ، امااندداده یبیتقر یدهارتش را پوشش ینيزم يرويها درجات نگفرهن
كه معادل درجات در  ییهانامهاند. معدود واژهن ردهبيان را  ییهوا یو حت ییایدر يرويدر ن
كه قادر به  ییهالغتفرهنگ -6 :شوندیم مياند به دو دسته تقسكردهبيان را  ییایدر يروين

معادل  ينبودند؛ مانند فرهنگ آذرنوش كه برا ییایدر يرويدرجات ن يبرا قيعادل دقمبيان 
 يه براك ميفرهنگ ق ایكرده است و بيان را  «ییایدر يرويافسر ن»اصيالح  «ب ری بینت»

كه  ییهانامهواژه -1 را در نظر گرفته است. «ارشد  میناخدا »معادل  «ب ری  یعم»درجه 
ه پسوند كه ب ياگونهدنار مش ر هستند به زين یعرب ییایدر يرويدرجات ن انيدر ب یحت
گسترده آن واژه  یمعان دریدرجه را ضمن دا نینداده و معادل ا یتيدرجات اهم نیا «ب ری»

ان و ناوبان سرو بيانبا  «بینت» دواژ یكه ضمن گستره معان مياند. مانند فرهنگ قكردهبيان 

لب ؤم نیمعادل ارائه شده از جانب ا یرجه نداشته و حتد يدر انتها «ب ری»به لفظ  یتوجه
در  یسروان ةتراز درجشد همبيان كه همان طور كه نرانيست؛  حيصح زيدرجه ن نیا يبرا
 .شودیاطالق م سرواناز ناو ترنیيپا ةو ناوبان به درجاست  «ناوسروان»ارتش  ییایدر يروين
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 ؛است «را ید آ» ای «جنرال»مانند  یالقاب یابیان معادلمؤلفاز اشتباهات بزرگ  گرید ی ی
است  نیا ،مورد نظر و توجه قرار داد دیالقاب با گونهنیا یابیكه در معادل یمهم ارين ته بس
و  ییهوا ،ینيزم يروين یمقام نظام نیبه باالتر ییاروپا يهادر ارتش درجه معموالً نیكه ا
خياب  يشدند كه برا يزيآملقب احترام به ریبه مرور تبد ، اماشودیارتش اعيا م ییایدر

 نیگفت كه ا توانیو نم شودیبه فرمانده مربوطه اطالق م 1«يارتشبد»تا  6«یپيسرت»درجات 
 «ريما»درجه خاد است؛ درست مانند لقب  کیمعادل  یعرب یحت ای یالفاظ در زبان فارس

ئه ارا يها. معادلییایدر يرويدر ن «راليدمآ»و  یانتظام يرويدر سپاه و ن «سردار»در ارتش، 
 نیاالترعنوان ب به رایزنيست؛  حيصح «راليدمآ»د واژ يشده توسط مؤلب فرهنگ مترجم برا

 قیفر»معادل  يدرجه را برا نیا مؤلب نیا كهیدرحالاست؛  «ابدیدر»معادل  یدرجه نظام
 مؤلبكه  «ُ رال ریا » بيترك نيكرده است. همچن ، بياناست «اساالریدر»كه در واقع  «ب ری

م است و مرسو یعرب ينه در ارتش كشورها گرید زيكرده ن بياناصيالح  نیعنوان معادل ابه
 دارد. يكاربرد رانینه در ارتش ا

 ينظام يتخصص يهانامهواژه يابیمعادل يبررس. 6-5
 تأليبه نامواژه سهآن  انيكه از م میپردازیم ینظام ینامه تخصصواژه پنج یبه بررس نکیا

( 1جدول ) .5استاهر زبان  تأليبفقط  زينامه نواژه دوو  8مسلح بوده يروهايافراد وابسته به ن
هاي نظامی از منابع مورد اشاره نامهیابی شده درجات نظامی در واژهشامر اصالحات معادل

 است.

                                                            
1. Brigadier General 

2. General 

 تيدر دانشگاه ترب و ینيحس نيحس ديس یبه سرپرست نياز مؤلف ی)هفت زبانه( تأليب گروه یفرهنگ اصيالحات نظام. 8

 يمدمهدستاد مح پي( به تأليب سرتةی عِّم المصطل ات العس ر) یفرهنگ اصيالحات نظام، )ع( نيپاسدار امام حس

 یو فخراهلل آزاد و در مركز آموزش يا ر محمد اصغر یعرب -یفارس یفرهنگ جامع اصيالحات و واژگان نظامی و امام

 .است دهيدستواره به تأليب رس ديشه

 در انتشارات رنایا يبازنشسته خبرگزار ريسردب شناس،عتيطب نيا ر تحس یفارس -یعرب یفرهنگ اصيالحات نظام. 5

 یجبگوناگون به تأليب فرهاد ر يهيفرهنگ اصيالحات معاصر كه در شش ح، و معلم تيدانشگاه ترب یجهاد دانشگاه

آن  گانهاز ابواب شش ی ی یاست كه اصيالحات نظامشده يدانشگاه اراك گردآور یعلم أتيعضو ه يآبادنوش

 .رودیشمار مبه
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 ينظام يهانامهدر واژه يشده درجات نظام يابیاصطالحات معادل. 5جدول 

ا و هنامهواژه
 اصطالحات

فرهنگ 
اصطالحات 

 ینظام
)هفت 
 زبانه(

فرهنگ 
اصطالحات 

 ینظام
 (ی)امام

فرهنگ جامع 
اصطالحات و 

 یواژگان نظام

فرهنگ 
 یاصطالحات نظام

 (شناسعتی)طب

فرهنگ 
اصطالحات 

 معاصر

 ری ش

 ژنرال
 یروین

/ ینیزم
ژنرال 

 یروین
 ییهوا

 ارتشبد/ مارشال / مارشالارتشبد ارتشبد مارشال لدیف

 أو  قیفر
/ ژنرال

 ارتشبد
 ارتشبد ارتشبد ارتشبد ارتشبد

 ـــــ ابدیدر ییایدر ابدیدر ابدیدر ابانیدر أو  ب ری قیفر

 قیفر
 مساریت

 سپهبد
 سپهبد سپهبد سپهبد سپهبد

 ـــــ اساالریدر ـــــ ـــــ ابانیدر ب ری قیفر

 لوا 
 مساریت

 سرلشکر
 سرلشکر ر/ سرلشگسرلشکر سرلشگر سرلشگر

 ـــــ ابانیدر ابانیدر ابانیدر اداریدر ب ری لوا 

  یعم
 مساریت

 پیسرت
 پیسرت پیسرت پیسرت

/ پیژنرال/ سرت
 سردار

 ـــــ اداریدر اداریدر اداریدر ـــــ ب ری  یعم

 سرهنگ سرهنگ سرهنگ سرهنگ سرهنگ  یعت

 کمی ناخدا کمی ناخدا کمی ناخدا ـــــ کمی ناخدا ب ری دیعق

  ت م
 گسرهن
 دوم

 دوم سرهنگ دوم سرهنگ 2 سرهنگ 2 سرهنگ

 دوم ناخدا دوم ناخدا دوم ناخدا ـــــ سوم ناخدا ب ری  ت م

 سرگرد سرگرد سرگرد سرگرد سرگرد رائ 

 سوم ناخدا سوم ناخدا سوم ناخدا سوم ناخدا ناوسروان ب ری رائد

 سروان سروان سروان سروان سروان بینت
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 . 5جدول ادامه 

ها و هنامواژه
 اصطالحات

فرهنگ 
اصطالحات 

 ینظام
)هفت 
 زبانه(

فرهنگ 
اصطالحات 

 ینظام
 (ی)امام

فرهنگ جامع 
اصطالحات و 

 یواژگان نظام

فرهنگ 
 یاصطالحات نظام

 (شناسعتی)طب

فرهنگ 
اصطالحات 

 معاصر

 ـــــ ناوسروان ناوسروان ـــــ ـــــ ب ری بینت

 ـــــ کمی ستوان کمی ستوان کمی ستوان مکی ستوان أو   الزم

أو    الزم
 ب ری

 ـــــ کمی ناوبان ـــــ ـــــ کمی ناوبان

 ستوان ستوان ستوان ستوان ـــــ  الزم

 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ کمی ناوبان ب ری  الزم

 أو  بیرق

 گروهبان
دسته/ 
استوار 
دوم/ 

 سرگروهبان

 گروهبان
 کمی

 کمی گروهبان کمی گروهبان ـــــ

 بیرق
/ نگروهبا

گروهبان 
 دوم

 گروهبان گروهبان ـــــ گروهبان

 ـــــ فیعر
 گروهبان

 کمی
 گروهبان گروهبان ـــــ

 أو  جن ی

/ کمی سرباز
سرباز دوم 

 یروین
 ییهوا

 /کمی سرباز
گروهبان 

سوم 
)عراق(/ 
 سرجوخه

 سرجوخه ـــــ
/ سرجوخه

 گروهبان سوم

 جن ی
 سوم سرباز

 یروین
 ییهوا

 سرباز سرباز سرباز سرباز
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 یتخصص يهانامهكه توسط واژه یدر جدول اصيالحات درجات نظام با دقت نظر
 نيدر نن یحت یدرجات نظام یابیكه معضر معادل شودیمشخص م ،شده است يآورجمع
 یابیحوزه در معادل نیمترجمان ا وستهيو پ خوردیبه نشم م زين یتخصص يهانامهواژه

 نینظر مترجمان اها اختال معادل یدستگندن نیا ريدرجات با مش ر مواجه هستند. دل
كه نرا ؛است یعرب يو كشورها رانیعدم تيابق درجات ارتش ا نيو همچن گری دیحوزه با 

 يهایامر موجب شده تا ناهماهنگ این و بوده شتريب یعرب ياز كشورها رانیتعداد درجات ا
را  « یعم»معادل  يانمونه عده يبرا .درجات به نشم بخورد نیا یابیلمعاد ةنيدر زم ياريبس
قدند بنا معت يگریو گروه د خوانندیم «سرلش ر»آن را معادل  يگریدانسته، عده د پيسرت

 نیاد ناگزیر بایفرماندهان  يلش ر گاهینظر گرفتن جا تعداد درجات و در یبر ناهماهنگ
 .كنندترجمه  «سرلش ر» ایو  «پيسرت»درجه را 

 انلفؤسبب شده تا م یاصيالحات نظام یبرخ یاندرخصود مع یعدم دقت و آگاه
نمونه  عنوانبا آن واژه ندارد. به یارتباط كه اصالً ندیبرگز یاصيالح عرب يرا برا یمعادل
اصيالح سه معادل  نیا يبرا ي. واست اشارهقابر  « یعم»درجه  يبرا یرجب یابیمعادل
 و سردار. پيسرت ژنرال،كرده است: بيان  یبیتقر

 حاكی «قیفر»و  «لوا »، « یعم»درجه  يزبانه برافرهنگ هفت یعادل انتخابم دقت در
ه ب «رمسايت» شونديآن پ يبرا سندهینو ،درجات نیا يهااز معادل کیاز هر  شيكه پ است 

ود كه به ب یانقالب اسالم يروزياز پ شيپ ات زيآماحترامعنوانی  ،لقب نیكار برده است؛ ا
خ ندارد و به كر منسو يكاربرد گریلقب امروزه د نیا ،نیه بر ا. عالوشدیاطالق م انينظام

  .خوردیبه نشم م یهمچنان در فرهنگ اصيالحات نظاماما شده است، 
 يهافرهنگ یبرخ یو حت یعموم يهافرهنگگردآورندگان جالب توجه در  ن ته

وجود  یعرب يكه در ساختار و سازمان كشورها ی رااست كه اصيالحات نیا یتخصص ینظام
 بر خال  «ستوان دوم»درجه  ؛ مثالًاندكشورها گنجانده نیضمن اصيالحات ارتش ا ،ندارد
آن را ضمن  یعموم يهالفان فرهنگؤم. ندارد جودو یعرب يدر ارتش كشورهاایران 

  .اندنظر گرفتهمد « الزم ثانٍ»آن را  یبیو معادل تقر كردهبيان اصيالحات خود 
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 گيرينتيجهبحث و 
در  یاصيالحات درجات نظام یابیمعادل دويصورت گرفته در ش يهایتوجه به بررسبا 

 ياستناد مراجع قابر اعتماد يها برانامهواژه نیروشن شد كه ا ،یعموم يهالغتفرهنگ
جات بحث، اصيالحات در نی)در ا یتخصص یواژگان دگستر اوالً  هنیا ريبه دل ؛نيستند
از اصيالحات و واژگان  یمياز ن شيب اًياندك بوده و  ان رايبس هانامهواژه نی( اینظام

ه لفظ ترجمه لفظ ب تنهاكه  یاصول یابیمعادل قینه از طر یمنابع نيشده در ننبيان  یتخصص
 يهايهياز ح یمراجع دانش كاف نیان امؤلف رایز ؛به مترجمان نخواهند كرد یاند و كم شده

 ندارند. و... ینظام ،یحقوق ،ينون اقتصاد یتخصص

نسبت به  يشتريب یاصيالحات یدهدامنه پوشش ینظام یتخصص يهانامهواژه
 يوهاريكه جزو افراد وابسته به ن یانمؤلفتوجه داشت  دیاما با ،دارند یعموم يهانامهواژه

 ریود و ساكشور خ یتيامن -یدفاع -یاز مقوالت نظام یاطالعات قابر قبول زيمسلح هستند ن
الحات اصي یباعث شده كه نتوانند در برخ شانیا ینقصان اطالعات زبان ماا ،كشورها دارند

 .كنند قيدق یابیمعادل
فهم بهتر مخاطب از  يبهتر است كه برا ،معادل در زبان مقصد بود يدارا يااگر درجه

 ،رو نیاز ا«. سروان»عنوان به «بیالنت» ةتراز آن در كشور استفاده شود. مانند ترجمدرجه هم
 و يضرور اريبس يامر ،كشور زبان هد  یدفاع -یاسيت فرهنگ و ساختار سشناخ
 ترجمه خواهد داشت. تيفيدر روند و ك ییسزاب رياست و تا  كنندهنييتع

ه ترجم یاللفظبه صورت تحت عموماًهستند كه در زبان هد  بدون معادل  یواژگان
در  «سرلش ر» ةدرج يذرنوش برافرهنگ آ یا در  «ستوان دوم» = « الزم ثان»مانند  ؛اندشده

 چيارتش عراق به ه خیدر كر تار كه یحال در شدهبيان  «ثانٍ قیفر»كشور عراق، معادل 
 وجود نداشته است. يادرجه نيعنوان نن

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم. 
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