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        ١والى رضايى
 

 چکیده 
 

ترشدن اصطالحات و مفاهیم      بـا رشـد و پیشـرفت روزافـزون علوم وفنون و پیچیده            
هـا در عصـر انفجار اطالعات استفاده از اختصارات درمتون مختلف فزونی یافته و از                  آن

شناسی علم   بدون آشنایی با اصطالح      هامروز .ای برخوردار شده است    العاده اهمیـت فـوق   
های  ی رشته  هژای از زبان وی    تـوان بـه آن دسـت یافـت و اختصـارات بخـش عمده               نمـی 

این نوشتار در راستای آشنا نمودن کارشناسان و        . دهـند  را تشـکیل مـی      گونـاگون علمـی   
هـای مخـتلف با فرآیندهای اختصارسازی به بررسی توصیفی اختصارات            افسـران رسـته   

 های گوناگون  در زبان  ی استفاده از اختصار    ابتدا تاریخچه  .پردازد علـوم نظامـی می     رایـج در  
اختصار ،  اختصار الفبایی ،  هژبندی انواع اختصار که شامل سروا       آنگاه طبقه  .گردد ارائـه مـی   

 درمورد هرکدام از انواع اختصار در  ، ارائه خواهد شد و      هجایـی و اختصـار حرفـی است       
هایی از   سپس به نمونه   .شود نگلیسی ارائه می  دی از زبان ا   های متعدّ  نمونهبه  مـتون نظامی    

های  های نظامی و تحت تأثیر زبان      ایـن نـوع اختصـارات که در دوران معاصر در سازمان           
 .  اشاره خواهد شد،اند اروپایی در زبان فارسی رواج یافته

 اختصارات نظامی، سرواژه، اختصار الفبایی، اختصار هجایی،       :هـای کلیدی   واژه
  .اختصار حرفی

                                                 
 ) ع(استادیار دانشگاه امام حسین. 1
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 مقدمه
انسان  .کوشی است  که بر زبان بشری حاکم است اصل اقتصاد یا کم          یکی از اصولی  

نیرو بیشترین کار را     همـواره بـه دنـبال ایـن بـوده است که با تحمل کمترین هزینه و                
کمترین   دایهمواره تالش نموده است تا با اَ  بشـر در استفاده از زبان نیز      . انجـام دهـد   

 یک مورد بسیار مشخص     به عنوان نمونه  . نا را منتقل نماید   و کلمـات حداکثر مع     صـداها 
های  درخانواده .های مختلف است   از ایـن دسـت کوتـاه کـردن نـام اشخاص در زبان             

حسین و  ،   عبدالحسین و ابوالقاسم به ترتیب به بدیع       ،مانالزّ ایرانـی اسامی مرکب بدیع    
جویی   در تلفظ و صرفه    که انگیزه اصلی این کوتاه کردن سهولت       شوند قاسم تبدیل می  

یکی از فرآیندهای اقتصادی در زبان استفاده از اختصار است که در             .در گفـتار اسـت    
 .کنند  تری پیدا می آن کلمات و اصطالحات دارای بسامد باال صورت کوتاه

اما این عصر    ،کاربرد داشته است    های بشری  بـا ایـنکه اختصـار از دیـرباز در زبان          
ن بیستم بود که باعث گسترش روزافزون آن در متون علمی و            انفجـار اطالعـات درقر    

های گوناگون   ی جوامع بشری در زمینه    با پیشرفت و ترقّ   . فنـی وحتـی زبـان عامه شد       
ع انتخاب نام برای محصوالت متنوّ     سو و  جویی در گفتار و نوشتار از یک       نیاز به صرفه  

     که فلبر  چنان .استشده   هـای مخـتلف باعـث گسترش استفاده از اختصار          سـازمان  و
ی شیمیایی    درحال حاضر نزدیک به هشت میلیون ماده       ،اشـاره نمـوده اسـت     ) 1987(

 .شود  می به این رقم افزوده    هر ساله دویست و پنجاه هزار ترکیب نویافته        و وجـود دارد  
نمود که با چه دنیای      رتوان تصوّ  بـا ایـن مـثال کـه تنها به علم شیمی مربوط است می              

 این مقاله به بحث پیرامون اختصارات   .  از اصطالحات و مفاهیم روبرو هستیم      ای پیچـیده 
ای  های اخیر رشد فزاینده    در دهه  علوم نظامی  .پردازد و انـواع آن در علـوم نظامـی مـی          

پیشرفت نموده و بسیار پیچیده وگسترده گشته        های مختلف  ها و رسته   یافته و درحوزه  
هایی است که اختصار در آن کاربرد فراوانی         هواقع علوم نظامی یکی ازحوز     در .اسـت 
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در ایران  گسترش سازمانهای نظامی های اخیر به دنبال ایجاد و ایـن پدیده در دهه   .دارد
 .  در زبان فارسی نیز رواج یافته است

ی   یک اصطالح کلی و در برگیرنده      Abbreviationاختصـار و معادل انگلیسی آن       
 زبان  در  این مقاله به تشریح انواع آن در علوم نظامی        فرآیـندهای گوناگونی است که در       

شمار  بی  امروزه تعداد اختصارات در متون نظامی     . انگلیسی و فارسی خواهیم پرداخت    
هـای اختصـاری قطوری به چاپ رسیده است که حاوی دهها هزار              نامـه  هژاسـت و وا   

ی آن حرفه   از زبان تخصص   ای بخش مهمی   در واقع اختصارات هرحرفه    .اختصار است 
هدف . دهد و اهل آن حرفه باید با این زبان خاص آشنایی داشته باشند             را تشـکیل می   

ی اختصار و معرفی انواع مختلف آن برای نظامیان به عنوان   ایـن نوشـتار تبییـن پدیده      
 .ای آنان است بخشی از دانش حرفه

 تاریخچه
ـ    . ر آغاز گشته است   تـوان گفت که از چه زمانی استفاده از اختصا          ت نمـی  بـا قاطعیّ

با این حال در این بخش به       . ی خود زبان داشته باشد     شـاید این پدیده قدمتی به اندازه      
 .دش دهای مختلف اشاره خواه    های تاریخی استفاده از اختصار در زبان       برخـی نمونـه   

مسیحیان روم از یک    ،   آمده است  Wikipediaپدیا    المعـارف ویکی   ةچـنانکه در دائـر    
که در   شود  زیرا گفته می   ،کردند استفاده می ) ع(ن نماد حضرت مسیح    بـه عنوا   “ماهـی ”

حروف به کار رفته حروف آغازین کلماتی است که در          ) ΣθγχІ(ی یونانی ماهی   کلمـه 
کلیسا از حروف      درقرون وسطی  ،به عالوه  .زبان یونانی بیانگر عیسی مسیح بوده است      

روف آغازین کلمات التین   کرد که از ح     بـر روی صلیب استفاده می      INRIاختصـاری   
Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum    بـه معـنای عیسی مسیح پادشاه ترسایان گرفته

 .         شده بود

ی  های دوره  توان در کتیبه   های ایرانی را می    تریـن نمونـه اختصـار در زبـان         قدیمـی 
تخـت جمشـید و نقاط دیگر یافت که به زبان فارسی باستان             ،  هخامنشـی در بیسـتون    
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ها برخی عالئم اندیشه نگار وجود دارد که         در خط میخی این کتیبه     .شـته شده است   نو
 عالئم  معادل آوانگاشت این   ,DH,BG,BU,XŠ .ها را نوعی اختصار دانست     تـوان آن   مـی 

 bagah ، )کشور( dahyaušی کلمات    بوده وبه ترتیب نشانه    درخط میخی فارسی باستان   
 ).36ص1373،ابوالقاسمی( باشند  می)شاه( yaθayašΧو )زمین(  bumiš)خدا(

ها حروفی آمده است که به حروف        درقـرآن کـریم نـیز در ابـتدای بعضی از سوره           
اند این است    رین آن را نقل نموده    که بسیاری از مفسّ    یکی از اقوالی   .عـه مشـهوراند   مقطّ

 کند که هرکدام   عالمه طباطبایی از طبرسی نقل می      .که این حروف نوعی اختصار هستند     
غاز سوره  آ درکهیعص در    یکـی از اسامی خداوند هستند مثالً       از ایـن حـروف بـیانگر      

) ص(بیانگر علیم و    ) ع(معرف حکیم    )ی(ی هادی    نشانه) ه( ی کافی  نشانه )ک(مـریم   
 یک نظریه است و هیچ کدام از مفسّرین آن          اًالبته این صرف   .از صادق گرفته شده است    

ین استفاده از تعدادی ازحروف اختصاری مانند       همچن. اند را یـک قـول قطعی ندانسته      
) ع) (ص(استفاده از حروف     .قرآن رایج بوده است    حـروف وقف از دیرباز در کتابت      

 .ای از اختصار دانست توان نمونه نام پیامبر اکرم و ائمه را نیز می کنار در )ره(

 انواع اختصار
است و هرکدام از آنها در       اختصار دارای انواع مختلفی      ،چنانکه پیشتر اشاره گردید   

 ی نظامی   زمینه در این بخش به مهمترین انواع اختصار در        .خاص دارد  شناسی نامی  زبان
کدام از انواع  هر هایی از د وبـه دنـبال آن نمونه    شـ  ددر زبـان انگلیسـی اشـاره خواهـ         

 های اروپایی پدید آمده است،      تحت تأثیر زبان   اختصـار در زبـان فارسـی را که عمدتاً         
 .گردد میرفی مع

      Acronym هژسروا

ای را   در ایـن نوع اختصار حروف آغازین چند کلمه در کنار هم قرارگرفته و کلمه              
). Bauer,1983( شود ی واقعی زبان تلفظ می     آورند که همانند یک کلمه     بـه وجود می   
 : توجه نمایید،رواج دارد  گان نظامیژهای زیر که در وا اینک به نمونه
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North Atlantic Treaty Organization (NATO)   سازمان پیمان آتالنتیک شمالی 

Strategic Arms Limitation Talks (SALT) یکژهای استرات مذاکرات محدودسازی سالح 

Surface to Air Missile (SAM) شک زمین به هوامو 

Forward Edge of Battle Area (FEBA) لجمن( لبه جلویی منطقه نبرد( 

Homing All the Way Killer( HAWK) موشک هاوک 
International Civil Aviation Organization  
(ICAO)  

 کشوری  ییهواپیما المللی سازمان بین

Target Acquisition Battalion ( TAB) یاب گردان آماج 

Forward Area Support Team (FAST) تیم پشتیبانی منطقه جلو 
                                   

مند نیست و گاهی به خاطر       البته باید خاطر نشان نمود که این فرآیند همیشه قاعده         
ی اخذ حروف جهت تشکیل سر       ه مطلوب به وجود آید تغییراتی در نحوه       ژایـن که وا   

های زیرکه از بعضی از کلمات بیش از یک حرف گرفته            مانند نمونه  .آید ه پدید می  ژوا
 :شده است

 

Army of the Republic of Viet Nam (ARVIN ) ارتش جمهوری ویتنام 

Radio Detection and Ranging (Radar) یابی رادیویی تجو و مسافتجس 

Geheime Staats Polize (Gestapo)  آلمان(گشتاپو پلیس مخفی دولتی(
Junior Engineering Officer  (JENGO) افسر جزء مهندسی 

 

گانی مانند حروف ربط و حروف      ژد گاهی حروف غیر وا    شو چـنانکه مشـاهده می    
شود و گاهی    داده می  ه شرکت ژ و غـیره درسـاخت سر وا       and،of،in،toاضـافه نظـیر     
ه شرکت کرده است اما     ژساخت سروا    در  and حرف ربط    Radarدر   .چنیـن نیسـت   

ی  که چنین اختصاراتی در جامعه     زمانی .شـرکت داده نشده است     toحـرف    SAM در
آید و دیگر    ی واقعی در زبان درمی     به طور کامل رواج یابد به صورت یک کلمه         زبانی

 که امروز   Aids,Laser,Radar,Scuba شود مانند کلمات   بـا حروف بزرگ نوشته نمی     
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غیر از رادار که در باال بیان شد         .شوند در زبـان انگلیسـی با حروف کوچک نوشته می         
 :اند ر گرفته شدههای انگلیسی زی هژها از وا هژدیگر سر وا

 

Acquired Immune Deficiency Syndrome ایدز( سندرم نقصان ایمنی اکتسابی(
Light Amplification by Stimulated Emission 
of Radiation 

 پرتو اشعه تحریک شده تقویت نور با

Self  - Contained Underwater Breathing  
Apparatus 

زیر آب دستگاه تنفس  

    

های اخیر در زبان فارسی به       هایی از این نوع اختصار را که در سال         نجا نمونه در ایـ  
 .کنیم وجود آمده است معرفی می

 

 آتان آغاز تاریک روشن نجومی پاتاغ  پایان تاریک روشن غیر نظامی
 پاتاد پایان تاریک روشن نظامی دافوس  ی فرماندهی و ستاد دانشکده

 سابوب مه و بازنشستگیسازمان بی گاط  گزارش اطالعاتی

 لجمن ی نبرد ی جلویی منطقه لبه ناجا  نیروی انتظامی جمهوری اسالمی

 نت  نگهداری و تعمیرات
نیروی دریایی ارتش جمهوری 

 یران ا اسالمی
 نداجا

 ندسا نیروی دریایی سپاه پاسداران نزسا  نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب

 نمسا نیروی مقاومت سپاه پاسداران نهاجا  ینیروی هوایی ارتش جمهوری اسالم
 
 

الزم  .است  های نظامی  ه ساخته شده درسازمان   ژی اندکی از دهها سروا     ها نمونه  این
در ،  در واقع . بـه ذکر است که این نوع اختصار با ساختار زبان فارسی سازگارتر است             
ساخته شده و زبـان فارسی تمایل بر این است که از ترکیب حروف آغازین یک کلمه           

 .ی واقعی تلفظ شود هژمانند یک وا
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 Alphabetism  اختصار الفبایی
شود با این    ه ازحروف آغازین کلمات ساخته می     ژاین نوع اختصار نیز همانند سروا     

دهند و   ه را تشکیل نمی   ژتفـاوت کـه در اینجا حروف درکنار هم قرارگرفته اما یک وا            
این نوع از اختصار در زبان انگلیسی به         .شوند تـک تـک مانـند حـروف الفبا تلفظ می          

اکنون  .اند  خوانده شده Alphabetism وInitialismو Abbreviation عناوینی مانند 
 :شود در زبان انگلیسی اشاره می  هایی از این نوع اختصارات نظامی به نمونه

 

Fire Direction Center (FDC)  مرکز هدایت آتش 

Inter-Continental Ballistic Missile (ICBM) پیما موشک بالستیک قاره 

Field Artillery (FA) توپخانه صحرایی 

Anti- Aircraft Artillery (AAA) توپخانه ضد هوایی 

Weapons of Mass Destruction (WMD) کشتار جمعی های سالح 

Global Positioning System ( GPS) یاب جهانی سیستم موقعیت 

Nuclear Biological and Chemical ( NBC) یکی و شیمیاییژای بیولو هسته 

Three Nitro Toluene (TNT)  تی ان تی(ترینیترو تولوئن( 

General Support(GS)  عمل کلی(پشتیبانی عمومی( 

Rocket Propelled Grenade(RPG)  راکت نارنجک انداز.جی.پی.آر 

Anti-Ballistic Missile (ABM) موشک ضد بالستیک 
 

 دهد بلکه به صورت  بینیم حروف اختصاری باال یک کلمه را تشکیل نمی         چـنانکه می  
 در این نوع از اختصار گاهی اگر   . شود مـنفرد همچـون خوانـدن حروف الفبا تلفظ می         

که  چـند حـرف در آغـاز کلمـات اصـلی مشـترک باشند یکی ازحروف همراه عددی                 
تر است   رایج ن در متون نظامی   شود و ای   نشانگر تعداد وقوع آن حرف است نوشته می       

 :های زیر مانند نمونه
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Command, Control, Communication, 
Computers and Intelligence (C4I) 

 کنترل ارتباطات  فرماندهی
 کامپیوتر و اطالعات

Command, Control and Intelligence (C2I) کنترل و اطالعات  فرماندهی 

Multi-Channel Crypto Controller (MC3) کنترل کننده مخفی چند کاناله 
          

 ه حروف ربط و اضافه گاهی در ساخت اختصار        ژدر این نوع اختصار نیز مانند سروا      
 به صورت) خط آتش (Line of Fire اصطالح شرکت دارند و گاهی شرکت ندارند مثالً

LOF که اصطالح  شود درحالی  نوشـته میOrder of Battle )به صورت) ترتیب نیرو
OB   بلکه  ،  شود همچنیـن گاهـی به دالیلی از حرف آغازین استفاده نمی           .آیـد   در مـی

 Executive به جای   که در متون نظامی     XO شود مانند  ازحـرف دوم یـا سـوم استفاده می        

Officer)  ی خاصی وجود ندارد     البته در این مورد قاعده    . رود به کار می  ) افسر اجرایی
های اخیر تعدادی    در سال . رود  برای این اصطالح به کار می      EOو در برخـی از متون       

در اینجا به تعدادی     .اند ه در سازمان های نظامی ساخته شده      ژاز این نوع اختصار به وی     
 :شود ها اشاره می از آن
 

 ف.خ.آ کننده فوری آتش خنثی .س.ب.ا سمت گیر برد و اندازه
 .ا.ت.ا گیر تراز و ارتفاع ازهاند .م.ا.ا.ش  انتخاب و اشغال موضع، شناسایی

 .ر.م.ش شیمیایی میکروبی و رادیواکتیو .آ.ه.م  مرکز هدایت آتش

 .ه.م.ش ای میکروبی و هسته، شیمیایی  
 

 میکروبی و   ،در اوائـل جنگ تحمیلی از عبارت شیمیایی        .ر.م.شاختصـار الفبایـی     
زمندگان از روی   جالب است که در آن زمان بعضی از ر        . رادیواکتـیو سـاخته شده بود     

خواندنـد و شاید به همین دلیل بود که با قرار دادن             مـی  مـزاح ایـن اختصـار را شـمر        
 در  .ه.م.شای بـه جـای رادیواکتیو این اختصار به شکل فعلی یعنی              ی هسـته   تـرجمه 
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است که زبان فارسی بیشتر به        بـه هـرحال ایـن مـزاح بیانگر این واقعیت علمی            .آمـد 
 برخی از اختصارات غیر. دهد تا به اختصار الفبایی   ان می ه تمـایل نشـ    ژسـاختن سـروا   

ی آزمون تحصیالت تکمیلی و      به نشانه  .ت.ت.آ اند مانند  ساخته شده   نظامـی نیز اخیراً   
 .ایران  برای جمهوری اسالمی.ا.ا.جیا 

یـاد آوری است که این نوع اختصار در زبان فارسی چندان معمول نیست                الزم بـه  
ی تلفظ حروف الفبای فارسی باشد که در مقایسه با الفبای           شیوهو دلـیل آن هـم شاید        

که ذکر آن در اینجا جالب است این          ای نکته .تر است  قیلثتر و در نتیجه      التین طوالنی 
ای توصـیه نمـوده اسـت که به جای حروف             فرهنگسـتان در بیانـیه     اسـت کـه اخـیراً     

  Nongovernmental Organization ی اصطالح انگلیسی  کـه نماینده NGOاختصـاری  
ها به کار    مطبوعات و رسانه   بـوده و ایـن روزهـا بـه همیـن شکل اختصاری التین در              

 های سازمانی این اصطالح یعنی       که ازحروف آغازین ترجمه    سمن ی هژرود از سروا   می
است که اگر از اختصار الفبایی      ججالب این . استفاده شود ،   ساخته شده است   مـردم نهاد  

آمد و   درمی )سین میم نون  ( ن.م.سایـن اختصـار بـاید به صورت         ،  دشـ  اسـتفاده مـی   
خواننده آگاه است که در آن صورت تلفظ این اختصار در مقایسه با صورت التین آن                

ای برای نشان دادن این موضوع بود که         ایـن بـه عـنوان نمونه       .چـه قـدر دشـوار بـود       
 . اختصار الفبایی با زبان فارسی سازگاری ندارد

     Abbreviation Syllabic  هجاییاختصار 

 Clipping و   Shortening که در زبان شناسی به عناوینی از قبیل        در ایـن نـوع اختصار     
ه حذف  ژقسمتی از وا  . Falk,1973:57)( کوتاه کردن کلمه نیز مشهور است       بـه معنی  

البته بخش حذف شده    . شود شـود و قسمت باقیمانده به عنوان یک کلمه تلفظ می           مـی 
 lab  ،vet  ،fluهای انگلیسی    ه باشد مانند نمونه   ژکن است از آغاز وسط ویا پایان وا       مم
 ،gym  ، math  ، pianoی کلمات   که به ترتیب صورت کوتاه شده laboratory،  
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veterinarian  ،influenza،gymnasium ، mathematics، pianoforte  کــه بــه
 .باشند  می پیانو  و ریاضیات ،سالن ورزشی ،  ا  نزآنفلوا، دامپزشک ،آزمایشگاهی  به معنا  ترتیـب 

 :های زیر مانند نمونه .شود از این نوع اختصار نیز استفاده می  در متون نظامی
 

Information (Info)  اطالعات Binoculars (Bino)  دوربین دو چشم  

Ammunition (Ammo)    مهمات Airplane (Plane)     هواپیما 

Commodor (Commo )  دریادار Meteorology (Met)  هواشناسی 

Gyroscope (Gyro)     یروسکوپژ   
 

ی جدیدی   اند با هم ترکیب شده و کلمه       گاهـی دو کلمه که بدین روش کوتاه شده        
 نام دارد و در زبان انگلیسی امروز کاربرد      blending آمیزش این فرآیند . سـازند  را مـی  

 سـاخته شده   Lunch و Breakfastاز ترکیـب    کـه   Brunchی   هژزیـادی دارد مانـند وا     
شود  است و به معنای غذایی است که نزدیک ظهر به جای صبحانه و ناهار صرف می               

به وجود آمده و به معنای هتل مخصوص Hotel  و Motor که از ترکیبMotelی  یـا کلمه 
 ترکیب اشاره نمود که از      Interpolتوان به    های نظامی می   هژمیان وا  در .رانـندگان اسـت   

 البته .الملل به وجود آمده است  بـه معنـی پلیس بین  International Policeی  هژدو وا
هایـی فقـط یکـی از کلمـات کوتـاه شـده اسـت مانند کلمه                  گاهـی درچنیـن ترکیـب     

Heliport        به معنی فرودگاه بالگرد که جزء heli  ی    کوتاه شدهHelicopter    است و با 
 .یب شده است به معنی فرودگاه ترکPortی  هژوا

 شود ای استفاده می تا اندازه های اخیر در زبان فارسی  از ایـن نـوع اختصار نیز درسال       
 .توان به موارد زیر اشاره نمود که به عنوان نمونه می

 

 کالش کالشینکف جنگال جنگ الکترونیک مخوال مخابرات و الکترونیک
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 )نوشتاری( اختصار حرفی
 انگلیسی وجود دارد که در آن یک یا چند حرف           یک نوع دیگر از اختصار در زبان      

به عنوان نمونه    .کنند ه را به صورت کامل تلفظ می      ژشود اما آن وا    ای نوشته می   از کلمه 
 Dr Prof Mrدر زبـان انگلیسـی به صورت  Professor،Mister، Doctorهـای  عـنوان 

ام  و   پروفا   ی دی آر به صورت     شوند و مثالً   شوند اما به طور کامل تلفظ می       نوشـته می  
در واقـع باید گفت که این نوع اختصار مخصوص زبان نوشتار       .شـوند  تلفـظ نمـی    آر

 کاربرد بسیار باالیی دارد که در اینجا به تعدادی          این نوع اختصار در متون نظامی      .اسـت 
ی خاصی برای این که      شایان ذکر است که در این فرآیند قاعده        .شود ها اشاره می   از آن 

 .ای حذف شود وجود ندارد  یا چه تعداد از حروف کلمهچندمین حرف و
 

Lt  Lieutenant ستوان div.arty division artillery توپخانه لشکری 

Brig  Brigade تیپ Plt Platoon دسته 

Maj Major سرگرد Mort  Mortar خمپاره 

Log Logistics آماد Cal Calibre کالیبر 

Sgt  Sergeant گروهبان Capt Captain سروان 

Col Colonel سرهنگ Lt.Col.Lieutenant Colonel سرهنگ دوم 

Com  Commander فرمانده Inf Infantry پیاده 

pvt  Private سرباز Hel Helicopter بالگرد 

Gar Garrison پادگان   
 
 

ه ژبه وی  های نظامی در سازمان های اخیر در زبان فارسی و این نوع اختصار در سال
 .شود مکاتبات گسترش یافته است که در اینجا به تعدادی از آنها اشاره میدر 
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 .ع.ط.ا اطالعات عملیات .مد  مدیریت 

اداره آموزش عقیدتی سیاسی  .  تی تیپ س.ع.آ.اد
 .ع.ط طرح عملیات .  مع  معاونت 

 دان دانشکده ل لشکر

.م.ن.ک.س ستاد کل نیروهای مسلح    ب.ط.عم معاونت طرح و برنامه

  سپاه .م.س.آ.اد. ب.ط.مع ی اداره آموزش ستاد مشترک سپاه  معاونت طرح و برنامه
 

 

در ایـنجا شـاید ایـن پرسش برای خواننده پیش آید که تفاوت این نوع اختصار با                  
 .آنچـه که تحت عنوان اختصار الفبایی و همچنین اختصار هجایی مطرح شد در چیست              

نوشته شده به صورت منفرد و مانند حروف الفبا         پاسـخ ایـن است که چنانکه حروف         
مانند  ه باقی بماند و   ژاگر بخشی از وا    .تلفظ شوند این موردی از اختصار الفبایی است       

اما اگر در نوشتار یک یا       .آن صورت اختصار هجایی است     یـک کلمـه تلفـظ شود در       
دی از  ه به طورکامل تلفظ شود مور     ژای نوشـته شـود امـا آن وا         چـند حـرف از کلمـه      

 یعنی حروف آغازین   دانبه عنوان مثال اگر سه حرف        .اختصار حرفی یا نوشتاری است    
 .دانشـکده را به صورت دال الف نون تلفظ کنیم در این صورت اختصار الفبایی است               

امـا اگر همین حروف را به صورت دان به عنوان یک کلمه تلفظ کنیم اختصار هجایی          
در نهایت اگر    .است  کل کلمه به کار رفته      به جای خواهـد بـود زیرا یک هجا از کلمه          

ایـن حـروف را در نوشـتار بـه کـار ببریم اما به همان صورت دانشکده تلفظ کنیم با                     
 . اختصار حرفی سر و کار داریم

 نتیجه 
های اختصارسازی در متون     با شیوه   هـدف ایـن نوشـتار آشـنا سـاختن افراد نظامی           

است و به    یک بینش کلی در این خصوص بوده    انگلیسـی و فارسـی و ایجـاد         نظامـی 
را به دست     است که فهرستی از تمام اختصارات نظامی        هـیچ عـنوان در پـی آن نبوده        
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امـروزه بـه دنـبال گسـترش روزافـزون علـوم وفـنون گوناگون اختصارات در                  .دهـد 
 نچنان آ درحال حاضر تعداد اختصارات نظامی     .اند های متنوع بسیار پیچیده شده     حـوزه 

اند که حاوی دهها     های اختصارات نظامی قطوری نوشته شده      زیـاد اسـت کـه فرهنگ      
 . Pretz,1983)ک.ر( هزار مدخل است

کـه بـاید مـد نظـر داشـت ایـن است که بین حروف اختصاری و                   ی دیگـری   نکـته 
در واقع گاهی یک اختصار     . یـک وجـود ندارد     بـه  اصـطالحات مـورد نظرتـناظر یـک       

 بنابراین هر نماد اختصاری   . ع است های متنوّ  گوناگون در رسته  ی چندین اصطالح     نماینده
به . بردی مرتبط در نظر گرفت و به مصداق آن پی            را بـاید در ارتـباط بـا متن و رسته          

 نشانگر Pretz.1983) ( در فرهنگ اختصارات نظامی    MCعـنوان نمونه اختصار الفبایی    
 : اصطالح مختلف است که عبارتند از20

Message Center ,Motor Convoy, Military Cross, Military 
Committee, Military College ,Military Code ,Member of Congress, 
Medical Corps, Marine Corps, Movement Control ,Medical 
Certificate ,Maritime Commission, Master Commandant, Military 
Characteristics, Mine Clearance, Major Component, Maps and 
Charts ,Metal Case, Main Channel, Medium Capacity 

 به سراغ اصطالحاتی رفت که      بنابرایـن بـرای یافتن مرجع یک اختصار نباید سریعاً         
باشند بلکه با توجه به متن باید در میان مصادیق مختلف یک             تر می  تـر و متداول    رایـج 

 انتهای در به دلیل همین پیچیدگی است که اخیراً   . اختصـار مصـداق اصلی را پیدا کرد       
اختصارات به کار رفته در آن اثر به صورت یکجا            یهـای نظام   نامـه  آییـن  هـا و   کـتاب  

شـوند تا خواننده با سهولت بیشتری بتواند مرجع اختصارات مربوطه را             فهرسـت مـی   
ی منظمی نبوده و     حال نباید فراموش کرد که ساختن اختصار دارای قاعده        به هر . بـیابد 

ی  یی با کلیات حوزه   ها آشنا  بنابراین برای درک آن    .ای است  ی زیادی سلیقه   تـا انـدازه   
چـنانکه ممکـن است یک افسر توپخانه از اختصارات مربوط به             .مـربوطه الزم اسـت    

 .        نیروی دریایی درک درستی نداشته باشد
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