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  بر در زبان، هربه بخشی تنوع بر افزون که دارند هازبان از بسیاری در بایسته و پویا حضوری هالهجه و هاگویش
  پژوهش، این صلیا مسئلة. کنند بیان دیگر، هایزبانبه نزدیکی توانند می و بسیاریند زبانی نکات و مفاهیم دارندۀ
  و یروس زبان دو بین هالهجه و هاگویش گسترۀ در زبانشناسی رایج اصطالح چند در مناسب انطباق یافتن

  تا شودمی سعی مسئله، این طرح راستای در. است زبان دو هر شناسانزبان هایانگاره اساس بر فارسی،
  مقایسة نیز و هاآن بندیطبقه امکان، صورت در و شده بررسی زبان دو هایلهجه و هاگویش از هاییویژگی

  اصطالحات از یک هر قالب در موجود مفاهیم بازگشایی پژوهش، اصلی هدف. پذیرد صورت یکدیگر با هاآن
  قیقتح طرح ریزیپایه ادامه در و صحیح یابیمعادل برای زبان دو از هریک مطرح زبانشناسان نظر از شده مطرح

  هایانگاره و آرا در اصطالحات مفهوم بررسی صورتبه تحقیق روش. باشدمی شناسیلهجه و گویش زمینة در
  نتخابیا و هاانگاره این بارۀ در گیرینتیجه انتها در و بررسی و تجزیه همراهبه جزء،به جزء صورتبه شناسانزبان

  هایویژگی ارائه در سعی دوم بخش در و بوده نخست بخش در دیگر زبان در هاآن اصولی تطبیق و مناسب
  یبررس اهمیتبه مناسب، هایمعادل و تعاریف ارائه از بعد گیری،نتیجه بخش در. باشدمی هازبان و هاگویش
 .شودیم اشاره زبان آموزش مثل هاییزمینه در بویژه زبان، دو میان بیشتر نزدیکی درک برای هالهجه و هاگویش
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ABSTRACT 
Dialects and accents exists in many languages and in addition to diversifying any kind of 
languages, they contain many concepts and even proximity to other languages. The main issue 
of this study is to find an appropriate match between several common linguistic terms in the 
area of dialects and accents between both Russian and Persian languages, based on the 
linguistic theories. To this end, it is attempted to characterize several dialects and accents 
between the two languages and, if is possible, to classify them and to compare them. The main 
purpose of the research, considering the necessity of understanding the concepts proposed in 
the form of terms for finding equivalents in the other language, Is to reveal these concepts in 
the form of each of the terms proposed by prominent linguists in each of these two languages 
in order to find the appropriate equivalence and then to establish a research plan in the field of 
dialectology. The method of research in section I was to check in detail the concepts of terms 
in the opinions of prominent linguists along with analyzing them, and systematic matching in 
another language and in section II, It was attempted to present features of dialects and accents. 
In the concluding section, after presenting appropriate definitions and equations, it will be 
clarified the importance of checking dialects and accents for closer understanding proximity of 
both of these languages, particularly in the fields like language teaching. 
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 مقدمه .1

 د،ب زبان یك عنوانبه ادبی، زبان با مقایسه در لهجه از"

 برای اینکه حال شود؛می یاد دارخنده گاهی حتی و ناصحیح

 ینیشیر و زیبا بسیار زبان کنند،می صحبت آنبه که کسانی

 [1393: 158،  پورولی] ".شودمی محسوب

های روسی و فارسی جای گویش و لهجه در زبان

هر یك از  ةابعاد گسترد ةکنندو بررسی داشته، و بیان پژوهش

اما آنچه که ما بعنوان هدف نهایی در این  ند،این دو زبان

هجه ل و تطابق مفهوم گویش در آغاز،کنیم، دنبال می پژوهش

 پژوهشعنوان پایة است که به های فارسی و روسیدر زبان

های هر دو زبان بوده و دوم؛ ها و لهجهبرای تشابهات گویش

های های زبانها و لهجههایی از تشابهات در گویشنمونهبه

 شود.روسی و فارسی اشاره می

روشن کردن نزدیکی برای  ا در واقعهردوی این فراینده

 ،تواند در بسیاری از مواردبیشتر این دو زبان است که می

مانند آموزش زبان و ترجمه بکار گرفته شود. تاکید بر 

همواره راه خوبی برای یادگیری یك زبان خارجی  ،تشابهات

است و حتی دانستن خود این مطلب که زبانی که قصد 

ارای تشابهات زیادی با زبان مادری یادگیری آن وجود دارد د

تواند تاثیر شگرفی در مسائل انگیزشی زبان آموزان می، است

 داشته باشد. 

 قانونمند روسی، زبان جمله از و زبان هر بارز مشخصة"

به موظف جامعه اعضای تمام که معنا بدین. است آن بودن

 در قواعد این. هستند آنبه مربوط قوانین و قواعد رعایت

. اندشده ثبت درسی هایکتاب و روسی زبان هایلغت فرهنگ

 ایهگویش و هالهجه روسیه، ساکنین از زیادی تعداد برای اما

ولی پور، ] ".شوندمی محسوب رایج و روزمره زبان مختلف،

219 :1393] 

های فارسی و روسی هردو که زبان معتقداندشناسان زبان

های هند و اروپایی بوده و دارای ریشه مشترکی از زبان

زبان پارسی یا فارسی، آنطور که در ادبیات شرق ": باشندمی

کنیم که تا سال شود ) یادآوری میشناسی روسی نامیده می

شاخة ، نام اصلی ایران پارس بوده است(، متعلق به1935

های خانواده زبانهای ایرانی، که مربوط بهجنوب غربی زبان

ها . واژه[2001: 23،  گالدکووا] "باشند.  هند و اروپایی می

ن در میا [هاواژه]ترین قدیمی "هستند:  هاپایه و شالودة زبان

هایی که از واژه -ها هستندواژگان روسی هندواروپاییسم

نتال رز] " اند.ندواروپایی ثبت شدهدوران همبستگی زبانی ه

 ،اما باز کردن ابعاد این همبستگی . [2005: 60،  و سایرین

تنها با بررسی زبان معیار روسیه و فارسی معیار امروزی )زبان 

 صورتبه ،بعنوان پایتخت ،فارسی رسمی رایج در تهران

زبان فارسی در  " باشد. چراکهمحاوره و کتابی( کافی نمی

طول وجود بیش از هزارساله خود دچار تغییرات آوایی و 

دلیل شرایط تاریخی و وضعیت معنایی گردیده است. به

شکل مداوم با بسیاری از جغرافیایی کشور، زبان فارسی به

خانواده و غیر هم خانواده تداخل داشته است. های همزبان

که بسیاری از آنان کلمات آن نفوذ کرده واژگان بسیاری بهوام

 " بسیار کلیدی بوده و گستردگی فراوانی در زبان دارند.

 .[2009: 79،  غالمی]

هها و لهجاما نکته جالب این است که بسیاری ازگویش

مشترک هند و اروپایی خود را  هایویژگیعلل مختلفی ها به

های متفاوت ها و لهجهشاند. بنابر این بررسی گویحفظ کرده

های بیشتر علت تفاوتزبان فارسی )به بویژهزبان روسی و 

در این را ( نتایج بسیار جالبی لهجه هاها و بین گویش

ها و ضمن اینکه بعضی از گویش کند.همبستگی آشکار می

علل مختلفی، تشابهات بیشتری با یك زبان دیگر ها بهلهجه

علت گیالن و مازندران بهاستان های " دهند:نشان می

دیگر زبان، نسبت بههای روسهمجواری با سرزمین

های ایران و زبان فارسی معیار، ارتباطات گسترده تری گویش

همین دلیل شمار واژگان دخیل اند و بهبا زبان روسی داشته

 "ها بیشتر است...دیگر گویشها نسبت بهروسی در آن

 [1390: 67،  کارگل]

نکته مهمی که در در پایان، خالی از لطف نیست تا به

کار ها بهها و لهجهبارة تعاریف موجود در مورد گویش

ویش دو گرود، اشاره کنیم، برای مثال: در بعضی از منابع بهمی

تفاوت گویش  " شود:اجتماعی و جغرافیایی اشاره می

ویش اجتماعی مربوط اجتماعی و جغرافیایی در آن است که گ

جامعه است، اما گویش های اجتماعی یكطبقات و گروهبه

مکان جغرافیایی است. البته ترکیب این جغرافیایی محدود به

 :414 ایراندخت طلوعی هریس،] "دو نیز شدنی است. 

ها و . موضوع این پژوهش، بیشتر بررسی گویش[1392

 ایی است.های جغرافیلهجه
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 پژوهش ةپیشین .2

ها بین دو زبان فارسی ها و لهجهدر مورد مقایسه گویش

ت اس بایستة یادآورید، اما شو روسی مورد مشابهی یافت ن

این دو زبان و بخصوص زبان روسی منابع  که در هرکدام از

های گوناگون موجود در ها و لهجهمختلفی در مورد گویش

کتاب توان بهدر زبان روسی میها وجود دارند. این زبان

 Диалектологический)های زبان روسیاطلس گویش

атлас русского языка)های فولکلور ، لغت نامه لهجه

(словарь русских народных говоров)گویش ،

، زبان (русская диалектология  )شناسی زبان روسی

و ... اشاره  (язык русской деревни)روستای روسی

 کرد. 

 المانوساف .و .م روس شناسزبان بار اولین برای"

(Михаил Васильевич Ломоносов.کارهایی ) دربارة 

 شهر متولد خود او. داد ارائه روسیه مختلف هایگویش

 ایهلهجه از یکی با خوبیبه بنابراین و بود آرخانگلسك

 یهاگویش که دانستمی هم خوب و بود آشنا روسیه شمالی

 ناهمگونند. گاهی و متفاوت روسی

 «روسی هایلهجه» عمدة گروهسه بار نخستین برای وی

ها آنمیان  از که اوکراینی شمالی، مسکویی،: کرد مشخص را

 کند.می قلمداد اصلی را مسکویی لهجة

 آن و کندمی اشاره نیز دیگر مهم نکتة یكبه المانوسف

 دخو که هاییزبان مختلف هایگویش برخالف که است این

 سیرو هایگویش ،(آلمانی زبان برای مثال) بود مسلطها آنبه

 وسیه،ر مختلف مناطق ساکنان که طوریبه اند،شبیه یکدیگربه

 [1394 :221 پور، ولی] ". فهمندمی را همدیگر هایحرف

ا، با وجود هجههها و لدر زبان فارسی اما متاسفانه گویش

ورد زبان روسی، کمتر مگستردگی و تنوع بیشتر نسبت به

مقاالتی  بویژهها و کتاباند. هر چند که بهتوجه قرار گرفته

 -،.فرهنگ تطبیقیاند: نگارش در آمدهچند در این مورد به

های ایرانی نو، فرهنگ گویش موضعی زبان و گویش

گویش و یا سرزمینی ایران و ... و بطور خاص در بارة یك

های فارسی آرایش واژگان در گویشلهجة بخصوص: 

ی یابجستار چند در ریشهو  خوزستان از منظر رده شناختی

  ... اشاره کرد.ای از واژگان گویش همدانی وگزیده

 پژوهشروش  .3

یابی مناسبی برای شود تا معادلتالش می آغازدر 

 جههو ل (диалект) ، گویش(язык) اصطالحات زبان

(говор) د. چراکه شوفارسی ارائه  های روسی وزبان در

بر اساس این اصطالحات بنا  پژوهشاین  هاساس و شالود

 شده است.

دستور  ةشود در سه مقولتالش می ،بعدی هدر مرحل

های مختلف زبان ها و لهجهبان، آوا و واژگان از بین گویشز

 شود.اشاره  بین دو زبانمشترکاتی چند به ،فارسی

معادلیابی اصطالحات کاربردی در گسترۀ  .4

 شناسیلهجه
حالت دو زبانه که به و علمی پژوهشیدر  همه،از  پیش

های تفاوتبایست بهشود، میمقایسه بین دو زبان انجام می

زبانی و درک کلمات، بین گویشوران دو زبان توجه کرد. در 

عنوان نمود آوایی و نوشتاری یك مفهوم در واقع یك کلمه به

ممکن  است تا حدی، و نه کامال با معادل آن کلمه  ،یك زبان

تر تر و دقیقدر زبان دیگر تطابق داشته باشد، و اگر جزئی

های اوتتفعضا بهمفهوم کلمات را با یکدیگر مقایسه کنیم ب

این  بررسی آنچه که بهیابیم. در ادامه بهآشکاری دست می

 پردازیم:می ،شودمربوط می پژوهش

لهجه در زبان  ةکلمشناسانه بهوقتی که از دید زبان

م که بر رسیاین نتیجه میبه مه،از ه پیشکنیم، فارسی نگاه می

دی برای شناسان ایرانی تعریف واحخالف زبان روسی، زبان

تعریف جامعی از در اینجا قصد داریم بهلهجه ندارند. 

اصطالحات گویش و لهجه در زبان فارسی بر اساس 

 های زبان شناسان بزرگ زبان فارسی دست پیدا کنیم:انگاره

در ایران امروز  "عقیده دکتر پرویز ناتل خانلری: به-1

 شودما یك زبان عام و مشترک هست که فارسی خوانده می

و آن زبان رسمی و ادبی است که همه مردمان این سرزمین، 

 دانند، با آن آشنا هستنده خواندن و نوشتن میکخاصه کسانی 

برند. اما در عرض زبان فارسی چندین زبان کار میو آن را به

محلی نیز وجود دارد که از آن جمله است: کردی، لری 

منانی و س ،لیدزفو ،تاتی ،طالشی ،مازندرانی ،گیلکی ،بلوچی

ناتل خانلری، ] "نامیم.ها را لهجه میمانند آنها. این گونه زبان

1348:139]. 
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توان گفت: زبان )برای مثال: می وی،های گفته اساس بر

های محلی، برای مثال: )یا زبان یهایلهجهبه ←فارسی( 

شود، در سوی مقابل ایشان ...( تقسیم می و کردی، لری

 همان لهجه را وی،. در واقع برندنمی اصطالح گویش را بکار

داند که بعلت استفاده در موقعیت جغرافیایی نه چندان زبان می

شود. آنچه که عنوان لهجه نامیده میبه مردم،در دید  ،بزرگ

 .استفاقد بنیه و اساس علمی  وی،نظر  است،واضح 

عنوان زبان  ای با درمقاله ویاشرف صادقی: کترعلید-2

 ،انتشار یافته 1349های مختلف آن که در سال فارسی و گونه

مفاهیم زبان، گونه، گویش، و لهجه  ةدیدگاه خود را در بار

شناسان تا کنون زبان"بیان داشته است. وی گفته است: 

ن، لهجه های دقیق و علمی برای کلمات زبااند تعریفنتوانسته

ها با هم بیابند که در کلیه موارد و شرایط و گویش و فرق آن

های مختلف در خانواده  هایها و لهجهزبان ةو در مورد رابط

کار رود. وارد کردن عامل تفهیم کشور های مختلف بتواند به

و تفاهم متقابل بین افراد یا وجود آثار مکتوب و غیره برای 

ن آورد. بنابرایبار میفراوانی بهلهجه یا گویش اشکاالت یك

گویش را در محدوده هر کشور، با در  باید زبان و لهجه  و

نظر گرفتن اوضاع زبانی ) و احیانا سیاسی( آن تعریف کرد. 

طور معیارها تا حدی بهه انتخاب شك نیست که در این را

 اشرف]  "گیرددلخواه و موافق احتیاجات عملی صورت می

ها این زبان شناس: [. در ادامه طبق انگاره1349: 62،  صادقی

طور اعم، زبان رسمی کشور ایران زبان فارسی به ،نظر مابه "

است که در مطبوعات و رادیو و تلویزیون و خاصه تهران 

های جغرافیایی مختلفی  رود. این زبان دارای صورتکار میبه

 ،یزد ،مشهد ،شیراز ،ر اصفهانهای بزرگ نظیاست که در شهر

کاشان و اراک متداول است.  ،قم ،قزوین ،اهواز ،کرمان

کار ها بههایی از زبان فارسی که در این شهرستانصورت

ای موارد جزئی، رود برای فارسی زبان تهرانی جز در پارهمی

ها را صورت هایی از فارسی همین جهت ما آنمفهوم است به

کنیم. اختالفات این گونه ها گونه اطالق میآنبهدانیم و می

و  )فونتیك صوت شناسی های فارسی با خود فارسی از نظر

نه واج شناسی که فونولوژی باشد( و صرف و واژگان ) لغات( 

ها و زبان فارسی فرقی بین آنتقریبا  است. از نظر نحوی

 ... اما در جنب این گونه های فارسی، در بعضی وجود ندارد

ها یا در اطراف شهر های مجاور آن ءشهر های کوچکتر و قرا

ها هایی وجود دارد که بدون اینکه مرز دقیقی آنبزرگ لهجه

را از گونه های نامبرده جدا کند با آن گونه تفاوت دارد. اما 

ها ها با فارسی رسمی بیشتر است. فهم این لهجهتفاوت آن

، ت. از نظر تاریخیاغلب برای فارسی زبان تهرانی مشکل اس

 علت بعدها مشتق از فارسی اند که در گذشته بهاین لهجه

، ها رایج بودهمسافت و عدم تماس با مراکزی که فارسی در آن

تدریج از فارسی جدا شده اند، ولی عناصر غیر فارسی مشتق به

های ها و لهجههای ایرانی قدیم یا ماخوذ از خود زباناز زبان

شود. مثال ، لهجه مردم قاین ها دیده میدر آن مجاور نیز گاهی

های دیگر خراسان است که با گونه مشهد ) و بعضی لهجه

مرکز استان( تفاوت دارد و برای فارسی زبان تهرانی تا حد 

را  هاولی دالیل زیادی اشتقاق این لهجه ،زیادی نامفهوم است

 "امیم.نها را ما گویش میسازد. این لهجهاز فارسی مدلل می

 [1349: 63و  62همان،  ] 

وان تدکتر علی اشرف صادقی را می یهابنابراین انگاره

 صورت زیر خالصه کرد:به

های ها ) صورت گونهبه ←زبان ) برای مثال فارسی( 

ز ها نیجغرافیایی زبان در شهرهای بزرگ( تقسیم شده و آن

های که از نظر تاریخی از زبانهایی ها )لهجهلهجه ←شامل

اند و نه از فارسی و در کنار زبان فارسی ایرانی مشتق شده

 شوند، از نظرقرار دارند مانند کردی، طبری، پشتو و ...( می

یها برای فارسکه فهم آن هستند هاییلهجه ایشان گویش نیز

مشتق از  ،ولی از نظر تاریخی ،زبان تهرانی مشکل است

 .اندفارسی

دکتر محمدرضا باطنی را بررسی  یهااکنون انگاره-3

 کنیم:می

ها زبان واحد بر آن وقتی گفتارهایی را که نام یك"

بینیم که از نظر تلفظ و کنیم، میمقایسه می ،شوداطالق می

واژگان و در مقیاسی محدودتر از نظر دستور با هم تفاوت 

اهل یك  توان گفت هیچ دو نفری کهدارند، تا جایی که می

کنند. بنابراین زبان هستند دقیقا مانند یکدیگر صحبت نمی

هایی که با دیگران اعتبار تفاوتتوان گفت هر فرد را بهمی

دارد، هرچند ناچیز باشد، لهجه فردی آن شخص نامید. با 

توان در گروههای فردی را میبینیم که این لهجهوجود این می

بندی مترین عامل این دستهبندی کرد. مههای بزرگتری طبقه

ر اعتباهای فردی را بهتوان لهجهعامل مکانی است، یعنی می

های بزرگتری قرار داد و هر ها در گروهتنوع جغرافیایی آن

لهجه محلی نامید. بدین ترتیب ما در زبان فارسی  گروه را یك
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هایی چون اصفهانی، شیرازی یزدی و غیره دست لهجهبه

 [1354: 25و  24باطنی،  ]  "میابیم. 

 کند:مفهوم گویش نیز اشاره میایشان به ،در ادامه

در بعضی از کشورها که یك زبان رسمی دارند مانند "

شود که با مالکهای هایی یافت می، زبانفرانسه ایران و

ر اینکه دهایی تمام عیارند بدون توجه بهزبانشناسی زبان

ها هم بوده اند. ولی این زبانیا نزدیکی مربوط به گذشته دور

و  اندها قرارگرفتهچون در داخل مرزهای سیاسی این کشور

زبان رسمی نیستند و از طرف دیگر اکثرا خط مستقل و ادبیات 

ور از نظر اجتماعی همشای ندارند، با زبان رسمی کجداگانه

 د اصطالحدهنپایه نیستند. در این کشورها مردم ترجیح می

ا را با هکار برند و این زبانزبان را برای زبان رسمی کشور به

گویند می Patoisها این زبانفرانسه به نام دیگری بنامند. در

رد. کار بها بهتوان اصطالح گویش را برای آنو در فارسی می

بدین ترتیب کردی، گیلکی، مازندرانی بلوچی و مانند آن 

کار الح گویش را در این مفهوم بهگویش هستند. وقتی اصط

 نکات زیر توجه داشته باشیم:بریم باید بهمی

 است گویش با لهجه تفاوت دارد: لهجه گونه ای -الف

های دیگر آن زبان هسته ارتباطی که با لهجه از یك زبان

مشترک دارد ولی گویشهای یك کشور با یکدیگر و با زبان 

نها، ، یعنی سخنگویان آدک ندارنرسمی هسته ی ارتباطی مشتر

جز موارد حاشیه ای، بدون آموزش سخنان یکدیگر را نمی 

 فهمند.

گویشها از روی مالک های زبانشناسی زبان هستند  -ب

 شود.ها اطالق نمیولی چون زبان رسمی نیستند نام زبان بر آن

ی های فارسی ببنابر تعریف باال، اصطالح گویش -پ

بلوچی، کردی و غیره باید گفته گیلکی، معنی است زیرا به

گونه هایی چون یزدی مشهدی شود گویشهای ایران و به

های فارسی. وقتی کرد تهرانی و غیره باید گفته شود لهجه

ها و سخنگویان دیگر گویشها گیلکی زبانها ترک زبانزبان

این کنند. بهزنند معموال لهجه پیدا میها فارسی حرف می

، لهجه ترکی، لهجه گیلکی و ی کردیلهجهها باید گفت لهجه

 غیره.

های سیاسی، اگر مردم افغانستان و بنابر مالک -ت

افغانی  زنند زبانکنند زبانی که حرف میتاجیکستان تصور می

م حق نداری او زبان تاجیکی است و فارسی نیست، دیگر م

 زیرا چنانکه ،ها بگذاریمهای زبانشناسی را در مقابل آنمالک

های زبانشناسی بر یکدیگر  های سیاسی و مالکیم، مالکگفت

 [.1354: 28و  29باطنی،  ]  "شوندمنطبق نمی

مدی بر جامعه ادکتر یحیی مدرسی در کتاب در-4

گویش و گونه  ،لهجه ،شناسی زبان در مورد اصطالحات زبان

 دارد:بیان می

تری دارد. وم عامدر میان این اصطالحات، گونه مفه"

نظر برخی از زبانشناسان، گونه اصطالحی خنثی است که به

، شود. براین اساسکار گرفته میبطور کلی در هرنوع زبان به

زبان، لهجه یا  نظام زبانی بدون تاکید برهنگامی که از یك

توان از اصطالح عام شود، میگویش بودن آن سخن گفته می

 ةگونه در ترکیباتی مانند گون گونه استفاده کرد. اصطالح

تر معیار بیش ةنوشتاری و گون ةگون ،گفتاری ةگون ،رسمی

: 132مدرسی،  ]  "کار رفته است. همین مفهوم عام بهبه

1368] 

تبیین اصطالحات  زبان، لهجه و گویش در ادامه او به

 :ه استپرداخت

لهجه و گویش مسئله  ،در مورد اصطالحات زبان"

شناسان دو تری دارد و اختالف نظرها بیشتر است. زبانپیچیده

در مفهومی واحد و گاه در  اصطالح گویش و لهجه را

اند. در این بحث، اصطالح گویش کار بردهمفاهیمی متفاوت به

های تلفظی، دستوری و واژگانی گونه های در مورد تفاوت

کار ها بههای تلفظی آنتفاوت زبانی و اصطالح لهجه در مورد

این ترتیب، هر زبان ممکن است دارای گرفته شده است. به

هایی که اختالفات واژگانی و های مختلف ) گونهگویش

هایی که تنها )گونه های گوناگونساختاری دارند( و نیز لهجه

های تلفظی دارند( باشد. برای تشخیص زبان و گویش تفاوت

ر کلی از دو گروه معیارهای زبانی و غیر طواز یکدیگر، به

شود، زبانی ) سیاسی، فرهنگی، جغرافیایی  و ...( استفاده می

اما اشکال کار در آنجاست که این معیار ها نه مطلق هستند و 

نه بر یکدیگر مرتبط، و در برخی موارد حتی با یکدیگر در 

یه ازبانی معین ممکن است بر پ ةگیرند. دو گونتضاد قرار می

اما  ،زبان واحد بشمار بیایندهای یكمعیارهای زبانی ، گویش

ای های جداگانهبراساس معیارهای مثال سیاسی ، زبان

محسوب شوند. بنابراین جداسازی و تعریف این مفاهیم 

کاری است که اگر غیر ممکن نباشد، دست کم بسیار دشوار 

 [6813: 133مدرسی،  است. ] 

دکتر   هایدیدگاهدکتر محمد دبیر مقدم  با بررسی 
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زبان، گونه، گویش و لهجه: کاربرد های  ةمدرسی در مقال

وی) دکتر مدرسی( "کند: گیری میبومی و جهانی چنین نتیجه

و اصطالح لهجه را در  dialectاصطالح گویش را در برابر 

 [1387: 071دبیر مقدم،  ] "کار برده است.به accentبرابر

آورد: دکتر ایران کلباسی در کتاب فارسی اصفهانی می-5

 شناسی برای زبانبندی تعاریفی که در متون زبانبا جمع "

language  گویش ،dialect  و لهجه ،accent  ،آمده است

 صورت زیر تعریف کرد:توان این سه مفهوم را بهمی

هر زبان در طول تاریخ خود تحت تاثیرعوامل چندی، 

و جز  هازباناز جمله عوامل جغرافیایی، فرهنگی، برخورد 

شود که در نتیجه، های فراوان میآن، دستخوش دگرگونی

 گردد. بدین ترتیبهای متفاوتی پدیدار میها و صورت گونه

ای از یك زبان است که برای گویش صورت تغییریافته

 ،ها قابل فهم نیست، مانند طبریان دیگر صورتسخنگوی

 اند.کردی و پشتو که مشتق از زبان ایرانی قدیم ،گیلکی

ای از یك زبان است که برای لهجه صورت تغییر یافته

های آن زبان قابل فهم باشد، مانند سخنگویان دیگر صورت

فارسی افغانی)دری افغانی(  ،شیرازی ،کرمانی ،مشهدی، یزدی

: 13کلباسی،  ]  "اند.ی که مشتق از زبان فارسی دریو تاجیک

1370] 

 "نظر ایشان: دکتر محمد دبیر مقدم: به-6

زبانی که در آن  هدو گون:((languageزبان  .1

 .سخنگویان فهم متقابلی از یکدیگر ندارند

از زبان که سخنگویان  هدو گون :(dialect)گویش  .2

اما در عین حال بین آن دو   ،درک متقابلی دارند

های آوایی و واجی و واژگانی و یا گونه  تفاوت

 شود. دستوری دیده می

 زبانی که سخنگویان آنگونة  دو accent):) لهجه  .3

حال بین آن دو اما در عین ،دو فهم متقابل دارند

دیده های آوایی )و واجی( گونه فقط تفاوت

 اند.زبانهای یكلهجه غشودمی

اصطالحی است خنثی، که همچنان که  :(variety)گونه 

 توان آنکنیم، میدر تعریف زبان، گویش و لهجه مشاهده می

 [1387: 120دبیر مقدم،  ] "کار برد.عنوان اطالق کلی بهرا به

یرانی این است زبانشناسان ا هایانگارهنکته جالب در 

ای از اصطالحات را در تعاریف خود ها پارهکه بعضی از آن

گویش نمیای بهمانند دکتر خانلری که اشاره ،گنجانندنمی

توان این بدان معنی است که در زبان فارسی حتی نمی کند.

که بر اساس آن بتوان یك یافتتعریف واحدی دست به

های فارسی و روسی ارائه داد. مگر آنکه علمی در زبان ةمقایس

عنوان معیار کار را بهمحقق خود تعریفی مشخص کرده و آن

هرچه  در ضمن همانگونه که واضح است،خود قرار دهد. 

تر و های دقیقتعریف ،شویمزمان معاصر نزدیك میبه

در  د.شوتری از اصطالحات مورد بحث ارائه میسنجیده

ر های دکتاین موضوع اشاره کرد که پژوهشتوان بهمیمجموع 

 ترند.دبیری مقدم جامع

گیری از تعاریف ارائه شده در باال، در ادامه با نتیجه

 ای ارائه خواهیم داد: شدهانتخاب  تعریف

گونه درکی هیچ کهدو زبان متفاوت به گویان: سخنزبان

شامل  ،بیگانگی که البته ایناز یکدیگر از طریق زبانی ندارند 

 شود.خواندن نیز می

که سخنگویان  استای از زبان : زیر مجموعهگویش

های آوایی و واجی و واژگانی ولی تفاوت ،درک متقابلی دارند

 شود.و یا دستوری حتی در نوشتار دیده می

که طی آن  استای از گویش زیر مجموعهلهجه: 

دیگر ی از یكدرک متقابل ،گویشدو لهجه از یكسخنگویان به

کشیدگی  ؛. برای مثالدارندهای آوایی داشته و تنها تفاوت

ر ها داز حروف مصوت یا تلفظ ریتمیك آن رخیبیشتر ب

 گویش.دیگر از یك ةمقایسه با لهج

ای از تجمیع پاره: اصطالحی است خنثی که بهگونه

 شود.هم اشاره میهای نزدیك بهگویش

زبان فارسی متفاوت  ةاندازبهدر زبان روسی اما تعاریف 

 نیستند:

ائه کاساتکین ار بوالتووا زیر نظر طبق تعریفی که-1

 کند:می

ای زبان را : کوچکترین تفاوت منطقه(говор)گووار"

گوواری از یك  ؛برای مثال ،نامند. بنابر اینمی معموال گووار

تواند وجود داشته باشد، اگر در این و یا چند روستا می

 ( یکسان صحبت کنند.) تقریبا روستاها

های توانند در گروه: گوارها می(наречие) نارچیه

ند. از طبقه بندی شو ،مشابه که دارای اختالفات زیادی نیستند

نامند. در زبان می هها را نارچیبزرگترین ،هابین این گروه

روسی دو نارچیه وجود دارد: نارچیه شمالی و نارچیه جنوبی، 
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  (диалект)اصطالح دیالکت اند.بسیار متنوعاما گووارها 

درهرسه مفهوم یعنی گووار، گروه گووارها و نارچیه استفاده 

 [.6و5:1957بوالتووا و دیگران،] " گردد.می

گانچارووا در مقاله مفهوم نارچیه، دیالکت و گووار، -2

 کند:نظرات ک.و.گارشکوف را بررسی می

باشد که از نظر کوچکترین جزء دیالکت میگووار: "

باشد. گووار وسیله ویژگیهای زبانی همگون و یکدست می

ارتباطی ساکنین محدوده بسیار کوچك و یا مرکز تراکم 

از  توانباشد. برای بیان مفهوم گووار همچنین میجمعیت می

 دیالکت استفاده نمود.

حبت، معنی صبه -dialectosدیالکت )از کلمه یونانی 

م باشد که بوسیله سیستگووار و نارچیه(: بخشی از زبان می

شود) از نظر آوایی، گرامری و تغریبا یکسانی معرفی می

واژگان( و برای ارتباط بدون واسطه بین افرادی که در 

شود. محدودة مشخص محدودی قرار دارند استفاده می

دیالکت جزئی از تشکیالت زبانی بزرگتری که بوسیلة 

های شود و با آنان ویژگیهای دیگر معرفی میلکتدیا

 باشد.مشترکی دارد می

باشد، نارچیه: بزرگترین واحد تقسیم دیالکتی زبان می

باشد. برای مثال یعنی ارائه کننده مجموع چند دیالکت می

های بزرگ روسی شمالی و جنوبی. برای بیان نارچیه نارچیه

 " ستفاده کرد.توان از اصطالح دیالکت اهمچنین می

 [2015 :53 گانچارووا،]

ایوانیتسکایا ی.ان در کتاب دیالکتولوژی روسی با -3

 دارد:های دیگر زبانشناسان روس بیان میبررسی انگاره

تره و گسبرای بیان تفاوت مکانی زبان بدون توجه به"

... دشومحدوده تعلق مکانی از اصطالح دیالکت استفاده می

برای استفاده از واحد زبانی مشخصی که وسیله ارتباط 

باشند اغلب از اصطالح ای میده، روستا، منطقهساکنین یك

شود... تقسیمات بزرگ زبان که گروه گووار استفاده می

یه کنند، نارچبندی میهایشان دستهگووارها را بر اساس نشانه

 [6.5: 2013،ای. ان. ایوانیتسکایا] " شوند.نامیده می

تعاریف گفته شده در زبان روسی که تقریبا با توجه به

 گیری کرد که:توان چنین نتیجهیکسانند، می

های آوایی و جزء در بررسی تفاوت ترینكچوک گووار

 دستوری و ... از زبان معیارست.

معنای همگی دیالکت دارای دو مفهوم؛ یکی به

یی و دستوری و غیره از زبان معیار بوده و های آواتفاوت

تری از گووار، یعنی گووارهای بسیار مفهوم جامعدیگری به

 استفاده می شود .هم نزدیك به

یکدیگر معنای تجمیع گووارهای نزدیك بهنارچیه به

نزدیکی گووارهایی که در یك است، اما این نزدیکی نسبت به

 ست.شوند، کمتر ابندی میدیالکت بخش

ها در ها و لهجهها، گویشبندی گونهتقسیم .5

 های روسی و فارسیزبان
این های زبان فارسی باید بهها و لهجهگویش بارةدر 

موضوع اشاره کرد که بسیار گسترده هستند و متاسفانه مانند 

ته ها صورت نگرفزبان روسی تقسیم بندی خوبی در مورد آن

توان گفت که در مرکز، جنوب و طور کلی میاست. اما به

وجود  هاعنوان گویش فارسی بین فارسشرق ایران گویشی به

های یزدی، اصفهانی، سمنانی، مشهدی و شامل لهجه کهرد دا

گویش بزرگ کردی توان بهمی ؛غرب ایران بارةشود. در ... می

. در شمال استهای گوناگونی اشاره کرد که خود شامل لهجه

 های آشکاری ایران نیز گویش گیلکی وجود دارد که تفاوت

 با گویش مرکزی وغربی ایران دارد. 

خوبی طبقهبه ها راو لهجهها ی اما گویشدر زبان روس

 :اندبندی کرده

ند که: کمیشرسکی در دیالکتولوژی زبان روسی بیان می

زبان روسی معاصر از نظر تاریخی از ترکیب دو نارچیه "

اصلی بوجود آمده است: نارچیه روسی شمالی و نارچیه 

روسی جنوبی. در نتیجه نفوذ مشخصات یك نارچیه در 

ووارهای انتقالی روسی مرکزی، که موقعیتی مابین دیگری، گ

دو نارچیه شکل گرفته از نظر تاریخی از زبان روسی داشتند 

 بوجود آمدند.

تنها تحت ضربه که هرا ن)او(  оنارچیه شمالی تلفظ -1

( Оканье-)اوکانیه درمابقی شرایط  در خود نگه داشته است

نین گووارهای نارچیه جنوبی و همچ( аجای به о تلفظ یعنی 

انیه را اوک ،ها بنا شدهس آناانتقالی که زبان ادبی روسی بر اس

را  )Аканье( اند و انواع مختلفی از آکانیهاز دست داده

 اند.جایگزین کرده

 (گ)г   نارچیه شمالی روسی مشخصه تلفظ مصوت-2

های )البته این تلفظ در گوواردصورت انفجاری داررا به
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د.( نارچیه جنوبی از شومعیار نیز رعایت میمرکزی و زبان 

 کند.استفاده می( Фрикативный γ-ه) γمصوت 

گووارهای مرکزی بعالوه زبان  )و نارچیه شمالی-3

صرف فعلی سوم شخص جمع  شمار حال  یمعیار( در انتها

ند، برای مثال بدون نرمی را دار (تТ( مصوت  و آینده ساده

говорит. تلفظی از مصوت نرم شده را اما  ،نارچیه جنوبی

که در واقع مانند مصدر فعل تلفظ  говорить: دهندارائه می

 گردد.می

 و در نارچیه شمالی ) همچنین درگووارهای مرکز-4

یا  (Родительный падежحالت زایشی)زبان معیار( فرم 

 شخصی ضمیر (Винительный падеж  حالت مفعولی)

اول شخص و دوم شخص شمار مفرد و همچنین ضمیر 

 меняدهنددر انتها ارائه می (ِا ) я یا( آ)а انعکاسی با واکه 

тебя себя  ها با مصوت اما در گووارهای جنوبی این فرم

 ". себе тебе мене ندشوارائه می (ی) еانتهایی 

 [371972:دیالکتولوژی روسی، میشرسکی ]

برای درک بهتر تفاوتهای تلفظی در زبان روسی، مثالهای 

 شود:دیگری ذکر می

در زبان روسی دو گویش بزرگ وجود دارد. گویش "

رغم اشتراک در تبعیت از نظام مسکویی و پتربورگی. علی

 شرح زیر بین این دو گویشهایی بهآوایی زبان روسی، تفاوت

 وجود دارد:

در محل هجای یکی  /и/جای تلفظ به /е/الف( تلفظ 

 :/а/, /е/های های نرم برای واکهقبل از ضربه پس از همخوان

/и/ : - веду́ /виду́/ تلفظ مسکویی  

/е/ : - веду́ /веду́/ تلفظ پتربورگی  

/и/ : - часы́ /чисы́/  تلفظ مسکویی  

/е/ : - часы́ /чесы́/  تلفظ پتربورگی  

/и/ : - пята́к /пита́к/  تلفظ مسکویی  

/е/ : - пята́к /пета́к/ تلفظ پتربورگی  

های بعد از ضربه در هجا/ь/جای تلفظ به /е/ب( تلفظ 

 :/а/, /е/های های نرم برای واکهپس از همخوان

пла́чет : / пла́чьт/ تلفظ مسکویی 

пла́чет : / пла́чет/  تلفظ پتربورگی 

па́мять : /па́мьт/  تلفظ مسکویی  

па́мять : /па́мет/  تلفظ پتربورگی  

های باز بعد از در هجا /ь/جای تلفظ به /е/ج( تلفظ 

 :/е/های نرم برای واکة ضربه پس از همخوان

по́ле : / по́ль /  تلفظ مسکویی 

по́ле : / по́ле /  تلفظ پتربورگی 

мо́ре : мо́рь /  تلفظ مسکویی  

мо́ре : / мо́ре /  تلفظ پتربورگی  

های بعد از ضربه در هجا /ь/جای تلفظ به /а/د( تلفظ 

 برای تلفظ پایانه صرفی افعال صرف دوم:

хо́дят : / хо́дьт /  تلفظ مسکویی 

хо́дят : / хо́дат /  تلفظ پتربورگی 

( روی ندادن حذف کامل واکه در هجای دوم قبل از ه

هجا پس از ضربه و در هجای پس از ضربه که واکة آن 

 همخوانی خیشومی قرار گرفته باشد.
проголода́лись: / пръгл/\да́л'ьс' /

 تلفظ مسکویی 
проголода́лись : / пръгъл/\да́л'ьс' /

 تلفظ پتربورگی 

ба́рышни : /ба́ршн'ь /  تلفظ مسکویی 

ба́рышни : / ба́ръшн'ь /  تلفظ

 [3139 :157-156 پور، ولی] "پتربورگی

های برگرفته از انگاره ،در زبان روسیچنان که گفته شد، 

وبی شمالی، جن)گونه( سه دسته ها بهگویشمیشرسکی، گروه 

های شوند. گویشو گویشهای مرکزی روسیه تقسیم بندی می

. ندامرکزی در واقع چیزی بین گویشهای شمالی و جنوبی

های نوان ویژگیعافزون بر مطالب گفته شده در باال، به

عنوان موارد زیر بهتوان بههای شمالی و جنوبی، مینارچیه

 های شمالی و جنوبی اشاره کرد.گویش ویژگی

موارد زیر توان بههای شمالی میویژگی گویشدیگر از 

 اشاره کرد:

شود یعنی نامبرده می оканьеعنوان آنچه که به .1

همان صورت در هرجای کلمه به оحرف صدا دار

 کند.پیدا نمیа شود و تشابهی با الفبایی تلفظ می

 молода женаدر آخر کلمات:  йحذف  .2

 б  :омманهنگام ترکیب با به м تلفظ کشیده  .3

 обманبجای 

 ,во́лки, во́рыضربه روی بن در کلمات  .4
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оре́хи  . 

در  ،واسطههای همراهی و مفعول به تطابق حالت .5

  هاو صفتاسامی 

доверять своим рукам — делать 

своим рукам. 

 های جنوبی:اصلی گویش هایهمشخص

 в[а]дá, тр[а]вá    بدون ضربه:  а در оترکیب  .1

 ,яканье :[в’а]ду́, [н’а]су́ وجود  .2

п[л’а]сáть 
 ,г : но[γ]а́ — но́[х]بجای  х استفاده از .3

дру́[γ]а — дру́[х]. 
خوبی روسی مرکز به  المثلاین مسئله در ضرب"

лучше новых  гстарый друشود: دیده می

двух 
قافیه  двухبا شکل   дру́[х]→ гдруجایی که 

 [1397:137مداینی، ] " دست داده اند.درستی به

 еپایانه صرفی 1اسامی جنس مونث در صرف  .4

 у жене́, с рабо́теگیرند:  می

برای اسامی خنثی در حالت  и (-ы)-پایانه صرفی .5

 пя́тны, о́кныفاعلی شمار جمع: 

ا هها و لهجهگفتاری درباره همانندی گویش .6

 های روسی و فارسی.در زبان
های زبان فارسی و بندی گویشبین طبقه ایجاد تطابق

ها بسیار بندی آن، چراکه طبقهبسیار دشوارستروسی 

های ها و گویشاز لهجه رخیمتفاوت است. اما با بررسی ب

ا هنوز هرسیم که بسیاری از آناین نتیجه میبه ،زبان فارسی

که شاخه را درون خود ساختارها و کلمات زبان پارسی قدیم

اند. پر واضح حفظ کرده ،های هند و اروپایی بودهای از زبان

توانند نزدیکی زبان روسی و است که این شباهت ها می

های که هردو از زیر شاخه ر کنند چراتفارسی را نمایان

ها همانندیگفتن از این سخنند. اهای هند و اروپاییزبان

به که در این پژوهش، است،ایکار میدانی و گسترده بایستة

یعنی تهرانی یافت  ،معیار ةکه در گویش و لهج چند نمونه

 :شودشوند اشاره مینمی

 های واژگانی:شباهت -1
، ترندهای واژگانی بین دو زبان بسیار مشهودشباهت

ان توها را میحتی بدون دیدگاه زبانشناسی، بسیاری از آن

 یافت، چنین واژگانی در زبان معیار فارسی نیز وجود دارند:

(، دیدن хотеть(، خواستن )говоритьگفتن )

(видеть...و ) 

ها و گویشهای مختلف اما بعضی از کلمات در لهجه

نند، کارسی، همریشگی با واژگان روسی را بهتر نمایان میف

 برای نمونه:

در لهجه یزدی از کلمه خش بجای خوب استفاده 

 .دهدرا بهتر نشان می хорошکلمه شود که نزدیکی بهمی

این موضوع اشاره کرد که در باید به ،همین کلمه بارةدر 

 . همخوانشودخاس استفاده می ةمازندرانی نیز از کلم گویش

 دهد )در مقایسهس نزدیکی بیشتری با همخوان ش نشان می

ها و .در کل برخی از گویش(хорошدو کلمه خوب و 

ها در زبان فارسی نزدیکی بیشتری با زبان روسی دارند، لهجه

ای کنند، برهایی از زبان روسی استفاده میو البته از وام واژه

های دخیل از واژهگروه دیگری  "مثال، گویش مازندرانی: 

گیرد که هایی را در بر میروسی در گویش مازندرانی، واژه

مال احتشود و بهها در زبان فارسی معیار دیده نمینشانی از آن

طور مستقیم از روسی وارد گویش مازندرانی فراوان، به

های مانند: لودکا کلمه  [0139 :70 گلکار،] " اند.شده

(лодка( اسپشکه ،)спичка و... که در گویش مازندرانی )

 شوند.استفاده می

های زبان فارسی ای دیگر از گویشعنوان نمونهبه

 گویش کردی اشاره کرد: توان بهمی

بیان  نی؟ادانی؟، با تلفظ: زواژة میدر گویش کردی 

. )زنایش؟( است ?знаешьواژه شود که بسیار شبیه بهمی

واژه: جای اشاره کرد که ژنا  ةکلمتوان بهعنوان مثالی دیگر میبه

 زبان روسی رانزدیکی بهو  شوداستفاده می)ژنا( жена زن 

استفاده ضمن اینکه در این گویش تمایل به دهد.نشان می بیشتر

این . باشدهای زبان فارسی میاز مصوت ژ بیش از سایر گویش

عربی وجود ندارد و در زبان فارسی معیار که  مصوت در زبان

ز شده ل بهعموما تبدی ،بسیار تحت تاثیر زبان عربی قرار گرفته

های تشخیص عربی نبودن است. در واقع یکی از عالمت

  باشد.ی، همین وجود حرف ژ میسمات فارکل

 های دستوری:شباهت -2
تر از مراتب سختهای دستوری بهیافتن شباهت
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است، دلیل آن نیز نبود دستور های آوایی و واژگانیشباهت

ان های زبها و لهجهصورت کلی بین گویشمکتوب و مدون به

 شود:فارسی است، در ادامه مثالی در این باره ذکر می

همان و دقیقا به آبرای تقابل از حرف  ،در لهجه اصفهانی

اده فاست ،گیردحالتی که در زبان روسی مقایسه صورت می

 شود: می

 کرد.دوستم تلویزیون نگاه میآ خوردم من غذا می

 زبان روسی ترجمه کنیم:اگر این جمله را به
Я кушал, а мой друг смотрел телевизор. 

 های آوایی: شباهت-3

های آوایی این مسئله نکتة بسیار مهم در مورد شباهت

اما تشابهات باشند، ها اتفاقی میای از آنباشد که پارهمی

اقی توان اتفمند بین دو زبان همریشه را بسیار سخت مینظام

 دانست، برای مثال:

های آن یعنی آنچه یزدی و یکی از زیر شاخه ةدر لهج

استفاده از مصوت آ شود، تمایل بهکه در مهریز استفاده می

شود و این شباهت بیشتری در آهنگ بجای ء بوفور دیده می

 کند:کند، ایجاد میوسی که از ء استفاده نمیگفتار با زبان ر

( ینمبب) بجای ببینام دارام میرام ) بجای دارم میرم(، 

 و ... .

 گیرینتیجه .7
ای کلی از موضوع مورد بررسی در زبان عنوان نتیجهبه

توان چنین برداشت کرد که در زبان فارسی و نیز روسی می

موضوع با وجود های روی این فارسی، گستردگی پژوهش

های زبان فارسی، کمتر از ها و گویشتنوع فراوان در لهجه

 تریزبان روسی بوده و زبان روسی دارای تقسیمات جامع

است که البته مورد توافق بیشتر زبانشناسان روسی نیز است، 

از این رو حتی برای جلوگیری از تکرار آرای زبانشناسان 

قل قول گردیده است. در روس،  از تعداد کمتری زبانشناس ن

نسبت متنوع و سوی مقابل، در زبان فارسی، نظریات به

اختالفات بیشتری داشته و وحدت نظر کمتری مشاهده 

ه شناس ایرانی دیدشود. دید علمی نیز در بین چندین زبانمی

صورت نظرات شخصی و حتی با شیوة ها بیشتر بهنشده و آن

 اند:ان کردهنگارش غیر علمی دیدگاه خود را بی

طور اعم، زبان رسمی کشور نظر ما زبان فارسی بهبه"

 [1349: 62،  صادقی اشرف]  "... ایران است که

نند کاگر مردم افغانستان و تاجیکستان تصور می ..."

زنند زبان افغانی و زبان تاجیکی است و زبانی که حرف می

های زبانشناسی را حق نداریم مالک افارسی نیست، دیگر م

 [.1354: 28و  29باطنی،  ]  "... ها بگذاریمدر مقابل آن

شاید  گردد، وچندین دهه پیش بر میبیشتر این نظرها، به

از این رو چنین شیوة نگارشی چندان هم عجیب نباشد. بایستة 

رح زمان حاضر، تنها یادآوری است که در میان زبانشناسان مط

 این موضوعمقدم بهتعداد بسیار اندکی چون دکتر دبیری

 اند.پرداخته

شد، در زبان روسی، بر خالف زبان فارسی، چنانکه گفته

 های زبان روسی وجود دارد:بندی جامعی در انواع گونهدسته

های مرکزی که میان های شمالی، جنوبی و لهجهگونه

 یرند.گاین دو گویش قرار می

تنها اختالفات تلفظی بین این زبانشناسان روس، نه

ها را طبقه بندی کرده، که اختالفات دستوری را نیز گویش

 اند، برای نمونه:مدون کرده

زبان  و در نارچیه شمالی ) همچنین درگووارهای مرکز"

حالت یا  (родительный падежحالت زایشی) فرممعیار( 

ضمیر اول شخص و دوم  (винительный падежمفعولی)

( آ)а واکه  ، شخص شمار مفرد و همچنین ضمیر انعکاسی

ارائه  عنوان پایانة واژهی کلمه بهدر انتهارا  یا( ) я یا

اما در گووارهای جنوبی این  : меня, тебя, себяدهندمی

 ,мене, тебе:ندشوارائه می (ی) еها با مصوت انتهایی فرم

 себе ." [ 371972:دیالکتولوژی روسی، میشرسکی] 

ا در هها و لهجهبندی گویشنکته بسیار جالب در طبقه

بندی جغرافیایی آن است. چنانکه در مقدمه زبان روسی، طبقه

م دو دستة اجتماعی و جغرافیایی تقسیها بهنیز بیان شد گویش

صورت مدون ارائه شوند که در زبان فارسی متاسفانه بهمی

 شود:اند، هرچند گاهی بدان اشاراتی مینشده

 ةبنابراین باید زبان و لهجه  وگویش را در محدود... "

هر کشور، با در نظر گرفتن اوضاع زبانی ) و احیانا سیاسی( 

 [1349: 62،  صادقی اشرف]  " آن تعریف کرد.

های فارسی، در بعضی  این گونه کناراما در  ..."

یا در اطراف  ،هامجاور آن روستاهایشهرهای کوچکتر و 

هایی وجود دارد که بدون اینکه مرز شهرهای بزرگ لهجه

های نامبرده جدا کند با آن گونه تفاوت ها را از گونهدقیقی آن
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 [1349: 36،  صادقی اشرف]  "... دارد

اعتبار تنوع های فردی را بهلهجه توانیعنی می ..."

های بزرگتری قرار داد و هر گروه را ها در گروهجغرافیایی آن

 [1354: 25و  24باطنی،  ]  "محلی نامید.  ةلهجیك

ها و این روش بیان تاثیر جغرافیا در پراکندگی گویش

ها و گویش هیچ وجه کامل نبوده و بخشبندی علمیها بهزبان

بینیم، در پی ندارد، ها را، آنگونه که در زبان روسی میلهجه

گونه که در متن مقاله نیز نظر نگارندگان، همانهرچند که به

ان بندی مناسب در زببدان اشاره شد، چنین امکانی برای طبقه

گویش توان سهفارسی وجود دارد. دربارة زبان فارسی، می

ارسی را در مرکز، شرق و جنوب اصلی را در نظر گرفت: ف

ایران، گیلکی و مازندرانی در شمال و کردی و لری در غرب 

هایی توانند دارای لهجهها میایران. هر کدام از این گویش

های لهجهباشند که با یکدیگر خویشاوندی فزونتری نسبت به

واند تعنوان نمونه؛ گویش فارسی میها دارند. بهدیگر گویش

های اصفهانی، یزدی، کرمانی، خراسانی و ... باشد شامل لهجه

 دهند.یکدیگر نشان میکه نزدیکی زیادی به

یابی از آنجا که موضوع اصلی این پژوهش، ارائه معادل

ای در زمینة گویش و علمی برای چند اصطالح پایه

شناسی، براساس نظرات زبانشناسان مطرح در دو زبان لهجه

گیری از تعاریف و  بتدا نتیجهفارسی و روسی است، در ا

 ه: شود کهای زبان شناسان ایرانی بدین صورت ارائه میانگاره

باشد که سخنگویان ای از زبان می:  زیر مجموعهگویش

، واجی، های آواییتفاوت اما ،دارند از یکدیگر درک متقابلی

 شود.واژگانی و یا دستوری حتی در نوشتار دیده می

 ،که طی آن استای از گویش زیر مجموعهلهجه: 

دیگر دو لهجه از یك گویش درک متقابلی از یكسخنگویان به

باشد. برای مثال های آوایی موجود میداشته و تنها تفاوت

از حروف مصوت یا تلفظ ریتمیك  رخیکشیدگی بیشتر ب

 گویش.دیگر از یك ةها در مقایسه با لهجآن

ای از پاره دیبنگروه: اصطالحی است خنثی که بهگونه

 د.دارهم اشاره های نزدیك بهگویش

توان عمل آمده میهای بهدر زبان روسی نیز با بررسی

 گیری کرد:چنین نتیجه

: کوچکترین جزء در بررسی (говор)گووار 

 های آوایی و دستوری و ... از زبان معیار است.تفاوت

معنای : دارای دو مفهوم؛ یکی به(диалект)دیالکت 

های آوایی و دستوری و غیره از زبان معیار بوده تفاوتکلی 

تری از گووار، یعنی گووارهای بسیار مفهوم جامعو دیگری به

 شود.هم استفاده مینزدیك به

بندی گووارهای معنای گروه: به(наречие) نارچیه

شود، اما این نزدیکی، نسبت یکدیگر استفاده مینزدیك به

دی بندر یك دیالکت دیگر بخش نزدیکی گووارهایی کهبه

 باشد.شوند، کمتر میمی

های انجام شده و تطابق بررسیبنابراین با توجه به

تعاریفی که در متن تحقیق بدان پرداخته شده، اصطالحات: 

و گونه معادل  говор، لهجه معادل  диалектگویش معادل 

ی یابمعادل بارةمهم در  ة. نکتشوندپیشنهاد می наречиеبا 

اشد باین نکته میتوجه به ،های فارسی و روسیلهجه در زبان

عنوان به акцент: روسی واژة ،هانامهکه معموال در لغت

د. اما باید توجه شوفارسی لهجه معرفی می واژةمعادلی برای 

خارجی یك بارةمذکور تنها در  واژةزبانان از داشت که روس

های معموال تفاوت کند وزبان غیر مادری صحبت میکه به

ارسی اما در زبان ف ،کننداستفاده می ،ناخواسته تلفظی نیز دارد

زبان فارسی با همان تلفظ تواند بهیك خارجی که نمی بارةدر 

لهجه  ةاز همان کلم ،زبان ایرانی صحبت کندیك فارس

زبان شود، چرا که یك خارجی که تسلط کافی بهاستفاده می

 مندنظامهای واژگانی و دستوری تفاوتفارسی ندارد در واقع 

صورت با زبان معیار فارسی نداشته و تنها در تلفظ کلمات به

 د. شوسهوی دچار تفاوت می

ها در زمینة ها تنها بیان کنندة همانندیها و گویشلهجه

 ند:شوند؛ مانواژگان نبوده و شامل مسائل دستور زبان نیز می

 کرد.زیون نگاه میدوستم تلویآ خوردم من غذا می

 زبان روسی ترجمه کنیم:اگر این جمله را به
Я кушал, а мой друг смотрел телевизор. 

ها و بیان اشتراکات در مقولة دستور زبان بین گویش

تر مراتب پیچیدههای فارسی و روسی امری بههای زبانلهجه

 از مقولة واژگان و آوا شناسی است، چراکه دستور زبان بویژه

صورت کلی مدون و های زبان فارسی بهها و لهجهدر گویش

 اند.مکتوب نشده و ساختار بندی نشده

های زبان فارسی، چنانکه اشاره ها و لهجهبررسی گویش

های بیشتری بین دو زبان روسی و فارسی را شد، همانندی

تواند اثبات کننده نزدیکی این دو دهد. این مسئله مینشان می
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و در مسائل آموزشی و ... کمك کننده باشد. برای  زبان بوده

ها توان در نگارش واژه نامهها میمثال از این گونه پژوهش

استفاده کرد. مسئله انگیزشی از دیگر تاثیرات بیان همبستگی 

و همریشگی چند زبان در آموزش و یادگیری است. دانستن 

ة که تجربها، آنچنانهای آنهمریشگی دو زبان و بیان همانندی

خودی خود تاثیر زیادی در اشتیاق دهد، بهآموزش نشان می

آموزان برای یادگیری بیشتر، و البته تاثیری دو چندان در زبان

 های زبانی دارد.یادگیری مهارت

منابع

Букринская И.А и …(1994). Язык русской 

деревни. Москва: Аспект Пресс. 

Булатова, Л.Н. и … (1975). О русских народных 

говорах. Москва: Просвещение. 

Гладкова Е.Л. (2001). Персидский язык - 

национальное достояние Ирана. Сердце 

сердцу весть подает, 5. -С. 23-26. 

Гончарова О.В. (2015). Понятия «наречие», 

«диалект» и «говор» в отечественной 

лингвистике. Филологические науки. 

Вопросы и практики, №7. -С.52-54. 

Группа писателей (1989). Диалектологический 

атлас русского языка. Москва: Наука. 

Группа писателей (2010). Словарь русских 

народных говоров. Санкт-Петербург: 

Наука. 

Иваницкая Е.Н. (2013). Русская диалектология. 

Москва: Академия. 

Касаткин Л.Л. (под редакцией) (2005). Русская 

диалектология. Москва: Академия. 

Мещерский, Н.А. (1972). Русская 

диалектология. Москва: Высшая школа. 

Розенталь Д.Э. Голуб И.Б., Теленкова М.А. 

(2005). Современный русский язык. Москва: 

Айрис-пресс. 

 

 فهرست منابع فارسی

) ریشه (. فرهنگ گویش سرزمینی ایران1381اکبرزاده، داریوش)

 تهران: پازینه. شناسی(.

های ایرانی. تهران: فرهنگ واژگان گویش(. 1387آذرلی، غالمرضا) 

 هراز.

. تهران: انتشارات (. مسائل زبانشناسی نوین1354محمدرضا) باطنی، 

 آگاه.

موضعی زبان و  -فرهنگ تطبیقی(. 1389) حسن دوست، محمد

 گویشهای ایرانی نو. تهران: فرهنگستان زبان فارسی

. ادب پژوهی. (. زبان، گونه، گویش و لهجه1387دبیری مقدم، محمد)

 .128-91شماره پنجم. صفحات 

. جستاری چند در ریشه یابی گزیده ای از (1393) زمانیان، مهدی

. های محلی ایران زمینادبیات و زبان واژگان گویش همدانی.

 .61-40صفحه . شماره اول

. زبان فارسی و گونه های مختلف آن(. 1349صادقی، علی اشرف)

 .66-61شماره دوم. صفحات 

بررسی (. 1392طلوعی هریس ایراندخت، حدادی محمدحسین) 

ترجمه فارسی با استناد بههای اجتماعی از آلمانی بهال گویشانتق

پژوهش های زبانشناختی در  فرشته آبی، اثر هاینریش مان.

 .428-411. صفحات  1های خارجی. شماره زبان

های روسی و فارسی: زبان(. 2009غالمی حسین، دادو حمیدرضا) 

های شهمکاری و تاثیر پذیری دوجانبه فرهنگی و زبانی. پژوه

 .92-79های خارجی. شماره چهل و هفتم. صفحات زبان

پژوهشگاه علوم انسانی  تهران: فارسی اصفهانی. (.1370کلباسی، ایران) 

 .و مطالعات فرهنگی
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(. 1390گلکار آبتین، احمدی میریال، سیده مهنا سید آقایی رضایی) 

. پژوهش بررسی وامواژه های زبان روسی در گویش مازندرانی

-67. صفحات  2های خارجی. شماره نشناختی در زبانهای زبا

79. 

آرایش واژگان در گویشهای فارسی (. 1395محمدی، زهرا و ...)

فصلنامه فرهنگ و ادبیات عامه.  خوزستان از منظر رده شناختی.

 .32-1صفحات  .11شماره 

. نوبت پنجم. درآمدی بر جامعه شناسی زبان(. 1396مدرسی، یحیی)

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتهران: 

 تهران: انتشاراتزبانشناسی و زبان فارسی. (.1347ناتل خانلری، پرویز) 

 بنیاد فرهنگ ایران.

. نوبت چاپ اول و ... آواشناسی زبان روسی(.1393ولی پور، علیرضا)

 تهران:انتشارات سمت.

انتشارات  .تهران:روسی زبان شناسی واژه(. 1397مداینی اول، علی)

 سمت.

 


