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 چکیده
 یهام ههغ.  ای است جهانی و چنانچه  ننرهرش ههده داههدج  غجهی زنهای قدهام    هد  هیگیری پدیدهوام

د  های فراوانی هسریم ن  ای وجغ. .اهر  و هاهد واژهقدانی گسرر.ههمغاره روادط  های گیالم و روسی سرق ین
ج نداق قدام روسی وار. گغیش گیلکی هدها روادط فرهنگیج سیاسیج نظا یج تجاری و     ساشواسطۀ همجغاری و 

دهر  دها تکیه  ج.ر ایهن   اله   نیسهتایرانهی ههای گهغیش.یگر ن  نشانی اق آنها .ر قدام فارسی  عیار و .رحالی
ههای واژهوامایهم  نهر.هدندی های روسی تهی  و آنها را .ر .و .سر  طب  واژههای گیلکی فهرسری اق وامنا  واژه

واژه هایی ن  تنها وار. قدام گیلکی ههدند  .ر   ادهه ههر وامواژهوام ها؛روسی  شررک .ر فارسی و .یگر گغیش
ها را پس اق ورو. ده  قدهام واژه و صرفی آوایی جغییرات  عناییت و عا.ش روسی آم را ذنر و تلفظش را آوانغیسی 

.ر گیلکی اسهت  دها گیری های نلی روند وامویژگیهدف اق این تح یق  عرفی و تدقیق   ننیم یدررسی    د 
ررۀ هها دیشهرر .ر گسهواژهاق نغع واژگهانی اسهت و وام گیری زالباًرسیم ن  وامها د  این نریج   یواژهدررسی وام

   خغرند و .ر ازلی  غار. .چار .گرگغنی هدید  عنایی نشدنداهالی گیالم د  چشم  ی ۀقندگی روق ر
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 مقدمه -1

نننهد  اق روق  هیگیری ذخیرۀ واژگهانی خهغ. را گسهرر.ه و ده ساقی و وامواژه ا نمکها دقدام
هاج تأثیر و تداخه .ر یکدیگر است  هر قدام .ر روند تکا ه خغ. دا جهب  های  هم قدامویژگی

ها و عناصر قدهانی ا هری نها الً واژه گیرییادد  قرضهای دیگان  گسررش  یو دغ ی نر.م واژه
ههای قریهی و ترجمه  1ای اق نلمهات قریهی  دها  جمغعه ههههغ. و  غاجطبیعی تل ی  هی

طهغر نه  هها نیهه همهامناپبیر است  گغیشهای قندۀ .نیا ا ری اجرنا .ر قدام 2در.اری()گرت 
 ههغند یرخغش تغییراتی های دیگان  .سگیرندج .ر ننش دا قدامتحت تأثیر قدام  عیار قرار  ی

گبارند  یکی اق عغا ه عمده .ر این تأثیرپهبیری نه.یکهی جغرافیهایی  ییا تأثیر  ر اده در آنها 
 های ایرانی حاهیۀ .ریای  اقندرام و قدام روسی هسریم  یام گغیش فراینداست و هاهد این 

های نرانهۀ خههرج شگغیش گیلکی .ر هماش ایرامج .ر اسرام گیالم رایج است و .ر گروه گغی
گغیشهغرام  ایهن قدهام  ( 171  1771)سهمیعیج .ر ر.یف تاتیج تالشیج گالشی و  اقندرانی جای .ار. 

دهر قدهام دهغ ی ده  فارسهی نیهه تکلهم قدان  هسرند و عهالوهاً .ونا ند ن  انثر حلی را گیلک  ی
و تجاری  نجهر ده  ورو.  روادط گسرر.ۀ فرهنگیج سیاسیج نظا ی ( 11  1991)راسرارگغی غاج ننند  ی

انهد  هایی اق آنام وام گرفره ها  سر یماً واژهعناصر قدانی دسیاری اق روسی د  گیلکی هده و گیلک
 )ریهایریهها .ر قدهام فارسهی اسهت ایهن واژهنشهدم گیریج اسهرفا.ه نشانۀ  سر یم دغ.م این وام

پهر.اقیم و اق هها  هیاق واژه   .ر ایهن   اله  ده  دررسهی ایهن .سهت(99  1717ج و چرازهی خال نیش 
ج  گهر آنکه  ایمتنها نام در.ه جها وجغ. .ارندهایی ن  .ر قدام فارسی  عیار و یا .یگر گغیشواژهوام

.ر گغیش گیلکی اق لحاظ  عنایی یا آوایی .سرخغش تغییر چشمگیری هده داهد ن  .ر ده  آنهها 
گیلکهی درگرفره  اق  ههای روسهی .رواژهوام ت   عانی و تلفظ تما ینیه د  تف یه خغاهیم پر.اخ

 جتألیف احمهد  رعشهی« لکیهای گیالمثهنا ۀ گغیش گیلکی د  انضمام اصطالحات و یر واژه»
تهألیف  نهغچهر سهرغ.ه اسهتج  گهر آنکه  « فرهنگ گیلکی»تألیف فریدوم نغقا. و « یگیل  گ»

 ژگغف است  قدانۀ اوخالف آم ت ریح هغ.   عنی لغات روسی درگرفر  اق فرهنگ تک
 
 
 
 

                                                           
1. loan words  

2. calque 
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 پیشینۀ تحقیق -2

ههای روسهی .ر قدهام واژهیهادی وامهناساییج دررسی و ریش رای قیا.ی دنارهای .ر .هۀ اخیر 

اق « نلمهات روسهی .ر قدهام فارسهی و تاریخچهۀ آنهها  »اسهتههای آم هدفارسی و یا گغیش

ههای واژهوام» ؛(1711) اق لهیال عسهگری« های .خیهه فارسهی .ر روسهیواژه» (؛1711)صا.قی 

اق  حمهدی « گیهریههای وامهناسهیج  عناهناسهیج راهاجرماعی روسی .ر قدام فارسیج ریش 

دررسهی علهه و » (؛1791) اق گلکهار« های روسی .ر گهغیش  اقنهدرانیواژهدررسی وام»؛ (1719)

ش ی .ر .ورۀ قاجاریه  تها سهاقدهام فارسه سیاسی ورو. واژگام دیگان  نظا ی د  -عغا ه تاریخی

اق « های روسی .ر قدام فارسی و فرهنگ دهرگ سخنواژهوام» (؛1791)اق نیکغدخت « ش1711

های نرانۀ جنغدی .ریای  اقنهدرام  های روسی .ر قدام فارسی و قدامواژهوام» (؛1792) حمدی 

قدهام روسهی دهر  تهأثیر»؛ (1797)اق سهیدآقایی ریهایی « دا تکی  در نام  اهیام .ریای  اقندرام

ایهن   اق     و  (1791)اق نگار ههیخام « گیلکی و ورو. درخی واژگام روسی د  این گغیش گغیش

روسی .ر گیلکی را فهرست نر.هج ا ا ده  اصهه واژه .ر قدهام ۀ واژوام 27ج تنها   الۀ آخر هانار

    استهروسی و تغییرات آواییج  عنایی و .سرغری آنها .ر قدام    د پر.اخر  نشد
 
 مبانی نظری -3

گبارنهد و هرچه  ایهن روادهط  هی تهأثیرروادط فرهنگیج تجاریج صنعری و     در ههم ا ها د لت

و  تهأثیرهها نیهه اق ایهن ههغ.  قدهامتر  یسرر.هگ گباریتأثیرتر داهدج .ا نۀ پایدارتر و طغالنی

گیری نلمهات دیگانه  ها وامترین هکه تداخه قدانی دین  لت انند  اصلین یی نمیتداخه دی

ههغ.  پبیری آم  یج  غجی زنا و انعطافگیری .ر عین حفظ اسر الش و  اهیت قداماست  وام

گیهری گغینهد  قهرضگیهری  هیگیری یها وامد  ورو. درخی عناصر اق قدانی د  قدام .یگر قرض

هها دها تهر اسهتج چرانه  واژهگیری واژگانی رایجقرض  د آواییج واژگانی و .سرغری داهدتغان ی

 (   72  1712ج )عهیه حمدیهغند یشرری .سرخغش تغییر و تطغر  یسرعت د
 
 ها واژهانواع وام -3-1

 تغام .ر یکی اق این چهار .سر  جای .ا. های هر قدام را  یواژهوام

الخهط و سیسهرم آوایهی قدهام    هد رسهم های دیگان  ن  داهده  واژههای دغ یواژهوام (1

گیرنهد و دهر  فههغم  شخ هی .اللهت جای  هی  نطبق هده و .ر یک   غلۀ .سرغری

.ر قدام فارسی اسم  فهر. اسهت و درگرفره  اق واژۀ روسهی  .رهک  ثاش  رایننند  د ی
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дрожки [droški] ( نه  اسهم .ر )وسیلۀ ن لیۀ سبک چهارچرخ  دا .و جای سرنشهین

 فرم جمع است  

علمهی و فنهی هسهرند و  های دیگان  نه  عمهدتاً اصهطالحات  واژه1المللیهای دینواژهوام (2

های .نیها )دیشهرر اق ریش  .ر عناصر قدانی التین و یغنام داسرام .ارند و .ر دسیاری اق قدام

.ر انگلیسههیج  automobile.ر فارسههیج  اتغ بیههه ثههاش  رایسهه  قدههام( وجههغ. .ارنههد  دهه

автомобиль [aftamabil]  ر روسیج.automobile  ر فرانسه ج.automobil ر آلمهانیج.  

automobile  ر ایرالیاییج.automóvil المللهی اسهتج چرانه  واژۀ دین.ر اسپانیایی و     وام

 رحهرک( .ر ) mobilisخهغ.( و )αὐτός و درگرفره  اق  هسهتهای .نیا .ر دسیاری اق قدام

 automobileههای فارسهی و روسهی درگرفره  اق یغنام داسرام است  ایهن نلمه  .ر قدهام

المللهی و ایهن ههای دهینواژههای  عاصر پر است اق وامگانی قدامفرانسغی است  ذخیرۀ واژ

ی ههاای اق واژههها دهرای ایجها. اندوخره خغ. گغاهی است در تمایه رو د  گسهررش  لهت

 المللی داهد ن   غجی تسهیه .ر درقراری ارتباطات دین  شررک

 .ر قنهدگی و فرهنهگها دا رنگ و دغی خارجی  ورو. نام اهیا و ح ای ی ن  تنهها واژهوام (7

ههای فر. هسرند و رنگ و دغی خارجی .ارند  پدیدهها وجغ. .ارند و  نح رد .یگر  لت

داورههای یهک  هها وطبیعی  انند گیاهام و جانغرانی ن  خاص یک سرق ین استج آیین

 ашураگیرند  درای  ثاش هاج پغهاک و     .ر این .سر  جای  ی لتج زباها و نغهیدنی

[āšurā] . ر روسی درگرفر  اق آیهین  هبهبی  سهلمانام ههیع  .ر عهها.اری دهرای ا هام

 هرق  البره حسین است و دغ ی نشدم آم نشانگر زیرخهغ.ی دهغ.م ایهن آیهین اسهت  

پردسها دج  ۀهای دیگانواژه غار.ی وام.ر های گروه یک و س  دسیار  رهلهش است  واژهوام

     و     فغتباشج دغنسج هانیج تانگغ  دگیرنهده جای  یهای دغ یواژه.ر گروه وام

ای ن  دا الفبا و الگغی آوایهی قدهام  بهد  ها و عبارات دیگان   واژه2های زیرخغ.یواژهوام (1

ده   happy end.ر فارسیج عبهارت  okهغند  درای  ثاش واژۀ انگلیسی نغهر  و یا ا.ا  ی

    ( 121-121  2117)نریسینج      .ر قدام روسی و« پایام خغش» عنای 

 
 

                                                           
1. internationalism 

2. barbarism 
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 برداریگرته -3-2

ههغ.ج گیری قدانی است ن  .ر آم واژۀ دیگان  وار. قدهام    هد نمهیدر.اری نیه نغعی وامگرت 

. و ههغایان ( .ر قدام    د ترجم   هی.هندۀ آم )ریش ج پیشغندج پسغندج پدلک  عناصر تشکیه

دهر.اری  عنهایی  گرته  .و نهغع اسهت  سهاخراری؛دهر.اری گیری پنهام اسهت  گرته نغعی وام

ههای یهک نلمه  در.اری نا هه تمهام تکهغاژه  .ر گرت داهد تغاند نا ه یا نانا هساخراری  ی

آسهمامخخراش( .ر روسهی اق ) небо-скрёб.ر فارسهیج  خراشآسمامهغند  نلمۀ ترجم   ی

یها .و در.اری ساخراری نانا ههج تنهها یهک در.اری هدند  .ر گرت گرت  sky-skraperانگلیسی 

دهر.اری ای اق گرته ( نمغنه film-taker) دهر.ارفیلمهغند  نلمۀ تکغاژ .ر قدام    د ترجم   ی

ساخراری ناقص است ن  .ر آم تنها تکغاژ .وم )در.ار( .ر قدام    د ترجم  هد و جهه اوش آم 

 عها.ش  رتهأثی.ر قدام    د تحت  در.اری  عناییج نلم واژه اق قدام انگلیسی است  .ر گرت وام

 утка [utka]ننهد  دهرای  ثهاش نلمهۀ خغ. .ر قدام  بد ج  عنای  جهاقی جدیهدی پیهدا  هی

 canardار.ک( .ر قدهام روسهی تنهها  عنهای  سهر یم .اههت و  عنهای  جهاقی خهغ. را اق )

« ههایعۀ .روزهین»ج  عنای  جاقی «ار.ک»نند ن  .ر ننار  عنای اصلی فرانسغی اقرباس  ی

    (121)همام   را نیه .ر خغ. .اهت
 
 گیریدالیل وام -3-3

سهیج   روادهط تنگاتنهگ فرهنگهیج سیا.ار.قدهانی یها .روم قدهانیدروم گیری .الیه  خرلفوام

تهرین ههکه آم ورو. و عمهده اسهتگیهری قدهانی وام.الیه دروم اقر ا.یج صنعری اق-تجاری

خغ.جغش( د  همراه خهغ. ) самовар سماور ثاش  راییا پدیده است  د م فهغواژه د  همراه وام

گیهری تمایهه گغیشهغرام قدهام قدهانی واماق روسی د  فارسهی راه یافهت  اق .الیهه .روم ءهی

خارجی گغیها و نغتهاه ده  ج چران  نلمۀ استجغیی .ر اسرفا.ه اق نلمات گیرنده درای صرف وام

ر و ددوم .رخهت هناوجلگۀ پ»درای نا یدم  اسرپ ثاش رای نند  دیا پدیده اهاره  ی آم  فهغم

گیهری ریشه  .ر   گهاه واماسهتهاق روسهی وار. فارسهی هد« خشک/ سبه.هت.ر نغاحی نیم 

های قریهی گفرهار خهغ. را نارگیری واژهنده دا د گیر سائه اجرماعی .ار.  گغیشغرام قدام وام

نۀ تعلهق خهغ. ده  قشهر دهاال و ساقند و حضغر نلمات خارجی .ر گفرهار را نشهاپرطمطراق  ی

گیریج وجهغ. تادغههای قدهانی اسهت  .انند  اق .یگر .الیه اجرماعی وامنر.ۀ جا ع   ی یهتح

اق   قننهدتعبیرسهاقی  هیههای حهرام و قننهدهج .سهت ده  حسهنگغیشغرام درای پرهیه اق واژه
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ها ویژگهی های دیگان  استج چران  این واژهتعبیرساقیج د  نار در.م واژهادهارهای رایج .ر حسن

 تغانند اق قبح نالم و ددقدانی دکاهند  ج  یدسیاریناآهنا دغ.م درای  .لیهگی .ارند و د  پغهانند

 

 بحث و بررسی -4

 های روسی مشترک در فارسی، گیلکی، مازندرانیواژهوام -4-1

تغام د  .و .سر  ت سیم نر.  درخی اق اینها .ر قدهام های روسی .ر گغیش گیلکی را  یواژهوام

 [ābuškā]   آدغههکاروندرفر  یا  یی نیه د  نار  یهاج  ثالً  اقندرانیا .یگر گغیشفارسی  عیار 

 [istul] (؛ ایسههرغش[ābəškə]) اقنههدرانی  آدشههک   окошка [akoška]اق « ایهیشهه  ۀپنجههر»

« نشری دخار نغچهک» [bārkāz](؛ دارناق [osdol]) اقندرانی  اسدش  стул [stul]اق « صندلی»

 [bālun] ؛ دههالغم«(قههایق  غتههغریج نشههری نغچههک»)فارسههی  دارنههاس  баркас [bārkās]اق 

)فارسی  دانکه ج  банка [bānkə] اق« پیت نفت» [bānkā]؛ دانکا баллон[balon] اق « هغاپیما»

سغپ گغهت دا پیهاق و ههغیو و » [borš]دغرش ؛ «(گشا.ای .هنظرف هیش » اقندرانی  دانک  

[ bulkə]اق « نغعی نهام سهفید» [bulki]رسی  دُرش(؛ دغلکی )فاборщ [borš] اق « ق ینیسیی

булка  ج  اقنهدرانی  دههغلکی یها دهالکین(؛ دههغت«داگههت»)فارسهی  دهغلکی [bot] « نهیم چکمههۀ

نههغعی چکمهه  نهه   باهههرین و خههغانین ») اقنههدرانی  دُههت  боты[ boti]اق « السههریکی

 папироса[ papirósa]اق « سیگارج تغتغم  خ غص سیگار» [pāprus]؛ پاپروس «(پغهیدند ی

 погóнاق « سر.وههی سهرداقی و افسهری»[pāgun]  پهاگغم(؛ [pāblus]) اقندرانی  پهادلغس 

[pagón]  فارسی  پاگغم(؛ پراخغت([parāxut] «اق « ن شری دهرگ  دخاری   سافردریпароход 

[paraxót]  اقندرانی  پراخغت ([parāxut] ؛)پغط [put] « هن و نهیم واحهد وقمج  عها.ش پهنج 

اق « .ر اهاره ده  راه .ور» [piterpurd] پغت(؛ پیررپغر. )فارسیج  اقندرانی  пуд [put]اق « تبریه

ارتی دها دهار  عنهایی عبه»ج  اقندرانی  پررپهغت «جای خیلی .ور»پغرت پررقدغرگ )فارسی  پ ر ه

گهرمج و اگهر  111نیلغگرم  ساوی دا  ¼واحد وقم  عا.ش » [čatvar]غر رج چ«(آدا.نفرینج نانجا

 اقنهدرانی   )فارسهی  چرهغرج четверть [čétvert]اق « دطهری ¼ نظغر نغههادۀ الکلهی داههد 

جهء .وم آم دا واژه روسهی « چراغ قنبغری» [čarāq-sutkai]چراغ سغتکایی (ج [čet-fār]فار چ ت

[svet ] свет  اقندرانی  چراغ سغتک ( رتبط است [čerāq-sutkə]؛)  چغرنهه[ornelč] «غهر جه

 чернила [černila]اق « چهر.هسهی و نیهه   خ غص نغهرنج نهغعی جهغهر ده  رنهگ دهنفش

ای آدههی و  ههاجر اق خهانغا.ۀ پرنهده» [xutkā] ؛ خغتکها«(جهغهر» [čərnel]) اقندرانی  چ رن ه 
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 [rezin] ر قیهن(؛ [xotkā]) اقنهدرانی  خُرکها  хутка[ xutkā]اق « تهر اق آمها و نغچهک رزادی
؛ «(تیرنمهام نشهی») اقنهدرانی  ر قیهن  резина [rezina] اق« ایر اتغ بیه و نشت السریکج»

).ر فارسههی  قا غسهه  / قا بغسههک /  замазка [zamāska]اق « درغنهه » [zamuskā] قا غسههکا

؛ «( ههه»)فارسی  قانغسکا  закуска[ zakúska]اق «  هۀ عرق» [zākuskā] قانغسکاقا اسک (؛ 

قهانغم »)فارسی  قانغم  закóн [zakón] اق « یادط ج قانغم و قاعده انضباط و» [zākun]قانغم 

« آ.م .ا.یج هلغغ و آتشهپارهننای  اق و نیه  رداقجس» [šallāt /saldāt] هلّات/ ؛ سالدات«(و قاعده

نام  اهی » [suletkā] سغلرکا(؛ [sallāt])فارسی  سالداتج  اقندرانی  سلّات  солдат[ saldāt]اق 

 [sibiškā] (ج سیبیشهکا[soludkā]) اقندرانی  سُلغ.نا  селёдка[ seliótka]اق « نغچک .ریایی
 [sistob]) اقنهدرانی  س م شهک (؛ سیسهرغ   семечки [semečki]اق « گر.امتخم گه آفرا »
؛ «(سهغت»[ səpistāk]) اقندرانی  سپیسهراک  свисток[ svistok]اق « سغت نارخان  و قطار»

ای گهر.م و یها پارچه ههاش» [šarf]ههرف (ج ههاشی و  اقنهدرانی  )فارسه  шаль[šāl]هاش اق 

تن  داالتر قرار گیر. تها  سرطیه هکه ن   ر.ام د  گر.م آویهند د  طغری ن  اندنی اق ی ۀ نیم

اق « اق چرنین هدم ی   جلغگیری هغ. و .ر سر ا هم حافظ خغدی دهرای گهر.م و گلهغ داههد

[šārf ]ша́рф هغت ) اقندرانی  هَرف(؛ [šot] «اق « نهندُرس لباس یا نفش و یا  هاهغت پهاک

[šiótka ]щётка اقندرانی  هغت(؛ هغک ( [okš] «اق «  هاهیار.ک[šúka ]щука   اقنهدرانی (

)فارسههی و  اقنههدرانی   шип[ šip]اق  « ههاهی هههیپ» [šib-māyi] ههایی (؛ هههیی[čekā]چ کهها 

 [qānfet] )فارسهی  فهایرُن(؛ قانفهت фаэтóн[ faeton]اق « .رههک » [faytun] هیپ(؛ فهایرغم
اق « نههام دردههری» [qalāj])فارسههی  قا فت/نانفههت(؛ قههال   конфета[ konfeta]اق « آدنبههات»

[kalāč ]калáч  نغعی نام دا طبخهی  خ هغص نه  .ر هههرهای نهارگری ») اقندرانی  قاالچ

اق روسهههی  [kilkā]؛ نیلکههها  кефа́ль[kifāl]اق  [kafāl]؛ نفهههاش «(پخرنهههد اقنهههدرام  هههی

[kilka]ки́лька گالغش ؛ [gāluš] «ی یسهاقام اق تهغن  گهالشساق نغعی نفش السریکی .ست

) اقنهدرانی  نلهش  калóши [kalоši]و  галóши [galоši] اق« سهاخرند سرعمه اتغ بیه  ی

[kaluš]ج فارسی  گال ش(؛ گانرغر [gāntor] «اق« .فرر نارج دغروج .فرر تجاری و حجهرۀ داقرگهانی 

[kantora ]контóра   فارسی  نانرغر(؛ گیروانک([girvānke] « 111واحد سنجش وقمج  عا.ش 

( )فارسههی  گیروانکهه ج гирька [girka])یهها صههغرت   ههغر آم  гиря[ girya]اق روسههی « گههرم

اق « رام و ناخهههدای نشهههرینرجهههی» [lāsmān](؛ السهههمام [gərvān] اقنهههدرانی  گ هههروام 

[lotcman]лóцман اقندرانی ( لغسمام  [lusmān]ج لغتکا) [lutkā] «اق « نرجی و قایق[lоtka ]



 3188هار و تابستان ب، ة اولدور، پنجمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش سیده مهنا سیدآقایی رضایی   171

 

лóдка  اقندرانی  لرکها ([lətkā] ؛  اتیشهکا)«اق « .خرهر خهانمج قم دههک نهر.ه[matrioška]   

матрёшка  (  فارسی   اتیشکاج  اقنهدرانی   اتشهک[mātəškə] ؛)نهات  [manāt] «1 لیههج.  

 غهرک  )فارسی   َناتج  اقندرانی    نات(؛ монéта[ maneta]اق «   پغش روسی2 جغقج ارتباط 

[muštak] «اق « چغ  سهیگارج فیلرهر سهیگار[mundštuk ]мундштук   فارسهی   ُشهرغک(؛(

 (؛ ورسههت[nāsuz]) اقنههدرانی  ناسههغق  насóс [nāsos] اق« پمههپ و تلمبهه » [nāsus] ناسههغس
[verest]  اق[versta] верстá  انهدج هههدها پیش اق این دررسی واژهوام)فارسی  ورس(  انثر این

   همی هستهرچند .ردارۀ درخی اق آنها نکات ننیمج مینواناوی را ها آمهمۀ لبا 

 د و درگرفرهه  اق واژۀینههغگ ههی« نلفههتقههد و گههر.م.راق».ر گیلکههی دهه   [ardāl]ار.اش ( 1

[ardinaretc  ]ординáрец  ت ن  .ر خهد ت سرداقی اس»روسی د   عنای است  این نلم  .ر
هها و .سهرغرات اش اجهرای فهرا ین و رسهاندم پیهامیا سرا. فر اندهی است و وظیفه  فر انده

های فارسی دا اههاره ده  ریشهۀ روسهی آم .ر فرهنگ [rdelā]این واژه د  صغرت آر.ش «  است
-ده  نهار  هی« فراهی ن   أ غر احضار سهپاهیام و  رهمهام دهغ.»و .ر  عنای  استهثبت هد

-قهدیمی ( 11  1712)انهغریج  آیهدج ا ا .ر حاش حایر جه نلمات  نسغخ د  حسا   یستا رفر

اسهت و  آر.یههده  ههکه  ق1217  ساش صفغی د -سا عی -ترین هاهد این نلم  .ر  درسی
  روسی اسهت آر.یناریرسج  خفف آر.ین بدش  آر.یه (11  1711) اهرف صا.قید  گفرۀ علیدنا

ندرانی .ر  عنای ننایی و نا الً  رفاوت )آ.م خشهن و وحشهی( دها واژه .ر گیلکی و  اقوام این
 رو. اصه آم .ر قدام  بد  د  نار  ی

[ imperyal]و درگرفره  اق « سهکۀ طهالی روسهی  تههاری».ر گیلکهی  [imperyāl]ا پریاش ( 2
(1)лáимпери های فارسی .هخدا و سهخن ده  صهغرت .ر همین  عناست  این واژه .ر فرهنگ

واژۀ و ده  عنهغام وام« ا پراطغری؛ سکۀ طالی روسهی  تههاری».ر  عنای  [amperyāl]ا پریاش 

ایهن  (129ج 2    1911) 1ده  ن هه اق فاسهمر ( 1712انغریج   1777).هخداج  استهفرانسغی ثبت هد
 imperiālisاق التهین  ا پراطهغری(ج ۀسهکۀ ن هر) imperiałواژه .ر روسی درگرفر  اق لهسهرانی 

واژه دا اصه آم .ر قدهام  بهد  واماین دا تغج  د  تشاد   عنایی و آوایی   غری( است.ینار ا پراط)
 ن  اق فرانسغی  استه.ر گیلکی اق روسی وام گرفر  هدۀ آم این واژه و ریش

چاکج دهدوم الک و  جاقج .هنننررشج زیردی».ر گیلکی د   عنی  [bi-bāndrol]داندروش دی( 7

)دها ریشهۀ فرانسهغی( .ر  бандеро́ль [bānderol]رگرفره  اق است و د«  هر و درچسی رسمی
                                                           
1. Fasmer  
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اسهت  .ر « های پسهریج درچسهی روی نهاالدندی دسر دسر  دسرۀ پسریج نغار نازبی» عنای 
؛ عمیهدج 1712)انهغریج  واژۀ فرانسغی ثبهت ههدههای سخن و عمید داندروش د  عنغام وامفرهنگ

سهاقی نمغنهۀ جهالبی اق واژه این  همار.ۀ روسی در یواژآم را وام (77  1711)ا ا صا.قی (ج 1712

ترنیی هده و نلمۀ جدیدی ده  وجهغ. آور.ه نه  « دی»واژۀ روسی دا پیشغند فارسی اماست؛ و
 رو.  عالوه در  عنای اصلیج .ر  عنای  جاقی  نیه د  نار  ی

  لدج  ضحک؛    سخرۀ 1  »استهآ د.ر فرهنگ واژگام گیلکی دا .و  عنا [ māskā] اسکا ( 1

 اسهکج »ده   عنهای  мáска[ māska]و درگرفره  اق « ای اق داقی دیلیار.  اصطالحی .ر گغن 2

ههای .ر نمهایش17-11 های ایرالیایی .ر قهروم.ارج قالیج هخ یت .ائمی نمدیهخص ن ا 

  .ر اسهتههداست  اق نظر  عنایی واژه .خیه .چار تغییر هده و  عنای اوش آم ننهایی « سیار

؛ 1777).هخهداج  اسهتهآ د« ن ها ».ر  عنهی «  اسهک»های .هخدا و  عین د  ههکه هنگفر

 masqueا ا آم را  هأخغذ اق (ج 1712)انغریج «  اسک »و .ر فرهنگ سخن د  هکه  (1712 عینج 

و .ر  عنهای «  اسهک/  اسهک »ایهن واژه را ده  ههکه ( 21  1711).انند  صها.قی فرانسغی  ی

  د  .لیهه ههباهت .اندیواژۀ روسی دا ریشۀ فرانسغی  و وام« اقیحفاظ صغرت .ر همشیر د»

  این ها گرفر  داهندها آم را اق روسگیالنی مکن است آوایی نلم  .ر گیلکی دا  عا.ش روسی 

وام  mascheraیا فرانسغی اق ایرالیهایی  1های آلمانی علیای  عاصرواسطۀ قدام اد هاروسرا واژه 

)نهک   ههای تخ  هی روسهینیهه .ر فرهنهگ آم عنای .وم   (177ج 2    1911)فاسمرج  نداگرفر 

www.yourbilliard.com/termin.html )و .ر فارسی اصطالحی است .ر داقی دیلیهار.ج نه  ده   هست

 ناردر. .ار.  «  اسک )اسنغنر.( هدم»هکه 

 

 های روسی در گیلکیواژهوام -4-2

 یست یلکی هدند و نشانی اق آنها .ر فارسی  عیار نهای روسی  سر یماً وار. گدسیاری اق واژه

ههد نه  اق های طالی دسیار دهرگی اطهالق  هی.ر گیلکی د  سک  [avesteryāl]اوسرریاش ( 1

ده  عهروس یا دغ. قنام آویه آ د و روی آم عکس پا.هاه اتریش حک هده دغ.  گر.ماتریش  ی

اتهریش( ) австрия  [afstriya]لمهۀ روسهیواژه درگرفره  اق ن.ا.نهد  ایهن وامو .ا ا. هدی   ی

نهام نشهغر  جایهن سهک ده  جهای یشهغرام گیلکهی اسهت؛ گغ یواژه  جاقاین وامناردر. است  

ا ها  جاسهتهلغهت گیلکهی ثبهت نشد در.نهد  ایهن واژه .ر فرهنهگرا د  نار  یآم تغلیدننندۀ 
                                                           
1. New High German 
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ده   [avesteri]م اوسهرری .ر  اقنهدراو  آهنایی .ارند آمهای قدیمی گیالم و  اقندرام دا نسه

  رو.  نار  ی
.ر همهین  буфéт [bufеt]و درگرفره  اق « قفسۀ ظهرف».رگیلکی د   عنای  [bufet]دغفت ( 2

 buffetoفرانسهغی و یها  buffetآلمانی ن  خغ.  هأخغذ اق   büfettواژه اق طریق این  عنا است 

.ر قدهام فارسهی ده  « دغفه »  نلمۀ (211ج 1    1911)فاسمرج  ایرالیایی است وار. قدام روسی هد

  ا ا دا تغج  د  هباهت آوایی ایهن .و واژه .ر گیلکهی استهواژۀ فرانسغی هناخر  هدعنغام وام

عهالوه دهر آم  و قدام روسی احرماش راهیادی  سر یم این واژه اق روسی د  گیلکی دیشرر اسهت 

و ده  ورو. آم اق قدهام .انهد ده  هیههروسی اژه را فرانسغی واین وام( 711  1711)هغهنگ اعلم 

     نندروسی د  گیلکی اهاره  ی

رو. و نهار  هی .ر  یام گغیشغرام گیلکهی ده« فرنگیگغج »د   عنای  [pāmādor] پا ا.ور (7

« خهغرش پا ها.ور».ر همین  عناست  .ر گهیالم ده  ا لهت  помидóр [pamidor] أخغذ اق 

پا ها.ور »و « [pāmādor-qātoq]ق تپا ا.ور قها»های  رنی نلم  ( 71  1711)صا.قیج گغیند  ی

واژۀ روسی ساخر  ههدند  دا این وام جاق زباهای دغ ی گیالم ج«[pāmādor-čaqartme]رتم  غچ

« سهیی طالیهی»الفظهی دا  عنهای تحهت pomodoroاصه واژه .ر روسی درگرفر  اق فرانسغی 

 (   727ج 7    1911)فاسمرج است 

ده   патронтáш [patrantāš]و درگرفره  اق « فانس  ».ر گیلکی د   عنای  [patrān] پاترام( 1

« نمردندی درای جا .ا.م فشنگج سالح نمهری و  اننهد آم؛ حمایهه و قطهار فشهنگ» عنای 

تاش( .ر گغیش گیلکی حهبف ههدهج ا ها اق نظهر  عنهایی  - ташاست  هجای آخر این نلم  )

د   عنای نیسۀ  patrontascheسی درگرفر  اق آلمانی داسرام نا الً یکسام هسرند  نلم  .ر رو

واژه روسهی .ر خهغ. وام« فانسه  » (22  1711) ده  ن هه اق صها.قی ( 211 همهام )فشنگ است 

گرفره  « تسم ج نهغار»( د   عنای полоса)فرم   غر  полоска [paloska]فارسی است ن  اق 

    استههد

 печенькиاسهت و درگرفره  اق واژۀ « دیسکغیت» عنای  .ر گیلکی د  [pičanik]پیچانیک ( 1

[pečenki] فرم  حاوره( ایпеченьеدا همین  عنا ) ست  این نلمه  .ر روسهی اق فعههпечь 

[peč] (پخرنج نبا  نر.م) نا ۀ گغیش گیلکی د   نشهأ روسهی ایهن   .ر واژهاسته شرق هد

واژۀ روسی .ر فارسی اسهت و غ. نیه وامخ« دیسکغیت»نلمۀ  ( 99  1711)نغقا.ج  هنلم  اهاره هد

  ( 71  1711)صا.قیج  است бисквит  [biskvit]درگرفر  اق
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  اسهتهنا ۀ احمد  رعشهی دها .و  عنها ثبهت هد.ر واژه [tuxme-bālševik]تخم دالشغیک ( 1

 большевикگرفره  اقجههء .وم ایهن واژۀ  رنهی دهر«  پهارهدچۀ نا شروع؛ ههیطام و آتهش»

[balševik] (انثریت )رو. ن  اق حهه  درای نا یدم افرا.ی د  نار  یو .ر  عنای  جاقی  است

م د  رهبری لنهین اق 1917نارگر سغسیاش . غنرات روسی  دغ.ند و .ر .و ین ننگره حه  .ر 

ه .ا.ند  ناردر. ننهایی و نهایراً حه  نمغنیست هغروی را هکها( جدا هده ها )اقلیت نشغیک

ها د  گیالم حمل  نر.ه دغ.نهد و قنهام گیلهک را  هغر.  انی .ار. ن  دلشغیکاهاره د  قواژه وام

 (   171  1717) رعشیج  .ا.ندتعدی قرار  ی

اسهت و اق نظهر  عنهایی و آوایهی « نرری».ر گغیش گیلکی د   عنای  [čāynik]نیک چای( 7

پسهغند و  (ایچه) чай طاد ت .ار.  ایهن واژه .ر روسهی اق ریشهۀ  чáйник [čāynik] نا الً دا

اسهتج دهدام  فههغم  1  این واژه .ر روسی .ارای انگیهش .رونیاستهساخر  هد -никساق اسم

ج (11  1791) هداینیج  تغام د   عنای نلی آم پهی دهر.تک اجهای یک نلم   ین  اق  عنای تک

      رو. ی اق دینقدام    د ا ا انگیهش .رونی آم .ر 

نه   دغ.     خلغطی اق چمپای  اهینی و صدری و  جغعی درنجن.ر گیالم  [xānski]خانسکی ( 1

دهرنج خانسهکی( ) ханский рис [xānski ris]  (117  1717) رعشهیج  ههدد  روسی  صا.ر  هی

های هندی قادهه تهیه    .ر  سکغ .ر عطاریهای سفید و دلند است دا نیفیت عالیج .ان یدرنج

و دها قیمرهی دهاال ده  فهروش « XAN RICE» ارک  هغ. و دایا دانک  نگهداری  ی .ر نیس است  

درای تهیهۀ زهبایی ده  نهام پلهغی خهانی  (www.gastronom.ru/article_recipe)نک   رسد ی

(ханский плов) ( و ههیرین پلهغی آذردایجهانیширин плов اق ایهن نهغع دهرنج اسهرفا.ه )

درگرفره  اق صهفت  ؛ اسهتهد  روسی دغ.م نام این دهرنج اههاره نر. (11  1777)هغ.  نرادی  ی

 «    خانیج  رعلق د  خام».ر  عنای   ханскийنسبی 

 хозя́ин رگرفره  اقاسهت و د« .اراردا ج ثروتمنهد و سهر ای »د   عنای  [xuzayn] خغقین( 9

[xazyain]  «نا   گغیش گیلکهی ده  .ر واژه  است« .ار و فر انروانارج  دیرج خان اردا ج صاحی

 ( 191  1717) رعشیج  استهم  اهاره هد نشأ روسی این نل

.ر همین  тáчка [tāčka]درگرفر  اق  واژه  این واماست« غمزفر»د   عنی  [daške].اهک  ( 11

یکسهانی آنهها .ر جایگهاه تغلیهد رای  عناست  تبهدیه .و همخهغام ]ت[ و ].[ ده  یکهدیگر ده

                                                           
1. internal history 
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.ی( اق فراینهدهای رایهج آوایهی های انسداهیغۀ تغلید )همخغام لثغی( و-های .ندانی)همخغام
  دنادر قغاعد آواهناسی روسی هجایی ن  تحت یهرد  نباههد اق لحهاظ نمهی و یها نیفهی است

   نظغر اق تغییر نمی ناهش قهدرت و نشهیدگی وانه  و  نظهغر اق 1هغ..سرخغش تغییر  ی

حهت تغییر نیفی تضعیف و تغییر وان  .ر هجای ددوم یرد  است  .ر این نلم  هجهای آخهر ت
و حالهت قدهام  [ы]و  [а]هغ.ج چیهی دین .و وانهۀ تر تلفظ  ینغتاه [а]یرد  نیست و وانۀ 

و اق  غیهع  حهرک  2دسر  یا  یانه ار. اق  نظر  یهام افراهرگی نیم ن  .ر تغلید وان  ن ش .
.ر  ]а[تلفظ ههدم    دنادراین هاهد نغتاه(19-72  2111)ننیاق فج قرار .ار.  7قدام .ر حالت  یان 

ج ا ها اسهتههای گیلکی ثبهت نشدنا  هسریم  این نلم  .ر واژه [e]و تبدیه آم د  هجای .وم 

                                                                             درند یآم را د  نار  گغیشغرام گیلکی

.ر فرهنهگ  اسهت و« تن  .وچرخۀ قنان ج .وچرخۀ ددوم»د   عنای  [dāmiski].ا یسکی ( 11
 дáмский  درگرفر  اق صفت نسهبی (211  1717) رعشیج  هلغت د  روسی دغ.م نلم  اهاره هد

[dāmski]  است  .ر خ غص تغییر آوایی داید اهاره نهر. نه  « قنان ج  ردغط د  قنام»د   عنای
.ر فارسهی  است و اق آنجانه  ccvc-cvc[(2)[ ساخرار هجایی این نلم  .ر قدام  بد  د  هکه

  1711ههناسج )حهق( وجهغ. .ار. cvcc( و دلنهد )cvc(ج  رغسهط )cvس  الگغی هجایی نغتاه )

.ر قدام فارسی نا رعارف استج درای سهغلت .ر تلفهظ سهاخرار هجهایی  ccvcو ساخرار  (111
.ر دیشرر  هغار.    نکرۀ .یگر این است ن استه.رآ د[cv-cvc-cvc] .ر قدام    د د  هکه 

ا ا .ر اینجا واژۀ قریی صفت است  گغیها ده  .لیهه طهغالنی اسا ی هسریمج گیری ضقر هاهد
(ج дамский велосипедدغ.م ترنیی وصهفی دهرای نا یهدم ایهن وسهیل  ).وچرخهۀ قنانه   

     استهداقی  اندصفت   غصغف حبف هده و

ا.ش ههغ. و  عهویهک دها ورق گفره   هید  داقی دیست [davātsedādin] .وات صد آ.ین( 12

نا هۀ گهغیش اسهت  .ر واژه двадцать одно (очко) [dvādtsat adno (ačko)]روسهی آم 

  نام این داقی .ر روسی درگرفر  (211  1717) رعشهیج  استهگیلکی د   نشأ روسی آم اهاره هد

است  .ر روسی عد. یک .ارای جنس ) هبنرج  ننهو و « ویکدیست»اق عد. همارهی  رنی 

. و جمع( است و دنادر قغاعد صرفی روسی  انند صفات اق لحهاظ جهنس و خنثی( و همار ) فر

                                                           
1.  Количественная и качественная редукция 

2. Средний подъем 

3. Средний ряд 
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( د  نار رفر  .ر نام این دهاقی одноهغ.  لبا عد. یک )همار و حالت دا  عدو. خغ.  نطبق  ی

واژۀ گیلکهی است  ا ها .ر وام« خاش»د   عنای очко خنثی است چران   عدو. آم اسم خنثی 

      استه( جایگهین هدодинعد. یک  بنر )

  закáзاسهت و درگرفره  اق« سفارش زبا و  شرو ».ر گیلکی د   عنای  [zākās]قاناس ( 17

[zakāc]   تهر ههدهج ا ها .ر است  .ر قدام    د اق لحاظ  عنهایی جهئهی« سفارش».ر  عنای

 هغ.    و هم  نغع سفارش را ها ه  یرو.  یتر د  نار روسی .ر  عنای عام

.ر  عنهای  зáнят [zānit]و  هأخغذ اق واژۀ « .ردسهت».ر گیلکی د   عنی  [zānit]قانیط ( 11

واژۀ .خیه اق لحاظ  عنایی .سهرخغش   است« پر هدهج  شغغش هدهج اهغاش هده»الفظی تحت

.ر خ هغص ایهن واژه   رو.  نکرنار  یتری نسبت د  اصه واژه د تغییر هده و .ر  فهغم جهئی

 و ههمار ) هبنر( .ارای جنس و است 1علی  فعغلی نغتاهروسی صفت ف ؛ .رتغییر صرفی است

  گغیشهغرام گیلکهی دها نمهک فراینهد رو.د  نار  هی اسمج ا ا .ر قدام    د د  عنغام ) فر.(

نرایه  »نه  ده   عنهی  انهدرا سهاخر « [zānit-kudan]قانیط نغ.م »ساقی ترنیی جدید واژه

ایهن واژه را ده  ههکه  (121  1772)اسهت   نهغچهر سهرغ.ه « نر.م اتغ بیه د  هکه .ردسهت

    استهثبت نر.« [zanit-kudan]قنیت نغ.م »

دها .و  عنها  салфéтка [salfetka]و اق واژۀ « .سهرماش سهفره».ر  عنی  [sālfat]سالفت ( 11

نا ۀ گغیش گیلکی ده   نشهأ رو یهی نغچک  .ر واژه  2  .سرماش سفره 1  استهگیری هدوام

گیلکی حبف ( .ر گغیش каهجای آخر این نلم  ) ( 211  1717عشیج ) ر هروسی واژه اهاره هد

آلمانی نه   salvetteها هده و اق طریق   واژه اق ع ر پرر نبیر وار. ذخیرۀ لغغی روساستههد

 ( 111ج 7     1911)فاسمرج  ایرالیایی است وار. قدام روسی هد salviettaخغ.  أخغذ اق 

.ر روسهی  اسهت  шáпка [šápka]و  هأخغذ اق « ه ههاپغنهال»د   عنهای  [šāpka]هاپکا ( 11

ههم « گنبهدج سهرتیرر» عانی  جهاقی  ج«ناله خهج ناله دافرنی».ر  عنای رفرن د  نار در عالوه

 اسهتهدا  عنای  شهاد  ثبهت هد  «[kulā-šāpka]نغال هاپکا » دخه گیلکی نا ۀ   .ر واژه.ار.

ا ا ده   هرور دها افههایش نفهغذ قدهام  نیه هده دغ.جهاپکا وار. قدام فارسی (  711  1717) رعشیج 

های روسی  رروک ههد و جهای آنهها را واژه.ر ایرام و نم هدم آهنایام دا روسی وام غیفرانس

انثهراً لهبا  .ا. ی فرانسهغی «هاپغ»ی روسی جای خغ. را د  «هاپکا»گرفت؛ های فرانسغی واژه

                                                           
1. краткое страдательное причастие 
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  ههاپکا .ر روسهی نهغعی (11  1711 صها.قیج)است  غیفرانس هاپغیپندارند این واژه  حرف  ی

عنهغام نهاله فرنگهی و یها فارسی  رفاوت است  هاپغ ده ناله پشمی و گرم است ن  دا هاپغ .ر 

    استهلب  .ر ایرام هناخر  هد تمام

.ر  عنهای  залóг  [zalоk]و درگرفره  اق« دههادیعان  و یا پیش»د   عنی  [zālok]یالغک ( 17

د  ریشۀ روسهی ایهن نلمه  اههاره  (711  1711)است  فریدوم نغقا. « یا ن گروج وثی  ج رهنج»

قنهگ د  جفهت دهی .ر انرهای نلم گ( ) [г] .ارقنگصا ت نر.  دنادر قغاعد آواهناسی روسی 

هکه گفراری واژۀ روسی وار. گیلکی ههده و ایهن  ن  دینیم   یهغ.تبدیه  ی ک() [к] خغ.

ژه دا حهرف واوامیمن های روسی هفاهی وار. گیلکی هدند  .رواژه.هد ن  دیشرر وام ی نشام

و این ا هر .ر  هغار.  استهدسا دتر است .ر فرهنگ گیلکی ثبت هد)ض( ن  نسبت د  )ق( نم

     استهنیه تکرار هد قانیط جپغط.یگری  انند 

هج ثبهت ههد«  ایعات اق عمهق فغرامج جهش».ر فرهنگ گیلکی دا  عنای  [fantal]فانراش ( 11

ج نه  ده  احرمهاش قیها. اق  (711  1711)نهغقا.ج   د  دغ ی نبهغ.م واژه نیهه اههاره ههد کیمن آن

фонтáн [fantān]  ده  و   ایهن واژه اق ق هام پرهر نبیهر اسهتهوام گرفر  هد« فغاره»د   عنای

 هها واژه را اقا ها خهغ. ایهن قدهام جها ههدروسقدام  یا ایرالیایی وار. لهسرانیهای واسطۀ قدام

fontana  (   212ج 1    1911)فاسمرج  اندالتین وام گرفر     

و  اسهتهثبهت هد« نهغعی نهاله»نا ۀ گغیش گیلکی د   عنهی .ر واژه [firiškā]فیریشکا ( 19

اطهالق « .ارههای نظها ی لبه نهاله»است ن  .ر روسهی ده   фурáжка [furāška]درگرفر  اق 

ساخر   фуражная шапкаساقی  ترنیی وصفی اراخر  فرایندهغ.   عا.ش روسی نلم  دا  ی

.ر  фурáжкаعلیهقج علغفه (  شهرق ههدهج و ) фураж  د  ن ه اق فاسمر این واژه اق استههد

)فاسهمرج  «نهدرگبانالهی ن  .ر هنگام زبا .ا.م د  حیغانهات دهر سهر  هی»الفظی  عنای تحت

قالهی فیریشهکا »مهۀ  رنهی .خیهه نل ۀگغیشغرام گیلکی دا نمهک واژ  است (211ج 1    1911

[qāleb-firiškā] » را ساخرند « قالی ناله فیریشکا»د   عنای 

اسهت و .ر  горшóк [garšok]و درگرفره  اق « لگهن دچه »د   عنهای  [garšot]گارهغت ( 21

  نلمه  .ر قدهام  بهد  .ارای (771  1717) رعشهیج د   نشأ روسی آم اهاره هد گیلکی نا   واژه

پهس «    ظرف  خ هغص ا.رار7  گلدامج 2پهیج   ظرفی گر. درای خغراک1»چند  عنی است  

    استهای پیدا نر.واژه دا  عنای سغم وار. گیلکی هده و ناردر. گسرر.ه این
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  лопáта)  هغر  лопáтка  [lapátka]اق« سهاقیدیهه جها.ه»د   عنای  [labatkā]نا لبت( 21

.ر قدام    د د  سهبی یکسهانی .و همخهغام .ر هد  تبدیه وا  ]پ[ د  ] [  رفر گ دیه( وام

  ایهن واژه .ر اسهتهای رایهج آوایهی فراینهدهیغۀ تغلید )انسدا.ی( و جایگاه تغلید ).ولبی( اق 

 انهلی است    -رهت -قهوین ۀها .ر ساخت جا.ۀ هغسگیلکی یا.آور ا ریاق روس

ده   матрóс [matrós]و درگرفره  اق واژۀ روسهی «  لهغام»د   عنهای  [mātros] اتروس ( 22

 اتروسهی »ها دا نمهک واژۀ .خیهه نلمهۀ  رنهی جدیهدی ده  ههکه ست  گیلکهمین  عنا

 اند  ساخر «   ی ۀ  دش  لغانی[matrosi-yaqe]ی  

.ر  морóженое [maróženaye] ههأخغذ اق « دسههرنی»دهه   عنههای  [mārožni] ههاروژنی ( 27

 ( 117  1717) رعشیج  استهنر.ست   رعشی د   نشأ روسی این نلم  اهاره همین  عنا

  .ر اسهتهگرفر  هد« روزنج  رهم»мазь  [mas]و اق واژۀ « وانس»د   عنای  [māz] اق ( 21

 ]ksaáv[ رهرا.ف « روزن نفش»الفظی دا  عنای تحت сапожная мазьفی صروسی ترنیی و
(7)вакса (است )قم  هاق»ههدند  واژه ساخر    .ر گیلکی نلمات  رنی .یگری دا این واموانس

[māz-zen] اقی »ج «قموانس [māzi] اقه قهغطی »ج «وانسی [māze-quti] ج «قهغطی وانهس

 «   (1)یقندرس وانس [otš-zeām] اقه هغت »

ههغ.  ایهن واژه گفر   ی« نغعی داقی دیلیار.».ر گیلکی د   [moskoviski] سکغویسکی ( 21

گیهری وام« سکغییج  رعلق د   سکغ »د   عنای  москóвский [maskófski]اق صفت نسبی 

ن  .ر روسهی صهفت دایهد اق نظهر رم  بنر وار. قدام    د هدهج چرا  این صفت .ر فاستههد

دیلیهار.  سهکغیی(   московский бильярд سج همار و حالت دا اسم خغ.  نطبق داهد )نج

اسهت   бильярд [biliyārd] .ر فارسهی درگرفره  اق روسهی « دیلیهار.»گفرهۀ صها.قی واژۀ د  

م .ر روسهی   رهدواش ههد  ههأخغذ اق 1721ایهن واژه را نه  اق سهاش ( 111ج 1     1911)اسهمر ف

bigliardo درگرفره  اق « گلغلۀ دیلیار.».ر  عنای « هار»همچنین واژۀ   .اندایرالیایی  یшар 

[šār]  وار. فارسههی هههد « نههغعی دهاقی دیلیههار.»روسهی اسههت  نلمههۀ .یگهری نهه  .ر  عنههای

)صها.قیج ایرالیهایی( ) итальянский [itāliyānski]  است درگرفر  اق صفت نسهبی« سکیایرال»

1711  77    ) 

.ر همهین  عنها  ведрó [vidró]اسهت و اق « سهطه».ر گیلکی ده   عنهی  [vedre]و.ره ( 21

    هستلیرر نیه  12گیری  ایعات دا حجم ت ریبی واحد انداقه روسی  .ر استهگیری هدوام
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یها « روسهی»خغ. صهفت نسهبی  یاد  درخی نلمات گیلکی اهاره خغاهیم نر. ن  .ر پایام 

ج «.ارنفهش پاههن » [ursi]  نام ادهار  )اورسهی 1  های  ردغط د  روسی  را د  همراه .ارند کام

قلهم چهغدی » [qalam-rusi]ج قلم روسهی «رونده دا هیشۀ رنگیپنجره یا .ر داال»[orsi] اورسی 

  2؛ «(ههای قهدیمیاق انغاع نهاله ناله  سکغییج» [miskoi]ی یج  یسکغ«.ارهده و سرقلمرنگ

دهاش ههباهت نغعی داقی پسران  ن  د  دهاقی دهیس» [āb-xorǝ- rusi]خغر روسی )آ  نام داقی 

ج اسهرغر روسهی « رغ روسی یا دغقلمغم» [urusi-murq]  نام حیغانات  )اورسی  غرغ 7؛ «(.ار.

[ǝstore-rusi] «نننهد  )اوروس هایی ن  در  لیهت اههاره  هی  واژه1«( دروم اهی اقوم[urus] 

 «(   روسی » [urusie]ج اوروسی  «روسی» [urusi]ج اوروسی «روس»
 

 گیرینتیجه -5

 تغام د  نرایج قیر .ست یافت های روسی .ر گغیش گیلکی  یواژهدا دررسی وام

 هاهیگیری و  ویژهج د ی  عیشری  ر.مهاهای روسی .ر گغیش گیلکی دیشرر دا حغقهواژه  وام1

.ر نیهه درخهی  (     و السهمامج سهغلرکاج هغک ج اقج پاپروسج هرفج دانکا) است رتبط هیالت 

ههای واژهامو ( و     سهالداتج پهاترامج پهغطج  نهاتاسهت ) گریو نظها ی تاقر ا.ج تجهارحغقۀ 

   است نظا ی و سیاسی شررک فارسی و گیلکی دیشرر 

هههغ.  درخههی هههده .گرگههغنی  عنهایی هههدیدی  شههاهده نمیهههای دررسیواژهام  .ر انثهر و2

و    ج ا ها  عنهای  سیسهرغ ج قانغسهکاج قانهاسها اق نظر  عنایی  حدو.تر هدندج  انند واژهوام

- ار.اشیها   اسهکاهایی  اننهد و      واژه فانراشج قانیطج دالغمج  انند نر.نا الً تغییر درخی اولی  

    روندنار  ی عنای  جاقی د .ر .ر گیلکی  -ثبت هدند عیار فارسی هم ن  .ر قدام 

گیهری تر است و دیشرر هاهد وامواژگانی رایجگیری وامج گیری )آوایی و .سرغری(اق انغاع وام  7

.وات صهد ) و عهد.(  سکغویسهکیج .ا یسهکی)صهفت .یگر اقسام نلم   انند  اسا ی هسریم 
 عمیق روسی در گیلکی است   تأثیرن  دیانگر تماس طغالنی و  هدندگیلکی وار. نیه  (آ.ین

ن  .ر آنها واژۀ دیگان  دها  استهواژۀ روسی نلمات  رنی جدیدی ساخر  هد  .ر گیلکی دا وام1

ج فهایرغنچیج لغتکهاچیج  انند استساخر ای ۀ تاقهتکغاژهای فارسی یا گیلکی ترنیی هده و واژ

یها یهک اسهم دهغ ی و وار.اتهی  نی اق ترنیی .و اسم وار.اتهیم  رگاه اس«  پهدردری» قالجی

   و     قالی فیریشکاج هیش  آدغهکاج .ُزام لغتکاج  اقه هغتهغ.ج  انند ساخر   ی
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 галошиج ботыرونهدج  اننهد   درخی اسا ی ن  .ر روسی ف ط د  صغرت جمع د  نار  ی1

و ده  صهغرت  فهر. ده  نهار .هنهد  هید  هنگام ورو. د  گیلکی پایانۀ جمع خغ. را اق .سهت 

 روند روندج هرچند اصغالً این اسا ی د  هکه  فر. .ر روسی د  نار نمی ی

چ  دسهیارند  های گیلکی استج ا ادرگرفر  اق فرهنگهده .ر این   ال  لغات گر.آوری انثر     

دهر فرا غهی گر.  ا  رگ گغیشغرامجو درند هایی ن  .ر حافظۀ هفاهی  ر.م گیالم وجغ. .اواژه

ههای ایرانهی .ر همگرایهی دها فارسهی و های اخیر گهغیش ه  اقآنجان  .ر .ستشنآنها خغاهد 

حفهظج  طالعه  و ثبهت انهدج  یافراسرهالک و سرعت تحغش های گروهی د رسان پبیری اق تأثیر

   است  راهو این   ال  گا ی .ر این سیار .ار. ا اهمیت دههای آنویژگی
 

 نوشتپی

 اق و رودهه 11 ارقش دا م1711 ساش اق ن  گرم 11/11 وقم تهاریج دا روسیۀ الیط   سکۀ1

 هد  ی یر  روسی  .ر روده 11 ارقش دا م1197

د   عنهای  vowelنشانگر  vد   عنای همخغام و حرف consonant نغهت نغت c حرف   2

 وان  است 

 ( 11  1711 .قیجصا) است вакса اق واژۀ روسی درگرفر  فارسی قدام .ر «وانس»  7

 نلمهۀ .و هر آخرج عبارت .ر  هغ. ی ایاف  وادسر  د  هسر  فارسیج درخالف گیلکیج   .ر1

 اند هده گرفر  وام روسی قدام اق هغت و  اق
 

 منابع

    711-711  1-1 ( 17) آینده  «های دیگان های گغیشی و واژهنا  واژه»  1711  هاعلمج ه

 ج تهرام  سخن  سخن فرهنگ دهرگ  1712  انغریج ح

  ج تهرام  آگاه آواهناسی  1711  مع  هناسج حق

 ج تهرام  .انشگاه تهرام نا  لغت  1777  .هخداج ع

 جلۀ قدهام و ا.دیهات   «هناسی اجرماعی گغیش گیلکیواژه»  1717 چرازیج ر   ج مخال نیش  ریایری
    111-91  (111)ج ا.دیات و علغم انسانی  شهد ۀ.انشکد

 ج تهرام  نشریۀ انجمن ایرانشناسی   فرهنگ گیلکی  1772  هج مسرغ.

ج فرهنهگ ۀنا ه   «گغیش گیلکی و  روری اجمالی در تاریخچه   طالعهۀ آم»  1771  ج اگیالنی سمیعی

(71)  177-179    
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ههای نرانهۀ جنهغدی های روسی .ر قدام فارسی و قدامواژهوام  »1797سیدآقایی ریاییج م  حسینیج ا  

ههای ههای قدانشهناخری .ر قدهامپهژوهش«   اقندرام  دا تکی  در نام  اهیام .ریای  اقندرام .ریای
    11 -21  (1)1ج خارجی

اق ج «گهغیش این د  روسی واژگام درخی ورو. و گیلکی گغیش در روسی قدام تأثیر  »1791هیخام  م  

 آخههرین داق.یههدج https://cgie.org.ir/fa/news/127540 ؛المعههارف دهههرگ اسههال ی رنههه .ایههرهسههایت 

22/11/1791  

  11 -7  (2)21ج قدانشناسی  «نلمات روسی .ر قدام فارسی»  1711 ا   صا.قیج ع

 سینا تهرام  نرادخانۀ ادنج فرهنگ عمید  1712  عمیدج ح

    11  (21)ج واگیل ج «انیهای ایرپژوهشی .ر اسا ی درنج»  1777  نرادیج ا

 ههایپهژوهش  « اقنهدرانی گغیش .ر روسی هایوا غاژه دررسی»  1791سیدآقایی ریایی م  گلکارج آ  
  79- 17  (2)1 جخارجی هایقدام .ر قدانشناخری

علههغم «  گیههری .ر قدههام فارسههیهای رایههج قههرضفراینههددررسههی درخههی   »1712عهیه حمههدیج ف  
    71- 71  (2و1)11ج رسانیالعاط

  171- 111(  1) 1 جفرهنگسرام نا ۀ  «روسی .ر فارسی .خیه هایواژه»  1711  ش  عسکریج

 ج تهرام  سمت هناسی قدام روسیواژه  1791   داینیج ع

ج رههت  ههای گیلکهیالمثههانضهمام اصهطالحات و یهر گغیش گیلکی د  ۀنا واژه  1717   رعشیج ا

 طاعری  

 « سهخن دههرگ فرهنهگ و فارسی قدام .ر روسی هایواژهوام  »1792یج م  م ج عبدالراجدین  حمدیج

  177 -111  (7)1 جقدانی جسرارهای

 ج تهرام  ا یرنبیر فرهنگ فارسی  1712   عینج م

 ج رهت  .انشگاه گیالم یگیل  گ  1711  نغقا.ج ف

 ده  نظها ی دیگانۀ گامواژ ورو. سیاسی-تاریخی عغا ه و عله دررسی  »1791 م  م  ایروانیج نیکغدختج

  (19)7علهغم انسهانی(ج  ۀ)پژوهشهنا  ا.دیات تاریخ « ش1711 ساش تا قاجاری  .ورۀ .ر فارسی قدام

111 -111  
Бугайцкий, А. 16 октябрь 2018, «как приготовить афгансуий плов», 

http://www.gastronom.ru/article_recipe.aspx?id=1004432 

Князев СВ., Пожарицкая С.К. 2011. Современный русский литературный 

язык, М.: Академический Проект; Гаудеамус,430 с. 

Крысин Л.П. 2007. Современный русский язык. Лексическая семантика. 

Лексикология. Фразеология. Лексикография: учеб. пособие для студ. 

филол. фак. высш. учеб. заведений / Л. П. Крысин. - М.: Издательский 

центр Академия. 

https://cgie.org.ir/fa/news/127540
http://www.gastronom.ru/article_recipe.aspx?id=1004432
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Abstract 

As a global phenomenon, loanwords are found in all languages. They 

could empower the target language, if being applied targetedly. 

Throughout the history, there have been vast linguistic relations between 

the Iranian province of Gilan and Russia. As a result of geographical 

proximity and long history of cultural, political, commercial, and military 

relations, many loanwords have entered the Gilaki dialect from Russian. 

Some of these loanwords could not be seen in the standard Persian 

language or other local dialects. In This paper, using Gilaki glossaries we 

will list Russian loanwords and will categorize them into: 1- loanwords 

which are not exclusive to the Gilaki dialect and could be seen in Persian 

language or other dialects. 2- loanwords that exclusively exist in the 

Gilaki dialect. Writing down the Russian equivalent for each loanword, 

we will also transcribe each one. Furthermore, the semantic, phonetic, 

and syntactic changes after transmission to the target language will be 

analyzed. The goal of this research is to introduce and explain the general 

process of word Borrowing in Gilaki. Studying the loanwords, we come to 

this conclusion that Borrowing mostly happens in lexical terms.  The 

lion’s share of the loanwords is used in the everyday life of Gilak people 

and they rarely experience intensive semantic changes.  

 

Keywords: Gilaki dialect, Russian language, Loaning, loanword, Etymology. 

 

1. Introduction 

As a global phenomenon, loanwords are found in all languages. They 

could empower the target language, if being applied targetedly. 

Throughout the history, there have been vast linguistic relations between 
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the Iranian province of Gilan and Russia. As a result of geographical 

proximity and long history of cultural, political, commercial and military 

relations, many loanwords have entered the Gilaki dialect from Russian. 

Some of these loanwords could not be seen in the Persian standard 

language or other local dialects.  

In this paper, using Gilaki glossaries, we will list the Russian loanwords 

and will categorize them into: 1) loanwords which are not exclusive to 

the Gilaki dialect and could be seen in Persian language or other dialects. 

2) loanwords that exclusively exist in the Gilaki dialect. Writing down 

the Russian equivalent for each loanword, we will also transcribe it. 

Furthermore, the semantic, phonetic and syntactic changes after 

transmission to the target language will be analyzed. 

 

2. Theoretical framework 

Borrowing means exchanging elements between two languages and can 

be of phonetic, lexical or syntactic features of which lexical borrowing is 

the most common. The reason is that words typically change and evolve 

more rapidly. Loanwords can be classified into four categories: 1) 

localized loanwords; 2) international loanwords; 3) loanwords with 

external characteristic; 4) strange loanwords (barbarism). Grafting is a 

type of borrowing in which, the foreign word does not enter the target 

language, but the constituent elements (root, prefix, suffix, terminal) are 

translated into the target language. This could be called hidden 

borrowing.  

Borrowing can have many different extrinsic or intrinsic reasons. The 

close cultural, political, commercial-economic, and industrial relations 

are the major extrinsic reasons for borrowing. The most common type of 

this kind of borrowing is the entrance of a word to a language along with 

a new concept or phenomenon. Linguistic taboos, social aspects, and 

savings in the use of linguistic tools are among the linguistic reasons for 

borrowing. 

 

3. Methodology 

In this research, based on Gilaki dialect dictionaries and also field 

studies, we collected Russian loanwords in Gilaki dialect and classified 

them into two categories. Some of the words were not specific to Gilaki 

dialect and were used in standard Persian or other dialects. However, 

others have entered the Gilaki dialect directly. An indication of direct 

borrowing is the lack of using these words in Persian and other dialects. 
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In this article, we will discuss in detail the semantic, phonetic, and 

grammatical changes and will describe the etymological characteristics 

of these types of loanwords. Moreover, we will discuss the general 

characteristics of the borrowing process, using a descriptive - analytical 

method.  

 

4. Results & Discussion 

This article refers to 49 Russian loan words, not only in the Gilaki 

dialect, but also in the standard Persian language and other dialects, such 

as Mazandarani. Investigating this group of loanwords is not the subject 

of this article, although there are some interesting points in the context of 

Gilaki dialect. So let's briefly mention these points.  In most of the 

common Russian loanwords in Persian and Gilaki, the difference is in the 

semantic field. Russian loanwords in Persian have often undergone little 

semantic changes, but in Gilaki the meaning has changed or even the 

word is used in a virtual sense. 

The main part of the article focuses on 26 Russian loanwords that do not 

exist in Persian. The words are first cited in Gilaki, then they are 

transcribed and their meanings are expressed in Gilaki. Subsequently, the 

equivalent of the words, their pronunciations and meanings are recorded 

in the source language. In the following, we will analyze the process of 

localization and absorption of the Russian word in Gilaki dialect, and 

their phonetic, semantic, grammatical, and stylistic changes will be 

discussed. Finally, based on Vasmer's dictionary, the authenticity of the 

word in Russian in addition to the etymology will be discussed. At the 

end of this section, we will mention 10 words that are not derived from 

the Russian language but carry Russian (Moscow) relative adjective 

function. 

 

5. Conclusions & Suggestions 

By studying Russian loanwords in Gilaki dialect, we can get the 

following results: Russian loanwords in Gilaki dialect are mostly related 

to different aspects of Gilak people’s livelihood, especially fishing and 

fishery industries. That is somehow tied to the daily life of the Gilaks. In 

most cases, there is no significant semantic change. In some cases, the 

semantic scope of the loanwords has been limited in the target language 

or has been applied in a virtual sense. This reflects the Gilaki speakers' 

worldview. Vocabulary borrowing is more common than the other types 

of borrowing (phonetic and grammatical), and borrowing names is the 
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most common case. However, other types of word, such as adjectives and 

numbers, also entered the target language. In the Gilaki dialect, new 

compound words were created using the Russian loanwords. In these 

cases, the foreign word was combined with Persian or Gilaki words to 

create a new word. Some nouns used only in plural forms in Russian, 

lose their plural endings in the Gilaki dialect and are used in singular 

forms although in Russian they are never used in singular forms. 
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