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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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مقاله پژوهشی

 --پژوهشهاي ترجمه در زبان و ادبيّات عربي---------

آسیبشناسی فرآیند واژهگزینی درجات نظامی
در واژهنامههای عربی
فاطمه زارعي
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چکيده

تاریخ دریافت3055/52/17 :

علي افضلي



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

از جمله معضالت پيش روي مترجمان ،تيبيق درجات نظامی است و دشواري كار مترجم زمانی دو نندان
زبان بدون معادل باقی میماند؛ زیرا تفاوتهایی در ساختار نظامی نيروهاي مسلح كشورها به نشم میخورد
كه نادیده انگاشتن آن میتواند مش التی را براي مترجمان پدید آورد .پژوهش حاضر پس از شرح درجات
نظامی ایران و مقایسه آن با كشورهاي عربی به بررسی واژهنامههاي عمومی و تخصصی و نگونگی معادلیابی
آنان با روشی توصيفی -تحليلی و تيبيقی میپردازد .نتایج حاكی از آن است كه اغلب واژهنامههاي عمومی
دانش كافی از حييههاي تخصصی نداشته و اصيالحات این حوزه را با دقتنظر مورد بررسی قرار نداده و
عربی نداشتند ،نتوانستند معادل دقيقی از درجات ارائه كنند .بهترین شيود گزینش معادل براي اصيالحات
درجات نظامی «معادلگزینی پس از شناخت الگوي درجات نظامی ایران و كشورهاي عربی» است.

کليدواژهها :معادلیابی ،درجات نظامی ،واژهنامههای تخصصی ،رسانههای خبری.
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فرهنگلغتهاي تخصصی نيز با توجه به این ه نگارنده آن افراد نظامی بودند و اطالعاتی از ساختار كشورهاي

تاریخ پذیرش3055/31/50 :

میشود كه تعداد درجات نظامی زبان مبدأ و مقصد ی سان نباشد؛ در نتيجه این اصيالحات در ی ی از دو
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مقدمه
پدیده پویاي ترجمه بهعنوان یک رشته به نسبت نوپا و جوان ی ی از راههاي ارتباطی بسيار
مهم با فرهنگهاي بيگانه و ناشناخته بهشمار میرود و نقش بسزایی در افزایش گستره دانش
زبانی مترجمان و آشنایی بيشتر آنان با واژگان و اصيالحات زبان دوم داشته كه موجب
كسب تجربه و نوآوري در زمينة واژهگزینی ،معادلیابی و معادلسازي اصيالحات حوزد
تخصص مترجم میشود.

زبان عربی ی ی از شش زبان رسمی سازمان ملر متحد (الموقع الرسمی لأل م المتح ة)

و زبان دینی  15/6جمعيت جهان در سال  1818است ( .)Hacket, et la : 2015مترجمان
این زبان از سده دوم هجري ،تاریخ درخشانی را براي ش رگيري فرآیند ترجمة انواع متون
رقم زدهاند ،اما این رشته همواره نيازمند دقتنظر و بررسی انواع اصيالحات علمی به صورت
تخصصیتر و نظاممند و مقایسه آن با زبانی است كه ریشة واژگانی نزدیک به عربی دارد،
اما از لحاظ ساختارهاي اداري -سازمانی با ی دیگر متفاوتاند.
مغایرت فرهنگی و تمدن موجود ميان این دو زبان ،تأ ير كشورهاي بيگانه بر نگونه
سخن گفتن و برقراري ارتباط ملت و سيح اندیشههاي اقشار مختلب جامعه ،تفاوتهاي
نشمگير در ساختار سياسی ،دفاعی و امنيتی زبان فارسی و عربی ،ی سان نبودن اصيالحات
مرتبط با سازمانها و نهادهاي اداري در كشورهاي عربزبان به طور كامر و افتراقات آن با
ایران و در برخی مواقع ،خأل معنایی و عدم وجود یک عنصر معنایی در زبان مبدأ یا مقصد
موجب شده تا ترجمة این اصيالحات و نگونگی معادلیابی یا معادلسازي آن به یک
نالش بزرگ براي مترجم تبدیر شود.
هماكنون بسياري از مترجمان در سرتاسر جهان مشغول به ترجمه بوده بدون آن ه ميالعه،
تحصيالت یا پيشينة خاصی در این زمينه داشته باشند؛ بدیهی است كه یک مترجم حقيقی
باید به اهميت و حساسيت نقش خود در انتقال یک فرهنگ متفاوت به مردم یک كشور
واقب بوده و بدین ن ته توجه داشته باشد كه ترجمه نيز مانند تمامی رشتههاي ميالعاتی نوپاي
جهان نيازمند استمداد جستن از سایر رشتهها و گرایشهاي دیگر بوده و هيچ مترجمی
نمیتواند تنها با ت يه بر شم و تجربيات خود در تمامی حييهها دانش و اطالعات كافی داشته
باشد .بنابراین ،بهتر است كه براساس عالقه و تمایر خود ،حوزد مشخصی را برگزیند و
اطالعات خود را در آن حوزه ارتقا دهد .بدینترتيب مترجمان متخصصی تربيت خواهند شد
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كه عالوه بر دانش و مهارتهاي زبانی در زبان مادري و زبان هد در حييه موردنظر خود
خبره و ماهر شده و در نتيجه با ادامة این روند نندین مترجم كاردان ،مجرب و حاذق در
رشتهها و تخصصهاي گوناگون جایگزین یک مترجم ناشی و مبتدي در همة زمينهها
میشوند.
مبحث عدم تيابق و تعادل واژهها و اصيالحات اداري و رسمی همواره براي مترجمان
این حوزه یک معضر غيرقابر حر بوده است؛ این امر در اصيالحات حوزد دفاعی نمود
بيشتري پيدا میكند ،زیرا بنا بر حساسيت شغلی افراد وابسته به نيروهاي مسلح باید ترجمه و
معادل دقيق و درستی از واژگان داراي بار امنيتی به مخاطب ارائه كرد .اصيالحات «درجات
نظامی» نيز از این قاعده مستثنی نيست و سبب آن است كه تفاوتهایی اگرنه اندك در
ساختار سياسی -نظامی ایران در مقایسه با كشورهاي عربی وجود دارد .از این رو ،شيود
معادلیابی درست همراه با تحلير و بررسی براي این فرآیند میتواند به مترجمان تخصصی
عربی در مش ر عدم همسانی تعداد درجات ایران و هر كشور عربی به صورت مجزا كمک
بسياري كند.

 .1پرسشهاي پژوهش
با توجه به این ه حوزد دفاعی و بهویژه مبحث معادلیابی و معادلسازي براي اصيالحات
درجات نظامی كشورهاي عربی ،بخش جداییناپفیر تاریخ دیپلماسی -دفاعی كشور ماست
و هيچ كتاب یا پژوهشی به صورت تخصصی و تحليلی به این موضوع نپرداخته است،
پرسشهاي ذیر دغدغة جستار حاضر است:
 مش الت ترجمة اصيالحات نظامی از عربی به فارسی یا برع س نيست؟ نگونه میتوان براي مفاهيم و اصيالحات نظامی بدون معادل یا داراي یک معادل كاملًامتفاوت در زبان هد معادلی برگزید؟

 .5فرضيههاي پژوهش
 با بررسی و تيبيق ساختار سياسی -دفاعی كشورهاي عربی و كشور ایران ،افتراقات بسيارزیادي به نشم میخورد كه هر یک فقط از این مصادیق در شناخت زبان و فرهنگ آن
كشور قابر درك بوده و براي بيان ،برگردان و معادلیابی آن به زبانی دیگر با مش ر مواجه
هستيم .بسياري از عناصر زبانی از جمله اسامی سازمانها را نمیتوان به صورت تحتاللفظی
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ترجمه كرد؛ زیرا براي مخاطب غيرقابر درك خواهد بود ،اما میتوان پس از بررسی و تحلير
جایگاه این ساختارها و سازمانها در فرهنگ دو زبان براي آن معادلهایی مناسب یافت.
 ی ی از مش الت مترجمان در ترجمة اصيالحات ساختار نظامی ،عدم وجود معادل براياصيالحات تخصصی و بهویژه تعابير دفاعی است .به نظر میرسد هنگام برخورد به ننين
واژگانی میتوان با دقت نظر در زبان هد و درنظر گرفتن سيح علمی مخاطب ،واژهاي
یافت كه معادل تقریبی كلمة زبان مبدأ است .همچنين شاید بتوان به ترجمة تحتاللفظی آن
واژه پرداخت و در ادامه ،آن واژه را شرح داده و به عدم وجود معادل مناسب در زبان مقصد
اشاره كرد.

 .1پيشينة پژوهش
پژوهشهاي بسياري در حوزد معادلگزینی اصيالحات در علوم گوناگون بررسی و انجام
شده است كه به صورت خالصه به مهمترین آنها در ادامه اشاره میشود.
منصوري ( )6831در پژوهش خود با عنوان «معادلیابی واژگانی در ترجمه از منظر
نشانهشناسی» ضمن معرفی به تحلير نند صورت از وضعيتهاي ترجمه میپردازد كه مترجم
در آن با ترجمة دو زبان مواجه نيست ،بل ه با منظر نشانهشناسی در ترجمة تصاویر صوتی دو
زبان و تقابر این دو روبهرو است.
دیگر پژوهشی كه در این حوزه به انجام رسيده است «جستاري در فرآیند معادلیابی
ساختارهاي قسم در ترجمه قرآن» به قلم خجسته و مسبوق ( )6588است كه در آن ضمن
بهرهگيري تفاسير مختلب به بررسی معادلیابی ساختارهاي «قسم» در سورههاي مباركة قلم،
حاقه ،مد ر ،مرسالت ،تين و یاسين و نقد ترجمة فيضاإلسالم ،مش ينی ،خرمشاهی ،رضایی
اصفهانی و معزّي میپردازد.
پژوهش «بررسی فرآیندهاي واژگانی اصيالحها و واژگان تخصصی حوزد علم
اطالعات و دانششناسی» به نگارش احمدينسب و ارسيوپور ( 6968 ،)6868واژد تخصصی
فارسی حوزد علم اطالعات و دانششناسی را به صورت مقابلهاي و با معادلهاي انگليسی
مورد بررسی قرار داد و به این نتيجه دست یافت كه فرآیندهاي واژهگزینی زبان فارسی در
این حوزه را گروه نحوي با  77/16درصد ،واژهسازي  63/65درصد ،وامگيري با 1/63
درصد و همپایگی با  6/93درصد تش ير میدهد و اختصارسازي سهم اندكی در واژهسازي
فارسی دارد.
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صيادانی و هم اران ( )6861در پژوهش خود با نام «نالشهاي معادلیابی اصيالحات
ساختار و ساختارگرایی در قاموسهاي لغوي و پژوهشهاي نوین عربی» به معادلیابی دو
واژه در زبان عربی پرداخته و معادلگزینی معجمنویسان و زبانشناسان عربی در برگردان این

واژگان به اصيالحاتی نون «الُنیویة ،الُنییة ،الُنائیة ،الُنویة ،الُنیانیة ،الهی لیة ،الترکیُیة
و »...را مورد نقد و بررسی قرار دادهاند و سپس صحت و سقم هر یک از موارد اشاره شده
را در پژوهشهاي زبانشناسی تأیيد یا رد كردهاند.

 .0دیدگاه زبانشناسان دربارة معادلیابي
با بيش از دو دهة تالشهاي بیشمار و بیوقفهاي كه در زمينه شناساندن ماهيت «تعادل» ش ر
گرفت ،میتوان به تالش یوجين نایدا 6براي تعریب مفاهيم تعادل صوري و پویا در كتاب
مقدس و یا معرفی مفاهيم ترجمه ارتباطی و ترجمه معنایی توسط پيتر نيومارك 1و تيابق و
تعادل از دیدگاه ورنر كولر 8اشاره كرد .كتفورد )6619( 5نيز معتقد است ترجمه به معناي
«جایگزینی پيام متن مبدأ با معادل آن در متن زبان هد » است .در واقع او با ارائه این تعریب
در توضيح دو اصيالح «پيام متن» و «معادل» بيان میكند :كاربرد اصيالح «پيام متن» در این
تعریب ،نشانگر این واقعيت است كه هميشه و در همه حال محتویات متن مبدأ جزء به جزء
به زبان مقصد منتقر نمیشود ،بل ه باید پس از یافتن معادلهاي زبان مقصد با آن جایگزین
شود .به عقيدد وي ،اصلیترین مسأله در فرآیند ترجمه ،معادلیابی در زبان هد است .از
دیدگاه كتفورد ،ميان «تعادل متنی» و «تيابق» یا «تناظر صوري» تفاوتهاي بسيار آش اري
وجود دارد.
به گفته نایدا و تيبر )6616( 9در گفشته مترجمان ،تيابق صوري را بر تعادل پویا برتر
میدانستند و بر این بودند كه ویژگیهاي صوري زبان مبدأ را به زبان مقصد منتقر كنند و
همين بر غيرطبيعی بودن متن میافزود ،اما امروزه مترجمان باید از متن خود ترجمهاي پویا،
مفهوم و ميابق ساختارهاي دستوري زبان هد ارائه كنند.

1. Nida, E.
2. Newmark, P.
3. Koller, W.
4. Catford, J. C.
5. Nida, E & Taber, C. R.
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از نظر وینی و داربلنه ،6تعادل به معناي درك و شناخت واژگان زبان مبدأ و خلق مجدد
متن با استفاده از كلمات به ظاهر متفاوت ،اما ی سان از لحاظ معنایی است (حري.)6866 ،
یاكوبسن 1مفهوم به نسبت متفاوتتري را از تعادل ميرح میكند .وي با بيان این ه «هيچ
شناختی بدون توجه به عالئم و شواهد موجود ایجاد نخواهد شد» ترجمه را به سه دسته تقسيم
میكند:
الب -درونزبانی :درك و تفسير یک عنصر معنایی با ذكر یک واژه دیگر در همان زبان.
ب -بينازبانی :برگردان اصيالحات و واژگان در یک زبان با عالئم و نشانههاي زبانیِ زبان
دوم.
ج -بينانشانهاي :تغيير و تبدیر عالئم رمزي و رساندن پيام به وسيله نظامی دیگر (مثالً تبدیر
یک رمان به فيلمنامه) .در حقيقت یاكوبسن تأكيد میكند نباید مترجم همواره در لزوم
بهكارگيري نظریات زبانشناسی ،خود و عمر خویش را محدود كرده و به متن خلر وارد
كند ،بل ه باید تمامی تالش خود را بهكار گيرد و با استفاده از راه ارهاي دیگري مانند
ترجمة قرضی ،نوواژهها و ...استفاده كند .وي به اصيالح «ترجمه ناپفیري» اعتقادي ندارد و
معتقد است كه فرآیند ترجمه بستگی به هوش و ذكاوت مترجم دارد و روش مناسب و
استراتژيهایی كه براي انتقال پيام به خواننده برمیگزیند (.(Jacobson,1959
پيتر نيومارك بر این نظر است كه در یک ترجمة ارتباطی ،مترجم باید تالش كند
ترجمهاي به خواننده ارائه كند كه همان تأ ير متن اصلی را بر آنان بگفارد و در مقابر ترجمة
معنایی باید سعی بر این باشد تا ساختارهاي معنایی و نحوي زبان مقصد را حتیاالم ان با
بافتار متن اصلی در نزدیکترین معادل به خواننده ارائه دهد .نيومارك بر این باور تأكيد دارد
كه ترجمة ارتباطی فقط براي خوانندگان زبان مقصد آماده میشود ،اما در ترجمة معنایی،
فرهنگ زبان اصلی حفظ شده و فقط معانی ضمنی كه متش ر از اساس پيام متن اصلی است
به خواننده عرضه میشود (نيومارك.)6871 ،

 .2درجه نظامي
به رتبه یا سيح مقام یک فرد نظامی كه مشخصكنندد جایگاه سازمانی هر فرد نظامی نسبت
به دیگري است و براساس آن مسيوليتها و وظایب خاصی به آنان محول میشود در
1. Vina, J. P. & Darbelnet, J.
2. Jacobson, R.
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اصيالح فارسی «درجه نظامی» و در عربی «رتُة عس ریة» گفته میشود (رستمی.)6831 ،
درجة هر فرد در واقع نشان افتخاري است كه روي پيراهن فرم نظامی آنان نصب شده و به
وسيلة آن افراد میتوانند به سازمانهاي نظامی مشخصی راه پيدا كنند.
به دلير این ه هر كشور عربی ،الگوي درجات نظامی خود را اغلب از كشورهاي اروپایی
گرفتهاند ،نامها و حتی تعداد یا نشان این درجات در هركشور عربی با كشور همسایه
تفاوتهایی هرنند اندك دارد .به عنوان نمونه ،با مقایسه درجات كشورهایی نون اردن و
عمان درمییابيم كه الگوي درجات خود را از انگلستان ،عربستان سعودي و بحرین از
آمری ا ،سوریه ،ليبی و عراق قدیم از روسيه و باالخره قير و لبنان از فرانسه وام گرفتهاند؛ به
همين دلير تا پيش از سال  6698این كشورها داراي ساختار نظامی ی پارنهاي نبودند ،اما با
امضاي توافقنامهاي ،این كشورهاي عرب زبان بر این شدند كه اصيالحات نظامی معياري
را به ویژه درخصود درجات مشخص كنند تا تمامی كشورها از آن استفاده كنند
(أبوب رالزیدانی.)1865 ،
با وجود این ه بيشتر كشورهاي عربی درصدد ی سانسازي درجات خود طبق استاندارد
و عر جوامع عربزبان بودند ،اما پيوسته تفاوتهاي جزئی در ساختار ،سلسلهبندي و تعداد
درجات آنان به نشم میخورد كه دشواري كار مترجمان را دو نندان كرده است .در واقع
براي معادلیابی درجات هر كشور عربی باید الگوي درجات آن را به صورت مجزا با
درجات فارسی مقایسه كرد و به هيچ وجه مقایسه درجات ایران با یک كشور عربی خاد
و نتيجهگيري كلی مم ن نيست؛ نراكه با مقایسه تعداد درجات كشور ایران با هر كشور
عربی به صورت جداگانه این تفاوت به روشنی نمایان میشود .براي نمونه ،كشور ایران
داراي  16درجه است درحالیكه تعداد درجات عربستان و الجزایر  ،67لبنان و مصر  63و
عراق  61است.

 .1-2درجهبنديهاي نظامي
درجهبندي نظامی یک الگوي منظم براي تشخيص سلسلهمراتب نيروهاي مسلح بوده و داراي
پنج طيب است :درجة سربازي ،درجهداران یا مدرجين ،افسران جزء ،افسران ارشد و اميران
یا سرداران.
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 .1-1-2سربازان
اولين و پایينترین درجه نظامی هر كشور ،سرباز است؛ طيب سربازي به درجات «سرباز،
سرباز دو ،سرباز یک و سرجوخه» اطالق میشود؛ این لقب شامر درجهدارانی است كه
درجة آنها روي بازو نصب میشود (كامگاري .)6869 ،معادل درجة سربازي در نيروي
دریایی اصيالح «ناوي» است.
درجات سربازي در كشورهاي سوریه ،الجزایر یا لبنان یک مرحلهاي بوده و درجة سرباز
دومی یا ی می در ارتش این كشورها وجود ندارد درحالیكه در كشورهایی نون عراق و
عربستان دو مرحله دارد« :جن ی و جن ی أو »؛ بنابراین ،درجة سرباز دومی به معناي جن ی
ثان در هيچ كشور عربی وجود ندارد .مش ر مترجم در عربیسازي درجة سرباز دومی است
كه در هيچ كشور عربی وجود ندارد .با نگاه به واژهنامههاي مؤلفان فارسیزبان مشخص
میشود كه هيچیک از این كتب براي اصيالح سرباز دومی كه ی ی از درجات اصلی طيب
سربازان در ایران بهشمار میرود ،معادلی بيان ن رده است؛ در ننين مواقعی مترجم ناگزیر
است معادلی تقریبی براي اصيالح مربوطه ارائه كند كه براساس ساختار دفاعی كشور مقصد
بتواند درك نسبی از مقصود خود را به مخاطبين خود القا كند .از آنجایی كه در الگوي
درجات عربی درجه «جندي» وجود دارد ،مترجم میتواند با معادلسازي آن بهصورت
تركيب «جن ی ثانٍ» تصوري از مرتبه این درجه را در ذهن مخاطب خود ایجاد كرده و به
وي تفاوت درجات دو كشور را نيز به روشنی نشان دهد.
ی ی دیگر از نالشهایی كه متوجه مترجمان است ،معادلگزینی براي درجة سرجوخه
است؛ این درجه در ترتيب درجات پرسنر نظامی یک درجه باالتر از سرباز ی م بوده و
همتراز این درجه در نيروي دریایی «سرناوي» و در سپاه پاسداران« ،رزمیار» است (رستمی،
 .)6831معادل این درجه با توجه به الگوي درجات در هر كشور عربی «عریف» یا «نائب
عریف» است.

 .5-1-2درجهداران
پس از سربازان وارد طيب مدرجين یا درجهداران میشویم .درجات این طيب به ترتيب
عبارتند از «گروهبان سوم ،گروهبان دوم ،گروهبان ی م ،استوار دوم و استوار ی م» .درجه
گروهبانی در هر كشور عربی تقریباً معادل متفاوتی با سایر كشورهاي عربی دارد؛ مثالً معادل
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این درجه در كشور سوریه« ،رقیب و رقیب أو » است حال آن ه این درجه در عربستان
سعودي «وکی رقیب و رقیب أو » نام دارد .در كشور عراق اصالً واژد «رقیب» به معناي
گروهبان وجود ندارد ،بل ه پس از درجات سربازي« ،نائب عریف»« ،عریف» و «رئیس عرفا »
موجود است .درجه «استواري» نيز در بيشتر كشورهاي عربی بجز سوریه و لبنان معادلی ندارد؛
معادل این درجه در سوریه « ساع » و در لبنان « ؤهِل » است .به درجات گروهبانی در سپاه
پاسداران لفظ «رزمآور» و در نيروي دریایی لفظ «مهناوي» اطالق میشود.

 .1-1-2افسران جزء
پایينترین ردد افسري ،افسران جزء و پایينترین درجه ،افسري جزء است (كامگاري.)6869 ،
درجات این رده ،ستوان سوم ،ستوان دوم ،ستوان ی م و سروان است .معادل درجات ستوانی
در نيروي دریایی «ناوبان» و در سپاه پاسداران «ستوان پاسدار» و معادل درجة سروانی در سپاه
پاسداران «سروان پاسدار» و در نيروي دریایی «ناو سروان» است.
نيروهاي مسلح عربی یک درجة ستوانی كمتر از ایران دارند و پس از « الزم» كه عموماً
معادل پایينترین درجه ستوانی است ،درجة « الزم أو » و سپس «نتیب» به معناي سروان و با
معادل سروان پاسدار در سپاه پاسداران و ناوسروان در نيروي دریایی قرار دارد؛ در حقيقت
طيب افسري جزء در كشورهاي عربی ميابق الگوي كشورهاي غربی داراي سه درجة
« الزم» « ،الزم أو » و «نتیب» است ،اما این طيب در كشور ایران نهار درجه را دربر
میگيرد؛ از این رو ،ایران تنها كشوري است كه نشان درجة سروانی نهار ستاره روي سر
شانه فرد است؛ این در حالی است كه این نشان در كشورهاي عربی سه ستاره است .به همين
دلير مترجم براي برگردان این درجه به فارسی مش ر نندانی نداشته ،اما به دلير كمبود یک
درجه در رده ستوانها ،میتوان با معادلسازي تركيب « الزم ثان» براي درجة ستوان دوم،
آن را یک معادل تقریبی مناسب و قابر درك براي مخاطب عرب زبان دانست.

 .0-1-2افسران ارشد
پس از افسري جزء ،طيب افسري ارشد قرار دارد .به نماد درجة افسران ارشد در اصيالح
«قپه» گفته میشود .طيب درجات افسري ارشد عبارتند از« :سرگرد ،سرهنگ دوم و
سرهنگ» .همتراز درجة سرگردي در نيروي دریایی «ناخدا سوم» و در سپاه پاسداران
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«سرگرد پاسدار» و معادل التين ميجر 6است .درجة سرهنگ دومی نيز در سپاه پاسداران
«سرهنگ دوم پاسدار» و در نيروي دریایی «ناخدا دوم» نام دارد .معادل درجة سرهنگی در
سپاه پاسداران «سرهنگ پاسدار» و در نيروي دریایی «ناخدا ی م» است (كامگاري.)6869 ،
باید توجه داشت كه ميابق الگوي درجات ایران و در طيب افسران ارشد ،دو درجة سرهنگ
دومی و پس از آن سرهنگ تمامی از یک درجه همنام ،اما دو رتبة مجزا تش ير شده است؛
این در حالی است كه الگوي درجات افسران ارشد عربی اینگونه نيست .در واقع در زبان
عربی و در طيب افسري ارشد ،درجهاي وجود دارد كه در الگوي درجات ایرانی یافت
نمیشود و آن درجة مقدم است .به بيان سادهتر ،اگر قرار بود براي این دو درجه ،سرهنگ
دومی و سرهنگ تمامی -با در نظر داشت این ه معادل سرهنگ« ،عتی » است ،معادلیابی
میكردیم ،طبيعتاً باید براي درجة سرهنگ دومی معادل «عتی ثان» را در نظر میگرفتيم ،اما
از آنجایی كه در الگوي درجات عربی درجة «مقدم» وجود دارد كه كامالً با الگوي درجات
ایران متفاوت است ،ناگزیر باید براي درجة مقدم ،معادل سرهنگ دومی را در نظر بگيریم.

 .2-1-2اميران /اُمَرا
پس از طيب افسران ارشد ،وارد آخرین و باالترین طيب درجات میشویم .واژد «امير» لقبی
است در ارتش جمهوري اسالمی به دارندگان درجة باالتر از سرهنگ كه دورد دافوس
(مخفب دانشگاه فرماندهی و ستاد) را گفرانده باشند .معادل این لقب در سپاه پاسداران و
نيروي انتظامی «سردار» است (كامگاري .)6869 ،باید در نظر گرفت كه طيب اميران معادل
«ژنرال» نيروي زمينی و هوایی و «آدميرال» 1نيروي دریایی كشورهاي غربی است كه عموماً
مهمترین بخش درجات از حيث ترجمه بهشمار میروند.
درجه «سرتيپ دوم»ي پایينترین درجة طيب اميران ارتش است كه تنها در الگوي
درجات جمهوري اسالمی ایران وجود دارد و طيب ژنرالهاي ارتش دیگر كشورها از درجة
سرتيپی آغاز میشود .معادل درجة سرتيپ دومی در سپاه پاسداران «سرتيپ دوم پاسدار» و
در نيروي دریایی ارتش «دریادار دوم» است (رستمی.)6831 ،

1. Major
2. Admiral
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ن تة قابر تأمر این است كه در ارتش ایران ،ترفيع افسران به درجات «سرتيپ دوم» و
درجات باالتر براساس «لياقت» و طبق نظر مقامات ارشد نظامی ام انپفیر است .در ارتش
ایران افسرانی موفق به اخف این درجه میشوند كه دورههاي مقدماتی و عالی ارتش را طی
كرده باشند و دورد «دافوس» را نيز با موفقيت پشت سر گفاشته باشند.
درجه «آد یرا » یا «آ یرا » در نيروي دریایی نيز به افسران نيروي دریایی از دریادار دومی
به باال اطالق میشود (رستمی.)6831 ،
مش لی كه غالباً گریبانگير مترجمان این حوزه است ،عدم تساوي درجات اميري یا به
معناي عام عدم تساوي و تقارن سلسله مراتب درجات كشور ایران با كشورهاي عربی است؛
نراكه طيب افسري جزء و اميران كشور ایران یک درجه از كشورهاي عربی بيشتر داشته و
به همين دلير باالترین درجة فرماندهان ایران در حال حاضر سرلش ر است و فرماندهی در
ایران وجود ندارد كه باالتر از درجه سرلش ري داشته باشد ،اما كشورهاي عربی فرماندهانی
با درجه ارتشبدي یا حتی درجه باالتر از ارتشبد را دارند.
براي درك بهتر ،جملهاي از كتاب آموزشی فرهنگ اصيالحات سياسی ،دیپلماتيک و
نظامی به همراه ترجمة پيشنهادي مترجم ارائه میشود:
 سرلش ر :درجهاي در ترتيب درجات نظامی كه باالتر از «سرتيپ» و پایينتر از «سپهبد»است .معادل این درجه در سپاه پاسداران «سرلش ر پاسدار» و در نيروي دریایی «دریابان»
است (همان.)95 :
این درجه در جمهوري اسالمی ایران در حال حاضر باالترین درجهاي است كه به یک
نظامی اعياء شده است و با وجود این ه دو درجة سپهبدي و ارتشبدي در سلسله مراتب
نظامی ایران وجود دارد ،اما هنوز شخصی وجود ندارد كه به این درجه نائر شده باشد .سبب
این امر آن است كه فرماندهی با درجة «سپهبد» حق دخالت در تمام امور فرماندهان
زیرمجموعه خود را دارد كه نشانگر حيية گستردد اختيارات یک سپهبد است .البته باید توجه
داشت كه سپهبد نمیتواند فرماندهان را عزل و یا نصب كند .اما درجة «ارتشبد» عالوه بر
حدود اختيارات سپهبدي میتواند تمامی فرماندهان كر را عزل و نصب كند .این در حالی
است كه سرلشگر از این اختيارات برخوردار نيست.
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 سپهبد :عنوان درجهاي در ترتيب درجات پرسنر نظامی در نيروهاي مسلح كه یک درجهاز «سرلش ر» باالتر است .معادل این درجه در سپاه پاسداران «سپهبد پاسدار» و در نيروي
دریایی «دریا ساالر» و همتراز «ژنرال سه ستاره» 6در ارتش آمری ا است (رستمی.)6831 ،
 ارتشبد :عالیترین درجة ارتش جمهوري اسالمی ایران كه یک درجه از «سپهبدي» باالتراست .معادل این درجه در سپاه پاسداران «ارتشبد پاسدار» و در نيروي دریایی «دریابد» و
همتراز «ژنرال نهار ستاره» 1در بسياري از كشورهاي دیگر است (همان) .پس از درجة ژنرال
(نهار ستاره) یک درجة دیگر به نام «فيلد مارشال» 8در كشورهاي جهان نيز وجود دارد ،اما
در ارتش فعلی ایران معادلی براي این درجه وجود ندارد (كامگاري.)6869 ،
باید توجه داشت به دلير این ه در درجات كشورهاي عربی یک درجه دیگر پس از
«فریق أو » وجود دارد ،بسياري از مترجمان در معادلیابی درجات به اشتباه افتادهاند .پس از
درجه «فریق أو » « ،شیر» باالترین درجه در ارتشهاي مدرن است .درجة « شیر» یک درجة
افتخاري بوده كه براساس ساختار دفاعی و معيار نظامی هر كشور به فرماندهاي اعيا میشود
كه در نبردهاي مهم حضور داشته و با رشادتها و دالوريهاي خود مقابر دشمن ،ارتش
سرزمين خود را از ش ست قيعی به یک پيروزي دست نایافتنی رسانيده باشد؛ به همين دلير
در جهان تعداد اندكی فرمانده با این درجه وجود دارند كه  98نفر آنان از كشورهاي عربی
هستند .معادل این درجه در انگلستان و استراليا «فيلد مارشال» و درآمری ا «ژنرال  9ستاره»
بوده و كشور آلمان با تلفيق دو اصيالح یاد شده «ژنرال فيلد مارشال» آن را باالتر از درجة
ژنرال (ارتشبد) در نظر گرفته است؛ این در حالی است كه در كشورهاي عربی نيز
اختال هایی براي معادلیابی «المشیر» به نشم میخورد؛ براي نمونه در كشور عراق معادل
این درجه « هیب» ،در سوریه «فریق» و در مغرب عربی «مرشال» است كه از واژد نورمانی-
فرانسوي گرفته شده است .باالترین درجه كشور سوریه« ،فریق» و پيش از آن «عماد أو » و
«عماد» است؛ معموالً دارنده این درجه ،ریاست جمهوري كشور (از جمله بشار األس ) یا
همان فرمانده نيروهاي مشترك است.

1. Lieutenant General
2. General
3. Field Marshal
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 .6بررسي معادلیابي درجات نظامي در واژهنامهها
اكنون قصد داریم اصيالحات درجات ارتش كشورهاي عربی را در برخی واژهنامههاي
عربی به فارسی بررسی كرده و با واژهنامههاي نظامی ميابقت دهيم .دادههاي پژوهش حاضر
مشتمر بر بررسی پنج فرهنگ عمومی عربی به فارسی 6و بررسی پنج فرهنگ تخصصی
نظامی است.

 .1-6بررسي معادلیابي واژهنامههاي عمومي
جدول ( ،)6اصالحات معادلیابی شده درجات نظامی در واژهنامههاي عمومی است .مؤلفان
این واژهنامهها همگی معضر تعادل درجات نظامی را بهخوبی درك كرده و هر كدام
بهشيوهاي تالش كردند كه این مش ر نه نندان ساده را بهگونهاي حر كنند .براي نمونه
آذرنوش و قيم با بيان معادل فارسی این اصيالحات توضيحی درباره این ه این درجه در هر
كشور داراي معادلی مجزاست به مخاطب ارائه كردهاند و حتی فرهنگ آذرنوش براي
درجاتی كه كامالً با درجات ارتش ایران همترازي ندارند ،معادل تقریبی بيان كرده و از ارائه
معادل دقيق پرهيز كرده است.

 .6از فرهنگهاي عمومی زیر براي بررسی استفاده شده است:
 فرهنگ معاصر عربی -فارسی ،تأليب آذرتاش آذرنوش فرهنگ معاصر عربی -فارسی ،تأليب عبدالنبی قيم ،نویسنده ،پژوهشگر و فرهنگنویس اهوازي فرهنگ اصيالحات معاصر ،تأليب نجبعلی ميرزایی فرهنگ دو جلدي مترجم ،تأليب محمدحسين باتمان قليچ فرهنگ نوین عربی -فارسی ،ا ر سيد مصيفی طباطبایی كه ترجمة اصيالحات وارده بر القاموس العصري تأليب الياسآنتوان الياس است .علت انتخاب این واژهنامه براي بررسی این است كه این ا ر سال  6853به ناپ رسيده و به خوبی
سير تحول معادلیابی در آن مشهود است.
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جدول  .1اصطالحات معادلیابي شده درجات نظامي در واژهنامههاي عمومي
واژهنامهها

فرهنگ

و اصطالحات

آذرنوش

مشیر

ـــــ

فرهنگ
فرهنگ قیم

اصطالحات

فرهنگ مترجم

معاصر

فرهنگ
نوین

فیلد مارشال /مارشال
مارشال/
سپهبد

سپهبد/

پنج ستاره (درجۀ

مارشال/

باالتر از ارتشبد که

ارتشبد

در ارتش ایران

ـــــ

نیست) (= مهیب)
فریق أو

سرتیپ

ارتشبد

ارتشبد

ارتشبد

ـــــ

فریق أو بحری

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

فریق

تقریباً سرتیپ

سرلشکر

سپهبد

سرلشکر

سپهبد/
ژنرال/
سرلشکر
نایب
فریق بحری

دریاساالر/

ـــــ

ـــــ

دریابان
لوا

سرلشکر

لوا بحری

دریادار (مصر)
تقریباً سرگرد

عمی

(مصر /)1030
تقریباً سرتیپ
(عراق)

عمی بحری

ـــــ
سرهنگ دوم

عتی

(عراق)/
سرهنگ (مصر
و سوریه)

عتی بحری

ـــــ

سرلشکر/
دریادار
دریادار

دریاساالر /آدمیرال/
ا یرالُحر

ـــــ

سرلشکر

سرلشکر

ـــــ

ـــــ

دریادار

ـــــ

سرتیپ/
ناخدا یکم

سرتیپ

سرتیپ

سرتیپ

ارشد
ناخدا یکم
ارشد

ـــــ

در سیستم درجات
فعلی ایران :دریادار

سرهنگ/
فرمانده

سرهنگ

سرهنگ تمام

لشکر /ناخدا
ـــــ

ـــــ

ناخدا یکم

ـــــ

نایب
سرهنگ
ـــــ
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ادامه جدول .1
واژهنامهها

فرهنگ

و اصطالحات

آذرنوش
سرهنگ دوم

ت م

(عراق)/
سرگرد (مصر
و سوریه)

فرهنگ
فرهنگ قیم

اصطالحات

فرهنگ مترجم

معاصر

فرهنگ
نوین

سرگرد ( در
مصر و
سوریه )/
سرهنگ دوم

سرهنگ
دو

سرهنگ دو

سرهنگ دو

( در عراق )

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

رائ

سرگرد

سرگرد

سرگرد

سرگرد

سرگرد

رائ بحری

ـــــ

ـــــ

ناخدا سوم

ناخدا سوم

ـــــ

نتیب

سروان

سروان

سروان

ـــــ

ـــــ

کاپتان

ناوبان یکم

ـــــ

الزم أو

ستوان یکم

ستوان یکم

ستوان یک

ستوان یکم

ستوان یک

الزم أو بحری

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ستوان

ستوان

ستوان

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

سرگروهبان/

گروهبان

گروهبان یکم

یکم

گروهبان یکم

ـــــ

گروهبان

گروهبان

ت م بحری

نتیب بحری

الزم
الزم بحری

افسر نیروی
دریایی

ستوان (مصر،
تونس)
ـــــ
تقریباً

رقیب أو

سرگروهبان/
گروهبان یکم

رقیب

گروهبان

سروان/
ناوبان

گروهبان
عریف

(عراق)/
سرجوخه

سرجوخه

ـــــ

سوریه)
جن ی

سرباز

یکم/

سرجوخه /گروهبان

ـــــ

سرجوخه

سرباز یکم
جن ی أو

نگهبان

گروهبان

(امارات)
(عراق و

گروهبان

گزمه/

سرباز

گروهبان

همردیف سرجوخه/

سوم

سرباز یکم

ـــــ

سرباز

ـــــ
سرباز
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فرهنگ نوین قدمت بيشتري نسبت به نهار فرهنگ دیگر داشته و بدیهی است كه تمامی
اصيالحات تخصصی را از جمله نظامی پوشش ندهد .همچنين معادلهاي ارائه شده در این
واژهنامه شاید اكنون دستخوش تغيير و تحول زبانی قرار گرفته باشد .با توجه به این ه
ساختار نظامی ایران و برخی كشورهاي عربی در نند دهه اخير با تغييراتی نهبسا كلی همراه
بوده است؛ بنابراین ،معادلیابی این اصيالحات نيز باید مورد بررسی قرار گرفته و
بهروزرسانی شود .مثالً معادل ارائه شده توسط مؤلب براي درجه «عتی » در آن برهة زمانی
«نایب سرهنگ» بوده كه اكنون این درجه در ایران نام خود را به «سرهنگ دو» تغيير داده
است .همچنين براي اصيالح «رقیب» معادل «نگهبان و گزمه» بيان شده كه امروزه واژد
«نگهبان» داراي معنایی مجزا بوده و همين تغيير معنایی موجب شده تا در معادلیابی این
اصيالح تجدیدنظر صورت بگيرد .درخصود واژد «گزمه» باید یادآور شد كه این واژه
دیگر در فرهنگستان كنونی زبان فارسی جایگاهی نداشته و كامالً منسوخ شده است .بنابراین،
بهویژه براي معادلیابی اصيالحات تخصصی هرگز نباید به واژهنامههاي قدیمی اعتماد و
اكتفا كرد.
ن ته دیگري كه از بررسی و ميابقت واژهنامهها هویداست این است كه بسياري از
فرهنگها درجات نيروي زمينی ارتش را پوششدهی تقریبی دادهاند ،اما همتراز این درجات
در نيروي دریایی و حتی هوایی را بيان ن ردهاند .معدود واژهنامههایی كه معادل درجات در
نيروي دریایی را بيان كردهاند به دو دسته تقسيم میشوند -6 :فرهنگلغتهایی كه قادر به
بيان معادل دقيق براي درجات نيروي دریایی نبودند؛ مانند فرهنگ آذرنوش كه براي معادل
«نتیب بحری» اصيالح «افسر نيروي دریایی» را بيان كرده است و یا فرهنگ قيم كه براي
درجه «عمی بحری» معادل «ناخدا ی م ارشد» را در نظر گرفته است -1 .واژهنامههایی كه
حتی در بيان درجات نيروي دریایی عربی نيز دنار مش ر هستند بهگونهاي كه به پسوند
«بحری» این درجات اهميتی نداده و معادل این درجه را ضمن دایرد معانی گسترده آن واژه
بيان كردهاند .مانند فرهنگ قيم كه ضمن گستره معانی واژد «نتیب» با بيان سروان و ناوبان
توجهی به لفظ «بحری» در انتهاي درجه نداشته و حتی معادل ارائه شده از جانب این مؤلب
براي این درجه نيز صحيح نيست؛ نراكه همان طور كه بيان شد همتراز درجة سروانی در
نيروي دریایی ارتش «ناوسروان» است و ناوبان به درجة پایينتر از ناوسروان اطالق میشود.
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ی ی دیگر از اشتباهات بزرگ مؤلفان معادلیابی القابی مانند «جنرال» یا «آد یرا » است؛
ن ته بسيار مهمی كه در معادلیابی اینگونه القاب باید مورد نظر و توجه قرار داد ،این است
كه این درجه معموالً در ارتشهاي اروپایی به باالترین مقام نظامی نيروي زمينی ،هوایی و
دریایی ارتش اعيا میشود ،اما به مرور تبدیر به لقب احترامآميزي شدند كه براي خياب
درجات «سرتيپی» 6تا «ارتشبدي» 1به فرمانده مربوطه اطالق میشود و نمیتوان گفت كه این
الفاظ در زبان فارسی یا حتی عربی معادل یک درجه خاد است؛ درست مانند لقب «امير»
در ارتش« ،سردار» در سپاه و نيروي انتظامی و «آدميرال» در نيروي دریایی .معادلهاي ارائه
شده توسط مؤلب فرهنگ مترجم براي واژد «آدميرال» صحيح نيست؛ زیرا به عنوان باالترین
درجه نظامی معادل «دریابد» است؛ درحالیكه این مؤلب این درجه را براي معادل «فریق
بحری» كه در واقع «دریاساالر» است ،بيان كرده است .همچنين تركيب «ا یر الُحر» كه مؤلب
بهعنوان معادل این اصيالح بيان كرده نيز دیگر نه در ارتش كشورهاي عربی مرسوم است و
نه در ارتش ایران كاربردي دارد.

 .5-6بررسي معادلیابي واژهنامههاي تخصصي نظامي
اینک به بررسی پنج واژهنامه تخصصی نظامی میپردازیم كه از ميان آن سه واژهنامه تأليب
افراد وابسته به نيروهاي مسلح بوده 8و دو واژهنامه نيز فقط تأليب اهر زبان است .5جدول ()1
شامر اصالحات معادلیابی شده درجات نظامی در واژهنامههاي نظامی از منابع مورد اشاره
است.
1. Brigadier General
2. General
 .8فرهنگ اصيالحات نظامی (هفت زبانه) تأليب گروهی از مؤلفين به سرپرستی سيد حسين حسينی و در دانشگاه تربيت
پاسدار امام حسين (ع) ،فرهنگ اصيالحات نظامی ( عِّم المصطلحات العس ریة) به تأليب سرتيپ ستاد محمدمهدي
امامی و فرهنگ جامع اصيالحات و واژگان نظامی فارسی -عربی ا ر محمد اصغري و فخراهلل آزاد و در مركز آموزشی
شهيد دستواره به تأليب رسيده است.
 .5فرهنگ اصيالحات نظامی عربی -فارسی ا ر تحسين طبيعتشناس ،سردبير بازنشسته خبرگزاري ایرنا در انتشارات
جهاد دانشگاهی دانشگاه تربيت معلم ،و فرهنگ اصيالحات معاصر كه در شش حييه گوناگون به تأليب فرهاد رجبی
نوشآبادي عضو هيأت علمی دانشگاه اراك گردآوري شدهاست كه اصيالحات نظامی ی ی از ابواب ششگانه آن
بهشمار میرود.
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جدول  .5اصطالحات معادلیابي شده درجات نظامي در واژهنامههاي نظامي
فرهنگ
واژهنامهها و
اصطالحات

اصطالحات
نظامی
(هفت
زبانه)

فرهنگ
اصطالحات
نظامی
(امامی)

فرهنگ جامع

فرهنگ

فرهنگ

اصطالحات و

اصطالحات نظامی

اصطالحات

واژگان نظامی

(طبیعتشناس)

معاصر

ژنرال
نیروی
شیر

زمینی/
ژنرال

فیلد مارشال

ارتشبد

ارتشبد /مارشال

ارتشبد /مارشال

نیروی
هوایی
ژنرال/

ارتشبد

ارتشبد

ارتشبد

ارتشبد

دریابد

دریابد دریایی

دریابد

ـــــ

سپهبد

سپهبد

سپهبد

سپهبد

ـــــ

ـــــ

دریاساالر

ـــــ

سرلشگر

سرلشگر

سرلشکر /سرلشگر

سرلشکر

دریابان

دریابان

دریابان

ـــــ

سرتیپ

سرتیپ

سرتیپ

عمی بحری

ـــــ

دریادار

دریادار

دریادار

ـــــ

عتی

سرهنگ

سرهنگ

سرهنگ

سرهنگ

سرهنگ

عقید بحری

ناخدا یکم

ـــــ

ناخدا یکم

ناخدا یکم

ناخدا یکم

سرهنگ 2

سرهنگ 2

سرهنگ دوم

سرهنگ دوم

ناخدا سوم

ـــــ

ناخدا دوم

ناخدا دوم

ناخدا دوم

رائ

سرگرد

سرگرد

سرگرد

سرگرد

سرگرد

رائد بحری

ناوسروان

ناخدا سوم

ناخدا سوم

ناخدا سوم

ناخدا سوم

نتیب

سروان

سروان

سروان

سروان

سروان

فریق أو
فریق أو بحری
فریق
فریق بحری
لوا
لوا بحری
عمی

ت م
ت م بحری

ارتشبد
دریابان
تیمسار
سپهبد
دریابان
تیمسار
سرلشکر
دریادار
تیمسار
سرتیپ

سرهنگ
دوم

ژنرال /سرتیپ/
سردار
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ادامه جدول .5
فرهنگ
واژهنامهها و
اصطالحات

اصطالحات
نظامی
(هفت
زبانه)

فرهنگ
اصطالحات
نظامی
(امامی)

فرهنگ جامع

فرهنگ

فرهنگ

اصطالحات و

اصطالحات نظامی

اصطالحات

واژگان نظامی

(طبیعتشناس)

معاصر

نتیب بحری

ـــــ

ـــــ

ناوسروان

ناوسروان

ـــــ

الزم أو

ستوان یکم

ستوان یکم

ستوان یکم

ستوان یکم

ـــــ

ناوبان یکم

ـــــ

ـــــ

ناوبان یکم

ـــــ

الزم

ـــــ

ستوان

ستوان

ستوان

ستوان

الزم بحری

ناوبان یکم

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

الزم أو
بحری

گروهبان
دسته/
رقیب أو

استوار
دوم/

گروهبان
یکم

ـــــ

گروهبان یکم

گروهبان یکم

سرگروهبان
گروهبان/
رقیب

گروهبان

گروهبان

ـــــ

گروهبان

گروهبان

دوم
عریف

ـــــ
سرباز یکم/

جن ی أو

سرباز دوم
نیروی
هوایی

گروهبان
یکم

ـــــ

گروهبان

گروهبان

سرباز یکم/
گروهبان
سوم

ـــــ

سرجوخه

(عراق)/

سرجوخه/
گروهبان سوم

سرجوخه

سرباز سوم
جن ی

نیروی
هوایی

سرباز

سرباز

سرباز

سرباز
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با دقت نظر در جدول اصيالحات درجات نظامی كه توسط واژهنامههاي تخصصی
جمعآوري شده است ،مشخص میشود كه معضر معادلیابی درجات نظامی حتی در ننين
واژهنامههاي تخصصی نيز به نشم میخورد و پيوسته مترجمان این حوزه در معادلیابی
درجات با مش ر مواجه هستند .دلير این ننددستگی معادلها اختال نظر مترجمان این
حوزه با ی دیگر و همچنين عدم تيابق درجات ارتش ایران و كشورهاي عربی است؛ نراكه
تعداد درجات ایران از كشورهاي عربی بيشتر بوده و این امر موجب شده تا ناهماهنگیهاي
بسياري در زمينة معادلیابی این درجات به نشم بخورد .براي نمونه عدهاي معادل «عمی » را
سرتيپ دانسته ،عده دیگري آن را معادل «سرلش ر» میخوانند و گروه دیگري معتقدند بنا
بر ناهماهنگی تعداد درجات و در نظر گرفتن جایگاه لش ري فرماندهان ناگزیر باید این
درجه را «سرتيپ» و یا «سرلش ر» ترجمه كنند.
عدم دقت و آگاهی درخصود معانی برخی اصيالحات نظامی سبب شده تا مؤلفان
معادلی را براي اصيالح عربی برگزیند كه اصالً ارتباطی با آن واژه ندارد .بهعنوان نمونه
معادلیابی رجبی براي درجه «عمی » قابر اشاره است .وي براي این اصيالح سه معادل
تقریبی بيان كرده است :ژنرال ،سرتيپ و سردار.
دقت در معادل انتخابی فرهنگ هفتزبانه براي درجه «عمی »« ،لوا » و «فریق» حاكی
است كه پيش از هر یک از معادلهاي این درجات ،نویسنده براي آن پيشوند «تيمسار» به
كار برده است؛ این لقب ،عنوانی احترامآميز تا پيش از پيروزي انقالب اسالمی بود كه به
نظاميان اطالق میشد .عالوه بر این ،این لقب امروزه دیگر كاربردي ندارد و به كر منسوخ
شده است ،اما همچنان در فرهنگ اصيالحات نظامی به نشم میخورد.
ن ته جالب توجه در گردآورندگان فرهنگهاي عمومی و حتی برخی فرهنگهاي
نظامی تخصصی این است كه اصيالحاتی را كه در ساختار و سازمان كشورهاي عربی وجود
ندارد ،ضمن اصيالحات ارتش این كشورها گنجاندهاند؛ مثالً درجه «ستوان دوم» بر خال
ایران در ارتش كشورهاي عربی وجود ندارد .مؤلفان فرهنگهاي عمومی آن را ضمن
اصيالحات خود بيان كرده و معادل تقریبی آن را « الزم ثانٍ» مدنظر گرفتهاند.
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بحث و نتيجهگيري
با توجه به بررسیهاي صورت گرفته در شيود معادلیابی اصيالحات درجات نظامی در
فرهنگلغتهاي عمومی ،روشن شد كه این واژهنامهها براي استناد مراجع قابر اعتمادي
نيستند؛ به دلير این ه اوالً گسترد واژگانی تخصصی (در این بحث ،اصيالحات درجات
نظامی) این واژهنامهها بسيار اندك بوده و انياً بيش از نيمی از اصيالحات و واژگان
تخصصی بيان شده در ننين منابعی نه از طریق معادلیابی اصولی كه تنها لفظ به لفظ ترجمه
شدهاند و كم ی به مترجمان نخواهند كرد؛ زیرا مؤلفان این مراجع دانش كافی از حييههاي
تخصصی نون اقتصادي ،حقوقی ،نظامی و ...ندارند.
واژهنامههاي تخصصی نظامی دامنه پوششدهی اصيالحاتی بيشتري نسبت به
واژهنامههاي عمومی دارند ،اما باید توجه داشت مؤلفانی كه جزو افراد وابسته به نيروهاي
مسلح هستند نيز اطالعات قابر قبولی از مقوالت نظامی -دفاعی -امنيتی كشور خود و سایر
كشورها دارند ،اما نقصان اطالعات زبانی ایشان باعث شده كه نتوانند در برخی اصيالحات
معادلیابی دقيق كنند.
اگر درجهاي داراي معادل در زبان مقصد بود ،بهتر است كه براي فهم بهتر مخاطب از
درجه همتراز آن در كشور استفاده شود .مانند ترجمة «النتیب» بهعنوان «سروان» .از این رو،
شناخت فرهنگ و ساختار سياسی -دفاعی كشور زبان هد  ،امري بسيار ضروري و
تعيينكننده است و تا ير بسزایی در روند و كيفيت ترجمه خواهد داشت.
واژگانی كه در زبان هد بدون معادل هستند عموماً به صورت تحتاللفظی ترجمه
شدهاند؛ مانند « الزم ثان» = «ستوان دوم» یا در فرهنگ آذرنوش براي درجة «سرلش ر» در
كشور عراق ،معادل «فریق ثانٍ» بيان شده در حالی كه در كر تاریخ ارتش عراق به هيچ
عنوان ننين درجهاي وجود نداشته است.
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