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 در ترجمه، هایکالس در اما. است ضروری سازنده اجزای در دقت روسی، غیرسادۀ هایواژه ترجمة در
 یا و روسیبهفارسی و فارسیبهروسی دوزبانة هایفرهنگ در روسی، زبان از منتشرشده هایترجمه برخی

 تکواژی عتقطی صرف که معنیبدین. شودمی بسنده مرحله همینبه بیشتر تخصصی، اصطالحات ترجمة در
 ةترجم در درست روش تنها اجزا، این ترکیب و مقصد زبان در آن جزء هر برای برابر یافتن غیرساده، واژۀ
. تاس شده نامیده «محض تکواژشناختی رویکرد» اینجا در یادشده روش. شودمی معرفی هاواژه گونه این
 مطرح دستورنویسان نظرات برپایة و شده معرفی روسی زبان در غیرساده هایواژه نخست پژوهش، این در

 برای مثال آوردن با سپس. شوندمی تقسیم ترکیبی مرکب و مرکب مشتق، گروهسهبه هاواژه این روس،
 بانز در هاآن ارتباطی معادل و( اندشده تکواژی تقطیع روسی معتبر منابع برپایة که) دسته هر هایواژه

. ودش داده نشان هاواژه گونهاین ترجمة در محض تکواژشناختی رویکرد ناکارایی تا شده، تالش فارسی
 با همراه روسی یغیرساده هایواژه از فهرستی. شودمی معرفی نیز بحث مورد روش جایگزین هایروش
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ABSTRACT 
 
In translating of non-simple Russian words it is, of course, important to pay attention 
to the parts of each word. But what is observed in translation courses, in some of the 
published translations from Russian, in Russian to Persian and Persian to Russian 
dictionaries or in translating of specialized terminology, is a kind of pure 
morphological approach. It means that in such cases main attention is paid to 
morphological segmentation, finding equivalent for each segment (morpheme) and 
then summarizing the meanings of them is introduced as the only correct method for 
translating such words. In the article at first non-simple Russian words are introduced 
and on the basis of the opinions of more famous Russian grammarians these words 
have been divided into derived, complex and compound complex groups. Then by 
giving examples for the words of each group along with their communicative 
meanings in Persian we tried to show that the pure morphological approach in 
translating of such words is not effective. 
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 مقدمه .1
یابی و های معادلروش ۀهرچند پیش از این در زمین

های های چندی از دیدگاهآن بررسیبه نظریات مربوط

یاکوبسون، گوناگون انجام شده است )نک. برای نمونه: 

؛ 1382پور، ولی؛ 134-116: 2002کامیساروف، ؛ 1978

نگارنده منبعی که در آن  ،(، با این وصف1386منصوری، 

یابی تکواژشناختی پرداخته شده باشد، نیافته معادلبه صرفاً

 تمرکز ،نظران ترجمهبسیاری از صاحب ،است. اما در مقابل

گرفتن معنای ارتباطی واژی و نادیدههای ساختبر ویژگی

 اند )نک.آن هشدار دادهبه را نادرست دانسته و نسبت 1هاواژه

: 2003لیوبین، نی؛ 5: 1969بارخوداروف، عنوان نمونه: به

: 2012یوا، آلکسی؛ морфемный переводпоمدخل 

تالش شده تا ناکارایی رویکرد تکواژشناختی در ادامه (. 159

 ها نشان داده شود.گونه واژهاین ۀدر ترجم ،محض

 گسترۀپژوهش حاضر از دیدگاه نظری در چارچوب 

 تنادروش استقرائی و با اس ۀبرپای بویژهسازی زبان روسی، واژه

های دستورهای معتبر زبان روسی انجام شده است. نمونهبه

های مورد استفاده در مورد استناد در طول چندین سال از واژه

محیط روسیه، متون گوناگون آموزشی و غیرآموزشی زبان 

های رادیویی و تلویزیونی گردآوری ها و برنامهروسی و فیلم

 شده است.

 بررسیبحث و 

 رویکرد تکواژشناختی محض

های آموزش واژگان جلب توجه یکی از کاراترین روش

اصطالح فنی، تکواژهای به اجزاء، یابه آموزانزبان

(морфемы) ساختی آن های واژهواژه و ویژگییک ۀسازند

سازی، یا همان بررسی است. فراگیری الگوهای زایای واژه

-سازی و سرعتهای آسانوشها، از رواژه ۀتکواژهای سازند

لیساکووا، آید )شمار میهای تازه بهیادگیری واژهبه بخشی

 ساختیواژه ۀ(. حتی تعیین جایگاه واژه در خوش140: 2004

در روند  (словообразовательное гнездо)آن 

                                                           
تواند با جمع معنای معنایی است که می «واژهمعنای ارتباطی »منظور از . 1

هنگام ارتباط باشد.  بهواژه متفاوت بوده و ناظر بر موارد کاربرد واژه  یاجزا

 (.2017روداکووا، استِرنین، در این باره نک. )

: 2003کوچنیوا، مارکوفکین، یادگیری واژه مهم دانسته شده )

آموزان در زبانبه سازی کهواژه ۀ( و فعالیت ناکافی در زمین34

های آموزش واژگان کند، از کاستیها کمک مییادسپاری واژه

(. پس در 149: 2005آکیشینا، کاگان، شمار آمده است )به

روشی  ،واژه یاجزبه آموزش پایه یا مقدماتی توجه ۀمرحل

 پسندیده و رایج است.

به تبایساما باید دید آیا در ترجمه و برابریابی نیز می

 ۀهای غیرسادواژه ۀنظر ما در ترجمبه همین شیوه عمل کرد؟

سازنده ضروری است. اما دیده  یروسی نیز دقت در اجزا

های برخی ترجمه های ترجمه، درشود که در کالسمی

-هبروسی ۀهای دوزبانمنتشرشده از زبان روسی، در فرهنگ

اصطالحات  ۀروسی و یا در ترجمبهفارسی و فارسی

همین مرحله بسنده شده است. این مرحله فزونتر به ،تخصصی

یا روش در هنگام ترجمه عبارت است از صرفاً تقطیع 

ا هر ر جزء یغیرساده، سپس یافتن برابر برای ه ۀتکواژی واژ

تکواژ آن در زبان مقصد و ترکیب این برابرها با یکدیگر. 

-این گونه واژه ۀروش یادشده که تنها روش درست در ترجم

 «محض تکواژشناختی رویکرد» اینجا در شود،ها معرفی می

« رویکرد»علت استفاده از اصطالح  .است شده نامیده

(подход) این روش  کارگیریدر اینجا نیز آن است که به

 گرایانه و نه کاربردی و مهارتیناشی از یک نگاه کلی ساخت

استفاده از روش مورد  ،زبان است که یکی از پیامدهای آنبه

 روسی است.  ۀهای غیرسادواژه ۀبحث ما در ترجم

های غیرساده در زبان بندی واژهشناخت و تقسیم

 روسی

 یحصری ۀهای دستور زبان روسی اشاردر بیشتر کتاب

ساختمان واژه و سازهبه یکبارهانواع واژه نشده است، بلکه بهبه

شود. یکی از معدود منابعی که در آن های آن پرداخته می

گونه که در ادامه خواهد آمد( از نظر ها، آنها )و نه پایهواژه

 دستور زبان روسی ادبی امروزاند، بندی شدهتقسیم ،ساختمان

 Павел) ندروویچ لکانتویراستاری پاول آلکسابه

Александрович Лекант)روس  ۀ، دستورنویس برجست

های صورت پراکنده در کتاب(. هرچند به2001لکانت، است )
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 –پولکینا، زاخاوا « )های مرکبواژه»به دستور زبان روسی

: 2005روزنتال،گولوب، تلنکووا،  (، )13: 9681نکراسووا، 

« مشتق واژۀ»(، 126: 2006والگینا، روزنتال، فامینا، (، )164

: 2010رتسکر، )« های سادهواژه»(، 462: 2005کاساتکین، )

ها از دیدگاه واژه ،گفتهشود، اما در منبع پیش( اشاره می14

 ۀدو دستبه صراحتبه ساختشان

)که تنها از ریشه و یا از ریشه   (непроизводное)غیرمشتق

)که در  (производное)شوند( و مشتق و پایانه ساخته می

اژهای دیگر، یعنی وند نیز وجود دارد( جز ریشه، تکوها بهآن

 (. 10: 2001لکانت، اند )تقسیم شده

 (10: 2001لکانت، : انواع واژه از دیدگاه لکانت )1نمودار 

 
 

 سرویراستاری لئانید کاساتکینبه در منبع دیگری که

(Леонид Касаткин) ها ها نوشته شده، واژهبرای دانشگاه

« پذیرهای تقطیعواژه»دو گروه به از دیدگاه صورتشان تنها

(членимые)  ناپذیرتقطیع»و »(нечленимые)  تقسیم

 (.454: 2005کاساتکین، اند )شده

 (454: 2005کاساتکین، ) ۀ: انواع واژه برپای2نمودار 

 
 

همچنین در دستوری که از سوی انستیتوی زبان روسی  

 ویراستاری ناتالیا شودووا به فرهنگستان علوم شوروی و

                                                           
 در زبان روسی در بند بعدی آمده است. (основа)« پایه». مفهوم 2
شود، در دستور این واژه دیده می ۀی سازندکه میان دو ریشه «о» ةواک .3

« میانجی ةواک»یا  (интерфикс)« وندمیان»زبان روسی 

(Наталия Шведова)  و والدیمیر الپاتین(Владимир 

Лопатин) به ها(، بسته)و نه واژه 2هامنتشر شده است، پایه

دو گروه به کار رفته باشد،ها بهآن آن که چند ریشه در ساخت

های مرکب )دارای دو های ساده )دارای یک ریشه( و پایهپایه

اند؛ اما از معرفی و تقسیم ندرت سه ریشه( تقسیم شدهو به

: 1990شودووا، الپاتین، میان نیامده است )به انواع واژه سخنی

نجا که بحث ما با واژه مرتبط است، ناگزیر از (. پس، از آ23

توان هایی را میآنیم که نشان دهیم در زبان روسی چه واژه

 ها کدامند. غیرساده دانست و انواع آن

ترکیبی  ۀدر زبان روسی که زبانی با گرایش بسیار برجست

(синтетический) از راه پیوند  بیشترسازی است، واژه

ریشه پذیرد. هر واژه از یکت میتکواژهای گوناگون صور

تواند پیشوند یا پسوندهایی نیز داشته شود که میساخته می

 رود و نیز مجموعکار میای که بدون هیچ وندی بهباشد. ریشه

-می (основа)ریشه با پیشوند و پسوندهای آن را پایه یک

 (слово)نامند. همچنین مجموع پایه و وند صرفی آن واژه 

نکراسووا در دستور  –شود. پولکینا و زاخاوا نامیده می

هایی را که تنها از ریشه ساخته شده باشند، آموزشی خود پایه

نامند، می (непроизводные основы)نامشتق  ۀپای

توانیم )میز(. ما می стол)حیاط(،  двор)خانه(،   домمانند

-واقع واژهها در ساده بنامیم. زیرا آن ۀها را واژگونه پایهاین

اند، بدون پیشوند و پسوند شدهند که تنها از ریشه ساختهاهایی

. در کتاب  (нулевое окончание)صرفی صفر ۀو با پایان

ها پیشوند یا هایی که در آنیادشده پس از این بخش واژه

« های مشتقپایه»پسوند وجود داشته باشد، 

(производные основы) اند؛ مانند: نامیده شدهпере-

лёт= перелёт  ،)پرواز(дом-ик= домик ۀ)خان 

)رفتگر(. نویسندگان در  двор-ник= дворникکوچک(، 

ریشه ها ممکن است بیش از یکافزایند که برخی واژهادامه می

)کشتی بخار( که از دو  пароход ۀداشته باشند، مانند واژ

-)حرکت( ساخته شده است. واژه ход)بخار( و  пар ۀریش

نامیده  (сложные слова)ی مرکب هاگروه آخر واژه های

 .3(13: 1968 نکراسووا، –پولکینا، زاخاوا اند )شده

ندی بدیگر دستورنویسان روس نیز کمابیش همین دسته

(соединительная гласная)  .والگینا، نامیده شده است )نک

 (. 126: 2006روزنتال، فامینا، 

هاواژه

слова

غیرمشتق

непроизводные

مشتق

производные

هاواژه

слова

ناپذیرتقطیع

нечленимые

تقطیع پذیر

членимые
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روزنتال،گولوب، تلنکووا،  عنوان نمونه به اند )نک.را ارائه کرده

؛ 137 – 136: 2006والگینا، روزنتال، فامینا، ؛ 163: 2005

بندی در زبان این دسته ۀ(. برپای212-210: 2007لکانت، 

هایی بدانیم که تنها از ی ساده را واژههانیم واژهتوامی ،روسی

ها یا دارای نمود صرفی در آن ۀاند و پایانشدهریشه ساخته

 книгаاست، مانند  (формальное появление)صوری 

صرفی است  ۀپایان -аریشه و  книг-)کتاب( که در آن 

مثال نخست آن که مانند سه (، و یا444: 1985تیخونوف، )

 شکل تکواژ صفربه هاصرفی در آن ۀاین نوشته پایان

(нулевая морфема)  .نمود یافته است 

 اندشدههایی که تنها از ریشه ساخته: واژه3نمودار 

 

 های ساده واژه

                           

 صرفی بدون نمود صوری ۀصرفی با نمود صوری        پایان ۀپایان

     книг-а                 صرفی صفر(  ۀ)پایانдом-ø 

 

های هیابیم که واژبندی باال درمیهمان دسته ۀباز برپای

 .)که تعریف هر یک در باال آمد( اند یا مرکبغیرساده یا مشتق

های روش ،های دو گروه یادشدهساخت واژه برایالبته 

رود که موضوع بحث ما نیستند. اما یکی کار میگوناگونی به

های مرکب است نوع خاصی از واژهبه ها مربوطاز این روش

ما نیز وجود دارد. مطابق این  ۀشدهای گردآوریکه در نمونه

روش ترکیب »روش که در دستورهای زبان روسی آن را 

نامند )مثال، می (сложносоставной способ)« مرکب

کامل و  ۀگون(، معموالً دو واژه به217: 2007لکانت، نک. 

 پیوندند و یکیکدیگر میهای صرفی خود بههمراه با پایانه

-می (составное существительное)اسم ترکیبی 

 )موشک باربر(.  ракета-носительسازند، مانند 

 یهاواژه :یمیتوانیم بگومی ،بندی مطالب باالبا جمع

مشتق، مرکب و مرکب  ۀدستسهبه غیرساده در زبان روسی

                                                           
 زیسافرهنگ واژهدر این مقاله برای تقطیع تکواژی در بیشتر موارد از  .4

تیخونوف، ) امالیی -فرهنگ تکواژی(، 1985تیخونوف، ) زبان روسی

(  استفاده 2014تیخونوف، ) سازی زبان روسیفرهنگ جدید واژه( و 1996

هایی را که در هیچ یک از این سه شده است. تقطیع تکواژیِ معدود واژه

 روش این منابع انجام داده است. ةمنبع یافت نشدند، نگارنده برپای

 شوند. ترکیبی تقسیم می

 های غیرسادهبندی نهایی انواع واژه: دسته4نمودار 

 
 

 روسی  ۀهای غیرسادهایی از واژهنمونه
های غیرساده چه اکنون که دانستیم منظور از واژه

ها سه نوع آن هایی از هر یک ازتوانیم نمونهند، میاهاییواژه

 را نشان دهیم.

ی مشتق )ریشه با حروف سیاه های غیرسادهالف( واژه

 :4مشخص شده است(
дозаправщик (до-заправ-щик) 
кузовщик (кузов- щик) 
подзаконный (под-закон-н-ый) 

 مرکب: ۀهای غیرسادب( واژه
волнорез (волн-о-рез)  
железобетон (жедез-о-бетон) 
противопехотный (против-о-пехот-н-ый) 

 مرکب ترکیبی: ۀهای غیرسادپ( واژه
платье-костюм (платье+-+костюм) 
стоп-кран (стоп+-+кран)  
шкаф-купе (шкаф+-+купе) 
 

 های باالنمونه ۀتحلیل ترجم
های ساده هرچند ممکن است معنای شماری از این واژه

: مانع از بررسی ما شود را از پیش بدانیم، اما این نکته نباید

 ۀترجمهب این که ببینیم چنانچه با رویکرد صرفاً تکواژشناختی

، رسیدیم یا نهمعنای درست میبه پرداختیم، آیاها میاین واژه

 های آموزشی آمده، آیا با مراجعهگونه که در برخی کتابیا آن

 (внутренняя мотивация) 5«هاانگیزش درونی واژه«به

ها است که برپایة آن ویژگیِ برخی واژه« انگیزش درونی واژه». منظور از 5

توان معنای واژه را از روی معنای نخستین یا از روی معنای اجزای میآن 

؛ 10: 2001لکانت، ؛ 204: 2001دیبرووا، سازندۀ آن به دست آورد )نک. 

 (. 16: 2007لکانت، 

های  واژه
غیرساده

непрос
тые 

словаیمرکّبِ ترکیب
сложносос

тавные

مرّکب
сложны

е

مشتق

производ

ные
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 یا نه.  اند،ها قابل درکین واژهمعنای ا

دادن این آنچه در اینجا بدان خواهیم پرداخت، نشان

مصداق هر یک از این به واقعیت است که چنانچه بدون توجه

 اههای ترجمه یا ترجمهرایج در برخی کالس ۀشیوبه ها وواژه

تکواژهای به منتشرشده صرفاً با مراجعه های آموزشیو کتاب

معنا و برابر به ها را ترجمه کنیم، هیچگاهها این واژهآن ۀسازند

 ۀها در زبان فارسی نخواهیم رسید. در جدول شماردرست آن

ده، معنای هر کرگفته را تقطیع پیش ۀهای غیرساد( واژه1)

 آمده با رویکرد تکواژشناختیدستبخش و نیز معنای کلی به

 .6دهیممیرا نشان 

 (1ی )جدول شماره

 غیرسادهواژۀ 
نوع 
 واژه

ریشه )ها( و 
 معنای آن )ها(

وند )ها( و معنا و 
 نقش آن )ها(

ترجمه با 
رویکرد 

 تکواژشناختی

Дозаправщик مشتق 
-заправ-  =
 سوخت

1 )до- تا، به = 
2 )–щик  =

ساخت اسم با 
معنای صاحب 

 شغل

 رسانسوخت

Кузовщик مشتق 
кузов   ،اتاق =

 بدنه )خودرو(

-щик  ساخت =
اسم با معنای 
 صاحب شغل

-ساز، بدنهاتاق

 سازکار، بدنه

Подзаконный مشتق 
закон قانون = 

 

1)под-   ،زیر =
 فرعی، پیرو

2 )–н-  پسوند
 سازصفت

3 )–ый ی = پایانه
 صرفی صفت

 قانون فرعی

Волнорез 
 مرکب 

1)волн-   =
 موج

2 )–рез-  =
 بریدن

-о- وند = میان
 ی میانجی()واکه

 بُرموج

железобетон مرکب 

1)желез-   =
 آهن

2 )бетон  =
 بتون

-о- وند = میان
 ی میانجی()واکه

 بتون آهنی

Противопехотный مرکب 

1)против   =
 برخالف، ضد

2 )пехот-  =
 نظامپیاده

1 )-о- وند = میان
 ی میانجی()واکه

2 )–н-  پسوند =
 سازصفت

3 )–ый ی = پایانه
 صرفی صفت

 نظامپیادهضد 

платье-костюм 
 

مرکب 
 یترکیب

1)платье   =
 لباس

- 
لباس کت و 
شلوار، لباس 

                                                           
فرهنگ روسی به های این جدول از ا و دیگر بخشهی واژه. در ترجمه6

( و وبگاه زیر استفاده شده است: 1391واسکانیان، ) فارسی واسکانیان

https://dic.academic.ru/ 

2 )костюм  =
کت وشلوار، 
 کت و دامن

 کت ودامن

стоп-кран 
 

مرکب 
 یترکیب

1)стоп   =
 ایست!

2 )кран  =
شیر )آب(؛ 

 جرثقیل

- 
 شیر ایست!

 جرثقیل ایست!

шкаф-купе 
مرکب 

 یترکیب

1)шкаф   =
 کمد

2 )купе  =
 کوپه )قطار(

- 
ی کمد کوپه
 قطار

 

به ( را1شده در جدول )توان برابرهای ارائهببینیم آیا می

دلیل به های روسی و نیزواژه شان با ساختدلیل همخوانی

شمار ها برابرهای پذیرفتنی بهیک با آنبهتناظر معنایی یک

 آورد؟ 

این نکته به ( باید1های جدول )واژهبه پیش از پرداختن

ی اهای غیرسادهاشاره کرد که حتا در خود زبان روسی نیز واژه

توان با جمع زدن معنای ها را نمیوجود دارند که معنای آن

دست آورد. مانند فعل به های آنتک تک تکواژهای سازنده

опростоволоситься به که اگر در معنا کردن آن تنها

-о-прост-о-волос-и) ماش بسنده کنیتکواژهای سازنده

ть-ся)، خواهیم رسید که معنای « حجاب شدنبی»معنای به

اولیه و تاریخی این واژه است و نه معنای امروزی آن. توضیح 

های روستایی بوده که خاص محیط ،آن که این واژه در آغاز

بیرون از خانه برای زنان  در ها برداشتن روسری از سردر آن

آمده است. اما سپس با از دست دادن معنای شمار میناپسند به

معنای کار بسیار نادرستی انجام به اکنون دیگر ،نخستین خود

. این 7رودکار میبه ،یا مرتکب خطای فاحش شدن ،دادن

پدیده البته خاص زبان روسی نیست: آیا از روی تکواژهای 

به متوانیی( می -قفل  -)سر « سرقفلی»فارسی  ۀواژ ۀسازند

 ی آن برسیم؟ پاسخ حتماً منفی است. معنا

-( می1989یالشاپکووا، بیتر را در )های سرراستمثال

« سرهنگ»)به معنای  полковникهای ها واژهیابیم. این مثال

 кашеварو «( هنگ»معنای به -полк ۀشده از پایو ساخته

به -кашهای شده از پایهتهو ساخ« آشپز نظامی»معنای )به

معنی پزنده( به вар-شیربرنج و به معنای غذایی نزدیک

 برای آگاهی از دگرگونی معناییِ این واژه نک.: .7
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/904070 

https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/904070
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س ترین دستورنویسان رویالشاپکووا که از بزرگهستند. بی

)سرهنگ(  полковникکند که نه درستی اشاره میاست، به

کند را فرماندهی می« هنگ»معنای کسی است که یک به تنها

« رنجشیرب»پز( کسی است که فقط )شیربرنج кашеварو نه 

 ۀواژ ه(. این استدالل دربار242 :1989یالشاپکووا، بیپزد )می

ی کسی یعن« آشپز»کند: آیا نیز دقیقاً صدق می« آشپز»فارسی 

 پزد؟می« آش»که تنها 

یالشاپکووا گروه ( بی244-243در ادامه )صفحات 

شناساند که هرچند معنای های مشتق را بازمییگری از واژهد

ها در ساخت معنای کلی واژه آن ۀتک تکواژهای سازندتک

حضور دارند، اما جدا از آن یک جزء معنایی دیگر نیز در 

معنای واژه وجود دارد که در ساخت صوری آن واژه دارای 

بر(، )بار носильщикهای نمود نیست. او برای نمونه واژه

белок تخم مرغ( و  ۀ)سفیدсиняк مردگی( )کبودی، خون

 ۀدهندرغم ساخت خود )که نشاناول به ۀآورد. واژرا مثال می

معنای کسی نیست که به هیچ روبه است(« کنندهحمل»معنای 

کند، بلکه در زبان روسی تنها برای هرچیزی را حمل می

-ن در ایستگاهها حمل بار مسافرانامیدن افرادی که شغل آن

دوم  ۀرود؛ واژکار میها( است بههای قطار )یا مترو و فرودگاه

هر چیز  ۀدهنداست( نشان« رنگ سفیدبه چیزی»معنای به )که

دارد؛  تخم مرغ داللت ۀسفیدرنگ نیست، بلکه تنها بر سفید

« ایرنگ کبود یا سرمهبه چیزی»معنای به )کهنیز سوم  ۀو واژ

تنها  رود، بلکهکار نمیهر چیز کبودرنگ بهاست( برای نامیدن 

، دهشمردگی زیر پوست ایجاد ای که از خونبرای نامیدن لکه

 رود. کار میبه

میان معنای کلی واژه و معنای  ،در سه مثال باال

گونه آن تناقضی وجود ندارد، بلکه همان ۀتکواژهای سازند

ها و که نشان داده شد، جدا از مجموع معنای پایه/ پایه

ها، جزء معنایی دیگری در واژه آنبه شدهتکواژهای افزوده

صوری ندارد. حال  ۀوجود دارد که در ساخت آن واژه نمایند

ها را آن ،هابر تکواژهای این واژه هبا تکیتنها اگر بخواهیم 

ها ناخواه آن جزء معنایی پوشیده در آنترجمه کنیم، خواه

ها دالئل استوار دیگری بر مثالنادیده گرفته خواهد شد. این 

 هایواژه ۀنادرستی رویکرد صرفاً تکواژشناختی در ترجم

                                                           
 فرهنگ روسی به فارسیمثالً نک. همین مدخل در ویرایش پیشین  .8

 (.1986واسکانیان، واسکانیان )

 .اندی روسیغیرساده

جالبی میان دو  ۀهمین منبع نیز مقایس 241 ۀدر صفح

انجام شده است: با وجود آن که در  ножовкаو  нож ۀواژ

اول در دومین واژه  ۀشود که واژروشن می ،نخستین نگاه

و دومی، برخالف « چاقو»معنای به ارد، اما اولیحضور د

« اره»معنای به معنای نوع خاصی از چاقو، بلکهانتظار، نه به

 ۀرغم حضور کامل آن در واژبه نخست را، ۀاست. یعنی واژ

شمار دوم به معنا در واژه ۀسازند یتوان یکی از اجزادوم، نمی

 آورد.

 های ارتباطیمهترج اینک ،با درنظر داشتن مطالب باال

 دهیم. ( را نشان می1های جدول )واژه

 ۀواژ дозаправщик تکواژشناختی ۀکه در ترجم 

هواپیمای »معنای به ترجمه شده،« رسانسوخت«به

 است؛« رسانسوخت

 кузовщик اتاق«به تکواژشناختی ۀکه در ترجم-

به شود،ترجمه می« سازبدنه»و « کاربدنه»، «ساز

 است؛ «صافکار»معنای 

 подзаконный به تکواژشناختی ۀکه در ترجم

ی نامهآئین»معنای به شود،ترجمه می« قانون فرعی«

 است؛« داخلی

 волнорез موج«به تکواژشناختی ۀکه در ترجم-

 است؛« شکنموج»معنای به شود،ترجمه می« بُر

 железобетон به تکواژشناختی ۀکه در ترجم

« بتن مسلح»معنای به شود،ترجمه می« بتن آهنی«

 است؛

 противопехотный ۀکه در ترجم 

 ،8شودترجمه می« نظامضد پیاده«به تکواژشناختی

 است؛« ضد نفر»معنای به

 платье-костюм تکواژشناختی ۀکه در ترجم 

« لباس کت و دامن»یا « لباس کت و شلوار«به

 است؛« دامنکت»معنای به شود، تنهاترجمه می

 стоп-кран شیر «به تکواژشناختی ۀه در ترجمک

به شود،ترجمه می« جرثقیل ایست»یا « ایست

 )در قطار( است؛« ی ترمز خطردستگیره»معنای 
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 шкаф-купе کمد «به تکواژشناختی ۀکه در ترجم

کمد »معنای به شود،ترجمه می« ی قطارکوپه

 است. « درکشویی

 

 ۀترجمشاید بهترین راه برای جلوگیری از گمراهی در 

مورد نظر در اینترنت با  ۀوجوی واژها جستاین دست واژه

باشد.  (images, рисунки)« هاعکس» ۀفعال کردن گزین

 купе ۀتوان دید که مثالً در مورد استفاده از واژآنگاه می

)کوپه( برای نامیدن نوعی از کمد با درهای کشویی از راه 

« انتقال کارکردی» یندای قطار فردر کوپهبه تشبیه درهای آن

(функциональный перенос) البته 9روی داده است .

-جستبه ای نیازواژه ۀاین که مترجم احساس کند برای ترجم

هب وجوی بیشتر دارد، خود نیازمند آن است که از پیش نسبت

رف تردید داشته باشد. از واژشناختی صِتک ۀدرستی ترجم

-این ۀحس تردید در ترجماهداف این نوشته نیز ایجاد همین 

وجوی بیشتر برای جستبه ها و نیز ایجاد حس نیازگونه واژه

 ها است. اگر این حس تردید و نیازیافتن معنای ارتباطی واژه

وجوی بیشتر در مترجم یا مدرس ترجمه ایجاد شد، جستبه

توان یهمیشه نم ،که برای یافتن معنای ارتباطییابدمینگاه درآ

 ۀک گرفت، مثالً برای یافتن معنای ارتباطی واژاز تصویر کم

подзаконник هب تواندداخلی( کدام تصویر می ۀنامینی)آ

مترجم/ مدرس به مترجم کمک کند؟ ابزاری که در اینجا

د مآروز ۀزبانهای یکترجمه یاری خواهد رساند البته فرهنگ

 است. 

 زبانه را ابزار مناسبی برایهای یکاین که ما فرهنگ

آن هب های غیرساده معرفی کردیم،دریافت معنای ارتباطی واژه

به فارسی و فارسیبه های روسیدر فرهنگ دلیل است که

تکواژشناختی کم استفاده  ۀروسی موجود از روش ترجم

نده بوده کنگاه بسیار گمراهنیز  آن ۀکه نتیج ، روشینشده است

به وسیعنوان نمونه در ویرایش پیشین فرهنگ ربه است.

)به  пешеход ۀ( واژ1986واسکانیان، فارسی واسکانیان )

 -пеш ۀدلیل دارا بودن دو ریشبه معنای: رهگذر، عابر پیاده(

                                                           
های آن در زبان ی نمونهبرای آگاهی بیشتر از این فرایند و مشاهده .9

 (.207: 1397روبینچیک، فارسی، نک. )
ظاهر واژه بودن معنا آن است که با مراجعه به« انگیخته». منظور از 10

توان میکه از ظاهر آن « سازقفل»معنای آن پی برد، مانند واژۀ بتوان به

که مشتق نبوده و یک واژۀ « قفل»ی پی به معنای آن برد. اما خود واژه

« روپیاده»به )به معنای: راه رفتن( ход–معنای: پیاده( و )به

نویس ترجمه شده است. در نگاه نخست کار این فرهنگ

هایی مانند رسد، زیرا در قیاس با ساختنظر میبه ستدر

کسی که در « = پیشرو»رود، کسی که تند راه می« = تندرو»

معنای به ها، این واژه نیزرود و مانند آنپیش )جلو( راه می

-یادهپ»، غافل از آن که «رودپیاده راه می»کسی گرفته شده که 

-با معنای ساختدر زبان فارسی معنایی یکسر متفاوت « رو

روسی به های همانند خود یافته است. در فرهنگ فارسی

شود: ( نیز همین خطا دیده می5198روبینچیک، روبینچیک )

عنوان یکی از به هم пешеход ۀواژ« روپیاده»در مدخل

 برابرها آمده است. 

شده، امکان آن اشاره به دیگری که در برخی منابع ۀنکت

یا انگیزش  (внутренняя форма)تکیه بر صورت درونی 

عنوان به درونی واژه )نک. باالتر( برای فهم معنای آن است.

تق و های مشیالشاپکووا معتقد است که تفاوت واژهنمونه بی

-هاست، بدین صورت که واژهبیان معنا در آن ۀنامشتق در شیو

-نیستند و دال (мотивированный)های نامشتق انگیخته 

، 10اندواقعیت (условные обозначения)های قراردادی 

 ۀمعنای پایبه مشتق همواره با ارجاع ۀحال آن که معنای واژ

شود. سپس نقل قولی از گریگوری آن تعیین می

دیگر دستورنویس  ،(Григорий Винокур)ویناکور

ای معنشود که دقیقاً این گونه تعیین بزرگ روس، آورده می

نه توصیف مستقیم مدلول مربوطه در عالم »های مشتق و واژه

« اهشناسی در بررسی معناهای واژهاصلی زبان ۀواقع را وظیف

(. این توصیف شاید 240: 1989یالشاپکووا، بیدانسته است )

ل آن در زبان روسی که در آن داللت میان واژه )دال( و مدلو

تر است، درست باشد، اما هنگامی که برای اهل زبان روشن

روسی  ۀخواهیم برای واژفارسی میبه در ترجمه از روسی

میان دال و مدلول که تنها در زبان روسی  ۀبرابر بیابیم، رابط

 زیرا اهلکننده نخواهد بود. ای روشن بوده، دیگر کمکرابطه

تصویر زبانی »ند  که نگرهر زبان از نگاه خود به جهان می

-256: 1398پور، شریفی، ولینامیده شده است )« جهان

معنای توان از روی ظاهر آن پی بهنیست، یعنی نمی« انگیخته»ساده است، 

-نامیده می« دالّ قراردادی»شناسی در زبان« قفل»های مانند آن برد. واژه

روزنتال، تلنکووا، در ) мотивированное словоشوند. )نک. مدخل 

1976 .) 
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معنای به волк ۀآورد، واژیالشاپکووا میمثالی که بی(. 257

شمارد که است؛ سپس دو مشتق این واژه را برمی« گرگ»

волчонок گرگ( و )تولهволчица )میند و ا)ماده گرگ-

های معنای بخشبه افزاید که معنای این دو مشتق با رجوع

–و پسوندهای  -волк ۀشود: پایها روشن میآن ۀسازند

‘онок  و–иц(а) های گونه که در نمونه)همانجا(. اما همان

روسی  ۀهای غیرسادمعنای واژه ۀباالتر دیدیم، فهم و ترجم

 پذیر نیست. این روش امکانبه همیشه

اصطالحات تخصصی دارای ساختار  ۀترجم

 های غیرسادهواژه
شده در هر متن از ترجمه ۀضرورت مفهوم بودن واژ

اثبات ندارد؛ اما این ضرورت در به نکاتی است که نیازی

ا یابد، زیراصطالحات تخصصی اهمیتی دوچندان می ۀترجم

 گونه اصطالحات خود کمک شایانیشفافیت معنایی در این

. 11رودشمار میتخصصی به ۀتر آن رشتژرففهم بهتر و به

ساخت یک اصطالح درون  یپای فشردن بر شناسایی اجزا

مصداق به بدون توجه ،آن اجزا ۀتخصصی و اصرار بر ترجم

وگوی علمی و نیز آموزش را شک راه گفتبی ،آن اصطالح

شود که سازد. با این حال دیده میدشوار و پرسنگالخ می

حات دستور زبان روسی و یا اصطال ۀدر ترجم هیگا

اصطالح،  یاجزابه شناسی این زبان رجوعاصطالحات زبان

تنها راه  ،تک آن اجزازدن معنای تکترجمه و سپس جمع

شود. در زیر چند نمونه از اصطالح معرفی می ۀترجم

ای کامالً نتیجهبه هاتکواژشناختی آن ۀاصطالحاتی که ترجم

 شود.ن داده میانجامد، نشاکننده میگمراه

  اصطالحдеэтимологизация (де-этим-о-

лог-из-ациj-я) وجود پیشوند به با توجهде- 

 «زدایی -»در آن که معموالً در زبان فارسی برابر 

-است یا معنای متضاد اسم پس از خود را می

-ریشه«به ، با روش تکواژشناختی باید12رساند

به ترجمه شود؛ اما با مراجعه« زداییشناسی

فرهنگ های تخصصی، همچون فرهنگ

                                                           
های گویایی برای ( که در آن مثال2015تسپکوف، نک. برای نمونه ) .11

های ارتباطی اصطالحات تخصصی در میان زبان ةترجمنشان دادن لزوم 

 دیگر، آورده شده است. سو و انگلیسی و آلمانی از سوی روسی از یک

به (1966آخمانووا، ) شناسیاصطالحات زبان

رسیم برای آن می« تیرگی معناشناختی»معنای 

 : ذیل مدخل(؛1966آخمانووا، )

  اصطالحнеправильный (не-правиль-н-

ый) وجود پیشوند نفی به با توجهне-  در آن

ترجمه شود، اما در دستور « نادرست«به قاعدتاً باید

آخمانووا، است )« قاعدهبی»معنای به شناسیو زبان

 : ذیل مدخل(؛1966

  اصطالحоттенок  (от-тен-ок)به با توجه

 ایواژهبه ظاهراً باید -отو پیشوند  -тен– ۀریش

ترجمه شود، اما مفهوم آن « روشنسایه»مانند 

: ذیل 1966آخمانووا، است )« معنای ضمنی»

 (؛203: 2001دیبرووا، ؛ مدخل

  اصطالحпочвенничество  (почв-енн-

ик(ч)-еств-о) وجود به را اگر بخواهیم با توجه

« زمینه»و « بستر»در آن که معنای  -почв ۀریش

 ۀدهد و نیز با جمع زدن معنای وندهای سازندمی

ای نخواهیم رسید. هیچ نتیجهبه آن ترجمه کنیم،

 19ی سده ۀاین اصطالح نام مکتبی ادبی در روسی

های ریشهبه بازگشتبه است که پیروان آن معتقد

 آن را توانو از این رو می 13اندفرهنگ روسی بوده

ها و مانند آن« گراییاصل»، «گراییریشه«به را

 ترجمه کرد.

  اصطالحтолковый  (толк-ов-ый) )تفسیری(

های فرهنگبه نویسی روسی برای اشارهدر فرهنگ

لکانت، عنوان نمونه: به د )نک،روکار میزبانه بهیک

؛ 128: 2005روزنتال، گولوب، تلنکووا، ؛ 73: 2001

والگینا، روزنتال، فامینا، ؛ 250: 2005کاساتکین، 

دادن این نشان این اصطالح. منظور از (61: 2006

-فرهنگ موردنظر، برخالف فرهنگنکته است که 

ها ارائه های دوزبانه، معادل یا برابر برای واژه

 کند. اما بسیاریمی« تفسیر»ها را نکرده، بلکه واژه

 ۀدلیل وجود ریشبه این نکته و تنهابه بدون توجه

= تجزیه،  декомпозицияهایی مانند . واژه12

демилитаризация اند.از این دست ،= غیرنظامی کردن 

http://feb-: ادبیات مختصری دانشنامهوبگاه نک. . 13

abc/default.asp-web.ru/feb/kle/kle 

http://feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/default.asp
http://feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/default.asp
http://feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/default.asp
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толк- معنای تفسیر و تشریح به در این واژه که

یز زا نبرداری ناموجه که تیرگیاست، با نوعی گرده

جای را به  толковый словарьهست، ترکیب

ترجمه کنند، آن را « فرهنگ یکزبانه«به آن که

مه ترج« فرهنگ تشریحی»یا « فرهنگ تفسیری»

-فرهنگ گسترۀویژه در کنند که در فارسی، بهمی

 نویسی، بسیار غریب و نامعمول و نامفهوم است. 

 ی تکواژشناختی پذیرفتنیهاترجمه
ی های غیرسادهواژه ۀه و دقت در ترجمهرچند توج

روسی بسیار ضروری است، اما این نیز باید گفته شود که 

ای کامالً دنبال ترجمهبه ها نباید حتماًاین واژه ۀهنگام ترجم

ی تکواژشناختی باشیم؛ در زبان روسی متفاوت با ترجمه

ها و برابرهای ای نیز هستند که میان آنهای غیرسادهواژه

 تناظر اجزاء ۀروشنی رابطارتباطیشان در زبان فارسی به

(изоморфизм) ۀبرقرار است، بدین معنی که با ترجم 

ها اتفاقاً ها و جمع زدن معنای آنهای این واژهیکایک تکواژ

ی از آید. در زیر برخدست میبرابر مناسبی در زبان فارسی به

 :14شوندروسی نشان داده می ۀهای غیرساداین دست واژه

душевнобольной = بیمار روانی 
  (душ- روح، روان(  :واژۀ ۀ)ریش  -евн- о- больн-

بیماری( : ۀواژ ۀ)ریش  -ой)  

инакомыслящий = دگراندیش 

 (инак- دیگر(واژۀ ۀ)ریش :  -о- мысл- واژۀ ۀ)ریش :
  (ящ -ый-  اندیشه(

камнеметание = پرتاب سنگ 

(камн- سنگ(واژۀ ۀ)ریش :  -е- мет- افکندن، واژۀ ۀ)ریش :

  (а- ниj- е- پرتاب کردن(

носитель = کنندهحمل   

(нос- حمل کردن(واژۀ ۀ)ریش :  -и- тель) 

обороноспособность =  توان دفاعی 

(оборон- دفاع(واژۀ ۀ)ریش :  -о- способн- واژۀ ۀ)ریش :

 (ость- توان، توانایی(

пароварка =  بخارپز 

(пар- بخار(: واژۀ ۀ)ریش  -о- вар- پختن(واژۀ ۀ)ریش :  к -

а) 

                                                           
 های باالکار رفته در واژههای بهها یا پایهاشاره به معنای ریشهدر اینجا  .14

. نظر رسیدها کافی بهبرای نشان دادن امکان ترجمة تکواژشناختی در آن

парогенератор = بخارساز 

(пар- : بخار( واژۀ ۀ)ریش  о- генер- ایجاد، ۀواژ ۀ)ریش :

   (атор  ساختن(

переговорщик = کنندهمذاکره  (переговор- به )پایه

 (щик معنای مذاکره(

песнопение = خوانیترانه  

(песн- ترانه( :واژۀ ۀ)پای  о- пение آواز : واژۀ ۀ)پای

 (خواندن(

энергоноситель = حامل انرژی 

(энерг- (انرژی» :واژۀ ۀ)ریش»  о -нос- حمل واژۀ ۀ)ریش :

 (и- тель کردن، بردن(

 

های روسی باال هم از  شود، واژهگونه که دیده میهمان

ریشه( و هم مرکب ند )دارای تنها یکامشتق ۀهای غیرسادواژه

های مرکب ترکیبی در زبان ریشه(. از واژهز یک)دارای بیش ا

روسی که معادل آن دقیقاً با همان ساخت چند سالی است در 

-است که می« موزه -خانه» واژۀرود، کار میزبان فارسی به

 باشد.  дом-музейروسی  واژۀتکواژ تکواژبه ۀتواند ترجم

 نتیجه
وم د لزد که با وجوشوآنچه در باال آمد، روشن می ۀبرپای

روسی، بسنده  ۀهای غیرسادواژه ۀدقت در تکواژهای سازند

ونه گهمین مرحله و نادیده گرفتن معنای ارتباطی اینبه کردن

یژه وانجامد. این نکته بهها میتیرگی معنایی ترجمهبه هاواژه

 وگوی علمیاصطالحات تخصصی که ابزار گفت ۀدر ترجم

د. یاباهمیتی دوچندان میهای گوناگونند، و نیز آموزش رشته

-اژهو ۀپیشنهاد کاربردی مقاله آن است که در ترجم ،از این رو

روسی، پس از تقطیع تکواژی و تعیین  ۀهای غیرساد

 ها،واژه و یافتن معنا و نقش هر یک از آن ۀتکواژهای سازند

-های بهواژاین نیز پرداخته شود که آیا جمع معانی تکبه

دهند یا نه. در ارتباطی واژه را نشان میآمده معنای دست

صورت منفی بودن پاسخ، باید بدون واهمه از دور شدن از 

منظور به معنای واژگانی، معنای ارتباطی واژه اختیار شود.

گونه که در متن مقاله اشاره یافتن معنای ارتباطی نیز، همان

ز اتوان از منابع دارای تصویر)و پیش مینیز شد، برای اشیاء 

ها ها/ پایهاز این رو از بیان نقش و معنای تکواژهای دیگر غیر از ریشه

 خودداری شده است.
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-هایی که بر پدیدهاینترنت( کمک گرفت و برای واژه همه از

 (дефиниция)های تعریفبه کنند،های غیرمادی داللت می

 روسی مراجعه کرد.  ۀزبانهای معتبر یکفرهنگ

 

 ترتیب حروف الفبا(ها )بهآن ارتباطیهای تکواژشناختی و روسی با ترجمه ۀهای غیرسادفهرست کوتاه واژه: 2 ۀجدول شمار

 ارتباطی ۀتکواژشناختی و ترجم ۀمنظور نشان دادن تفاوت فاحش میان ترجمبه

 ی ارتباطیترجمه ی تکواژشناختیترجمه تقطیع تکواژی واژه

авиарежим авиа-режим رژیم هوایی 
های حالت پرواز )در گوشی

 همراه(

белоручка бел-о-руч-к-а فرد( گریزان از کار سنگین سپیددست( 

близорукость близ-о-рук-ость بینیکوتاه دستینزدیک 

бортинженер борт-инженер 

به در روسی бортمهندس سالن )
کشتی و داخل سالن هواپیما  ۀعرش

 شود(گفته می
 مهندس پرواز

Внештатный вне-штат-н-ый کارمند( غیر رسمی ستادستادی، خارج از برون( 

водораздел вод-о-раз-дел الرأس، خطپخشانآب تقسیم آب 

гидросамолёт гидр-о-сам-о-лёт نشینهواپیمای آب هواپیمای آبی 

двуплановый дв-у-план-ов-ый دوالیه دوطرحی 

дерегулирование де-регул-ир-ова-ниj-е ها(آزادسازی )بازار، قیمت زدایینظم 

домохозяйство дом-о-хозяй-ств-о اقتصاد خانه 
های خانوار )واحد در بررسی

 اقتصادی(

изюминка изюм-инк-а 
 -کشمشک )صورت نوازشی

 «(کشمش»ساز از کوچک
 مزه، لطف

индексация индекс-ациj-я سازی؛ ایجاد شاخص )فقط(نمایه 
بر دو معنی ستون قبلی(:  افزون)

 ترمیم دستمزدها

кровоподтёк кров-о-под-тёк جریان زیرین خون 
مردگی )ناشی از آسیب یا خون

 ضربه(

кровотечение кров-о-теч-енj-е ریزیخون جریان خون 

левоцентризм лев-о-центр-изм چپ میانه مرکزگراییچپ 

мастер-ключ мастер-ключ کلیدشاه استادکلید 

молодожён молод-о-жён دامادتازه همسرجوانجوان، زن 

моногород моно-город شهرتک 
یک صنعت/ یک به شهر وابسته

 محصول

наручники на-руч-ник-и دستبند )پلیس( روی دست 

нахлебник на-хлеб-ник خور، سربارنان روی نان 

облёт об-лёт پرواز شناسایی با پرواز چیزی را دور زدن 

оборонщик оборон-щик کارگر/کارمند صنایع دفاعی مدافع 

отжим от-жим از فشار/ فشردن 
-کن )در ماشین رختخشک

 شویی(

пепельница пепель-ниц-а زیرسیگاری جای خاکستر 

пистолет-распылитель пистолет-рас-пыл-и-тель سرشیلنگ فشاری کنندهپخش ۀپیستول 

подзащитный под-защит-н-ый موکل تحت دفاع 
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подсознание под-созна-ниj-е حس درونی حس زیرین 

приземлённый при-земл-ённ-ый پاافتادهمبتذل، پیش زمین؛ فرودآمدهبه نزدیک 

прихожанин при-хож-ан-ин مؤمن، کلیسارو یک کلیسا ۀساکن حوز 

пчеловод пчел-о-вод زنبوردار دارزنبورعسل 

разнорабочий разн-о-рабоч-ий کارگر ساده کارهکارگر چندکاره/همه 

самодельный сам-о-дель-н-ый سازدست کاردست 

самоощущение сам-о-ощущ-ениj-е وروزحال احساس خود، احساس فردی 

саморез сам-о-рез پیچ خودکار ربُخود 

самоуглубление сам-о-у-глубл-ениj-е نگریدرون خودژرفایی 

своёвременность сво-е-врем-ен-н-ость موقع بودنبه خودزمانی 

скоросшиватель скор-о-с-ши-ва-тель دارمنگنه ۀپوش زوددوز، تنددوز 

стеклорез стекл-о-рез 
فرد به ر )که در فارسیبُشیشه

 شود(اطالق می
 ری )ابزار(بُالماس شیشه

сушилка (для беля) суш-и-л-к-а آویزرخت کنخشک 

сушилка (для обуви) суш-и-л-к-а قالب کفش کنخشک 

сушилка (для посуды) суш-и-л-к-а کنخشک 
 ا کناری جاظرفی، جاظرفی باال

 سینک

удлинитель (электрический) у-длин-и-тель راهی برقسه کنندهدرازکننده، طوالنی 

шашлычница шашлыч-ниц-а 
جاکبابی )به قیاس با 

карандашница )جامدادی = 
 پزکباب

Шиномонтаж шин-о-мон-таж پنچرگیری، آپاراتی مونتاژ/ پیاده کردن چرخ/ الستیک 

экстрасенс экстра-сенс شخص( دارای حس ششم حس افزوده؛ فراحس( 
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