
 
 
 
 
 
 

  رو ارائه ي راهكا زبان فارسي به غير فارسي زباناننحوه ي اموزش اصطالحات  آسيب شناسي
الهام اخالقي                                                                                                                   

  كارشناسي ارشد آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان دانشگاه فردوسي مشهد                   
  چكيده

تي اگر معني تمام كلمات آن عبارت را يعني ح .اللفظي ندارند اصطالحات عباراتي هستند كه معناي تحت
اين موضوع ممكن  . ، ممكن است باز هم معني عبارت گيج كننده باشدباشيم  بدانيم و از دستور نيز آگاه

توان در ابتدا از  . پس به عنوان يك راه حل ميآسيب پذير كند  انزبان فارسياست آموزش آن را به غير 
روند آموزش از ساده به مشكل پيش ، ترتيب  بدين. ا مفهوم مشترك بين دو زبان بهره جست باصطالحات 

خواهد رفت و در ضمن يادگيري اين تعداد اصطالح در زبان آموز انگيزه يادگيري اصطالحات بيشتري را 
عه اصطالحات . در اين بررسي مجمو كنند كند كه هر دو امر روند آموزش را به طور كلي تسهيل مي ايجاد مي

و با استفاده از  و بالعكسمشترك فارسي و انگليسي براي آموزش سطح مقدماتي فارسي به انگليسي 
 معتبرترين فرهنگ اصطالحات گردآوري شده است.

  ، زبان فارسي، غيرفارسي زبانان ، مفهوم مشترك : اصطالحات كليدواژه
 

  مقدمه
اللفظي معنايي ندارد، حتي اگر معني تمام كلمات آن  تحتهر زباني عبارات و اصطالحاتي دارد كه به صورت 

عبارت يا اصطالح را بدانيم و از دستور زبان نيز آگاه باشيم، معني عبارت ممكن است باز هم گيج كننده 
اللفظي آن با معني  ري است كه معني تحتمتوان گفت اصطالح، عبارتي غيرمنطقي و غيرگرا باشد. مي

كار بيهوده  "به معني  "آب در هاون كوبيدن  "عبارت . مثالً ) 5: 77(قنبري، ارداش تفاوت بسيار د اصلي
همان طور كه مي بينيد معناي واقعي اين عبارت بسيار متفاوت از معناي تحت اللفظي آن  است.  "كردن 

معناي خاص كه به سبب است . اصطالح يا عبارات اصطالحي ، مجموعه واژگاني هستند با ساخت ثابت و
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هاي آن حدس زد  اللفظي واژه توان از معناي تحت مفهوم آن را نمي ، ي بيان تصويري يا معناي مجازي  يوهش

اي در  ها، اصطالحات عاميانه، افعال تركيبي و عبارتهاي محاوره المثل ). بسياري از ضرب10: 1382پور،  (نيلي
شنيدن يا خواندن مكرر آموخت و چون  اين زمره قرار دارند. اين اصطالحات را بايد آگاهانه و از طريق

. اما خوشبختانه اين  ، به خاطر سپردن آنها است الگويي براي يادگيري آنها وجود ندارد تنها راه يادگيري
ي جالب توجه در مورد اصطالحات آن است كه اگر  . نكته ي زبانها وجود دارد عناصر زباني تقريباً در همه

هاي مختلف با يكديگر متفاوت هستند و از نظر فرهنگي و  ساختاري در زبانچه اين واحدهاي زباني از نظر 
، با اين وجود غالباً بيانگر معاني  ي آنها مطرح شود اجتماعي هم ممكن است داستانهاي متفاوتي درباره

بهره مزيت  توان از اين . در فرآيند تدريس زبان فارسي به يك خارجي زبان مثالً انگليسي، مي يكساني هستند
منظور از اصطالح  استفاده كرد . جست و از اصطالحات مشترك در امر اموزش هر يك از اين دو زبان

.  ي محتوايي آنها با هم يكي است ، بن مايه ، آنهايي است كه با وجود تفاوتهاي ساختاري و واژگاني مشترك
ي همزماني  مطالعه بيان آسيب هاي روش هاي موجود آموزش اصطالحات و،  هدف اصلي اين تحقيق

توانند در فرآيند آموزش هر يك از اين دو زبان به كار  اصطالحاتي است كه در دو زبان مشترك هستند و مي
  گرفته شوند. 

 2هاي مشترك  توان اصطالح ، متوسطه و پيشرفته تقسيم كنيم مي اگر يادگيري زبان را به سه سطح مقدماتي
  . وع كرد و ساير اصطالحات را در مرحله بعد آموزش دادزبان را در سطح مقدماتي يا متوسط شر

به كارگيري دانش زبان اول در روند يادگيري زبان دوم  آمده است) 1380الديني ( وهمشك رطور كه د همان
  . )33 :1380،اي ديگر كند(شيوه گاهي به صورت عوامل مثبت تسهيل كننده عمل مي

اوليه زبان آموز كار يادگيري اين دسته از اصطالحات را تسهيل در اينجا هم زبان اول و معرفت و بينش 
 اصطالح زبان دوم را كه برايش بسيار ساده بوده ياد بگيرد 100كند در ضمن اينكه وقتي زبان آموز حدود  مي

انگيزه نيروي   در ضمنكند و اي قوي براي آموختن ساير اصطالحات در او ايجاد مي  ، اين موفقيت انگيزه
مشكوه  ( نمايد كند، تعيين مي است كه ميزان توان و نيز زماني را كه زبان آموز صرف يادگيري ميمهمي 
  . )732: 1371 الديني ،
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  مباني نظري
شناسان به موضوع قابل توجهي تبديل شده  ي بين انديشه و مفاهيم واژگاني، براي زبان هاست كه رابطه مدت

ي شناخته شده در اين زمينه هستند. در  رش زبان انديشه، دو نظريهاست. دو نگرش مشهور نسبيت زباني و نگ
، متفاوت از زبان  ، فرض بر آن است كه زبان انديشه هاي پينكر است فرضيه زبان انديشه كه مبتني بر پژوهش

  اي بين اين دو وجود ندارد. ارتباط است و رابطه
ان، به طور كامل، قابل بيان نيست. پيروان اين دارد، از طريق زبوجود چه در ذهن  تر، آن به عبارت ساده

گوييم، مطالب را از انديشه به زباني مثل فارسي، انگليسي يا هر زبان ديگري  ديدگاه معتقدند وقتي سخن مي
ي زبان انديشه  هاي پينكر است و فودور نيز به بحث درباره ترجمه ميكنيم. اين ادعا مبتني بر پژوهش

ي  داند كه از زبان ارتباطي متفاوت است. اما فرضيه ا نظام محاسباتي درون ذهن ميپردازد و اين زبان ر مي
نسبيت زباني كه بيش از همه با نام سايير و وورف پيوند خورده است، بر اين فرض استوار است كه جهان ما 

دريدا است كه  ي زبان ماست. اين ديدگاه در فلسفه نيز مورد تاييد فيلسوفاني چون تا حدي ساخته و پرداخته
كه معتقد به  ي ضعيف آن سازد. اين فرضيه دو نسخه ي قوي داشت. نسخه معتقدند زبان، جهان ما را مي

شناسان مكاتب مختلف قرار دارد. در پژوهش  هنوز هم مورد توجه زبان، وجود رابطه بين زبان و جهان است
) خاص هر فرهنگ در اصطالحات آن به حاضر نيز تبلور جهان پيرامون (اشياء، حيوانات، غذاها و غيره

در آموزش اصطالحات مشترك نياز به تغيير جهان بيني نيست ، در  شكلي خاص و ويژه قابل مشاهده است.
  نتيجه يادگيري بدون درگيري ذهني خاصي به سرعت صورت مي گيرد.

  
  ي تحقيق پيشينه
گردد. از آن زمان فرهنگ شعوري  مي به قرن دهم باز ،اي از اصطالحات فارسي ي تدوين مجموعه پيشينه

نيشابوري وجود دارد كه در آن اصطالحات زبان فارسي به زبان تركي توضيح داده شده است (شكراللهي، 
همچون فرهنگ  .هاي متفاوتي در اين زمينه تدوين گشته است از آن زمان تاكنون فرهنگ. )10: 1383

)، فرهنگ اصطالحات انگليسي و فارسي 1359اصطالحات كاربردي انگليسي به فارسي اردشير جي (
كاربرد ، )1369وثوقي (اثر ـ فارسي و چگونگي كاربرد آنها )، فرهنگ اصطالحات انگليسي1363زي (رفرام

) و دهها عنوان 1377ـ فارسي قنبري ( فرهنگ اصطالحات كاربردي انگليسي ،)1371اصطالحات متين (
  .ديگر
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البته كارهايي هم همچون پژوهش حاضر انجام گرفته اما نه در مورد زبان فارسي و انگليسي. از جمله 

  ).1366تعبيرات و اصطالحات و امثال مشترك فارسي و آذربايجاني ارژنگي (
به عنوان منبعي  فهرست اصطالحات مشترك فارسي و انگليسي آنتوان از ميو استاين پژوهش كاربردي 

  استفاده كرد.در سطح مقدماتي  به انگليسي زبانها فارسي براي آموزش سريع اصطالحات
  

  ها داده
زبانان براي بيان مفهوم معني كه ترجمه  گردد كه فارسي اصطالح به مفهوم وسيع آن شامل عباراتي مي

توان اصطالحات مربوط  نوشتن. ميه غنگ قورباخرچهمچون  ، برند كار ميبه اللفظي آنها معلوم است   تحت
دسته اول اصطالحات با مفهوم و ترجمه يكسان  .دسته تقسيم كرد 2زبان را به صورت تطبيقي به  2به 

. پيشنهاد خواهد بوديادگيري از آسان به مشكل  . به اين ترتيبكلمات و دسته دوم اصطالحات مجزا از هم 
حات مشترك زبان فارسي و انگليسي يروي كرده و اول اصطالشود يادگيري اصطالحات هم از اين قانون پ مي

نا گفته نماند  همه ما مي دانيم  تدريس در بافت يكي از بهترين و موثر ترين  شود. به صورت تطبيقي ارائه مي
روش هاي تدريس مي باشد . اما توجه داشته باشيد با چنين تقسيم بندي لزوم تدريس در بافت از بين مي 

زبان وجود ندارد و همين وجود مطابقه ، يادگيري آسان را در پي دارد. در  2هيچ تفاوت بافتي در  ، زيرا رود
  كه در هر دو زبان مفهوم مشتركي دارند را مشاهده مي كنيد:فارسي  و اصطالحات انگليسي  جداول زير 
 My mouth watered  دهانم آب افتاد

 l am counting on you  كنم روي تو حساب مي

 He has sown his wild oats  آرد خود را بيخته

 To roll up one's sleeves  آستين خود را باال زدن

 Crocodile tears  اشك تمساح

 Between pillar and post there may be rescue از اين ستون به آن ستون فرج است

 Put ones heart and soul into some thing از دل و جان مايه گذاشتن

 Be afraid of one's own shadow  از سايه خود ترسيدن

 In one ear and out of the other از يك گوش شنيدن و از گوش ديگر بدر كردن
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 Don't look a gift hors in the mouth شمارنداسب پيشكشي را دندان نمي

 Make a name for oneself  اسم در كردن

 Reduce some thing to dust  با خاك يكسان كردن

 Twist the lion's tail با دم شير بازي بازي كردن

 Keep pace with some one  با كسي همگام شدن

 It is not worth a damn of god ارزد به لعنت خدا هم نمي

 Stretch your legs according to your coverlet پايت را به اندازه گليمت دراز كن

 Skin some one a live پوست كسي را زنده زنده كندن

 Show one 's teeth چنگ و دندان نشان دادي

 Put a spoke in some ones wheel چوب الي چرخ كسي گذاشتن

 Be all eyes and ears سراپا چشم و گوش بودن

 Words are but wind  حرف باد هوا است

 Put words in some one's mouth حرف توي دهن كسي گذاشتن

 Dream about for some body  خواب ديدن براي كسي

 Make one's blood boil خون كسي را به جوش آوردن

  Suck some one's blood  خون كسي را مكيدن

توان بست اما دهن مردم را در دروازه را مي
  توان بست نمي

A jar's mouth may be stopped , a man’s can not 

 In a calm see every man is a pilot در درياي آرام همه كس ناخدا است

 Bury one self in one's work ور شدن در كار خود غوطه

 Nip something in the bud  در نطفه خفه كردن

 Keep one's hand in )عمالً وارد بودن(دست اندر كار بودن 

 Reveal one's hand  دست خود را رو كردن

 I have my hands tied  دستم بند است

 Bind some one's hand and food دست و پاي كسي را بستن
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 Set one's heart on دل خود را به كاري بستن

 Turn one's stomach  دل را به هم زدن

 Make mischief between two persons  دوبهم زني كردن

 Two gulps and a half are still due to him دو قورت و نيمش باقي است

 A joint pot does not boil جوشد ديگ شراكت هرگز نمي

 Follow a things foot prints  درپاي چيزي را گرفتن

 Mealy – mouthed  زبان باز

 A dog's life  زندگي سگي

 Cut the ground from under some one زير پاي كسي را خالي كردن

 Let the grass grow under one's feet پاي كسي علف سبز شدنزير

 Break one's promise  قول خود را شكستن

 Better be the head of a dog than the lion’ tail سم سگ بودن بهتر از دم شير است

 Have a heart of stone  سنگدل

 Rip up the belly of a person شكم كسي را سفره كردن

 Play fast and loose كن سفت كن درآوردنشل

 He knows one point more than the Devil  دهد شيطان را درس مي

 The eagle does not catch files ي شهبازان نيست صيد ملخ شيوه

 Parrot – fashion  طوطي وار

 The stone age  عصر حجر

 Dive into a book  غرق در مطالعه

 Get away with  تنرفدر رقص

 A gentleman's agreement  قول مردانه 

 Make faces  قيافه كردن

 It came to the pinch  كار به جاي باريك رسيد
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 Take the bread out of one's mouth كسي را از نان خوردن انداختن

 Make a fool of some one كسي را آلت دست قراردادن

 Draw some one into conversation  كسي را به حرف كشيدن

  Leave some one a lone دخالت نكردن«كسي را به حال خود رها كردن

 Give one a lift  كسي را سواري دادن

 Leave some one in the lurch  كسي را قال گذاشتن

 Atone for some thing  كفاره چيزي را دادن 

 Biting words  كلمات نيشدار

 Come short  كوتاه آمدن

 Move mountain كوه را جابجا كردن (كار مهمي انجام دادن)

 ?The cat's got your tongue گربه زبونتو خورده (الل شدي)

 A wolf in sheep's clothing  گرگ در لباس ميش

 Bite off more than one can chew لقمه بزرگتر از دهان خود برداشتن

دائم دعوا«پريدنمثل سگ و گربه به هم
  »داشتن

Fight like cat and doge 

 Seal one's lips مهر بر لب زدن (سكوت اختيار كردن)

 
  خالصه و جمع بندي

روش آموزش اصطالحات فارسي كه در حال حاضربراي آموزش به غير فارسي زبانان   به كار مي رود روش 
صحيحي نيست و ايرادات بسياري برآن وارد است . يكي از اين ايرادات به تعويق افتادن يادگيري 

اصطالحات است . اصطالحات تا مرحله ي پيشرفته است . ايراد ديگر نبود دسته بندي نظام مند و هدف دار 
مشاهده مي شود در بسياري از موارد آموزش اصطالحات ناديده گرفته مي شود و يادگيري آن به عهده ي 
خود زبان آموز مي افتد . مواردي از اين دست كل يادگيري زبان فارسي را دستخوش خود مي كند و نياز به 

زبان از شيوه ي ويژه ي يادگيري همان بخش  حل مسأله و ارائه ي راهكار دارد . بايد براي آموزش هر بخش
استفاده كرد . مثالً دستور زبان فارسي و ادبيات زبان فارسي نياز به دو راهكار متفاوت دارند . اصطالحات 
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زبان فارسي هم نياز به راهكار ويژه ي خودش دارد . فرض كنيم تصميم داريم زبان فارسي را به يك 

  توان براي آموزش اصطالحات از اين اصول بهره جست :   انگليسي زبان آموزش دهيم . مي
ي  ين اصطالحات زبان فارسي و انگليسي قرابت معنايي وجود دارد. اين قرابت معنايي بويژه در حيطهب 

توانند  شود. با در نظر گرفتن اين موضوع هر يك از اصطالحات مشترك دو زبان مي واژگان بيشتر ديده مي
ريزي درسي مورد  عنوان ابزاري مناسب براي انتقال مفاهيم فرهنگي، در راستاي برنامههنگام آموزش، به 

    گيرند. استفاده قرار مي
فرهنگ گويشوران آن زبان ادبيات و توان گفت بخشي از اهداف آموزش يك زبان، آشنايي با  به طور كل مي

وه اشتراك معنايي است بررسي است. از آنجا كه اصطالحات زبان فارسي با كشورهاي زيادي داراي وج
تواند در روند آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان  هاي زباني اين عناصر فرهنگ محور مي بيشتر جنبه

ي اصطالحات زبان فارسي و ساير  شود مطالعات تطبيقي بيشتري درباره موثر واقع شود. بنابراين پيشنهاد مي
ا را داريم انجام شود. اين امر به شناساندن ادبيات و فرهنگ غني كشورها كه قصد آموزش زبان فارسي به آنه

  ايران به كشورهاي ديگر و عالقمند يادگيري زبان فارسي كمك شاياني خواهد رد.
استفاده از اصطالحات داراي واژگان مشترك در دو زبان به ميزان قابل توجهي در آموزش واژگان هم موثر 

تواند روند  آموزش را  اصطالحاتي كه بيشترين ميزان اشتراك را دارند مي خواهد شد. بنابراين استفاده از
توان آنها را از همان مرحله مقدماتي  بندي كردن اصطالحات، مي تسهيل كند به عالوه با جداسازي و دسته

تر را آموزش داد. مثالً  تر و فرهنگ وابسته شروع كرد و همگام با پيشرفت يادگيري، اصطالحات مشكل
طالحاتي مثل دهانم آب افتاد را در مراحل مقدماتي و اصطالحاتي مثل شب آبستن است تا چه زايد سحر اص

بندي دقيق آن در مراحل مختلف يادگيري  در مراحل پيشرفته. در اين ميان پيوستاري وجود دارد كه با دسته
اي آموزش اصطالحات در مرحله چه در اين مقاله ديديد اولين گام بر آن . اقدام به آموزش به موقع آن كرد

  مقدماتي بود.
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