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  زبان روسي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران ياردانش. 1
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  7/12/91: پذيرش                                                  31/4/91: دريافت
  

  چكيده
آيد كه  شمار مي نويسي زبان فارسي به زمينة فرهنگ نسبت جديد در پژوهشي به فرهنگ بزرگ سخن

اين فرهنگ . اي است هاي برجسته هاي پيشين، داراي نوآوري از دستاوردهاي فرهنگ گيري بهره ضمن
ها و  ها و ارائة مثال ها، به آوانويسي، تركيبات واژه ضمن استفاده از پيكرة زباني در انتخاب واژه

دخيل هاي  ويژه واژه ها به يابي واژه هاي اين فرهنگ، ريشه گي يكي از ويژ. شواهد مناسب پرداخته است
در  ،اما با بررسي دقيق. شود ها نَود واژة روسي نيز ديده مي در زبان فارسي است كه در ميان آن

زمان  هم. پردازيم مشاهده كرديم كه در مقالة حاضر به آن مي هايي كاستيها  اين واژه شناسايي ريشة 
بعضي از در . كنيم مي، موارد ديگري را نيز تحليل فرهنگ بزرگ سخنها در  گونه واژ با بررسي اين

ها گاه تغييرات آوايي و در  هاي روسي تغييرات معنايي و يا حوزة معنايي، در برخي از آن واژه وام
پس  ؛ ولياند هايي نيز روسي انگاشته شده واژه وام. گروهي ديگر نيز تغييرات دستوري پديده آمده است

اند كه به زبان روسي وارد شده و  ههاي اصيل فارسي بود ه ها واژ بررسي مشخص شدند كه آن از
   .اند سپس با تغييرات آوايي به زبان فارسي بازگشته

  
  .شناسي گيري، زبان فارسي، ريشه زبان روسي، وام فرهنگ بزرگ سخن،واژه،  وام: هاي كليدي واژه

  

   مقدمه. 1
هاي  يابد و در وسعت و دامنة آن دگرگوني كه در طول زمان تحول مي ستاي پويا زبان پديده

گيري واژگاني از ساير  هاي مختلف، وام هاي زبان ترين ويژگي يكي از مهم. دهد زيادي رخ مي
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هاي دخيل و مسائل مربوط به آن همواره يكي از  هاي واژه شناسايي ريشه. هاست زبان
  . است شناسي بوده علم زبان موضوعات مهم در

گيري از مسائل  هاي قرضي و وام واژه. ها از جايگاه خاصي برخوردارند واژه گيري، وام در وام
اي ضمن  هر جامعه. شناسان ايراني بوده است محوري زبان است كه همواره مورد توجه زبان

گر نيز قتضاي پويايي داخلي خود پيوسته درحال تغيير است، بر اثر ارتباط با جوامع ديا  اينكه به
با جوامع ديگر در ساختمان و كاركرد  ارتباطتغييراتي كه بر اثر . شود دستخوش دگرگوني مي

هاي قرضي در  يابد و موجب پيدايش پديده شود، در واژگان زبان نيز بازتاب مي جامعه ظاهر مي
هاي  گيري زباني روندي عام است كه در بخش قرض ).78: 1373باطني، (شود  زبان مي
گيري زباني را به انواع  از اين ديدگاه، قرض. افتد هاي مختلف اتفاق مي شكل زبان به گوناگون

   ).89: 1391مدرسي، (اند  واژگاني، واجي و دستوري تقسيم كرده
شناسي ارتباط مستقيم دارد و از اين ديدگاه  واژه با بحث ريشه عنوان وام درج يك واژه به

گاه در مشخص شدن اصل و ريشة . معلوم شودو درستي يا نادرستي آن  ،بايد سنجيده
زبان فارسي، از  ةشناسي واژگان نيز در حوز تعيين ريشه. شويم ها دچار لغزش مي واژه

برهان  لغت فرس،كه در آثاري مانند  ، چنان؛نويسان بوده است ديرباز مورد توجه فرهنگ
و  معين، خداده هاي نامه لغت .به اين موضوع توجه شده است فرهنگ رشيديو  قاطع

شناسي  اي هستند كه به ريشه زبانه هاي يك اخير نيز از فرهنگ ةدر دور فرهنگ بزرگ سخن
   .اند ها پرداخته واژه

شناسي  هاي زبان هاي فارسي و روسي در حوزة پژوهش از آنجا كه روابط زباني زبان
ازديدگاه  فرهنگ بزرگ سخناهميت زيادي دارد، در اين مقاله به بررسي دستاوردهاي 

  .پردازيم هاي دخيل روسي در زبان فارسي مي شناسي واژه ريشه
در  فرهنگ بزرگ سخن،گويي به اين مسئله است كه در  اين تحقيق درپي بررسي و پاسخ

درستي ثبت شده و در  هاي روسي زبان فارسي تا چه حد به واژه مقايسه با منابع روسي، وام
به چه شكل در داشتن، صورت مغايرت  رند و درچه مواردي با منابع روسي مغايرت دا

منابع روسي  از منظرلحاظ اشتقاق،  ها به در تحليل، واژه. اند مراجع روسي ثبت و ضبط شده
  . اند بررسي شده
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  مروري بر پيشينة مطالعات . 2
هاي  زبان و دستگاه. هاي زباني در جايگاه خاصي قرار دارند ها در كنار ساير دستگاه واژه

همه ) ها دستگاه صوتي يا فونولوژي، دستگاه دستوري يا گرامر و دستگاه واژه(سازندة آن 
ميان سه دستگاه زبان آنكه بيشتر دستخوش تحوالت اجتماعي  از در معرض تغييرند؛ ولي

  ). 74: 1373باطني، (هاست  شود، دستگاه واژه مي
هاي مختلف  ي روسي و تلفظها دخيل بودن واژهبه  دهخدا ةنام لغتدر دورة معاصر، در 

 فرهنگ معيندر  ،همچنين. است يكه در نوع خود كار ارزشمند اشاره شده است ها آن
شناسي  در زبان ياند كه اين نيز تحول مهم ها آوانگاري هم شده شناسي، واژه بر ريشه عالوه

  .آيد شمار مي فارسي به
اثر محمد ) 1383(شناختي زبان فارسي  فرهنگ ريشهها، از  در ميان ساير پژوهش

رو، آثار موجود در اين حوزه  اين از. دوست ياد كنيم كه در جلد نخست متوقف مانده است حسن
كه منابع ... ها مانند انگليسي، آلماني، فرانسه، روسي و هاي ساير زبان وجه با پژوهش به هيچ

   .، قابل مقايسه نيستنداست  باره نوشته شده متعدد و مفصلي در اين
 .ويژه داخلي بوده است ، بهپژوهشگرانها در زبان فارسي همواره مورد توجه  واژه وام

كلمات روسي « :عنوان برخي از اين تحقيقات كه در اين حوزه انجام شده، به اين شرح است
تغيير  :واژگان روسي در زبان فارسي«، )1384(از صادقي » ها در زبان فارسي و تاريخچة آن

زاده  گل از آقا» ظاهر دخيل، اما اصيل هاي به واژه«، )1385(از محمدي » ها ويژگي معنايي آن
هاي   شناسي راهشناسي، معناهاي اجتماعي روسي در زبان فارسي، ريشهواژه وام«، )1387(

از گلكار » هاي روسي در گويش مازندراني واژه بررسي وام«، )1389(از محمدي » گيريوام
سياسي ورود واژگان بيگانه نظامي به زبان  - بررسي علل و عوامل تاريخي«و ) 1390(

  ). 1391(از نيكوبخت » ش.ه 1300فارسي در دورة قاجاريه تا سال 
در . يكسان نيست هاي روسي در منابع مختلف و براساس مستندات متفاوت واژه تعداد وام

جلدي فارسي  شده در فرهنگ يك هاي روسي ثبت واژه تعداد وام ،شده يك بررسي مستقل انجام
  ةنام هاي روسي در لغتواژه تعداد وام ،)113- 90: 1385محمدي و گلستان، (واژه  37عميد 

واژه  85جلدي فارسي معين  6 و در فرهنگ) 1386دهخدا، (واژه  80جلدي فارسي دهخدا  16 
  ).172: 1390عبدالتاجديني، (است ) 1375معين، (
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   فرهنگ بزرگ سخنهاي روسي در  واژه بررسي و تحليل وام. 3
فرهنگ  ،ها ضروري است و در اين ميان واژه ها و وام براي بررسي واژه أآگاهي از زبان مبد

شناسي وجود  ريشه  فرهنگ چند در زبان روسي. شناسي كشورها جايگاه خاصي دارد ريشه
شناسان ايراني بوده  شناسان روسي و روس باندارد كه همواره مورد استفاده و استناد ز

شناسي زبان روسي استفاده شده كه مشخصات  در اين تحقيق از سه فرهنگ مهم ريشه. است
  : ها به اين شرح است كلي آن

- Etymological Dictionary of the Russian Language: 

چهار جلد تنظيم شده و كه در ) 1986-1987( 1فاسمر. ماز  شناسي زبان روسي فرهنگ ريشه
از زبان آلماني به زبان روسي ترجمه  2اين كتاب را تروباچف. هزار مدخل است 18داراي 

شناسان  هاي واسطه و نظر ريشه در هر مدخل معناي واژه، ريشة آن، زبان. كرده است
  . بارة آن واژه آمده است در

- Etymological Dictionary of the Russian Language:  
كه در يك جلد و  )1994( 3بابرُوا. آ.شانسكي و ت. م.از ن شناسي زبان روسي فرهنگ ريشه

   .مدخل نوشته شده است 626
- Etymological Dictionary of the Russian Language (1910-1914):  

كه در سه جلد منتشر ) 1914-1949( 4پِرِآبراژنسكي. از آشناسي زبان روسي  فرهنگ ريشه
داشته  اين فرهنگ اهميت زيادي. كار رفته است نگارش آن روش مقايسة تاريخي به شده و در

 . شود و در حال حاضر نيز به آن استناد مي است

در مواردي كه در سه فرهنگ باال به واژهاي مورد بررسي در اين پژوهش ارجاعي داده 
براي استناد استفاده  )واژههزار  35با ( 5بولكو. ان.آ هاي خارجي فرهنگ بزرگ واژهنشده، از 
 . شده است

هاي حسن انوري و همكارانش در طي بيش از هشت  حاصل كوشش فرهنگ بزرگ سخن
 اين فرهنگ. نويسان زبان فارسي است شناسان و فرهنگ سال تالش و كار صدنفره از لغت

ها،  اي دارد؛ ازجمله سود بردن از كار گروهي، آوانگاري، تعريف مدخل هاي برجسته ويژگي
دهي  هاي مناسب، ذكر ريشة واژگان، روش ارجاع تركيبات و تعبيرات، آوردن شواهد و مثال
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هاي اخالقي، اجتماعي و  ها و اهميت به جنبه ها، بيان كردن حوزة كاربرد واژه در تعريف
ها در  گونه واژه اي كه بايد به آن اشاره كرد، هم عدم مستندسازي اين اما نكته. ها تاريخي واژه

عنوان  هها، ب گونه استنادي به روسي بودن اين واژه است و هم اينكه هيچ فرهنگ بزرگ سخن
  . شود هاي دخيل روسي، مشاهده نمي واژه

/ ههزار سرواژ 75كه شامل بيش از  -فرهنگ بزرگ سخنجلد  8 ةبا بررسي واژه به واژ
دخيل از زبان  ةواژ 90روشن شد كه  -مدخل فرعي است/ ههزار سرواژ 45مدخل اصلي و 

توان  ها را مي اين واژه ،طور كلي به. بيان شده است واژه 6 ةريش فقطكه  در آن آمده روسي
  :بخش تقسيم كرد سهبه 

واژه را شامل  73ها نيامده است كه  هاي دخيلي كه روسي معرفي شده و ريشة آن واژه. 1
  .  ]'[estep – استپ، ]'[oros – ارس، [ātriyad] – آتريادشود؛ مانند  مي

كه شش واژه  هم آمده است ها هاي دخيلي كه روسي معرفي شده و ريشة آن واژه. 2
 – بكسل، [boksovāt] – بكسوات، [berezent] – برزنت، ]'[estekān – استكان: است

[bokse₍₍₍₍o₎₎₎₎] ، چمدان– [čamedān]، سالدات – [sāldāt] .  
ها نيامده است؛ اما در منابع روسي  هاي دخيلي كه روسي معرفي شده و ريشة آن واژه. 3

 ، [pit]– پيت ،]' [āršāl– آرشال؛ مانند استها نيز يافت نشد كه يازده واژه  معادل آن
   . [gālingor]– گالينگور
  

به  فرهنگ بزرگ سخناند؛ اما در  هاي دخيلي كه روسي معرفي شده واژه .3- 1
  اي نشده است ها اشاره ريشة آن
  :شوند به دو دسته تقسيم مي واژه هستند، 73كه درمجموع  ها اين واژه
فرهنگ واژه است و در  28ها  تعداد آن: هاي دخيلي كه ريشة روسي دارند واژه .الف

فقط به روسي بودن واژة فارسي اشاره شده و اصل روسي آن بيان نشده  بزرگ سخن
شود و اين از وظايف  هاي عمومي فقط واژه و نه ريشة آن ذكر مي هرچند در فرهنگ. (است
ها را  ما در اينجا با استناد به منابع روسي، اصل روسي آن.) شناسي است هاي ريشه فرهنگ

  نخست واژة فارسي و تلفظ آن را در بين عالمت .ايم كردهنيز مورد توجه قرار داده و تحليل 
سپس برپاية نتايج تحقيق حاضر و فقط با . ايم آورده فرهنگ سخنو معناي آن را از  ] [ 
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همراه بحث و بررسي با توضيحات  استفاده از منابع روسي، واژة معادل به زبان روسي را به
ناآشنا به زبان روسي فرم نوشتاري واژة روسي براي خوانندگان . ايم و استنادات الزم آورده

  .ايم آورده( ) به زبان فارسي در بين عالمت  آن راو نه تلفظ 

отря . اي از سربازان دسته :[ātriyad] – آترياد .1д)اين  )219 :1994(شانسكي ): آترياد

  .داند واژه را روسي مي
) 522 /3 :1987(فاسمر ): روس(  русь. كشور روسيه؛ مردم روسيه :]'[oros – ارس .2
در زبان كالميكي  оrоsدر زبان تاتاري و  urusفرم گويد  ميداند و  را روسي مي Русь ةواژ

  .ثبت شده است

сте . خشك جلگة پهناور و بدون درخت در نواحي نيمه :]'[estep – استپ .3пь )پتس :(
. ريشة اين واژه روسي است )303 :1994(و شانسكي ) 756-755 /3 :1987(استناد فاسمر  به

دليل ويژگي زبان فارسي و  به  صدا وجود دارد؛ اما  در ابتداي واژة روسي، دو حرف بي
  . تسهيل در تلفظ، در زبان فارسي در ابتدا حرف الف اضافه شده است

صورت راست و ايستاده نگه  در ژيمناستيك نوعي حركت به :]'[eskobkā – اسكوبكا .4

ско. الت خميده و جمع بودن بدنداشتن بدن پس از حбка )كوبكا1987(فاسمر  گفتة به): س: 

 هدر ابتداي واژ. گرددروسي برميскоба اين واژه به  ة، ريش)9 :1994(و شانسكي ) 643 /3
  . است شدهبه زبان فارسي حرف الف اضافه 


больше. [bolševik] – بلشويك .5вик )(اعتقاد شانسكي  به): بالشويكIbid: 29( اين ،
  .واژه روسي است

) پيروگ( пирогاين واژه از واژة  :)پيراژكي( 
пирожки. [pirāški] – پيراشكي .6
ريشة اين  ،)243 :1994(و شانسكي ) 266-265 /3 :1987(فاسمر  نظر  ساخته شده است كه به

معناي مفرد  گفتني است كه شكل جمع واژة روسي در زبان فارسي به .واژة روسي است
  . رود كار مي به

لقب ) منسوخ] (ريشه با سزار ، همtsar: ، از اسالويtzar ،tsar.:فر[ :[tezār] –تزار  .7
اين واژه از دوران روسي  ،)Ibid: 356( عقيدة شانسكي به): ثار( царь. پادشاهان روسيه

  .باستان در زبان روسي وجود داشته است
اي براي محاسبة جمع و تفريق شامل چند رشته سيم كه در وسيله :[čortke] – چرتكه .8
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معرفي شده  scetkeاين واژه برگرفته از فرهنگ فارسي معين در  .چهارچوبي قرار دارد
صادقي در مقالة خود با عنوان . اي وجود نداردحالي كه در زبان روسي چنين واژه است؛ در

 чёткиگويد كه واژة فارسي از  مي» ها كلمات روسي در زبان فارسي و تاريخچة ورود آن«
روسي ) شّيوتي( cчётыرسد چرتكة فارسي از نظر مي به. گرفته شده است) معناي تسبيح به(

   ).108-107: 1390عبدالتاجديني، (بقت دارد الحاظ معنا با آن مط گرفته شده باشد؛ زيرا به
گرم و حجم مايعات معموالً  125گيري وزن معادل  واحد اندازه :[čatvar] – چتور .9

че. ليتر ميلي 125الكلي тверть  )اي روسي است  واژه ،)1994(استناد وينگرادف  به: )چِتْوِرت

 .كار گرفته شد گيري به سيستم اندازه در كه از نيمة دوم قرن شانزده در روسيه
اي روي  صورت تسمه قسمتي از يراق حيوانات باركش كه به. 1 :[xāmut] – خاموت .10
هايي كه براي نگه داشتن آرماتور دور آن حلقه  مفتول) ساختمان( .2 .ها قرار دارد شانة آن


хому.  شود ميт )است كه باستان اين واژة روسي  ،)259 /4 : 1987(فاسمر  نظر به): خاموت
   .گردد مي بر hаmа به يوناني آن منشأ

у. نوعي مرغابي كوتاه با گردن كوچك :[xutkā] – خوتكا .11тка )استناد  به): اوتكا
  .  روسي است утыريشة خود اين واژة  ،)337 :1994(و شانسكي ) Ibid : 174(فاسمر 

дро. [doroške] – درشكه .12жки )و شانسكي  )540 /1 : 1986(فاسمر  :)دروژكي

  .دانند روسي مي *дрогаريشة اين واژه را  )180 : 1994(

запа. [zāpās] – زاپاس .13с )اين واژه به  ةريش ،)215 /3 :1986(گفتة فاسمر  به :)زاپاس
пасу گردد مي روسي بر. 

зако . [zākun] – زاكون .14н)75 /2 : 1986(استناد فاسمر  به .معناي قانون به :)زاكون (

  در زبان روسي قديم законъاين واژه برگرفته از  ،)92 :1994(و شانسكي 
 ) - древнерусский языкاست) زبان اسالو شرقي.  


зама واژة روسي  ،)210 : 1999( 6گفتة اژگوف به. بتونه: [zāmāske] – زاماسكه .15зка 
 .ساخته شده است замазатьاز فعل ) زامازكا(

هر واحد كشاورزي دولتي در سيستم سوسياليستي اتحاد  :[sāvxuz] –ساوخوز .16

совхо. شوروي پيشينз  با توجه به توضيحات فرهنگ اژگوف)Ibid : 742(  اين واژه خالصة

 
6
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  .است яйствохозетское совدو واژة 

се. گردان تخمة آفتاب :[semiškā] – سميشكا .17мечко )كاچممعناي تخم و بذر به س (
آمده است، در زبان روسي شكل ) Ibid : 710(كه در فرهنگ روسي به روسي اژگوف گونه  آن

  . گردان است معناي تخمة آفتاب به) سمچكي( семечкиجمع اين واژه 

самова. [samāvar] – سماور .18р )رو شانسكي  )553 /3 : 1987(فاسمر ): ساماو

روسي ) جوش(=вар و ) خود(= -сам اين واژه مركب از دو واژة گويند مي )280 : 1994(
  .است
نوعي .) ا. ( 2. مرغ سوخاري، نان سوخاري: شده برشته. 1 :[suxār-io] – سوخاري .19


суха. نان برشتهрь )ريشة اين واژه روسي و از  ،)813 /3 : 1987(گفتة فاسمر  به): سوخار
است و در زبان فارسي يا شكل جمع آن ) سوخاري( сухариجمع آن . استсухо*й  واژة

  . وارد شده يا ياي صفتي به آخر مفرد آن اضافه شده است
كمربندي براي جا دادن فشنگ، جلد خشاب، سرنيزه، قمقمه، : [fānosqe] – فانسقه .20


поло. ها سالح كمري و مانند آنска )(استناد فاسمر  به): پالوسكاIbid : 315 ( و
  .گردد روسي برمي полосаاين واژه به  ةريش ،)96 /2 :1914(آبراژنسكي  پره


катю. موشك زمين به زمين :[kātyušā] – كاتيوشا .21ша )1999(اژگوف ): كاتيوشا: 

  .داند ميروسي  ه رااين واژ) 270

копе  .واحد پول خرد در روسيه: [kāpeki] – كاپكي .22йка)كا استناد فاسمر  به): كاپِي


копеشكل جمع آن  .اين واژه روسي است ،)147 :1994(و شانسكي ) 318 /2 : 1986(йки 
  . در زبان فارسي وارد شده است) كاپِي كي(


кала. [kelāšinkof] – كالشينكف .23шников )المعارف  ةدايراستناد  به: )كاالش نيكوف
روي مكانيكي   نشانهخودكار، داراي دستگاه  ، سالحي در انواع خودكار و نيمهبزرگ شوروي

) م1919متولد (شو كه برگرفته از نام ميخائيل تيموفيويچ كاالش نيكف  و دو نوع قنداق ثابت تا
  .ساز روسي است اسلحه

ло. قايق؛ كرجي؛ زورق :[lotkā] – لتكا .24дка )510 /2 : 1986(گفتة فاسمر  به): لودكا (

 .  اين واژه ريشة روسي دارد ،)171 :1994(و شانسكي 


Ма. [mātiškā] – ماتيشكا .25тушка )دهخدا با امالي  ةنام لغتاين واژه در : )ماتوشكا
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نيست كه  معلوم. معناي مادر بسيار نزديك است روسي به ةكه به امالي واژ مدهآ »ماتوشكا«
اين احتمال هم . زن بدكاره در زبان فارسي از اين گرفته شده يا نه اين واژه در معناي مجازيِ

گرفته شده باشد؛  شود، ميكه به عروسك اطالق  матрюшка- ماتريوشكا ةكه از واژ هست
 . تر است لحاظ آوايي، ماتوشكا به ماتيشكا نزديك اما از


моча. كنند اي گياه كه از آن ليف درست مي گونه :[māčālkā] – ماچالكا .26лка 
اين واژه ريشة روسي دارد و برگرفته از  برآن است كه )191 :1994(شانسكي ): ماچالكا(


моча ةواژло )است) معناي فيبر درخت ماچاال به .  

мужи. دهقان روسي پيش از انقالب سوسياليستي :[mužik] – موژيك .27к )موژيك :(

  . روسي دارد ةاين واژه ريش ،)Ibid: 192(گفتة شانسكي  به

во. [vodkā] – ودكا .28дка )(شانسكي ): ودكاIbid : 43( ةگويد اين واژة ريش مي 

 .معناي آب گرفته شده است به водаروسي دارد و از واژة 
هاي دخيلي كه ريشة روسي ندارند و ممكن است زبان روسي فقط نقش زبان  واژه. ب

عنوان  به فرهنگ بزرگ سخنعدد است و در  45ها  تعداد اين واژه: واسطه را داشته باشد
   :اند هاي دخيل روسي آورده شده واژه
دستگاهي در ) فني( 2. .وسيلة نمايش فيلم) سينما. (1معناي  به :]'pārāt]ā – آپارات .1

گرفته روي تويي الستيك خودرو، ريخته و به آن متصل  كمك آن وصلة قرار پنچرگيري كه به

аппара. استدستگاه؛ وسيله . 4. دوربين عكاسي. 3. شود ميт )فرهنگ استناد  به): آپارات

  .است apparatusريشة اين واژه از التين  بولكو واژگان خارجي

ārdal]'[ .ордина – آردل .2рец )فاسمر و اسميرنف، از واژة  ةگفت به ):اوردينارتس
  .وام گرفته شده است ordonnanz آلماني
 70اينچ يا حدود  28گيري طول معادل  معناي واحد اندازه به: ]'[āršin – آرشين .3

арши. متر سانتيн )استناد شانسكي در قرن  از زبان تركي و به ،گفتة فاسمر به): آرشين

   .به زبان روسي وارد شده است -كه خود از اَرش فارسي است -شانزدهم از زبان تاتاري
معناي كليدي خودكار در اتومبيل كه ولتاژ دينام را تنظيم  به: ]' [āftāmāt– آفتامات .4
. گذارد ولتاژ كمتر يا بيشتر از حد معين به مدارهاي بعد از آن يا به باتري برسد كند و نمي مي

автома
т )اين واژه در اواخر قرن هجده ميالدي از  ،)9 :1994( شانسكي نظر  به): آوتامات
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  .شده استوام گرفته  automate فرانسوي

eskenās]'[ ،ассигна – اسكناس .5ция )فرهنگ بزرگ سخندر : )آسيگنات سيا ،

گفتة  معرفي شده است؛ اما به assignat فرانسوي ةاي روسي برگرفته از واژ اسكناس واژه
كه خود برگرفته از  - asygnacja  لهستاني ةاين واژه از طريق واژ ،)94 /1 :1986(فاسمر 
شناختي زبان  ريشه فرهنگدر . به زبان روسي راه يافته است -است assignationالتيني 
، "چك، پول" assignatsya لغت اسكناس دخيل است از روسي«: نيز چنين آمده است فارسي

فرمان، حكم براي دريافت چيزي؛ دستور براي " asygnacje لغت روسي خود از لهستاني
» .گرفته شده است "اشاره، دستور، فرمان" assignation و آن نيز از التيني "پرداخت پول

  .)97/ 1: 1383دوست،  حسن(
چيني كه در مقاطع مختلف،  طول سطر كامل در حروف. ešpo₍u₎n]'[: 1 – اشپون .6


шпо. شود رفتگي شروع مي ي كه سطر كامل و بدون تويجا. 2 .متفاوت استн  )شْپون (
 .است spanريشة اين واژه از آلماني ) 665 :2003( بولكو فرهنگ كلمات خارجياستناد  به


eškaf]'[. шка – اشكاف .7ф )ل قرن يدر اوا ،)347 :1994(شانسكي  گفتة به): شْكاف
  .آلماني به زبان روسي راه يافته است Schaff هجده ميالدي از


Imp[e]rātur] '[ .импера– ايمپراتور .8тор )پراتار2 :1986(گونه كه فاسمر  آن): ايم/ 

به  imperātor طور مستقيم از التيني لهستاني يا به imреrаtоr گويد اين واژه از طريق مي) 129
  .زبان روسي وارد شده است

شكل و دستة بلند  دار بدنة مثلثي به يكي از سازهاي زهي: [bālālāykā] – باالاليكا .9

Балала. شود سيم كه اغلب در روسيه و كشورهاي اسالو رايج است، اطالق مي سهйка 
احتماالً از زبان تركي وام گرفته شده است؛ اما گويد  مي) Ibid: 1/ 113(فاسمر ): باالاليكا(
  .از زبان تاتاري وارد زبان روسي شده است ،)14 /1 :1914( پِرِآبراژنسكي گفتة به

فقط به دخيل بودن اين واژه از زبان  فرهنگ بزرگ سخندر : [bānk-e] – بانكه .10
اشاره  -اي معموالً بزرگ و دردار براي نگهداري مواد غذايي شيشه -معناي آن روسي و به

ба. شده استнка )اين واژه به دو معنا در زبان  ،)121-120 /1 :1986(استناد فاسمر  به): بانكا
و ، bank بانكه به همان معنا كه در زبان فارسي كاربرد دارد از آلماني: رود كار مي روسي به
رود از  كار مي ظرفي كه در پزشكي به. 2ظرفي مخصوص كنسرو كردن و . 1معناي  بانكه به
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  . به زبان روسي وارد شده است bańka لهستاني
شكلي است كه باد در بعضي از  اي وهالي همان تپة ماسه: [barxān] – برخان .11

барха. شود صورت منفرد يا گروهي يافت مي كند و به ها درست مي بيابانн )بارخان :(
 د اين واژه از قزاقينگوي مي )19 :1994(و شانسكي ) 129 /1 :1986(گونه كه فاسمر  آن

barχan وام گرفته شده است.  
ها تهيه  نوعي سوپ است كه از گوشت، كلم، هويج، چغندر و مانند آن: [borš] – برش .12

бо. شود ميрщ )برگرفته از اوكرايني ،)198 /1 : 1986(استناد فاسمر  به): برش борщ  و است
  .در قرن نوزدهم از زبان اوكرايني وام گرفته شده است ،)29 : 1994(شانسكي  ةگفت به


бо.[boške] – بشكه .13чка  )چكااين واژه از زبان  گويد مي )30 : 1994(شانسكي  ):ب
  .وام گرفته شده است) هاي اسالوي همة زبان ةبرگيرند در общеславянский(اسالوي 

бу. شود به همان باگت اطالق مي: [bolki] – بولكي .14лка )استناد  به): بولكا

از لهستاني وام ) 239 /1 : 1986(گفتة فاسمر  از لهستاني و به) 52 /1 :1914( پِرِآبراژنسكي
. است Bouleيا فرانسوي  Bulla گرفته شده است و خود واژة لهستاني برگرفته از ايتاليايي

  . بولكي شكل جمع بولكاست
هايي  رنگ كه رشته هاي معموالً طاليي اي از جنس پارچه با نخ قطعه: [pāgon] – پاگن .15


пого. گيرد است و روي دوش لباس رسمي قرار مي به انتهاي آن متصلн )استناد  به): پاگن
 )24 : 1994(شانسكي . است роgоnواژة روسي برگرفته از لهستاني  )295 /3 :1987(فاسمر 

   .داند را واژة اصيل ميпогоны واژة روسي 
 пуд. كيلوگرم 38/16واحد قديمي اندازه گيري وزن در روسيه معادل  :[pyt] – پوت .16

واژة روسي از زبان  اند بر اين عقيده )261 : 1994(و شانسكي ) 401 /3 :1987(فاسمر ): پود(
  .اسكانديناوي وام گرفته شده است

وسيلة بازدارندة حركت چرخ اتومبيل، موتور، دوچرخه و مانند : [tormoz] – ترمز .17

то. ها آنрмоз )گويند مي )320 : 1994(و شانسكي  )84 /4 : 1987(گونه كه فاسمر  آن): ترماز 

گردد؛ ولي شايد از زبان يوناني يا تركي  اين واژه دقيقاً به كجا برمي ةمشخص نيست كه ريش
  .به زبان روسي وارد شده باشد


чугу. [čodan] – چدن .18н )1994(و شانسكي  )377 /4 :1987(نظر فاسمر  به): چوگون: 
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  .روسي برگرفته از زبان تركي است ةواژ ،)366
شده را سطر  چيني دستي، سيني فلزي كه حروف چيده در حروف: [rāmgā] – رامگا .19


ра. دهند به سطر در آن قرار ميмка )و با توجه به  )656 :1999(گفتة اژگوف  به): رامكا
روسي  ها دليلي بر غير شده در اين فرهنگ، واژة روسي است و در ساير فرهنگ معناي ذكر

  .بودن آن يافت نشد
پيراهن زنانة بدون آستيني كه معموالً در زير آن بلوز  :[sārāfon] – سارافون .20

сарафа. پوشند ميн )281 :1994(و شانسكي  )561 /3 :1987(عقيدة فاسمر  به): سارافان(، 

   . است  särараزبان تركيواسطه از   به وsеrāрā واژة روسي برگرفته از فارسي 
اي در كنار كاربراتور خودرو براي رساندن سوخت  دريچه. 1: [sāsāt] – ساسات .21

كار  طور دستي يا خودكار به بيشتر به موتور در هواي سرد كه هنگام روشن كردن موتور به

соса. كار انداختن اين دريچه در داخل اتاق خودرو دستة مخصوص به. 2. افتد ميть 
ريشة اين واژه به زبان  ،)229 : 1994( و شانسكي )725 /3 : 1987(نظر فاسمر  به): ساسات(

است و در معناي » مكيدن«معناي  واژة روسي ساسات فعل و به. گردد مي اسالوي بر

подсо«تخصصي دريچه، كلمة с «رود  كار مي به.  


шуме. زنگ ساعت :[šammāte] – شماته .22ть )گفتة شانسكي به): شومت  
 »سروصدا كردن«معناي  واژة روسي فعل و به. برگرفته از زبان اسالوي است ،)379 : 1994( 

  .رود كار مي به »زنگ ساعت«معناي  به» будильник« در روسيه. است

шине. [šenel] – شنل .23ль )و شانسكي  )439 /4 :1987(استناد فاسمر  به): شينل

 گفتة شانسكي، در قرن هجده و بهفرانسوي است  chenille اين واژه برگرفته از ،)373 : 1994(
   .به زبان روسي وارد شده است ميالدي

ша. شمشير راست بدون انحنا :[šuške] – شوشكه .24шка )فاسمر  گفتة به): شاشكا

   .اين واژه برگرفته از زبان چركسي است ،)92 /3 :1914(و پِرِآبراژنسكي  )416 /4 :1987(
گيري بيرون  انبر كوچكي كه با آن حروف را هنگام غلط :[šipsi] – شيپسي .25
اين واژه برگرفته از زبان ) 383 :1994(عقيدة شانسكي  به): شيپثي( щипцы. كشيدند مي

  .اسالوي است

конфе. [kānfet] – كانفت .26та )از طريق  ،)315 /2 :1986(استناد فاسمر  به): كانفتا
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اعتقاد شانسكي  به زبان روسي وارد شده است و به соnfесtum از التين confetto ايتاليايي
   .است ميالدي در قرن نوزده  confettoايتاليايي اين واژه برگرفته از ،)146 :1994(


форсу. پاش سوخت: [fārsunkā] – فارسونكا .27нка )بولكوگفتة  به): فارسونكا 
  .انگليسي استforce–pump اين واژه برگرفته از ،)627 : 2004(

معناي پارچة پشمي نسبتاً ضخيم است كه معموالً براي  به: [fāstoni] – فاستوني .28

босто. رود كار مي رو به   دوختن لباسн )واژة گويد  مي) 199 /1 :1989(فاسمر ): بوستون

هايي كه با  در زبان روسي، تمام واژه. گيرد فرانسوي سرچشمه مي bostonروسي از واژة 
  . اند روسي غير ،شوند شروع مي» ف«حرف 
و  )286 /2 :1986(استناد فاسمر  به): كالباسا( 
колбаса. [kālbās] – كالباس .29

   .اين واژه برگرفته از زبان تركي است ،)138 :1994(شانسكي 
وسيلة يك يا چند اسب كشيده  اتاقكي داراي چرخ كه به .1 :[kāleske] – كالسكه .30
وسيلة نقلية كوچكي كه نوزادان را هنگام  .2. رود ميكار  شود و براي حمل مسافر به مي

. شود وسيلة آن به جلو هل داده مي اي است كه به گذارند و داراي دسته بيرون رفتن در آن مي
коля
ска )اين واژه برگرفته از ،)300 /2 :1986(گفتة فاسمر  به): كالياسكا kolosa  لهستاني

  .است

кефа. ماهي كفال :[kafāl] – كفال .31ль )فال(استناد فاسمر  به): كIbid: 228 ( و

  .يوناني است kephalos اين واژة برگرفته از ،)129 :1994(شانسكي 
. هاي مخصوص مسافران در قطارهاي مسافربري هريك از اتاق :[kupe] – كوپه .32
купе
  .داند مي فرانسوي *соuре برگرفته از را اين واژه )419 /2 : 1986(فاسمر ): كوپه( 
اي كه هنگام نواختن در ميان دو  سازي بادي، داراي محفظه :[gārmon] – گارمن .33


гармо. دهند هاي آن را كه مانند تكمه است با انگشتان فشار مي گيرند و پرده دست ميнь 
 داند كه تلخيص از را روسي مي гармо*нь در كتاب خود واژة) 53 :1994(شانسكي ): گارمون(

гармоника برگرفته از  ميالدي است كه در اواخر قرن هجدهharmonika آلماني بوده است .
 harmonica آلماني ياharmonika  گرفته از را وام гармоника ةواژ) 394 /1 : 1986(فاسمر 

 .داند انگليسي مي
 гирька. گرم 410گيري وزن تقريباً معادل  واحد اندازه: [gervānke] – گروانكه .34
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گويد اين  داند و مي روسي مي girkaاين واژه را برگرفته از  معين فرهنگ فارسي): گيركا(
در زبان روسي . رود كار نمي شود، به واژه در روسيه به اين معنا كه در فارسي استفاده مي

رسد گروانكه از زبان ديگري به فارسي  نظر مي شود و به استفاده مي фунт ةبه اين معنا، واژ
  . راه يافته باشد

بندي كه معادل  چيني و صفحه گيري در حروف واحد اندازه: [goνādrāt] – گودرات .35

квадра. سيسرو است 4پنت يا  48т )اين واژه  ،)216 /2 :1986(اعتقاد فاسمر  به): كْوادرات

. گرفته شده است التيني وامquadrātum است كه آن نيز از واژة quadrat  برگرفته از آلماني
اين واژه در قرن هفده ميالدي از زبان التيني وارد روسي  ،)127 :1994(نظر شانسكي  اما به

  .شده است

ги. قطعه كاغذ كوچك و نازك براي پيچيدن سيگار؛ كاغذ سيگار: [girz] – گيرز .36льза 

به  Hülse اين واژه از از آلماني ،)72 :1927(و شانسكي  )406 /1 :1986(فاسمر گفتة  به): گيلزا(
  .زبان روسي وارد شده است


ле. چسب برق: [lent] – لنت .37нта )ْتادر قرن  ،)166 :1994(اعتقاد شانسكي  به): لن
  . يافته است ههجده ميالدي اين واژه از زبان آلماني به روسي را

آن قسمت از سيگار كه توتون در آن . 2. چوب سيگار. 1: [moštuk] – مشتوك .38
 ،)193 :1994(و شانسكي  )10 /3 :1987(فاسمر نظر  به): مونْدشْتو( 
мундшту. نيست؛ فيلتر

   .آلماني استmundstück اين واژه برگرفته از 

я. بازار: [makkāre] – مكاره .39рмарка )كامارو  )561 /4 :1987(گفتة فاسمر  به): يار

لهستاني است كه واژة لهستاني از  jarmark اين واژه برگرفته از ،)388 :1994(شانسكي 
   .گرفته شده است وام jahrmarkt آلماني

моне. واحد پول روسيه و سكة روسي با واحد منات :[manāt] – منات .40та )تامان :(

اين واژه با واسطة زبان لهستاني از  ،)190 :1994(و شانسكي ) 650 /2 :1986(نظر فاسمر  به
  .ميالدي وارد زبان روسي شده است هجدهدر قرن  monēta التيني

ва. [vāks] – واكس .41кса )و شانسكي ) 267 /1 :1986(عقيدة فاسمر  به :)واكْسا

   .به زبان روسي وارد شده است Wachs در قرن هجده ميالدي از آلماني ،)32 :1994(
اي فلز  اي كه به دو طرف آن قطعه بافته هم هاي به رشته: [vāksilband] – بند واكسيل .42
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аксельба. آويزند هاي رسمي نظامي بر شانة چپ مي يا چرم وصل شده است و در لباسнт 
آلماني  Achselband روسي برگرفته از ةواژ ،)66 /1 :1986(اعتقاد فاسمر  به): اَكْسل بانت(

   .است

ва) وان در حمام. ([vān] – وان .43нна )فاسمر معتقد است واژة روسي از آلماني): وانّا 

Wanne يا فرانسوي vane در قرن  ،)33 :1994(اعتقاد شانسكي  وام گرفته شده است؛ اما به
 .وارد زبان روسي شده است Wanne زبان لهستاني از آلماني ةواسط هفده ميالدي به

اعتقاد شانسكي  به): وِرستا( 
верста. اي از مسافت را گويند اندازه: [vers] – ورس .44
   .استاين واژه برگرفته از زبان اسالوي  ،)37 :1994(

چيني دستي حروف را در آن  ابزار دستي فلزي كه در حروف: [versād] – ورساد .45

верста. چينند ميтка )تاتْكااين  )195 : 2002( المعارف بزرگ ةفرهنگ دايراستناد  به): وِرس

  .واژه در چاپ كاربرد دارد
  

ها  ة آنو ريش شده روسي معرفي فرهنگ بزرگ سخنهاي دخيلي كه در  واژه .3- 2
  درستي بيان شده است  به نيز

   :شش واژه است ها آن  تعداد ،درمجموع
آمده، اين واژه دخيل از  فرهنگ بزرگ سخنطور كه در  همان .]'[estekān – استكان .1

стака. و برگرفته از فارسي است روسيн: )تاكان743 /3 :1987(هاي فاسمر  در فرهنگ): س (

؛ اما شدهاين واژه بيان  ةريش ةشناسان مختلف دربار نظرهاي زبان) 302 :1994(و شانسكي 
7نظر جمشيد گيوناشويلي از. نشده است ديدگاه خاصي تأييد

شناس نامي  ايران -)1976( 
معناي  فارسي به stgānūd stkānūd اين كلمه از -اين واژه تحقيق كرده است ةگرجي كه دربار 

گرفته  )شود معناي جام در اشعار رودكي نيز ديده مي كه به īبا پسوند ( īstgānūdو معشوقه 
كه در فارسي كالسيك  n < m از راه تحول آوايي ]dūstkâm[ »دوستكام«واژة . شده است

از دو واژة بسيط  ]dūstkâm[ »دوستكام«خود اسم مركب  .معمولي است، مشتق شده است
دوست، « -dauštar از فارسي باستان] dōst-dwst[ نه مشتق از فارسي ميا ]dūst[ »دوست«
مراد، قصد، آرزو، كام دل؛ « ]kâm[ »كام«و واژة ] ;P: 26. MacKenzie Horn, P 130[» يار

 
7
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آرزو، خواست، « - kāma باستاناز فارسي ] kām-k’m[مشتق از فارسي ميانه » معشوق
در  ]dūstkân[ »دوستكان« ةواژ. تركيب شده است] ;P: 48. MacKenzie Horn, P 189[» قصد
هاي چهاردهم و  اين واژه در آستانة سده ،رادالف. نظر و به. هاي مختلف رواج يافته است زبان

  ازبكي قديمي كنيد باايسه مق .هاي تركي وارد شده است پانزدهم ميالدي از فارسي به زبان
dūstkānī ،تاتاري غازان tustgan ،قرقيزي tostakan »تركي عثماني»جام چوبي ، dostkani 

در سند تاريخي روسي شاهزاده ايوان ايوانوويچ مربوط ]. Radlov, III, 112[» قدح شراب«
و ] Marr, 217[ ثبت شده است» قدح طاليي«معناي  به dasðoḳan م صورت1356به سال 

. باشدواژه از تاتاري غازان به زبان روسي وارد شده  اين شود كه  چنين احتمال داده مي
 ةهاي تركي تصحيح و احتماالً به اواخر سد ، بايد تاريخ ورود آن را به زباناين براساس

 - سياسي ةنظر گرفتن روابط بسيار گسترد با در. سيزده ميالدي منسوب كرددوازده و 
 ةرود كه واژ هاي دوازده و سيزده ميالدي احتمال مي اقتصادي گرجستان و روسيه در سده

dasðoḳan  روسي ازdosðakan -  فاسمر دربارة اشتقاق. نظر م. باشدگرجي وام گرفته شده 
dosðoḳan‖dasðoḳan روسي از ريشة *dos - در روسي dosḳa »با تحول معنا » تخت، چوب

 ةكنوبلوخ دربار. نظر اي ،همچنين. درست نيست] Fasmer, III, 743[» ح چوبيپياله يا قد«به 
معناي مجازي  فارسي باستان به» دست« -dasta روسي از ريشة dosðoḳan ةاشتقاق واژ

-Giunashvili, 1976: 186(» ظرفي كه با دست گيرند و براي آشاميدن محتوي آن بلند كنند«

-do با حذف هجاي نخست dosðoḳan‖dasðoḳan واژة. رسد  نظر نمي نيز درست به )189

‖da- صورت  و بهsðoḳan نوزده  ةدر زبان روسي تثبيت شده و سپس در نيمة اول سد
   .بازگشته است estekân »استكان«صورت  ميالدي دوباره به زبان فارسي به

معموالً از جنس ( است ضخيم و خشن ةارچپ يمعناي نوع به: [berezent] – برزنت .2
. رود كار مي ها به و مانند آن شكند و براي ساختن چادر، روك كه آب از آن عبور نمي) كتان
درستي به دخيل بودن اين واژه از زبان روسي و ريشة آن كه به  به فرهنگ بزرگ سخندر 


брезе. گردد، اشاره شده است زبان هلندي برميнт )واژة  )211 /1 : 1986(فاسمر ): برزنت
   .داند مي presenning روسي را برگرفته از هلندي

اين  فرهنگ بزرگ سخندر . معناي بكسوات كردن است به: [boksovāt] – بكسوات .3

буксова. درنظر گرفته شده است واژه دخيل از روسي و واژة روسي برگرفته از آلمانيть 
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گرفته شده   هلندي وام Boegserenروسي از  ةواژ ،)105 :2003( نظر بولكو به): بوكْساوات(
واژه در  حالي كه اين وام است؛ در» فعل«لحاظ دستوري و اجزاي كالم  واژة روسي به. است

  .است» اسم«زبان فارسي از مقولة 
آمده است،  فرهنگ سخنگونه كه در  آن: معناي بكسل كردن به: [bokse₍o₎l] – بكسل .4


букси. هلندي داشته باشد ةاين واژه بايد ريشр )معتقد ) 202 /1 : 1986(فاسمر ): بوكسير
  .آلماني است Bugsierer گرفته از است واژة روسي بر

آمده، اين واژه دخيل است  سخن بزرگ فرهنگطور كه در  همان: čamedān][ – چمدان .5

чемода. دان جامه از روسي و برگرفته از فارسيн: )4 :1987(فاسمر استناد  به): چِمادان/ 

واسطة زبان تاتاري از فارسي گرفته شده و  روسي به ةواژ ،)362 :1994(و شانسكي ) 332
اين واژه، واژة . است) جاي نگهداري لباس(و دان ) معناي لباس به(اين واژه متشكل از جامه 

 . بازگشته است و سپس به زبان فارسي شدهاصيل فارسي است كه به روسي وارد 

سرباز را دخيل از معناي  بهواژة سالدات  فرهنگ بزرگ سخن :[sāldāt] – سالدات  .6

солда. داند روسي و واژة روسي را از ايتاليايي ميт )709 /3 :1987(نظر فاسمر  به): سالدات(، 

يا  soldatoاز ايتاليايي  soldat، فرانسوي soldaatآلماني يا هلندي  soldatواژة روسي از طريق 
soldare  معتقد است در قرن هفده ميالدي ) 298 :1994(زبان روسي شده است و شانسكي وارد
 .وام گرفته شده است ،است soldato كه آن نيز برگرفته از ايتاليايي soldat از آلماني
  

اند؛ اما معادل  روسي معرفي شده فرهنگ بزرگ سخنهاي دخيلي كه در  واژه. 3- 3
  ها در منابع روسي يافت نشد روسي آن

استناد به  ،به عبارت ديگر ها يافت نشد يا شده معادل روسي اين واژه هاي انجام بررسي با
  : ها يازده واژه است مجموع تعداد آن در .محرز نشد نگارندگانها براي  روسي بودن آن

  .يقه، يقة آرشال: ▬، ]' [āršāl– آرشال .1
مهتاب، بردن پاها و در ژيمناستيك و در حركت ) ورزش: (▬، ]' [āqušqā– آغوشقا .2

  .جلو سمت باال و ها و حركت پاها به باسن بين دست
  .شكل مكعب مستطيل يا استوانه ظرفي حلبي يا آهني به :▬،  [pit]– پيت .3
حسب نوع مايع، متفاوت است و  گيري مايعات كه بر واحد اندازه: ▬،  [čelik]– چليك .4
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چليك نفت در يك دست و : پيت .2. شود مينظر گرفته  معموالً برابر ظرفيت پيت متوسط در
مقدار . 4. مشك. 3 .رفت ميكار  به[...] ها  گيري چراغ براي نفت[...]  قيف بزرگي در دست ديگر

   .گيرد مايعي كه در يك چليك جاي مي
داري را بين  هاي شماره نوعي بازي كه در آن كارت) بازي(: ▬،  [dabernā] – دبرنا .5

كارت هركس . خوانند يكي مي داري را يكي هاي شماره كنند و سپس مهره افراد تقسيم مي
  . زودتر كامل شود، برنده است؛ دابلنا؛ لوتو

درزي در لباس كه براي تنگ كردن يا مدل دادن  ،در خياطي: ▬ ،[sāson] – ساسون .6
  .است »вытачка« در زبان روسي واژة امعادل اين واژه با اين معن. رود كار مي به

اي از دهقانان روستايي كه در نظام فئودالي همراه با زمين  طبقه: ▬،  [serf]– سرف .7
  .شدند؛ رعيت خريد و فروش مي

بندي، معادل  چيني و صحفه گيري در حروف واحد اندازه: ▬، ro]e[[sis[ – سيسرو .8
 . دوازده پنت

نوعي سقف اتومبيل يا درشكه كه قابل باز و بسته يا تا شدن : ▬،  [koruk]– كروك .9
  .است
عي با نوعي كاغذ ضخيم مشمcalicot [: ، فر.از رو[: ▬،  [gālingor]– گالينگور .10
برگرفته از نام كاليكوت، بندري در . سازند هاي مختلف كه معموالً از آن جلد كتاب مي رنگ
 . هند

  .رستوران يا مسافرخانه: ▬،  [loqānte]– لوقانطه .11

 

   گيري نتيجه. 4
فرهنگ بزرگ شده در  هاي معرفي واژه بر بررسي و نقد وام دستاوردهاي اين پژوهش عالوه

  :چشمگير ديگري نيز منتهي شد؛ ازجمله، به موارد سخن
بعضي از . اند ها دگرگون شده واژه دستوري مفرد و جمع در وام گاهي شكل -
ها  معناي مفرد آن ها به از شكل جمع روسي آن پيراشكي و كاپكيي فارسي مانند  ها واژه وام

گرفته شده  يشكاسمواژه از شكل مفرد واژة روسي مثل  گاه وام. اند به زبان فارسي وارد شده
در زبان روسي شكل مفرد و جمع آن معناي (لحاظ معنايي، با واژة جمع آن معادل است  كه به
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   ).جداگانه و متفاوتي دارد
استناد منابع  به ،واژة روسي درج شده وام فرهنگ بزرگ سخندر كه  آرشينواژة  -

از . شده استگرفته شده كه به زبان روسي وارد  اَرشروسي از واژة اصيل فارسي 
ي طي مسير چنين ها گونه واژه اين. است چمدانو  استكانهاي ديگر اصيل فارسي  واژه
  . فارسي >روسي >فارسي :اند كرده
 ؛گيري واژة روسي رعايت شده است در زبان فارسي، تغييرات آوايي واژه هنگام وام -

طور كه واژة روسي  ن آ -طور اصولي و درست شكل تلفظي واژه گيري، به يعني هنگام وام
. لتكا و آفتاماتمانند  ؛به زبان فارسي وارد شده است نه شكل نوشتاري آن -شود تلفظ مي

ها تغييراتي نيز رخ  ه واژ اي از وام در پاره ،بنابه ضرورت و براساس قواعد آوايي زبان فارسي
  .      ستپو  سكوبكاجاي  به استپو  اسكوبكاداده است؛ مثالً 

واژه، تغييرات آوايي زيادي در مقايسه با واژة اصيل و روسي  در بعضي از كلمات وام -
  . اوتكاو نه  خوتكا، نيكوف كاالشو نه  كالشينكفشود؛ مانند  آن مشاهده مي

ها در دو زبان از نكات درخور توجه  گونه واژه تغيير حوزة كاربري و دستوري اين -
، اما »فعل«لحاظ اجزاي كالم در زبان روسي  به اتهشمو  ساساتهاي  واژه اصل وام. است
   .و كاربرد دارند آيند شمار مي به »اسم«نظر زبان فارسي  از

 ؛اند روسي شوند، غير شروع مي) فФ» - )»هايي كه با حرف  در زبان روسي تمام واژه -
اند،  اشتباه روسي انگاشته شده نيز كه به فاستونيو  فارسونكاهايي مانند  درنتيجه واژه

  . روسي هستند غير
هاي دخيل زبان روسي كه در اين  ، واژهفرهنگ بزرگ سخنطور خاص و در ارتباط با  به

شده در اين فرهنگ، فقط  ود واژة ثبتاز ميان نَ. فرهنگ آمده است، در سه بخش بررسي شد
يابي   در بعضي موارد، ريشه. رزيابي شدريشة شش واژه آمده كه در بخش دوم اين تحقيق ا

مغايرت دارد و در ساير موارد فقط  آمده، شده در اين فرهنگ با آنچه در منابع روسي انجام
 يازده واژه آورده شد كه با ،در بخش سوم پژوهش. ها توجه شده است به دخيل بودن آن

كه از زبان روسي ها يافت نشد و مشخص نيست  شده، معادل روسي آن انجام هاي بررسي
   .اند اند يا از زبان ديگري به زبان فارسي راه يافته وارد زبان فارسي شده

ها با  نگاران و متخصصان و همكاران آن لزوم آشنايي فرهنگ تحقيق، براساس نتايج
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وجوي مسير ورود و اصالت  ها و جست واژه منظور بررسي وام هاي اصلي زبان مبدأ به زبان
  . رسد ش به اثبات ميها بيش از پي آن

فرهنگ بزرگ ها در  گونه واژه از ديگر كمبودهاي موجود كه علت عدم ثبت صحيح اين
چند كه فقط يك جلد  هر. شناسي زبان فارسي است است، كمبود فرهنگ مستقل ريشه سخن

دوست منتشر شده، در زبان فارسي  از دكتر محمد حسن شناختي زبان فارسي فرهنگ ريشه
  . شود جدي احساس مي از اين نظر خأل

 

   ها  نوشت پي. 5
1. M. Vasmer 

2. N. Trubacheva  

3. N.M. Shanski & V.T. Babrova 

4. A. Preobrajenski  

5. A.N. Bulko  

6. S. Ozhegov  

7. J. Giunashvili  
  
  منابع . 6
. »ظاهر دخيل، اما اصيل هاي به واژه«). 1387(حسين داوري  و زاده، فردوس گل آقا •

 .177-159صص. 10ش. ادبيات فارسي و پژوهش زبان

 .سخن: تهران. ج8. فرهنگ بزرگ سخن). 1381) (سرپرست( انوري، حسن •
فرهنگ : تهران. شناسي مقاالت زبان مجموعه: زبان و تفكر). 1373(باطني، محمدرضا  •

 . معاصر

نامة نامة فرهنگستان  ويژه ،ها شناسي در فرهنگ ريشه) 1388(بختياري، رحمان  •
  .تهران. 2ج. نويسي فرهنگ

بهمن زير نظر . شناختي زبان فارسيفرهنگ ريشه). 1383(دوست، محمد حسن •
  .آثار: تهران. 1ج .سركاراتي

شناسي فرهنگ  ضرورت بازنگري در بخش ريشه«). 1388(داوري، رضا و حسين داوري  •
 ةدور. نشرية دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان .»سخن



  1392 پاييز، )15پياپي ( 3 ه، شمار4دوره    جستارهاي زباني
 

 

175 

  .71- 55صص .22ش .جديد
مجلة . »ها كلمات روسي در زبان فارسي و تاريخچة آن«). 1384(اشرف  صادقي، علي •

 .46-3صص .2ش .20س .شناسي زبان
كارشناسي  ةنامپايان. هاي روسي در زبان فارسي واژه وام). 1390(عبدالتاجديني، ناهيد  •

 .دانشگاه تربيت مدرس .ارشد
بررسي «). 1390(سيده مهنا سيد آقايي رضايي  و حمديميريال گلكار، آبتين، ا •

دانشكدة  .شناختي هاي زبان مجلة پژوهش. »هاي روسي در گويش مازندراني واژه وام
   .79-67صص. 2ش. 1د .ها و ادبيات خارجي دانشگاه تهران زبان

  .انتشارات دانشگاه تهران). 1386) (لوح فشرده( نامه دهخدالغت •
تغيير : واژگان روسي در زبان فارسي«). 1385(رضا و پيمان گلستان  محمدي، محمد •

 .)و قفقازفصلنامة مطالعات روسيه، آسياي مركزي (ايراس  مجلة. »ها ويژگي معنايي آن
 .113- 90صص .2ش

هاي اجتماعي روسي در زبان واژه وام«). 1389(رضا و ناهيد عبدالتاجديني محمدي، محمد •
همايش ملي نقش زبان و  در »گيريهاي وامشناسي راهشناسي، معنافارسي، ريشه

  .دانشگاه گيالن. گيالن. روابط ايران و روسيه ةانداز توسعفرهنگ در چشم
پژوهشگاه علوم انساني : تهران. شناسي زبان جامعه درآمدي بر). 1391(مدرسي، يحيي  •

 .و مطالعات فرهنگي
 .نامن: تهران. ج6. فرهنگ فارسي معين ).1375(معين، محمد  •
سياسي  - بررسي علل و عوامل تاريخي«). 1391(رضا ايرواني  بخت، ناصر و محمد نيكو •

مجلة . »ش.ه 1300ورود واژگان بيگانة نظامي به زبان فارسي در دورة قاجاريه تا سال 
 .186-165صص. تاريخ ادبيات

• Большая Советская Энциклопедия. (БСЭ) (1970-1977). -М.  

• Большой энциклопедический словарь. (2002). -М.: "Большая Российская 

энциклопедия". СПБ.: Норинт. 

• Булыко А.Н. (2004). Большой словарь иноязычных слов. -М.: «Мартин».  

• Гиунашвили Дж. Ш. (1976). О происхождении слова "стакан" // Иранское 



  ...هاي روسي در زبان واژه وام و همكار                                                               محمدرضا محمدي 
 

176 

языкознание. - М.: Академии наук СССР.  

• Ожегов С.И. & Н.Ю. Шведова (1999). Толковый словарь русского языка. -

М.: Азбуковник.  

• Преображенский А. (1914-1949). Этимологический словарь русского 

языка: в 3 Т. - М.: Академии наук СССР. 

• Фасмер М. (1986-1987). Этимологический словарь русского языка: в 4 Т.    

-М.: Прогресс. 

• Шанский Н.М. & Т.А. Боброва (1994). Этимологический словарь русского 

языка. -М.: Прозерпина.  

• Этимологический словарь русского языка. (1972). Т. I / под. ред. Шанского 

Н.М.: - М.: Издательство московского университета. 1972. 

 

Translated Resources: 

• Abdaltajedini, Nahid (2011). Russian Loan-words in Persian Language. M.A. 

Thesis. Tarbiat Modares. University [In Persian]. 

• Agha-Golzadeh, Ferdows & Hossein Davari (2008). "Apparently Affecting, But 

Truely Original Words/Lexicons". Research Journal of Persian Language and 

Literature. No. 10. Pp. 159-177 [In Persian]. 

• Anvari, Hassan (Sarparast) (2002). Farhang-e-Bozorge-Sokhan. (8 Volumes). 

Tehran: Sokhan [In Persian]. 

• Bakhtiari, Rahman (2009). Etimology in Dictionaries: Especial Issue of 

Farhangestan-e- Farhang-nevisi. Vol.2. Tehran [In Persian]. 

• Bateni, Mohammad Reza (1994). Language and Thinking: Proceeding of 

Linguistics. Tehran: Farhang-e-Moaَser [In Persian]. 

• Bulyk A.N. (2004). Great Dictionary of Foreign Words. -M. "Martin." [In 

Russian]. 



  1392 پاييز، )15پياپي ( 3 ه، شمار4دوره    جستارهاي زباني
 

 

177 

• Davari, Reza & Hossein Davari (2009). "The Necessary of Revision in the 

etimology Section of Farhang-e-Sokhan". Journal of the Faculty of Literature 

and Humanities (Kerman Shahid Bahonar University). New Period. No. 3. Pp. 

55-71 [In Persian]. 

• Etymological Dictionary of Russian Language. (1972). Vol I / under. Ed. 

Shansky NM: - M: Moscow University Publishing House, 1972 [In Russian]. 

• Fasmer M. (1986-1987). Etymological Dictionary of the Russian Language in 4 

T.-M.: Progress [In Russian]. 

• Giunashvili, J. S. (1976). On the origin of the word "glass" // Iranian Linguistics. 

- Moscow: Academy of Sciences of the USSR[In Russian]. 

• Golkar, Abtin, mirila Ahmadi & Sayyed Mohana Sayyed Aghaie Rezai (2011). 

"Investigation of Russian Loan-Words in Mazandarani Dialect." The Journal of 

Linguistic Research in Foreign Languages. Faculty of Foreign Languages and 

Literature. University of Tehran. Vol.1, No. 2. Pp. 67-79[In Persian]. 

• Great Encyclopedic Dictionary (2002). -M. "Great Russian Encyclopedia", St. 

Petersburg.: Norint [In Russian]. 

• Great Soviet Encyclopedia (BSE) (1970-1977)-M [In Russian]. 

• Hassan Doost, Mohammad. (2005). Dictionary of Persian Language Etimology. 

Supervised by: Bahman Sarkarati. Vol. 1. Tehran: Asar[In Persian]. 

• Loghat-nameye Dehkhoda (Compact CD) (2007). University of Tehran 

Publications [In Persian]. 

• Modarresi, Yahya (2012). An Introduction to Language Sociology. Tehran: 

Institute of Human Sciences and Cultural Studies [In Persian]. 

• Mohammadi, Mohammad Reza & Nahid Abdaltajedini (2010). "Russia Social 

Loan-Words in Persian Language: Etimology, Semantcs and Loanind Ways". 

The National Seminar on the role of Language and Culture in the Perspective of 

Developing Irano-Russian Relations. University of Gilan/Iran [In Persian]. 


	مشخصات نشريه و صفحه فهرست- فارسي 
	مقالات نهايي پاييز- فينال...
	barge ashtrack---
	abstract-
	مشخصات نشريه و صفحه فهرست- لاتين 



