
، محمدرضا باطني و )فارسي - انگليسي( فرهنگ همايندهاي پويا

  .صفحه 1264 ،1388ران، انتشارات فرهنگ معاصر، دستيا

  

، تركيب 1طور سنتي اصطالح چه به به آن نسبتاي روزافزون  عالقهميالدي،  90 و 80ي ها  دردهه

، نظري انِشناس ن ميان زبادر ،شد ناميده مي 4واژه- گروهو  3، عبارت واژگاني2واژگاني

: 2008( 5كاوي عقيدة  به. پديد آمدتحليل گفتمان و آموزش زبان  متخصصانِ ونويسان  فرهنگ

شده در  سپرده ذهن و به شده تركيبات ساخته از نقشِاين افراد آگاهي  گرِ اين عالقه نشان، )163

 دريافتهفراد مذكور ا كه شد جا ناشي مي آناز و ،آموزي و توليد زباني بود گفتار، نوشتار، زبان

دهاي به اين واح شخص نسبت شدت وابسته به دانشِ در زبان به مانند تسلط بومي كهبودند  

  .با درجات متفاوتي از پيچيدگي و انسجام دروني است ،6ساخته پيش

ميان،  از اين. تقسيم كرد 8و غيرثابت 7ثابت توان به دو دستة را ميزباني ت تركيبا ،كليطور به

و  9تركيبات غيرثابت نيز به دو گروه آزاد. گيرند تركيبات ثابت قرار ميگروه در  اصطالحات

  .شوند تقسيم مي 10همايندها

  كه وقوع آن است كلمات يا اصطالحات تواليِ ،اي شناسي پيكره از ديدگاه زبان ،همايند

همايندها را  نيز )22: 2001 /1998( 12و جيمز 11هارتمن .)پديا ويكي(تصادفي نيست 

 - 161 :2009( 14سوِنسن .لحاظ دستوري مجاورند كه بهد ندان ميهايي  معناييِ واژه 13ازگاريِس

  :ل استقاي تركيبات آزادو همايندها سه تفاوت اساسي ميان  )160

                                                           

1. idiom 

2. word-combination  

3. fixed expression 

4. phrasal lexeme 

5. A. P. Cowie 

6. pre-fabricated 

7. fixed 

8. non-fixed 

9. free 

10. collocations 

11. R. R. K. Hartman 

12. G. James 

13. compatibility 

14. B. Svensen 
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، ولي در همايندها، كند تبعيت نمي 1پذيري  تركيباز آزاد  يك از اجزاي تركيبات هيچ. 1

 buy a book تركيبِهاي  هريك از واژهمثالً، . پذيري است  حداقل يكي از اجزا مقيد به تركيب

   make a decisionكه در تركيبي مانند آن حال. هاي ديگري جايگزين كرد توان با واژه را مي 

كند چه فعلي با آن  ه تعيين مياست ك  decisionي چنين چيزي صادق نيست و اين واژه

  .كار رود به

جايگزيني در همايندها  كه درحالي، هستند جايگزيني لدر تركيبات آزاد، اجزا قاب .2

ديگر، همايندها  عبارت به. است  جايگزيني قابليكي از اجزا تاحدودي محدودتر است و معموالً 

در ذهن گويشوران  2آماده يا نيمه ساخته صورت پيش به و شوند لحظه خلق نميجزء و در جزءبه

  .اند ذخيره شده

3. ديگر عبارت به .دنشو و تعريف مي درك ،ديگر مستقل از يك جزا،اناي معآزاد،  در تركيبات ،

 يگرخودمعنا و دي ،يكي از اجزاتنها كه در همايندها،  آن حال ،هستند 3خودمعنا ،اجزاي تركيب

  .شود و تعريف مي درك 5اش همايندي شريك واسطة به، يعني 4دگرمعناست

 ، كلِاتدر اصطالح. پذير نيست  عنا تركيبهم در همايندها و هم در اصطالحات، بخشي از م

 .پذيري قرار دارند  به تركيب متمايل برروي پيوستارِ ،كه همايندها آن پذير است، حالنا  معنا تركيب

  :شرح زير نشان داد توان به ا را با ساير تركيبات ميهماينده رابطة ،كليطور به

  .)پديا يكيو( 7اصطالح منجمدشده ← 6همايند وابسته ←تركيب آزاد 

يبي از اول ترك دستة. ژگاني و دستوري تقسيم كردوا توان به دو دستة همايندها را مي

، و مثل اسم، فعل يا صفت ،قاموسي كه در دستة دوم، يك واژة آن هاي قاموسي است، حال واژه

 .وجود دارد ،استحرف اضافه  اغلبكه  ،دستوري يك واژة

  

                                                           

1. combinability 

2. semi-prefab 

3. autosemantic 

4. synsemantic 

5. collocational partner 

6. bound 

7. frozen 
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خودمعناست و  ،پايه. نامند مي 2همايند /آ همديگر را  واژة و 1اصلي را پايه در همايندها، واژة

ويژه براي  به ،كار رفته و دگرمعناست معموالً درمعناي مجازي يا استعاري بهكه  ،همايند /آ هم

  .)162و  164 :2009، سوِنسن(بيني نيست  پيش زبان، قابل غيراهل

منتشر در ايران  و بار  اولينهايي است كه براي  له فرهنگجماز ، فرهنگ همايندهاي پويا

 نويسِ و فرهنگبرجسته شناس  زبان ،دكتر محمدرضا باطني استاد ،فرهنگ مؤلف. است   شده

توسط انتشارات  ،صفحه 1264جلدي در  اين فرهنگ يك. ن استايراآشناي  مشهور و نام

 هب توان فرهنگ يادشده ميهاي مثبت  از ويژگي. چاپ رسيده است هنگ معاصر بهفر

عنوان همايند در اين فرهنگ تركيباتي كه با. كرداشاره   بندي، قطع و حجم مناسب آن صفحه

، هم براي طور كه در مقدمه هم ذكر شد عموماً تركيباتي مفيد هستند كه، همان ،اند آمده

كارگشا هستند و هم براي  ،برند كار مي به 3كه زبان انگليسي را براي اهداف دركي كساني

د نخور چشم مي چند به فرهنگ نكاتياين در . دارند ، مانند ترجمه،4اهداف توليدي هكاربراني ك

  .رسد نظر مي بهسودمند حاضر  ها در محدودة مقالة آنترين  برخي ازمهمكه ذكر 

، و مقدمة انگليسي، درحد يك درحدود پنج صفحه ،فارسي مقدمة: دارددو مقدمه  ،فرهنگ

شايد  .است  مختصر از همايند ارائه شدهعمومي و ي بسيار تعريف ،فارسي در مقدمة. پاراگراف

 ،شد مي ارائهزباني  با ساير تركيبات همايندتفاوت همراه  بهتر  ي دقيقبود كه تعريفن تر آ مناسب

 .سودمندتر باشد براي مخاطبان خاص نيز تا

  

  ي فرهنگها مدخل

جا  رسد كه در همه نظر نمي حال به گشا هستند، بااين سودمند و گره هاي اين فرهنگ غالباً مدخل

 كه موردتوجه ،آن جز، نياز كاربردي و يياز معيارهايي مانند بسامد باال، شفافيت معنا

  .باشد  شده  كافي گرفته ، بهرةاست )2009( نويساني چون سوِنسن فرهنگ

ويژه براي  به ،ها ولي توليد آن ،شوند مي دركآساني  دانيم كه همايندها اغلب به مي

برخي از همايندهاي ذكرشده در اين فرهنگ بسيار . ممكن است مشكل باشد ،زبان غيراهل

  :لغت ترجمه كرد، مانند به و لغت ها را عيناً توان آن كه مي طوري ، بهاند شفاف

                                                           

1. base 

2. collocator 

3. reception 

4. production 
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   Private hospital       بيمارستان خصوصي

  Good behavior         رفتار خوب

  

 و Body languageاند مانند  ل از دو اسممتشك ،اين فرهنگ تركيباتديگر از  برخي

Entrance fee  ، محسوب   اسم مركببيشتر همايند نيستند، بلكه  ،بق نظر سوِنسناطمكه

 در زبان انگليسي، همايندهاي متشكل از دو اسم، )164: 2009( عقيدة سونسن به. 1شوند مي

 beam of lightند، مانند وش يمهم مربوط  ، به)of  عمدتاً(دستوري  وسيلة يك واژة به معموالً

  .grain of riceو 

هاي  هم واژه. اند كليدي ضبط شده واژة است كه همايندها در زيرِ  آمدهفرهنگ  در مقدمة

عام و  كه شايد كاربرِجا آناز). 8ص(ترتيب الفبايي دارند  ،ها كليدي و هم همايندهاي زيرِ آن

 در مقدمةمناسب بود كه  ،كليدي چيست ةمنظور از واژكه نداند درستي  بهشناس  غيرزبان

، همايندها در منظورههاي دو در فرهنگمعموالً  .شد كليدي مي مفهوم واژة اي به فرهنگ اشاره

مورد اغلب تركيبات رعايت در اين فرهنگ نيز چنين اصلي در. شوند پايه مدخل مي واژة زيرِ

عنوان  زير واژة كليدي و هم بههم در موردنظر  همايندشود كه  ولي گاه مشاهده مي  ،شده

 .Plainclothesو   Bank accountاست، مانند  مدخلي جداگانه ثبت شده

  

  گذاري و تعريف معادل

براي  "معادل مناسب فارسي"كه مؤلف تالش كرده تا  فرهنگ ذكر شده است در مقدمة

خوبي انجام  بهب موارد در اغلكه  ،توجهپر اهميت و درخورو اين كاري است  .پيدا كندهمايندها 

 دشوار جا كه هيچ دو زباني كامالً برهم منطبق نيستند، اين كار عمالً آنولي از .است گرفته

 معادلِداراي يك همايند در يك زبان ممكن است  ،)166: 2009(قول سوِنسن  به .است

امالً آزاد ك يدر زبان ديگر نباشد، بلكه اين امكان وجود دارد كه معادلِ آن تركيب يهمايند

مقدمه، (شود  دست داده به" ترين معادل نزديك"اند تا  مؤلف محترم كوشيده ،مورد اخيردر .باشد

  :، ماننددنرس نظر نمي بهشده چندان روان و رسا  فارسيِ ارائههاي  معادلولي در مواردي ). 7ص
                                                           

بنسون و ( BBIفرهنگ همايندهاي گونه تركيبات در فرهنگي همچون  جهت است كه اين همين ظاهراً به. 1

  .اند ثبت نشده) 1986ديگران، 
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    Have sb to do sth     دادن كسي كاري را كردن

  

 .آمده نياز به تفكيك معنايي دارد ك مدخلبراي يا معادلي كه در موارد چندي نيز تعريف ي

  :مانند

  

  False smile          باز لبخند گرم، نيشِ

   Smoke alarm          آژيردود، دودياب

  

واقع بر يك چيز داللت ، دراند تفكيك شدهبا شماره  هايي كه تعاريف يا معادلگاه برعكس، و 

  :دندار

    Sun-blind         سايبان. 2گير     آفتاب. 1

  

دوكمان توضيحي نيز در داخل  بر معادلِ فارسي، ، عالوهدر جلوي برخي از همايندها

  :مانند .است آمده

  

        )است خاطر او داده شده كسي كه مهماني به(=مهمان اصلي 

Guest of honor  
  )توان تمرين قايقراني كرد دستگاهي كه با آن مي (=ماشين قايقراني 

  Rowing machine            
  

پربسامد و براي كاربر كامالً شفاف،  ،آن در موارد ديگر، همايند موردنظر و معادلِ فارسيِ

 .شود آوردن چنين توضيحي احساس نميطوري كه نيازي به  ، بهشده هستند آشنا و شناخته

  :مانند

  

Political refugee    
به كشور ديگري پناهنده  ورشخاطر عدم امنيت در كش اي كه به پناهنده (=سياسي  پناهندة

  )شود مي
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            )نوعي آلت موسيقي (= رگاُ

            Pipe organ 

  

  ها مثال

ميان از ،مثالً. و برخي ديگر فاقد آن هستند  فرهنگ داراي مثالاين برخي از همايندها در 

  Turn to crimeو   Commit crimeتنها  ،اند آمده  Crimeكه در زير  ،همايندهايي

 Organizedو   Crime figure  ،Crime preventionكه درحالي ،اي مثال هستنددار

crime اند فاقد مثال.  

 ها نيز كامالً گويا نيستند و تنها به كاربرد واژه اشاره دارند نه به معناي همايند اغلب مثال

  :مانند. موردنظر

  

 Get a divorce              طالق گرفتن

why doesn’t she get divorce?             گيرد؟ چرا طالق نمي    

  

  كاررفته در فرهنگ م بهعالي وارجاعات 

مانند  ،، انواع مختلف ارجاعو ضروري داردبنيادي نقشي هاي مرجع  جا كه ارجاع در كتاب آناز

كار  ، بههاي معتبر چون ساير فرهنگ هم ،در اين فرهنگ نيز ،ساختار و ارجاع متقابل ارجاع كالن

  .اند شده گرفته 

از ارجاع  ،بيشتر اطالعات ارائةبراي  ها، مدخلدر برخي كه است   آمدهفرهنگ  مقدمةدر 

  :مانند .است  مدخلِ مورد ارجاع با حروف سياه مشخص شده ,صورت دراين و استفاده شده

  

Pensionable salary = Pensionable pay ) 10ص(  

  

به ديگري  ،داليل گوناگون ، بهدشو اي كه به آن ارجاع داده مي معموالً واژهها،  در فرهنگ

ها  نوع ترجيح تر بود كه در مقدمه به داليل اين مواردي مناسب در چنين .است  ترجيح داده شده

  .ارجاع كور استمواردي مانند مثال فوق، در  ،چنين هم. شد مي  اشاره
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وبيش  كم ،دوكمانقالب و  ازجمله ،شده در اين فرهنگ كارگرفته هاي به نشانهكاربرد برخي از 

تمايز  ،استفاده شده خط مورب و عالمت مساوي كه از يدر موارد ليو ،دست و دقيق است يك

 Takeهاي جمله در مدخلاز ،رسد نظر نمي چندان مشخص بهدو  اينبين دقيق 

photographs  و Shoot photographs   ياHail a cab  وCall a cab. 

  

  نتيجه

 ويژه هستند، براي كاربرد و زبان ،اند ر كثرت كاربرد پديد آمدههمايندها براث كه اين با توجه به

كه اين قواعد قابل جا آنولي از. اطالع داشته باشد ها آنشخص بايد از قواعد  ،زباني درست

از راه شنيدن و  ،خود ي و براساس تجربةطور شم را به همايندهازبان  و اهل نديادگيري نيست

خود محدودتر  تجربة با زبان غيراهل كه دليل آن ، و نيز بهبرند ر ميكا صورت صحيح به ، بهخواندن

اي تركيب كنند كه از ديد  گونه يابي در ترجمه، به ويژه هنگام معادل ممكن است كلمات را، به

هاست كه چنين الگوهاي  رهنگف لذا اين وظيفة ،نظر برسد به مأنوسزبان عجيب يا نا اهل

  .ارائه كننداي را به كاربران  ساخته پيش

أليف شده و نخستين فرهنگي است كه با چنين منظوري ت فرهنگ همايندهاي پويا

رغم  بهو  ،كليطور هب .است  كردهپرنگاري ما   فرهنگ عرصةلحاظ، يك جاي خالي را در  ازاين

كه بسياري از  ،كاربردي فرهنگي است بسيار مفيد و فرهنگ همايندهاي پويا، ها برخي كاستي

به  بايد چنين فرهنگي را در زبان فارسي تأليفرو،  ازاين .سازد اربران را برآورده مينيازهاي ك

  .هاي بعدي آن نشست و در انتظارِ ويراست گرفت فال نيك

        ساغر شريفيساغر شريفيساغر شريفيساغر شريفي

        واحد كرج آزاد اسالمي دانشگاه
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