
،)انگلیسی –فارسی (فرهنگ اصطالحات و عبارات رایج فارسی

انتشارات فرهنگ  :تهران نیا، محمدرضا باطنی با دستیاري زهرا احمدي

صفحه 1089، 1392معاصر، 

 استاد دکتر محمدرضا، تألیف )انگلیسی –فارسی (فرهنگ اصطالحات و عبارات رایج فارسی 

1089درتوسط انتشارات فرهنگ معاصر1392ال در سنیا  باطنی با دستیاري زهرا احمدي

هاي  هاي متعددي وجود دارند که مدخل در زبان انگلیسی فرهنگ.صفحه به چاپ رسیده است

،1فرهنگ اصطالحات کالینز کوبیلد.داردآنها به شرح اصطالحات و ترکیبات زبان اختصاص 

گونه  هایی از این نمونه3فرهنگ اصطالحات امریکن هریتیجو2فرهنگ اصطالحات کمبریج

هاي  بسیار کمتر از فرهنگ ایرانها در  فرهنگ با توجه به اینکه تعداد این.ها هستند فرهنگ

.اي است درخور توجه انگلیسی به فارسی است، انتشار چنین فرهنگی پدیده

 ، راهنماي استفاده از فرهنگ و دو جدول این فرهنگ شامل مقدمه 4بخش مطالب آغازین     

دو و نیز الفبایی  ، تفاوت این6و عبارت 5تعریف اصطالحبه  ،فرهنگکوتاه ي در مقدمه.است

ي  راهنماي استفاده از فرهنگ نیز حاويِ نکاتی درباره.اشاره شده استها  بودنِ ترتیب مدخل

بندي معانی در داخل  ها، صورت بنیادي مدخل، ارجاعات و نیز چگونگیِ تقسیم ترتیب مدخل

هایی همچون پرانتز و قالب در اینجا ذکر شده  موارد کاربرد نشانه همچنین.باشد میمدخل 

هاي کاربردي و سایر اختصارات  عالئم اختصاري مربوط به برچسبیادشده جدولِدو در .است

.اند مشخص شده

اصطالحات و "که حاوي  تشکیل شده مدخل 6000بخش اصلیِ این فرهنگ دوزبانه از 

مورد بررسی قرار گرفته فرهنگاین هاي  برخی از ویژگی ،در زیر.است "رایج در فارسیعبارات 

:است

1. Collins Cobuild Idioms Dictionary
2. Cambridge International Idioms Dictionary
3. The American Heritage Dictionary of Idioms
4. front matter
5. idiom
6. phrase
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فرهنگ  هاي مدخل-1

 اي ازفرهنگ دربردارندة مجموعههاي یا مدخل1فهرست اصلیگونه که در مقدمه آمده،  همان

ت که با هم مجموع چند کلمه اس"اصطالح برپایۀ تعربف نویسنده، .ات استو عبار اتاصطالح

تک کلمات  ، اما این معنا هیچ ارتباطی با معناي تککنند معناي خاصی را منتقل می

دو یا چند واژه با معنی روشن است نیز منظور از عبارت ).ص هفت("ي آن ندارد دهنده تشکیل

اصطالحات و .)همانجا(کنند اند که نقش یک واحد را ایفا می که طوري به هم جوش خورده

اند اغلب بسیار مفید و کاربردي هستند و بسیاري از  فرهنگ گنجانده شدهاین اتی که در عبار

زیر پاي کسی "،"شدن/تابلو بودن"مواردي همچون .ها نتوان یافت آنها را شاید در سایر فرهنگ

آب رفته به جوي "از قبیل  در این فرهنگ مواردي.اند از آن جمله "شگفت اینکه"و"نشستن

شاید که  وجود داردهم  ،"آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب"و یا  "رددگ بازنمی

در برخی از .اي نشده است در عنوان به آن اشارهشمار آورد اما  المثل به بتوان آنها را ضرب

کلمات هاي ادبی،  ، عالوه بر اصطالح به مفهوم خاص آن، آرایههمیادشده هاي انگلیسیِ فرهنگ

شده در زبان نیز  عبارات تثبیتسایر ها و  آیی ها، باهم المثل ضرب ی و تعجبی،و عبارات عاطف

.شده استگنجانده 

واجد چنین رسد که به نظر میخورند به چشم میدر فرهنگ موارديدر عین حال،     

زیبایی یک امر "،"آخرین باري که کسی را دیدن"،"آخه چرا"هاي مدخل.شرایطی نیستند

ک دیگر نه تنها معنایی شفاف دارند، بلکه به عنوان ی و برخی "مثل یک برده"،"نسبی است

هاي دیگري  گونه ترکیبات را با واژه و شاید بتوان اجزاي این اند واحد به هم جوش نخورده

زبان تثبیت  فارسی به عنوان یک واحد در ذهنِظاهرا 2آزاد اتترکیبگونه  این.جایگزین کرد

درصدد شخص معموالً بنابراین،آنهاستزبان قادر به ساختن  یِ کاربر اهلاند و شم زبان شدهن

.در جایی مشخص  از فرهنگ به جستجوي آنها بپردازدتا آید نمیبر

1. lemma list
2. free combination
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ها مدخلی یترتیب الفبا -2

هایی که از بیش از یک  مدخل.ها ترتیب الفبایی است مدخل ي مرتب کردنِ ترین شیوه رایج

توجیه .شوند مرتب می 1اصلیمحتوایی یا براساس کلمات به طور معمول د ان شده کلمه تشکیل

در فرهنگ موردبحث،.کشند بار معناییِ جمله را به دوش می اصلی است که کلماتاین کار آن 

نه براساس کلمات  و اند مرتب شده دهنده براساس کلمات تشکیلو به ترتیب الفبایی ها مدخل

در ترتیب الفبایی  "چیزي/کسی"عنوان شده است که از فرهنگ  راهنماي استفادهدر .اصلی

را از  کسی"ترکیبِ به همین دلیل).ص نه("جزء ثابت اصطالح نیستند"شود چون  لحاظ نمی

نایکدستی هم به چشم  گاه البته در این امر .آمده است "الف"در حرف  "میدان به در کردن

مانند  ،به کار رفته "آدم"ي  که در ساختار آنها کلمهبرخی از اصطالحاتی براي مثال، .خورد می

نیز مانند"آدم"، این مثالدر .اند قرار گرفته آ"ذیل حرف  ،"آدم اهل حالی بودن"

ه عبارتی، چه، دختر و غیره جایگزین شود و باي دیگر از قبیل ب تواند با کلمه می"چیزي/کسی"

"اي بودن آدم پخته"اصطالحِ ن در حالی است کهای.رود جزء ثابت اصطالح به شمار نمی "آدم"

.آمده است "پ"به درستی ذیل حرف 

ها مدخل2صورت بنیاديِ -3

اصطالح یا عبارت  صورت کاملِ"در این فرهنگ سعی شده است تا براي سهولت دسترسی، 

 توان گفت که ، میاستاگر منظور از صورت کامل، شکل مصدريِ افعال .)هص نُ("ضبط شود

که در آن  "دانستن اینکه تکلیفشان چیست"مانندرعایت نشده است، در این کار یکدستی 

با توجه به اینکه .شده آمده است یکی از افعال به صورت مصدر و دیگري به صورت فعلِ صرف

 با هاي خاص و در زمان(داراي فعلی هستند که به صورتی خاص برخی از این اصطالحات 

پربسامد در فرهنگ ضبط  روند، شاید بهتر آن بود که به همان صورتبه کار می )شخص خاص

در مواردي نیز، صورت بنیاديِ برخی  ."دانست که تکلیفش چیست نمی"مانند  مثالً شد، می

انگار "،"ندانستن که گریه کردن یا خندیدن"هاي  نماید، از جمله مدخل ها نامأنوس می مدخل

...کسی("و"شدن داشتن دیر"،"از جنگ برگشته بودن ."اي سالش بودن و خرده)

1. content word
2. canonical form
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، رود به کار میهاي متفاوت در فارسی  صورت بهکه اصطالحِ موردنظر  هابرخی مدخلدر 

اي  به پول و پله"مانند).ص یازده(اند  یک صورت مدخل شده و بقیه به آن ارجاع داده شده

این کار به کاهش که البته شده است ارجاع داده "اي به هم زدن پول و پله"که به  "رسیدن

یک توان به  مدخل می اصلیبراي یافتن شکل به طور کلی، .کند حجم فرهنگ کمک می

مشخص نیست در اینجا ،در حالی که انتخاب کردمراجعه و صورت پربسامدتر را  ي زبانی پیکره

.نویس یا شم زبانی فرهنگبیشتر مالك انتخاب قرار گرفته  آیا بسامد که

توان برخی از ترکیبات را ادغام کرد و به  حجم فرهنگ می دلیلِ براي پرهیز از افزایش بی     

paint/draw("چیزي ارائه کردن/از کسی...تصویر "مثالً، .صورت یک مدخل در نظر گرفت

a …picture of sb/sth(ارائه کردن...تصویر تاریکی از "و")give/paint a gloomy

picture of(تحمل چیزي را "به همین ترتیب است .توان با تغییراتی در هم ادغام کرد را می

."تحمل وزن کسی را نداشتن"و"تحمل کسی را نداشتن"،"نداشتن

کاررفته در آنها  ها به ترتیب الفبایی و براساس کلمات به گونه که اشاره شد، مدخل ن هما

اند که کاربر در  اي در فرهنگ مدخل شده برخی از ترکیبات به گونهبا این حال، .دان مرتب شده

که ذیل "جهشی خواندن...سال "مثالً، ترکیبی همچون .شود رو می یافتن آنها با مشکل روبه

به همین ترتیب است .جستجو شود "ج"حرف بیشتر احتمال دارد ذیلآمده است  "س"

به جستجوي آن خواهد  "ت"احتمال زیاد ذیل  کاربر بهکه  "کسی را طوري تربیت کردن"

.پرداخت

ذکر شده که اصطالحات و عبارات فارسی بیشتر با صورت  راهنماي استفاده از فرهنگدر 

دوازده("اند نوشتاریشان در فرهنگ ضبط شده یکدستی در رعایت سبک در مواردي اما،)ص

یه "ها گفتاري است، مانند  ت بنیاديِ برخی از مدخلصوراي که  شود، به گونه دیده نمی

به کار رفته هم صورت گفتاري و هم صورت رسمی و نوشتاري  ،در بعضی مواردو  "جورایی

"!زندگی همین است دیگه"همچون، است

شده ي ارائهها معادل -4

 ها فارسی و زبانِ مدخل هاي دوزبانه که در آنها زبانِ فرهنگبسیاري از در این فرهنگ، برخالف 

هاي انگلیسی از سمت راست چیده  شود، تمامیِ معادل ها با الفباي التین نوشته می معادل

.چین است کل متن فرهنگ راستاند و  شده
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به کار شماره ،سرمدخل هاي امروزي، براي جدا کردن معانی مختلف در اغلب فرهنگ

هاي مختلفی است که براي سرمدخل وجود  معادلدر اینجا، آنچه با شماره جدا شده .رود می

:داراي سه معادل زیر است "سر به راه شدن"براي مثال، .دارد و نه کاربردهاي متفاوت آن

1. clean up one's act

2. go straight

3. straighten out

تفاده اس هاي مختلف که کاربرد و معناي متفاوت دارند از عالمت  براي نشان دادنِ معادل 

.شده است

در چنین .عالوه بر معناي اصلی، معناي مجازي هم دارنداصطالحات و عبارات، برخی از 

در معناي تنها  "کردن/لمبو شدن آب"مثالً، .یکی از این معانی اشاره شده استتنها به مواردي

برعکس، .شد می آمده و بهتر بود به معناي اصلیِ آن هم اشاره "تنرففشار قرار گ تحت"مجازيِ 

.ذکر نشده است ،"براي کسی لذتبخش بودن"، یعنی"به کسی چسبیدن"مجازيِمعناي 

نوع فرهنگ -5

و)ي سن، تحصیالت یا تخصص و زبان مادري او یعنی اطالعاتی درباره(اشاره به نوع مخاطب 

)و یا ترجمه درکی یا تولیدي، ازقبیلِ خواندن متن، نوشتن متن فعالیت(کاربرد فرهنگ نیز

کر اگر چنین اطالعاتی در اینجا نیز ذبود سودمند می.امروزه در فرهنگ هاي نو رایج است

براي ترجمه را آن آید  هاي فرهنگ برمی طور که از مدخل آناگر سؤال این است کهیک .شد می

رهنگ بهره این ف به هنگام مسافرت و در برخورد با افراد خارجی ازتوان  میبه کار ببریم، آیا 

.ي متون استفاده کرد براي ترجمهبایست آن را  ا میجست ی

فرهنگ 1ي گستره -6

شامل اصطالحات و عبارت رایج در فارسی "این فرهنگ ، در مقدمه آمده استمطابق با آنچه 

"سنگ هم"که سعی شده است تا اصطالحات انگلیسیِ ذکر شده با اینکه در مقدمه ."است

، دقیقاً معلوم نیست که اصطالحات و عبارات )ص هفت(ارائه شود  اصطالحات فارسی

آیا مثالً، .روند به کدام سطح و سیاق زبان تعلق دارند و در چه بافتی به کار میشده،  گنجانده

1. scope
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.گیرد حاوي اصطالحات عامیانه و روزمره است یا ترکیبات ادبی را هم در بر می تنها این فرهنگ

و جز بیان تعجب،بیان اعتراض،حقوق،پزشکیهایی نظیر  ، از برچسبيموارد معدودالبته در 

".یه جورایی"اند، مانند  هاي بسیاري در فرهنگ فاقد برچسب مدخلاما .است استفاده شدهآن 

زبان مشخص نیست که این ترکیب متعلق به سطح گفتاريِ  در این حالت، براي کاربر غیرفارسی

و اند  فاقد برچسبنیز شده  هاي ارائه معادل.ر نوشتار به کار بردتوان آن را د زبان است و نمی

comeآیا، مثالً، پرسش این است که .آنها مشخص نیست سبک و سیاق of age  به "معادل

.توان در گفتگوهاي روزمره به کاربرد یا این اصطالحی است حقوقی را می "سن قانونی رسیدن

ها مثال -7

هاي  در مورد مثال.کنند و به درك معنا و کاربرد اصطالح کمک میها روشنگرند  اغلب مثال

یا اند  شده ي زبانی استخراج هستند و از پیکره واقعیها  یا مثالفرهنگ این نکته ذکر نشده که آ

.باشند می نویس فرهنگشده توسط  ساخته

.مثال ارائه شده استها  معادل، تنها براي یکی از رندهایی که بیش از یک معادل دا در مدخل    

معادل  7که داراي  "جا زدن"معادل و  2که داراي  "بندي کردن آب"به عنوان مثال، براي 

رفتار "اند، از جمله  ها نیز فاقد مثال برخی از مدخل.است، تنها یک مثال داده شده است

،"زود خوابیدن"،"زندگی همین است دیگه"،"گذرد زمان مثل برق می"،"معقولی داشتن

.و بسیاري دیگر "سرخاب سفیداب کردن"

هاي بعدي برطرف شود، و با  تواند در ویراست که می هاي ذکرشده،با وجود کاستی ،پایانر د     

یک فرهنگ  این موضوع که چنین فرهنگی با این حجم و ابعاد جاي خالیِ در نظر گرفتنِ

به کانات محدود کاري است بس دشوار، کند و به انجام رساندن این طرح با ام دوزبانه را پر می

است مفیدي و اطالعات حاوي مطالب  ت رایج فارسیاو عبار فرهنگ اصطالحاترسد  نظر می

.راهگشا باشدسیار ب،کار ترجمهدر به ویژه ، وطور عامهان بکاربربراي تواند که می
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