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Abstract 
The vocabulary treasure of a language is the cultural heritage of a nation. 
Sometimes, some words in the vocabulary of a linguistic culture, illustrate a cultural 
picture of the language of a society that only people of that society comprehend. 
These words are recorded in fixed phrases and expressions, in other words in the 
culture of the people. In this research, based on Shcherba and Novikov‘s theory, 
two distinguished Russian linguists, eight common and widely used terms and 
expressions in Persian and Russian languages are studied in terms of cultural 
differences and similarities. The aim of the study is that Russian learners compare 
Russian phrases and expressions to Persian ones from a cultural point of view, and 
being able to use them correctly. The results show, despite the fact that the 
equivalents for terms and expressions are written in both Persian and Russian 
cultures, their usage in the culture of both languages, depending on the 
circumstances, cultural indicators and speech etiquette, is not always the same and 
sometimes there are conceptual differences, which is due to cultural differences in 
the languages. Therefore, in teaching Russian to Persian speakers, the practical 
aspect should be considered. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
When representing different concepts, languages sometimes employ different, 
special tools. One of these tools is the culture of the language community. Contrary 
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to the theories of structural grammar and generative grammar, sometimes the 
surface structure and deep structure of a sentence, as well as the mere meaning of 
words, do not express the main meaning of that sentence, and only by referring to 
the culture of that language community and through communication, the real 
meaning is stated. The use of language in the cultural context, in fact, examines 
communications of that language community in a particular language situation. 
 
2. Theoretical framework 
In “Sokhan Comprehensive Dictionary” (Farkhange Bozorge Sokhan), the word 
“Language” is defined as “a systematic plan in human mind, which is based on 
organized rules, realized by means of sounds or written signs and used for 
expressing thoughts and feelings or to communicate”. “A language is born and 
evolved with the birth and evolution of a community and dies when the 
community is dead, and when there is no society there is no language. 
“Explanatory Dictionary of Russian Language” (Tolkovyj slovarˈ russkogo 
jazyka) considers language as a special sound and grammatical structure by 
means of which thoughts are expressed and communication is established. 
According to V.I. Dal a language is a collection of all the words of a nation, 
through which, they convey their messages. Looking at these simple definitions 
of the word “language”, in Persian and Russian dictionaries, it becomes obvious 
that concepts are conveyed and communication is established through a 
language. Language is something universal, such an advanced tool that can help 
humans expand beyond boundaries and access communication, and this is how 
a language manifests the cultural heritage of a society. Every word of a 
language carries a general idea, but sometimes a word in a specific culture 
carries a particular idea. That special word comes up only in that culture and its 
idea is only related to that word. From contemporary communicative 
linguistics’ point of view, the skill of using the language is seen as a 
sociocultural intellectual activity, thus, in the principles and methods of 
teaching Russian as a foreign language, two essential objectives for the 
language learners should be pointed out. Learning to understand a new culture 
and understanding intercultural communication; in other words, the ability to 
communicate with the speakers of that language. Therefore, in addition to the 
linguistic structure of the target language, the language learner should also 
master the cultural content of that language. Searle and Grice, unlike Noam 
Chomsky, believed in the communication skill theory, and from their point of 
view, communication skill is separate from language skill, and communication 
skill occurs through language in the real world. In fact, in the principles and 
methods of teaching Russian as a foreign language, two important principles of 
L.V. Shcherba as one of the prominent Russian linguists should be 1- 
Determining the goal of education and ways to achieve this goal; nad 2- Making 
the language teaching methods applicable; That is, the grammatical aspects of 
the language should be considered as a point, main purpose of which is to create 
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verbal, social and cultural communication among the people in the same or 
different cultures. 
 
3. Methodology 
Descriptive-analytical method was used in this study. Here we selected eight 
widespread and commonly used terms and expressions used by Iranian and 
Russian people in their culture. Each one will be individually discussed. Also, 
in case of conceptual differences in the light of culture, they will be looked into. 
These phrases and terms are: 
3.1. Bless you! (С лёгким паром! Будьте здоровы!)  
3.2. Bon appetite! Eat heartily! Chow down! Enjoy your meal! (Приятного 
аппетита! На здоровье!)  
3.3. Good night! Good evening!  (Доброй ночи! Спокойной ночи! Добрый 
вечер!) 
3.4. Good job! Keep it up! (Бог в помощь!) 
3.5. See you! Good morning! (До свидания! Прощай (-те)! Пока!) 
3.6. You look amazing. (Вы прекрасно выглядите!) 
3.7. Welcome! (Добро пожаловать! С приездом!) 
3.8. Don’t mention it! Not at all! You’re welcome! (Не стоит благодарности! 
Не за что!) 
 
4. Results & Discussion  
By reviewing the ideas and topics proposed in the field of the mutual 
relationship between culture and language, it becomes evident that language and 
culture are inseparable, which is more evident in human communication. 
Studying these stated terms and expressions in this research also showed that 
people of every cultural community, communicate and interact with each other 
using conventional symbols in their culture. The inseparability of language and, 
the correct understanding of terms and expressions of a culture by the people of 
that culture and finally, the differences in perceiving the surrounding world by 
the people of various cultures are the key points that draw attention. They 
indicate that in Russian language teaching, they must be considered seriously 
and that Persian-speaking learners of Russian language should pay special 
attention to these points when communicating with Russian speakers. 
 
5. Conclusions & Suggestions 
Teaching the culture, among other different educational subjects, requires more 
analysis. In case of Russian language education, it can be achieved, to some 
extent, only through teaching the courses "Cultural-Literary Influences of Iran 
on Russia", "Russian Idioms and Proverbs", and "History, Geography and 
Culture of Russia". This insufficiency can be compromised by adding some 
materials, mainly about differences in these two cultures, to the translation, 
listening and speaking, and conversation courses. Because as it was proven by 
looking into those eight examples, for the correct translation and a proper 
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communication, the learner must be familiar with the culture of the language in 
question. Undoubtedly, the integration of Russian language education with its 
practical aspect, in the form of culture, can facilitate the learning process for 
Persian-speaking Russian learners, and deepen the understanding of learned 
materials and make the learning process more appealing for the learners. 
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فارسی و روسی در های پرکاربرد در زبانها و اصطالحات های برخی عبارتها و شباهتفاوتت

 های فرهنگیپرتو تفاوت
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 چکیده
و  هشن  ببنار ، نُویکُن ل. آ. ربا و شن  ل. و. رو   ۀشننا  برستن دو زبان ۀمبنای نظریدر این پژوهش بر

هنف  . دشنومنیهای فرهنگی بررسنی ها و شباه های فارسی و روسی در پرتو تفاو  ح رای  در زباناصطال

ها و اصطالحا  فارسی روسی را با ببار  ها و اصطالحا ببار آموز پژوهش این اس  که دانشجویان روسی

هنایی بنرای اگرچه معنادل ،دهفن ای  پژوهش نشان میکار برنف. هاز لحاظ فرهنگی مقایته و آنها را درس  ب

کارگیری آنها در فرهنگ هر دو زبان هشود، اما بمیو روسی نوش ه  در فرهنگ فارسیها و اصطالحا  ببار 

هنای و گناهی تفناو  یتن یکتنان ن های فرهنگی و آداب گف ار همیشنه، شاخصبه موقعی  زمانی باتوسه

بنابراین  .گرددهنگی در هر دو زبان تلقی میهای فرشود که این موضوع ناشی از تفاو مفهومی نیز ایجاد می

 .توسه شود هاعف کاربردی آنبُبه زبانان بایف در آموزش زبان روسی به فارسی
 

 های فرهنگی، آموزش کاربردیزبان فارسی، زبان روسی، تفاو   واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

ف. یکی از این نبرای بهر  میهای گوناگون و ویژ گا  از ابزار ،در بازنمایی مفاهیم مخ ل  هازبان
اس . فرهنگ به واژگان و ببارا  در یک ساخ ار دسن وری معنین  سامعۀ زبانیها فرهنگ ابزار

آن واژگان یا ببارا  تنها در باف  فرهنگی آن  بخشف کهاز یک زبان مشخص، مفهومی تاز  می
لغنا   ةکه تنها بنا تکینه بنر داینردهف نشان میکنف. این موضوع سامعه معنا و مفهوم پیفا می

آمنوز کافی و وافی و نیز ساخ  سمال  دس وری صحیح گاهی امکان برقراری ارتباط برای زبان
شنود. هف  دچار چنالش منی ۀزبان سامع آموز در بت ر ارتباطا  فرهنگیفراهم نیت  و زبان

سناخ  گاهی روسناخ  و ژر  ،زایشی-های دس ور ساخ اری و دس ور گش اریبرخال  نظریه
کنف و تنهنا بنا اسن ناد مفهوم اصلی آن سمله را بیان نمیو نیز معنای ص ر  واژگان، یک سمله 

زبنان و  ،حقیق . درگرددیان میارتباطا ، مفهوم واقعی سمله ب باو  سامعۀ زبانیبه فرهنگ آن 
زبان خنارسی  ةشونف که برای یادگیری دقیق و سنجیفناپذیر تلقی میفرهنگ دو بنصر سفایی

 رد. کنیز توسه  سامعۀ زبانیفرهنگ آن به بایف 
کنارگیری زبنان هب در خصوص ارتباط فرهنگ با زبان و نقش فرهنگهای بتیاری دردیفگا     

. کاربرد زبنان در دگذاربر این موضوع صحه می در این زمینه ای موسودهوسود دارد که دیفگا 
ف. کننمنیرا در موقعین  خناص زبنانی بررسنی  سامعۀ زبانیواقع ارتباط آن در ،باف  فرهنگی

های معنایی ببنار  ینا سملنه را در توسه به باف  فرهنگی سامعه هف  ظراف آموز بایف بازبان
 سنازیبنه بهیننه ف  بمل نمایف. تلفیق و پیونف فرهنگ و زبانآن سنجی کاربردو در  دریگبنظر 

هنای خناص زبان ح ی در موقعین  کاربردیعنی  ،آموزش بملی اهفا  تحقق و آموزش فراینف
 -از روش توصنیفی اسن فاد  بنا پنژوهش، اینن کننف. درارتباطی و فرهنگی، کمک شایانی منی

 همچننینو  مفهوم دو این رابطه ةدربار شف هارائ هاینظریه نیز و فرهنگ و تحلیلی مفاهیم زبان
 ۀاسنا ، اب نفا پیشنینبنراین .اسن  شفبررسنی  خارسی زبان آموزش بر فرهنگ ثیر آموزشأت

گنردد. سن   های فارسی و روسنی منرور منیزبان و فرهنگ در زبان ۀها درمورد رابطپژوهش
هنا و در ادامنه ببنار د. شنومنیبررسنی با یکنفیگر  آنهاارتباط نیز اصطال ح زبان و فرهنگ و 

صنور  و درداد  برننف، توضنیح کار منیهاصطالحاتی که مردم ایران و روسیه در فرهنگ خود ب
ها و اصطالحاتی از ببار  بمفتادر پژوهش حاضر، شونف. تفاو  مفهومی با یکفیگر مقایته می

آنهنا در  ردکناربهای معننایی و مفهنومی و نینز موقعین  زمنانی که ظراف  اس  اس فاد  شف
لفنان مقالنه، ؤاز دینفگا  م ینا م شنابه باشنف.روسی و فارسی ممکنن اسن  م فناو   هایزبان

ص ر  دس وری تلقنی  ۀقبل از اینکه یک ببار  یا سمل ،ها و اصطالحا  روسی و فارسیببار 
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 .هاسن یجاد ارتباط کالمی بین انتنانکه رسال  اصلی آن اباشف  فرهنگیای هد، بایف مقولگرد
به اب قاد آنها در اصنول و  .اس وار اس  2و ل. آ. نُویکُ  1رباهای ل. و. ش نظریه ۀن دیفگا  برپایای

تعیین اهنفا  آموزشنی و  بربالو یک زبان خارسی، مفر   بنوانبهروش تفری  زبان روسی 
 عف کاربردی آموزش نینزابعاد نظری آموزش، بایف به بُ همچنینهای رسیفن به این اهفا  و را 

 توسه داش ه باشف.
   

 پژوهش ۀپیشین -2

محققنان و بتنیاری از ارتباط فرهننگ و زبنان و نقنش آن در آمنوزش زبنان از دیربناز توسنه 

این موضوع در سایر بلنوم منرتبب بنا . اس  خود سلب نموده را ب شناسیپژوهشگران بلم زبان

. تناکنون اسن  شفبررسنی شناسی، بلوم اس مابی، فلتفه و ... نینز شناسی، هماننف روانزبان

زینادی بنه فارسنی و های پژوهشخصوص فرهنگ و زبان و سایگا  فرهنگ در آموزش زبان در

به موقعی  و فرهنگ م ناسنب بنا  باتوسهو اصطالحا  روسی و فارسی  اما ببارا  ،روسی شف 

رهننگ ف ۀدر زمینو روسی  های فارسیپژوهشدر ادامه به . س انشف  مقایته سامعۀ زبانیآن 

   شود.و زبان و سایگا  فرهنگ در آموزش زبان اشار  می

پنردازد. وی بنا منیی لیفأهای تنرد و سایگا  فرهنگ در ک اببه رویک (1321)رس ملو حاسی    

کینف دارد کنه فرهننگ باینف م عنادل و منتنجم در أتنگاتنگ زبان و فرهنگ، ت ۀاشار  به رابط

. کردانف  شود و در این موضوع نبایف افراط یا تفریب های خارسی گنجریزی آموزش زبانبرنامه

توسهی بنه فرهننگ زبنان مقصنف قلمنفاد تنها بیهای خارسی نهمبانی فرهنگی زبان آگاهی از

 دهف. میفرهنگ خود ارتقا آموز را نتب  به بلکه بینش زبان ،شودنمی

ب و همچننین انکنار های آموزشنی مناسنکمبود وق ، ک اب (1321)زاد  آبادی و آقاگلتاج

شنمارنف و هنای آمنوزش فرهننگ در آمنوزش زبنان برمنیآمنوزان را از چنالشفرهنگی زبنان

چنانچنه هنف  آمنوزش زبنان، ینادگیری انف که بر این. نگارنفگان دهنفارائه می هاییپیشنهاد

گویان آن زبان باشف، نیاز به آموزش نکنا  فرهنگنی کنه دارای مح نوای ارتباط با سخن ةشیو

 .  شودهنگی مناسب و منطقی باشف، بیش از پیش احتا  میفر

ا ذکر تعاریفی از فرهننگ و زبنان، آنهنا را ب (1321)بیک تفرشی و رمضانی واسوکالئی رس م

بنرای ینادگیری  ،اینبربالو دهنف. داننف که همفیگر را پوشش مینزدیک می ۀگویای یک رابط

                                                           
1. Л.В. Щерба / L.V. Shcherba 

2. Л.А. Новиков / L.A. Novikov 
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ناپنذیر امنری اس نناب ،اسب، آمنوزش فرهننگآن در باف  فرهنگی م ن کاربردزبان خارسی و 

 بنا آن و مقایتنه خارسی زبان ۀسامع برای نشان دادن فرهنگشود. این دو نویتنف  قلمفاد می

 نوارهنای م نون و تهیه تصاویر، ،های چهارگانه زبانیمهار  قالب در زبان بومی ۀسامع فرهنگ

آمنوزش  ۀآموزان توانا در سایرش زبانپروانف که و بر این دهنفپیشنهاد میرا  ی و تصویریصوت

 .گرددهمزمان فرهنگ محقق می

فرهنگ و زبان را الزم و ملزوم یکفیگر، زبان را بخشی از فرهننگ ( 1321)مرادی و رحمانی 
ناپذیرنف. آنها زبنان را محصنول فرهننگ و کننف که سفاییو فرهنگ را بخشی از زبان تلقی می

بخشف و معانی فرهنگی زبان را شنکل نف که به فرهنگ معنا میآورمی شماربهای واسطه یابزار
هنای زبنانی در فرهنگ را تصویر فنوری بملکنردآنان پذیرد. آن صور  می بادهف و ارتباط می

آمنوزش همزمنان زبنان و  ۀداننف. آنها ارزش زبان و فرهنگ را در سایزمان و مکان مشخص می
قلمنفاد  ینابیترسمنه و معنادل ۀگی بیشن ر در زمیننافزودن نکا  فرهن باآموز فرهنگ به زبان

 ننف.دامیآن زبان گویشوران صحیح را یادگیری فرهنگ افرادی  ۀترسم ۀالزم، نیز کننفمی
اخینر  هنایسنال در خارسینان بنه تفری  زبان فارسنی ۀبا اشار  به تجرب( 1321)خانجانی 

دچنار  کناربردهنگنام  گتن رد رغم داننش زبنانی کنف که دانشجویان این رش ه بلیبنوان می
زبنان اسن . سملنه فرهننگ توسنه الزم بنه بوامنل فرازبنانی از بفمدلیلش شونف و چالش می

 .اس فرهنگ  پوششی مادی برای
کنف که برای آموزش موفق یک زبان خارسی، تنها نباینف بنر بیان می (2009) 1ن. و. ساسینا

نیناز بنه و  گینردمنفنظر قنرار آن زبان فرهنگ  بایف بلکهآموز تکیه کرد. های زبانی زبانمهار 
شناسنی زبنان در آمنوزش زبنان ایجاد شرایب آموزشی مناسب بنرای تحقنق رویکنرد فرهننگ

 شود.ها احتا  میبراسا  اصول بررسی همزمان فرهنگ فراینفدهی این خارسی و شکل
سی را از رویکنرد و هنای خنارزبان و فرهنگ در آموزش زبان ۀرابط (2018) 2یو. آ. ب زییزیکُوا

ناپذیرنف و زبنان زبان و فرهنگ مفاهیمی سفایی ،ف. از دیفگا  ویکنمیدیفگا  فرهنگی بررسی 
های شود. زبان، فرهننگ را حفنو و بنه نتنلسفا از فرهنگ و فرهنگ سفا از زبان تعری  نمی

 سازد. کنف و دنیای انتان و فرهنگ او را نیز منعک  میبعفی من قل می

فرهنگ  بفون زبان و زبان  بنفون   ۀکنف که بررسی و مطالعبیان می (2018) 3تیگانکُوای. آ. ت
شنود، ای که فرهنگ و زبان مشخصی برای آن تعرین  منیآگاهی از اصول فرهنگی، در سامعه

                                                           
1. Н.В. Сасина / N.V. Sasina 

2. Ю.А. Безъязыкова / Ju.A. Bezjazykova 

3. Е.А. Цыганкова / E.A. Tsygankova 
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ویان زبان خارسی بنه دانشنج بنوانبههای زبان روسی پذیر نیت . در زمان تفری  دور امکان
ای شنود. بنه اب قناد تتنیگانکُوا هنف  اصنلی فرهنگی توسه ویژ تباطا  بینبایف به آموزش ار
 .اس های ارتباطی آنان گیری مهار شکل ،ستا  آموزش بالیؤآموزش زبان در م

بنه را فرهنگی، تخصصی و بمومی آموزش ارتباطا  و تعامال  بین( 2020) 1ک. اُ. سوریکُ 
 دانا ای م فاو  دارنف از اهنفا  اساسنی اسنمعههای ملی، ساخ ار زبانی و ساافرادی که سن 

بنه داننف کنه آورد. او نقش اصنلی زبنان را حفنو فرهننگ منیمی شماربهمعاصر زبان خارسی 
های بشری در زنفگی معننوی فرهنگ به دس اورد ،شود. از دیفگا  ویهای بعف من قل مینتل

کنف تا افنراد یکنفیگر را و کمک می ها را به یکفیگر نزدیکشود که انتانو اس مابی اطالق می
ها ناشی از اخن ال  نف و این تفاو ا ها بتیار م فاوسازد که زبانخاطرنشان میاو درک کننف. 

 .س هاها و آداب و رسوم فرهنگر سن د
هنای گینری و رشنف مهنار شنکل فرایننفدر  (2021) 3و آ. آ. چ بوریشنکُ  2آ. آ. ی وتیوگینا

کنننف. آنهنا هایی از آثار ادبی را توصیه میاشعار و گزیف  کاربردآموزان، اندس وری و واژگانی زب
ینک زبنان خنارسی در تمنام مراحنل  بنوانبنهرا آموزش زبان روسی  فراینفورود آثار ادبی به 

شنف  همچنین هنجارهای اس مابی پذیرف هآموزش فرص ی برای توصی  فرهنگ یک کشور و 
نف. به اب قناد آنهنا، م نون آثنار ادبنی، نکی از کشور قلمفاد میخاص ۀدر آن سامعه یا در منطق

اریخ دهف که افراد در طنول تنهایی از روابب مردم روسیه و فرهنگ اصیل آنها را نشان مینمونه
 انف.وسود آورد ها را بهاین روابب و فرهنگ

 
 چارچوب نظری -3
 زبان -1- 3

منف در ذهن انتان که به ظامطرحی ن: شودیگونه تعری  ماین «بزرگ سخن فرهنگ»زبان در 
یابنف و یاف ه، صور  خارسی منیهای نوش اری آنها برمبنای قوانین سازمانآواها یا نشانه ۀوسیل

رود. همچننین زبنان در معننای کنار منیهمنظور بیان افکار و احتاسا  یا برقراری ارتباط بنبه
کنار هخاصنی ینا بنین گنرو  خاصنی بن ةوزهایی اس  که در حتر مجموبه بالئم و نشانهخاص

هنای اس منابی ، زبان در شمار پفینف 4الی ماروطبق تعری  نیک «دهخفا ۀناملغ »در  .رودمی
وسنود هف. زبان با تولف و تکامل اس ماع بکنکه در طول تمام مف  وسود اس ماع بمل می اس 

                                                           
1. К.О. Суриков / K.O. Surikov 

2. А.А. Евтюгина / A.A. Evtjugina 

3. А.А. Чебурышков / A.A. Cheburyshkov 

4. Николай Марр / Nikolaj Marr 
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ج از اس ماع، زبنان وسنود ننفارد. میرد و در خاریابف و با مرگ اس ماع نیز میآمف  و تکامل می
هنا و در فرهننگ اینن واژ  .گیردتکامل زبان از را  گت رش و تکامل بناصر اصلی آن انجام می

لغ  تفتیری زبنان فرهنگ»سمله فرهنگ و زبان روسی تعاری  مشابهی دارد. های دیگر اززبان
 کنف که افکار از طرینقفاد میای قلمزبان را ساخ ار صوتی و دس وری ویژ  (917 :2004) 1«روسی

ای زبان، مجموبنه( 695 :1882) 2. طبق تعری  و. ی. دالگرددبرقرار میآن  باآن بیان و ارتباط 
( 530 :1966) 3ننف. اُ.  . آخمنانُواکار خود را از این را  من قل میاز تمام لغا  ملل اس  که افک

آورد که ابزار اصلی و مهم ارتباط بنین می شماربهشناخ ی های اصیل نشانهزبان را یکی از نظام
و، سیت م زبنانی ابنزاری چنین از دیفگا  امشود. هانتانی معین تلقی می ۀابضای یک مجموب

 رود. می شماربههای فرهنگی و تاریخی از نتلی به نتل دیگر تفکر، ان قال سن  ۀبرای توسع
اس  که با زبان مفاهیم  بفیهیسی و روسی های فارطور بام در زبانهاز تعاری  ساد  زبان ب    

های یک سرزمین با گردد. زبان نظامی اس  که در آن انتانشود و ارتباط برقرار میمن قل می
هنای دیگنر بنا انتنانبیننی آنهنا های قراردادی با یکفیگر تعامل و ارتباط دارننف و سهناننماد

بیننی س  که هر زبان بر تفکر و سهانو این موضوع دال بر این مهم ااس  م فاو   اهسرزمین
بیننی کنف. در این سهنانخاصی برای خود تعری  می بینیو آن زبان سهان ردگذامی تأثیرفرد 

و دنینای واحنفی را نننف کمنیهای قراردادی با یکفیگر ارتباط و تعامل برقنرار ها با نمادانتان
شنود و نتنل من قنل منیبهها و ... نتلسازنف. در برقراری ارتباط مفاهیم، هنجارها، فرهنگمی

از لحناظ سامعین  و  شنمول اسن  کنه، زبان ابزاری سهناندرواقعاین نقش اصلی زبان اس . 
کمالی  این ویژگی را دارد که مرزهای انتانی را درنوردیف  و رنگ ارتباط از طرینق آن حاصنل 

شود. هر واژ  در هر زبنان که زبان تجلیگر میراث فرهنگی یک سامعه می اس  هگونگردد و این
گر موضنوبی خناص در آن بیانخاص  گینکنف، اما گا  یک واژ  در فرهمفهومی را کلی بیان می

های فامیلی و خانوادگی در فرهنگ روسنی در برای نتب  هاواژ نمونه،  بنوانبهفرهنگ اس . 
 ،خالنه ،ی بمنهدر روسن؛ های فامیلی در فرهنگ و زبنان فارسنی م فناو  اسن مواردی با نتب 

 дядя ةواژبنا  خاله و شنوهربمهشنوهر ،داینی ،و بمنو тётя (tjotja) ةواژبنا دایی و زن بموزن
(djadja) ةگردد. واژبیان می масленица (maslenitsa در فرهنگ روسیه به )ایهف نهسشن ینک 

همانننف  اسنالونژادو کشورهای  روسیهشود که در )پایان ما  فوریه و آغاز ما  مار ( اطالق می
فارسی وسود نفارد، زینرا  -های روسیلغ این واژ  در فرهنگ .شودبرگزار می اکراینو  بالرو 

                                                           
1. Толковый словарь русского языка / Tolkovyj slovarˈ russkogo jazyka 

2. В.И. Даль / V.I. Dalˈ 

3. О.С. Ахманова / O.S. Akhmanova 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86
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ایرانینان به معنای تولف و زایش اس  و در فرهنگ ایرانی، یلفا  ة. واژاس  هفرهنگ روسی خاص 
پنا  به مناسب  تولف مهر در آخرین شب فصل پاییز که بلنفترین شنب سنال اسن  سشنن بنر

اقلین  بتنیار ننادری از زبان  - در زبان اسکیموییفرهنگ ایرانی اس .  ةاین واژ  ویژ .کننفمی
، «خرمنا» ةواژدر سنوب اینران بنرای و  وسود دارد «بر »های زیادی برای واژ  -مردم روسیه 

بننفی ای خاص قائل اس ، تقتنیم، برحتب میزان اهمی ی که برای حوز سامعۀ زبانیهر زیرا 
هنای گونناگون، دنینا، نگنرش، درواقع زبان(. 21 :1331صفوی، ) گیردای برای آن در نظر میویژ 

 کننف. تفکر و فرهنگی م فاو  ایجاد می
 
 فرهنگ  -2- 3

را از فرهننگ فرهننگ،  ةگذار در مباحن  گتن ردتأثیرهای شخصی از  1ریمونف هنری ویلیامز

ینف در آورد و مع قنف اسن  کنه اینن واژ  بامی شماربهمفاهیم بتیار پیچیف  در زبان انگلیتی 

بنه اب قناد وی اصنطال ح  .شنودبرای تبیین مفاهیمی مهم اس فاد  های مخ ل  ها و نظامحوز 

 :  داردسه کاربرد  فرهنگ

 شناخ ی فرد، گرو  یا سامعه؛. اشار  به رشف فکری، روحی و زیبا1

 های ذهنی و هنری و محصوال  آنها؛از فعالی  . دربرگرف ن تعفادی2

ها، باورها، آداب و رسوم منردم، ینک گنرو  . مشخص کردن را  و رسم زنفگی، ابمال، فعالی 3

 .(13: 1323اسمی ، نک. )یا یک سامعه 

خنود را دارد. در مینان تعناری   ةهای مخ ل  بلوم انتنانی تعناری  وینژاین واژ  در حوز 
گینرد، بننابراین افنرادی همانننف صنور  لیل گت ردگی معانی ممکن اس  تفاخل معنایی دهب

شنناخ ی، سناخ اری و این واژ  را از ابعاد توصیفی، تاریخی، هنجاری، روان 3و کلوکهون 2کروبر

و رسنم  انف. در تعری  هنجاری فرهنگ، فرهنگ ننوبی قابنف ، شنیو ، را د کری ژن یکی بررس
شنود کنه بنه الگوهنای رف ناری ینک سامعنه شنکل شف  تعری  میهای پذیرف هزنفگی و باور

بیننف و شناسی فرهننگ، سامعنه از را  ارتبناط فرهنگنی آمنوزش منیدهف. در تعری  روانمی
عنفی سازد. اگرچه سایر ابعاد تعریفی فرهنگ نینز بُد  مینیازهای مادی و باطفی خود را برآور

شنناخ ی بنیش از امنا اینن واژ  در ابعناد هنجناری و روان ،سازداز تعری  فرهنگ را روشن می

بقینفتی  و رف اری هایمجموبه ویژگیبه  سازد. فرهنگپیش هنجارهای فرهنگی را روشن می

                                                           
1. Raymond Henry Williams 

2. Kroeber  

3. Kluckhohn 
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در اینن سامعنه، منردم کنه  .(33: 1324، 1نئ)کوشود خاص گف ه می یک سامعه ابضای اک تابی
 تنأثیراننف، از آن ینا در هنجارهنای اس منابی کتنب نمنود  باورهنا باخود فرهنگ را آگاهانه، 

یکنی از  بنوانبنهدهننف. زبنان را بروز منی های اس مابی با دیگران آنپذیرنف و در مناسب می

کننف. درواقنع زبنان در ی ایفا میهای اس مابمنابع مهم فرهنگی نقش پررنگی در این مناسب 
 دهف.هوی  فرهنگی یک سامعه را تشکیل می ،کنار بوامل مهم دیگری هماننف تاریخ

 
  فرهنگ و زبانارتباط  -3-3

تنها دنیای واقعنی و فرهنگ اس  که نه ۀزبان آین  ،(14 :2000) 2میناسوا -ترگ.  . از دیفگا  
زننفگی،  ةبی، ذهنین ، شخصنی  ملنی، شنیوشرایب واقعی زنفگی فرد، بلکنه آگناهی اس منا

در آن مننعک  نینز بیننی وی ها، آداب و رسوم، اخالق، نظنام ارزشنی، نگنرش و سهنانسن 
 شود: شناسی، زبان اغلب به این صور  معنا میشود. در اصطال ح فرهنگمی
تنها دنینای واقعنی محنیب ینک فنرد، بلکنه ذهنین  منردم، فرهنگ اس  که نه ۀین. زبان، آ1

 کنف.ها و تصویر دنیای آنها را منعک  میها، آداب و رسوم، اخالق، هنجارها، ارزش سن
های مادی و معننوی ینک ملن  در ها، ارزشفرهنگ اس ؛ زیرا دانش، مهار  ۀ. زبان گنجین2

های مادی و معنوی یک ملن  را در قالنب . این گنجینه ارزشاس  زبان آن مل  انفوخ ه شف

ها، فولکلنور، ادبینا  داسن انی، بینان نوشن اری و المثلن، اصطالحا ، ضربواژگان، دس ور زبا
 کنف.شفاهی منعک  و حفو می

 شود.زبان از نتلی به نتل دیگر من قل میبا ن حامل فرهنگ اس ، زیرا فرهنگ . زبا3
دهف. ابزاری کنه شنخص بیننا از زبنان، .  زبان ابزاری فرهنگی اس  که شخصی  فرد را شکل می4

 کنف.ها و آداب و رسوم مردم و همچنین تصویر فرهنگی خاصی از سهان را درک میی ، سن ذهن
گنردد. شود و انتان با اینن ابنزار از سنایر موسنودا  م منایز منیزبان من قل می بافرهنگ     

گنذارد کنه شخصنی  منی تأثیرچنان بر ذهن انتان که گا  اس مابی اس   فراینففرهنگ یک 
سامعه رف نار نماینف.  ةشفکنف مطابق با هنجارهای تعیینو او را مجاب می فدهمیوی را شکل 

بخشف، بلکه درک اسن فاد  می ییها را شکوفاتنها قابلی نه سامعۀ زبانیآگاهی از فرهنگ زبانی 
دهف. در یک بافن  فرهنگنی شخصنی ، طنرز فرهنگی را نیز افزایش میاز ارتباطا  زبانی بین
 ۀپاینفرهننگ بر درواقعشود. توانف از طریق زبان آشکار ا و رف ار افراد میتفکر، احتاسا ، کاره

 های فرهنگی قلمفاد شود. توانف ناشی از تفاو های مخ ل  زبانی میزبان اس وار اس  و گونه
                                                           
1. Cohen, B 
2. Г.С. Тер-минасова / G.S. Ter-minasova 
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کنفام دارای اروپایی هروهنای هننفزبان ةسزئی از خانواد بنوانبه ،های فارسی و روسیزبان     
بر مباح  نظری و با تکیه بر ابعاد های اخیر، آموزش زبان مب نی نف. در سالفرهنگی غنی هت

فراگینری زبنان تلقنی  . آگاهی از فرهنگ زبان مقصف از ابعاد بملنی آمنوزش واس  بملی بود

م ناسب با باف  فرهنگی زبنان مقصنف  ها،هو سمل ها بباراز رخی ب اس  هشایت  شود. گا می
و  ،بنه دو شنکل زمناندر روسنی م ناسنب بنا « خیر هشب ب»، نمونه بنوانبهد. کار برد  شوهب
شنود. بننابراین فراگینری هنای مخ لن  بینان منیبه تناسب موقعی  با ببار  «آمفیفوشخ»

دلیل بفم آگاهی و نینز ناآشننایی بنا هآموز ب. زباناس  فرهنگ م ناسب با باف ار سمله گا  مهم
هنای های زبنانی آن سامعنه را م ناسنب بنا قالنبا و صور ههف ، قالب ۀشرایب فرهنگی سامع

زبنان مقنوال  مهمنی آموزش تفکر، فرهنگ و زبان در  درواقعبرد. کار میهخود ب ۀفرهنگی سامع
زبنان آمنوزان فارسنیشونف که ارتباط تنگاتنگی با یکفیگر دارنف. این موضوع برای روسیتلقی می

اصنطالحا  و ، ادبنی اینران بنر روسنیه-ا  فرهنگیتأثیر و آنان در درو  ددارنیز اهمی  بتیار 
 کناربردهنای فرهنگنی و تناریخ، سغرافینا و فرهننگ روسنیه بنا هنجنارو  های روسیالمثلضرب

هنای اخینر ارتباطنا  و مناسنبا  شنونف. در سنالمنیاصطالحا  در شرایب خاص خنود آشننا 

 ۀسنبنهنا آموزش در دانشگا  بایفو  اس بود اس مابی و فرهنگی ایران و روسیه رو به گت ردگی 
برقنراری ارتبناط  بنه زبنان قنادرآموزان فارسنیکه روسی هفیمهنوز شاداش ه باشف اما بملی نیز 

در فرهننگ ایراننی  «بفرماییف»، نمونه بنوانبه .نیت نف خاص ببار  در موقعی  کاربردو  کارآمف
 пожалуйста»  (pozhalujsta)»در فرهننگ روسنی  رود امنابنه کنار منیهنگام ورود یا خروج 

یکنی  бог в помощь» (bog v pomoshch)»بنا « ختن ه نباشنیف»نه نیت  ینا کناربرد وگاین

ارتبناط زبنان و فرهننگ در  (26 :1990) 2کاسن ُمارُ و. گ. و  1رشناگینو ی . م. . به اب قناد نیت 
 قابنل کننافی دوفرهنگنی درک م ارتباطنا  بنین ؛کننففرهنگنی نمنود پینفا منیارتباطنا  بنین

آگاهی از فرهننگ  .های مخ ل  ملی هت نفگم علق به فرهن کننف  در یک بمل ارتباطیشرک 
   دهف.فرهنگی را نیز افزایش میک اس فاد  از ارتباطا  زبانی بینهف  در ۀسامع

هنای مخ لن  بشنری ابعاد کاربردی زبنان را در فعالین های گف اری ارتباط یا کنش ۀنظری    

ارتبناط را  (61 :2011) 4و ل.  . گ ربینک 3ف. محققانی هماننف  . ی. ل ب فینتنکیکنمیمطالعه 

تعناری  موسنود در آثنار  ،، بنابرایننفکنمیشناسی زبان بررسی ی پویا در روانفراینف بنوانبه

                                                           
1. Е.М. Верещагин / E.M. Vereshchagin 

2. В.Г. Костомаров / V.G. Kostomarov 

3. С.И. Лебединский / S.I. Lebedinskij 

4. Л.Ф. Гербик / L.F. Gerbik 
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شناسنی ارتبناطی دهنف. از دینفگا  زبنانهای کاربردی زبان را پوشنش نمنیبلمی، تمام سنبه

بنه  ،گینرداس منابی قنرار منی-های فکری  فرهنگیفعالی  ةزبان در زمر کاربرد  معاصر، مهار

ینک زبنان خنارسی باینف دو هنف   بنوانبههمین دلیل در اصول و روش تفری  زبان روسی 

آموز مف نظر قرار بگیرد: فراگیری درک ینک فرهننگ سفینف و درک ارتبناط اساسی برای زبان

آمنوز ری ارتباط با گویشوران آن زبان. بننابراین شنخص زبنانمیان فرهنگی؛ یعنی توانایی برقرا

 ساخ ار زبانی زبان مقصف، بر مح وای فرهنگی آن زبان نیز تتلب پیفا کنف. بربالو بایف 

هنای ارتبناطی و در فرهنگ و واژگان زبان در معنای بام معنای مت قلی دارنف، اما در کنش    

 1ننوام چامتنکی ۀبا نظرین درواقعکننف. این موضوع یمعنای خاص معنا و مفهومی دیگر پیفا م

که زبان را در موقعی ی آرمانی که در آن دو انتان در سطح واژگان و دسن ور بنر زبنان تتنلب 

وسنه حنق دخنل و تصنر  در آن را نفارننف، تناسنب ننفارد. در تحلینل هنی و به رنفکامل دا

ور زبنان نینز باینف ب واننف سمنال  شنونف و دسن چامتکی، واژگان از لحاظ کاربرد بررسی نمی

زبنان در نظنر  درواقنعبتیاری تولیف کنف که متلما این سمال  با یکفیگر تفاو  دارنف؛ یعننی 

د و زایایی وی زایایی دس وری اس  نه ارتبناطی و کناربردی. بنفیهی شومیوی در خال بررسی 

متنکی منافنا  ننفارد. چا با نظر گاهیپذیرد اس  آنچه در ارتباطا  فرهنگی زبانی صور  می

توانش ارتبناطی اب قناد داشن نف و از دینفگا   ۀبه نظری (11: 1333) 3و گرای  2سرل ،در مقابل

. سن از تنوانش زبنانی سفاو  پنذیردزبان در دنیای واقعنی صنور  منیبا آنان توانش ارتباطی 

س منابی ارتباطنا  ا دارد امنا درروسی معننایی خاصنی  در давай» (davaj)» ،مثال بنوانبه

فارسنی . در اس  پرداخ ه نشف فاند که در واژگان و یا دس ور روسی بشومیش دگرگون اینمع

هنای ارتبناطی معنای اصنلی در موقعین  بربالو معانی دیگری « تشکر»یا « ممنون»نیز برای 

« کافی اسن »یعنی  تشکریا  ممنون ،لیوان هنگام ریخ ن آب در ،مثالرای شود. باس نباط می

 ن در دس ور چامتکی سایی نفارد. و ای

 (13: 1333) برای هر نوع ارتباط زبانی بایف اصل همکاری کامال ربای  شود و طبنق نظنر گنرای      

چنانچه این همکاری نباشف، کاری از دس  زبان، هر چنف فصیح و بلیغ، برنخواهف آمف. هرچننف 

چهنار شنرط ارتبناط سنالم و  بیان را در کنار اصنل همکناری ةوی کمی ، کیفی ، ربب و شیو

زبان اهمی  فرهننگ را در ینادگیری زبنان آموزان فارسیآورد. برخی از روسیمی شماربهکامل 

                                                           
1. Chomsky, N 
2. J. R. Searle 

3. H.P. Grice 
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کننف. این موضنوع در هنگنام گیرنف و فقب بر واژگان و دس ور زبان روسی تمرکز مینادیف  می

ر اصنول و دکنف. ا میزبان اس  نمود پیفروسی ۀسامع ةببارا  یا سمالتی خاص که ویژ کاربرد

از  (،12-8 :1974) زبنان خنارسی باینف دو اصنل مهنم ل. و. شنربا بنوانبنهروش تفری  روسی 

های رسنیفن بنه اینن ( تعیین هف  آموزش و را 1شناسان مطر ح رو  مفنظر قرار گیرد: زبان

مقوال  دسن وری هف  اصلی های آموزش زبان خارسی؛ یعنی ( کاربردی کردن روش2هف ، 

هنای ها در یک فرهنگ یا فرهنگان بایف ایجاد ارتباط کالمی، فرهنگی و اس مابی بین انتانزب

شناسان رو  بر کناربردی و م نفاول یکی دیگر از زبان (،71 :2000)گوناگون باشف. ل. آ. نویک  

 کیف دارد. أآموزش زبان خارسی نیز ت فراینفبودن مح وای آموزشی در 

 

 ها و اصطالحات روسی و فارسیارتروش پژوهش و نمونه عب -1

کنه منردم  و اصنطال ح پرکناربرد ببنار  هشن  اس . تحلیلی -توصیفی حاضر پژوهشهی  ما

مفهنومی  هنایتفاو و نیز  شودتوضیح داد  میان خاب و هر یک برنف می کاربهایران و روسیه 

 د.شومیبررسی  در پرتو فرهنگ
 
      !С лёгким паром!- Будьте здоровы   !عافیت باشد -1- 1

 شنویوشتن تنهنا بنرای منردم ننه که آمفمی شماربهدر گذش ه حمام در روسیه مکانی ویژ  

در فرهننگ روسنیه یعنی  ؛رف نفبه آنجا می های آلود سازی رو ح از انرژیبرای پاک خود، بلکه

رای . اگر شخصی بنشفتلقی می ستم و رو ح سازیشو و پاکوبرای شت شت ن نوبی مراسم 

رفن ، در خروسنی حمنام بنه او ها و چشم بف به حمام میها، از بین بردن منفیدرمان بیماری

 («خار سنبکب»  лёгкий пар، «بخار»пар ، «سبک» лёгкий) c лёгким паром گف نف:می

تولنف  ». اینن آرزو قنبال شنبیه آرزوی معنادل اسن  «بافی  باشف»با  در فرهنگ فارسیکه 

. شنفدوبار  م ولنف منی اپ  از خالص شفن از شر انرژی منفی، شخص واقعبود، زیرا  «مبارک

که بنه تنازگی حمنام بخنار اس  این ببار  در روسی یک سالم یا آرزوی سالم ی برای کتی 

 به این صور  اس :در زبان روسی  این ببار  ۀپیشین. اس  گرف ه یا شت ه شف

ترین فاصله به سنق  بنود، سنایی کنه زدیکن اترین مکان تقریبهای روسی، گرم. در حمامال  

گرفن . بنرای کشیف و بخنار منیای وسود داش  که شخص روی آن دراز مییک سکوی قفته

رف نف، آرزوی بخار سنبکی داشن نف، یعننی بخناری کنه بنه سنرب  از کتانی که به حمام می

 رف .های داغ به سم  باال میسنگ



 712-717، ص  1041، بهار و تابستان 11پیاپی، 1ة دور، 7سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش مجید استیری، و همکاران...   222

 

سنوخ نف کربن مخلوط شود، که مردم اغلب از آن می توانف با مونوکتیفدر حمام، بخار می ب. 

 ،شنفسننگین نامینف  منیبخنار و بتیار خطرناک بود. این بخار برخال  بخار سبک و خنوب، 

بنرای کتنی قفیم اینن آرزو  گاراناین، در روزبربالو کردنف. بخار سبک می یبنابراین آنها آرزو

 лёгкий парفظن  شنود. بعنف از تعبینر ها محاقرار بود در حمنام از دسیتنهشف که گف ه می

 این ببار  رای  بین مردم شکل گرف : (بخار سبک)

  Пусть баня пойдёт на пользу, а не во вред. ر.       بگذاریف حمام مفیف باشف نه مض   

 ترسناک و خطرناک اسن ا در روسیه اب قاد بر این بود که هر حمام دارای یک موسود نتب     

در حمنام خفنه  «بخنار سننگین»توانف صاحب آن را با را دوس  نفاش ه باشف، میو اگر چیزی 

)بخار سنبک( داشن نف. اکننون اینن ببنار   с лёгким паромآنها آرزوی  ۀکنف. بنابراین، هم

معنای خود را از دس  داد  و درس  ماننف یک آرزوی خنوب و سنالم ی فقنب بعنف از حمنام 

 شود.اس فاد  می

در زبنان  «بافین  باشنف»معننی  هبن с лёгким паромه شف اصنطال ح گف طور که همان

سن  کنه در زبنان فارسنی ببنار  ا اینن در حنالی ،شودروسی فقب پ  از حمام اس فاد  می

رود. در زبان روسی در هنگنام بطتنه می کاربهبعف از بطته نیز بعف از حمام و  «بافی  باشف»

 «بافین  باشنیف»شود که معادل ببنار  اد  میاس ف будь (-те) здоров(-а, -ы)از اصطال ح 

کنننف  به حکم ادب به شخص بطتنه از آن اگر کتی بطته کنف بعف فرهنگ ایرانیاس . در 

 بننابراین. بافی  در لغ  به معننی سنالم ی و تنفرسن ی اسن ، شودگف ه می «بافی  باشف»

 «بافین  باشنف»گوییم می وق ی ،اوبه کردن بطته نیز زمانو  امهنگام بیرون آمفن فرد از حم

 ببنار از دو  بنابراین در فرهنگ روسیبرای او طلب سالم ی از خفاونف خواس اریم.  ،در اصل و

و  c лёгким паром؛ شنودمی هنای بناال اسن فاد در موقعین برای آرزوی سالم ی و بافین  

будь (-те) здоров(-а,-ы)بنرای  «ی  باشنفباف»از ببار  تنها که در زبان فارسی صورتی، در

 .  برنفبهر  می هااین موقعی ابراز بافی  و سالم ی در 

 
 !Приятного аппетита! - На здоровье !نوش جان -2- 1

وام گرف ننه  bon appetiteاز ببننار  فرانتننوی  приятного аппетитaدر روسننی ببننار  

بنه نظنر  «اشن های خنوب» хорошего аппетитаاینن ببنار   ۀترین ترسمدقیق .اس  شف

اینن ببنار  در  .معف  را پر کردن اسن نیز آرزو و میلی برای خوردن و  درواقعرسف، یعنی می
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. قبل از انقالب روسیه مرسوم نبود میل کردن اس  برای شروع خوردن و ایا نشانهروسی دقیق

گف ه شود. در آن زمنان، منردم آداب  приятного аппетитаغذایی  ةوبف زمان صر  یککه 

را  (ای پنفر منا) отче нашکردنف. مرسنوم بنود قبنل از غنذا دبنای را به شف  ربای  میدینی 

اتحناد سمناهیر شنوروی،  داد. در زمنانیخانواد  سفر  را برکن  منتر خوانفنف و س   بزرگمی

 приятногоبنا ببنار   «پنفر مناای »منردم حنذ  شنف، دبنای  ۀکه ذکر خفا از حافظنزمانی

аппетита فرانتوی ۀلفظی کلماتح  ۀترسم که شف سایگزین bon appetite . اس 

به شنادی و نیز  «گوارای وسود»و  «گوارا باد»معانی  ودبایی اس   «نوش سان»در فارسی 

گنا  در در پایان صنر  غنذا و  در فرهنگ فارسی اغلبدارد و  و سالم ی و گوارایی میل کردن

 .شودبیان میصر  غذا  ۀیا میان اب فا

صنر  قبنل از روسی  فرهنگ ، در«نوش سان»به معنای  приятного аппетитаاصطال ح 

این، در پاسخ به کتنی بربالو . نه در پایان صر  غذا شوداس فاد  می یا در زمان صر  غذاغذا 

روسنی معنادل آن یعننی رود کنه در منی کاربنهکننف، که خوراکی یا نوشنیفنی را تعنار  منی

приятного аппетита روسنی  دراصنطال ح اینن  بنربالو شنود. اس فاد  نمنی در این کاربرد

رود کنه در منی کاربنهنینز  «گوارای وسنود»یا  «نوش سان»ه معنای ب на здоровьеاصطال ح 

 شود. برد  می کاربهپاسخ به تشکر باب  پذیرایی، هفیه و ... 
 
 !Доброй ночи! - Спокойной ночи!- Добрый вечер  !خیربه شب -3- 1

 добрый و доброй ночи، спокойной ночи هنایدر روسنی بنا ببنار  «خیرهبن شنب»

вечер های م فاوتی دارننف. تطابق دارد که در فرهنگ روسی کاربردспокойной ночи  در دو

 وشود و قصنف خنفاحافظی دارننف، مکالمه تمام می ،شبدر  کههنگامی : رودمی کاربهموقعی  

. سن معناهنم спокойной ночиد بنا شومیکم ر اس فاد  که  доброй ночи .قبل از خواب

. رودمنی کاربنهدر موقنع دینفار  «خیربنه شنب»برای  نیز добрый вечер روسیفرهنگ در 

   اس . «خیربهشب »به نتبی  زبانی، به معنای  باتوسهنیز  «خیربهبصر »آن اگرچه معادل 

دیفار، خفاحافظی و نینز قبنل از  ۀدر سابا  مخ ل  شب در لحظ «خیربهشب »در فارسی 

این اسن   добрый вечерو  спокойной ночи کاربردمهم در  ۀد. نک شومیخواب اس فاد  

 родительный (1)یواژ  در حالن  اضنافواژ  یا ترکیباس فاد  از ها در یک کاربرد با که رو 

падеж  کنننف کنه درمخاطب بیان منیمفهوم آرزو را برای спокойной ночи  اینن موضنوع

اینن  ۀ. با مقایتاس  در این ببار  حذ  شف желатьفعل آرزو کردن  درواقعشود و دیف  می
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و  ،در زمنان خنفاحافظی یدر حال  اضناف спокойной ночиکه  گرددمشخص می ببار دو 

добрый вечер   (2)نهادیدر حال именительный падеж  رود که می کاربهدر زمان دیفار

 شود.دیف  نمیفارسی  در فرهنگ
 
 !Бог в помощь !خدا قوت !خسته نباشید -1-1

آن  کناربرد و رودمنی کاربنهنفر  هب روسی در فرهنگو بتیار  در فرهنگ فارسیاین اصطال ح 

قبنل، بعنف و در  فارسنیدر  «خنفا قنو »یا  «خت ه نباشیف»اس . م فاو   نیز در دو فرهنگ

 کاربنهانجنام کنار  قبل و در زمنان бог в помощьدر روسی شود، اما برد  می کاربهزمان کار 

هنای بنا معنادل бог в помощь در روسنیشنود. برد  نمنی کاربهاصال رود و در پایان کار می

در کنه اسن  بیانگر آرزوی موفقی  برای کتنی در کناری نیز  «خفا قو »یا  «خت ه نباشیف»

برای کارهای فیزیکنی سننگین  در روسی бог в помощьاین،  بربالو  کاربردی نفارد. فارسی

بنرای  «خفا قو »یا  «خت ه نباشیف»توان از می در فارسیکه حالیرود، درمی کاربهو طوالنی 

ختن ه » ،«فرهننگ فارسنی سنخن»در کارهای فیزیکی سبک و سنگین اس فاد  نمود. اگرچه 

تشنکر از کتنی ینا ابنراز  بنرای قنفردانی و، رف نه کاربهدر یک مفهوم  «خفا قو »و  «نباشیف

 «خنفا قنو »اما  (،2312 :1321)انوری، جام کاری معموال سخ  و طوالنی محب  به او پ  از ان

کار به مخاطب اننرژی  ۀدر یک مفهوم و در زمان کار یا فعالی  بیانگر این اس  که خفا در ادام

ایجنابی اسن   ۀسملن «خفا قنو ». نیت  «خت ه نباشیف»در این و توانایی بیش ری بفهف که 

 بنربالو  «خنفا قنو »ینا  «ختن ه نباشنیف» بردنف.می کاربهرا  مردم بیش ر آنگذش ه که در 

ای را بزرگ طعنه، وق ی کتی کار ساد برای  در فارسی، ف مآ «سخن فرهنگ»مفهومی که در 

ر، فعالین ، اتمام کادرخواس  بیانگر نیز  رود.می کاربهکنف، آن کار را خراب میدهف یا سلو  می

 در روسنیباشنف. یف و تحتین آن کنار أیبیانگر تتوانف میپ  از اتمام کار اس . نیز سلته و ... 

 با این سه مفهوم وسود نفارد.این دو اصطال ح معادلی برای 
 
 !Пока  !فعال -!До свидания! Прощай (-те) !خدانگهدار/ خداحافظ  -5- 1

معننای اربناب و ه رف نه و بنمی کاربهمزدا نه برای اهورافارسی میاکه در  «خفا»از « خفاحافو»

ای کنه در در روسی کلمنه .اس  تشکیل شف «حفو»بربی  ۀاز ریش «حافو»پروردگار اس  و 

 فرهنگنی و الب نه دیننی هایشود و این تا حفودی به تفاو باشف مشاهف  نمیواژ  این دو آن 

 گردد. میازب دو کشور روسیه و ایران
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اسن فاد   ...و  до свидания ،прощай (прощайте) ،покаبرای خفاحافظی از در روسی 
 до свиданияهای آن در فارسی همیشه مشنابه نیتن . آنها در روسی با معادل کاربردشود که می

پن  از دینفار و و  در سبک رسمی و محاور  کاربرد دارد و افنراد در زمنان سنفایی از یکنفیگر

اس  که در محناور  و  «خفانگهفار»یا  «خفاحافو»در فارسی آن معادل  برنف.می کاربهمالقا  
ی افنراد پن  از دینفار و در زمان سفای до свиданияکاربرد دارد و هماننف اس فاد  میرسمی 

معنننای خننفاحافو و  بننربالو  در فرهنننگ روسننی до свиданияرود. مننیاسنن فاد  مالقننا  
 به امیف دیفار.یعنی یت ؛ فارسی ن خفانگهفار مفهوم دیگری نیز دارد که در

пока  بنه اینن رود. منی کاربهبرای خفاحافظی غیررسمی اس  و در فارسی  «فعال»معادل

 (81 :2007) 1ماکتنیم کرنگنااوز .بینیم سالم  و موفق باشنیهمفیگر را نمیکه زمانیمفهوم که تا

 пока-покаصنور  ب  باالیی بها سرف این واژ  اخیرا بگویمی( فعال) пока ةواژ کاربرددر نقف 
 در فارسنیدر انگلیتی اسن . اخینرا  bye-byeشود که ناشی از تقلیف ببار  ادا می пкапкаو 

در سنبک رسنمی  روسنیو  فارسنیاینها در اگرچه  اس هگت رش یاف  «بای-بای» کاربردنیز 
 کاربرد نفارد.

ینا بنرای  طنوالنیمنف  برای خفاحافظی و نیز سفایی برای  прощай (прощайте) ةواژ
خفانگهفار معنادل اسن  و در فرهننگ / خفاحافو در فارسی با  واژ رود. این می کاربههمیشه 

اگرچنه ننفاریم. برای خفاحافظی به منف  طنوالتی ینا بنرای همیشنه  اییا واژ  ایرانی ببار 
 آن دانت .  توان معادلرا می «بفرود و الوداع»های قفیمی و منتوخ واژ 
، всего хорошегоشنود: های دیگری نیز اس فاد  منیر روسی برای خفاحافظی از ببار د    

всего доброго ،всего наилучшего . در تمام این ببنارا  افنراد بنرای یکنفیگر آرزوهنای
 پتنفیف  دارنف.

 
 !Вы прекрасно выглядите !رسیدنظر میهشما عالی ب -6- 1

تعنار  در  ةرود. واژمنی شنماربهنوبی تعنار   ر روسید вы прекрасно выглядитеببار  

مشاهف  شنف و پن  از  (1702-1701)ها و اسناد پطر اول در میان کاغذ 12روسی در اوایل قرن 

، кумплюментهننای واژ هننای روسننی شننف. در اب ننفا بننرای تعننار  لغنن  آن وارد فرهنننگ

комплемент ،куплюмент و  куплемент صور  هها بشف و بعفنوش ه میкомплимент 

دارد و معانی مخ لفنی و بربی ۀ ریش «تعار » در فارسیهای روسی آورد  شف. لغ  در فرهنگ

                                                           
1. Максим Кронгауз / Maksim Krongauz 



 712-717، ص  1041، بهار و تابستان 11پیاپی، 1ة دور، 7سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش مجید استیری، و همکاران...   232

 

ی همنرا  بنا ادب و شود: بر زبنان آوردن سمالتنگونه تعری  میاین «فرهنگ بزرگ سخن»در 

در (. 1334 :1321)اننوری، پرسنی آمنفگویی ینا احنوالینف مخاطب ینا خنوششااح رام برای خو

بیشن رنف، امنا در روسی به نف، نتب  اتعار  ةکننفهایی که بیانفرهنگ ایرانی کلما  و ببار 

 بنوانبنهشنونف. هایی را پیفا کرد که در فارسی دیف  نمیتوان کلما  و ببار می فرهنگ روسی

رود منی شنماربهدر روسی نوبی تعنار  و تحتنین  !вы прекрасно выглядитеمثال، ببار  

معنادل د. رومنی کاربهگو و نیز در زمان سفایی وکه در شروع مکالمه، هنگام دیفار، آشنایی، گف 

و در  رودمنی کاربنهتنها بین افراد نزدینک  وروسی اس   برداری ازگرته درواقعاین ببار  فارسی 

فودی صنمیمی  تنا حن در فارسنی ،دیگرببار ه؛ بزبانان رای  نیت فرهنگ و آداب گف ار فارسی

از اینن ببنار  اسن فاد   تر باشنف، گویننف اتر و باقفر ناآشنمخاطب مقابل تعار  اس  و هرچه 

( تعنار  2( تعار  و تحتین متن قیم، 1کنف. در روسی دو نوع تعار  و تحتین وسود دارد: نمی

ف، امنا در کننمنیمخاطب خود خطناب به مت قیم شخص صریحا  نوعو تحتین غیرمت قیم. در 

 выننف. ببنار  کمیگو حضور نفارد و غایب را تحتین ومت قیم مخاطب در زمان گف غیر نوع

прекрасно выглядите د؛ یعننی شنخص، ورمنیکنار بنهمتن قیم در تعارفا  مت قیم و غینر

بنرای  در روسنیبرد. این ببار   کاربهتوانف این ببار  را یا در غیاب وی می مت قیما به مخاطب

 رود.می کاربههای ظاهری مخاطب هماننف لبا  زیبا و ... یها و ویژگبیان سنبه

 
 !Добро пожаловать! С приездом !خوش آمدی/ خوش آمدید  -2- 1

 بننرای с приездомو  добро пожаловать ؛هننای آن در روسننیو معننادل «خننوش آمفیننف»
هنایی شنباه هنا و تفناو رود، ولنی می کاربهآمفگویی و اظهار خوشحالی از حضور کتی خوش

 доброامننا د، شننومننیدر زمننان ورود و خننروج میهمننان اسنن فاد  « وش آمفیننفخنن»ف. ننندار

пожаловать  وс приездом  دو ببنار  رودمنی کاربنهمیهمنان فقب در زمنان ورود .добро 

пожаловать  وс приездом برد، امنا کناربرد آنهنا بنا یکنفیگر  کاربهسای یکفیگر هتوان برا می
رود که شخص میهمنان ینا مخاطنب از می کاربهزمانی  с приездомاو  اس . ببار  گاهی م ف

و بنرای خینر  سن معناهنم добро пожаловатьرا  دور آمف  باشف که در این مفهوم با ببار  
شود. چنانچنه میهمنان ینا مخاطنب از همنان شنهر بنه برد  می کاربهمقفم در بفو ورود میهمان 

ح ی اگر میهمان ینا  ،شودگرف ه می کاربه добро пожаловатьب ببار  دیفن میزبان بیایف فق
بنفون در نظنر گنرف ن  در فرهننگ فارسنی دوری در همان شنهر آمنف  باشنف. ۀمخاطب از فاصل
 رود.می کاربهبرای خیر مقفم به میهمان  «آمفیف/  خوش آمفی»متاف  ببار  
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 !Не стоит благодарности! Не за что !مهمان ما باشید/  قابلی نیست/  قابل ندارد -8- 1

 به معنای ارزشنمنف و گرانبهاسن ( 1432 :1321) «سخن فرهنگ»در « قابلی نفارد»در « قابل»
چنانچه این ببار  را کلمه به کلمه به روسنی اس .  دارای ارزش بودنعنی قابل داش ن به م و

آن در اینن موقعین  تناسنب  اربردکآیف که با دس  میهب не стоит برداری(،)گرته برگردانیم
 نفارد. 

 رود: می کاربهبرای اح رام در دو موقعی  و   شماربهاین ببار  تعار   در فارسی     
 بخواهف مبلغ کاال یا خفما  را دریاف  کنف؛خفما   ةدهنففروشنف  یا ارائهال ( 
بنرد   کاربنه« ابلی نفاردق»فقب که الب ه  فنتعری  ک شف  خریف از چیزبه کتی که  در پاسخب( 
 شود.می
 не стоит благодарностиو  не за чтоببار   دو ف.نهایی معادلی در روسی نفارچنین ببار     

کنننف، را بینان منی« نیاز به تشکر نیتن /  قابلی نفارد، چیزی نیت /  کنمخواهش می»مفاهیم 
 یز این آداب در همین مفهوم وسود دارد.ن در فارسیرونف که می کاربهاما در پاسخ به بیان تشکر 

 
 گیرینتیجه -5

گت ردگی ارتباطا  زبانی بین فرهنگ ایران و روسیه، لزوم برقراری ارتباطا  بنین فرهنگنی را 
دهف، بنابراین بررسی مقوال  فرهنگی هماننف اصطالحا  و ببناراتی کنه در تر سلو  میپررنگ

بنا بنازبینی  رود.منی شنماربهف، امری بفیهی و ضروری رونمی کاربهطور مش رک ههر دو زبان ب
ارتباط م قابل فرهنگ و زبان، واضنح اسن  کنه زبنان و  ۀشف  در زمیننظریا  و مباح  مطر ح

نشنان کننف. اینن ناپذیرنف که در ارتباطا  انتانی بیش ر نمود پیفا میسفایی ۀفرهنگ دو مقول
سمله، اصطالحا  و ببنارا ، غالبنا درک خود ازر سامعه از مقوال  فرهنگی که افراد هدهف می

هنای فرهنگ دربینی برنف، بنابراین تفاو  سهانمی کاربهو آنها را درس  و بجا رنف صحیحی دا
 گردد. مخ ل  ثاب  می

فرهنگنی بنا  های هر سامعنۀنشان داد که انتانها و اصطالحا  این پژوهش بررسی ببار     
ناپذیری زبنان خود، با یکفیگر در ارتباط و تعامل هت نف. تفکیک های قراردادی در فرهنگنماد

ببنارا  فرهننگ خنود و نینز تفناو   و فرهنگ، درک صحیح افراد هر سامعه از اصنطالحا  و
های مخ ل  دال بر این اس  که در آموزش زبان روسی باینف بنه اینن بینی افراد فرهنگسهان

ن ننازبازبان نیز بایف در ارتباطا  خود با رو رسیآموزان فامقوال  مهم پرداخ ه شود و روسی
ای داش ه باشنف. پرواضح اس  که آموزش فرهنگ در میان مباح  مخ لن  مهم نگا  ویژ به این 
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و در آموزش زبان روسنی اینن تنهنا بنا آمنوزش درو  رد های بیش ر دادرسی نیاز به پژوهش
تاریخ، سغرافینا و و  های روسیالمثلضرباصطالحا  و ادبی ایران بر روسیه، -ا  فرهنگیتأثیر

توانف با گنجانفن مطنالبی تا حفودی ممکن اس  محقق گردد. این نارسایی می فرهنگ روسیه
هنای تفناو  ۀشنود و مکالمنه کنه مطالنب زبنانی را در سنایودر تفری  درو  ترسمه، گف 

ة شنفبررسنیاصنطال ح  که در هش  ببنار  و طورهمانزیرا  .کنف، رفع گرددفرهنگی بیان می
گنردد صحیح و برقراری ارتباط صحیح و بجا زمانی محقق منی ۀترسم ۀپژوهش ثاب  شف، الزم

شنک تلفینق زبنان آموزشنی آموز با فرهنگ زبان مقصف نیز آشنایی داش ه باشف. بفون که زبان
رای فراگینری زبنان روسنی را بن فرایننفتواننف عف کاربردی آن در قالب فرهنگ، منیروسی با بُ

ینادگیری  فراینفو درک مطالب آموزشی را بمق بخشف و کنف زبان تتهیل آموزان فارسیروسی
 نمایف. تررا سذاب

 
 نوشتپی
هنای تنرین کناربردهای فراوانی دارد. یکی از مهمکابرد وشود حال  اضافی در روسی دومین حال  تلقی می .1

 .اس زو کردن( )آر желатьاین حال ، در ترکیب با افعالی هماننف 
رود که حال  اصلی اس  و پن  حال  بعفی براسا  این شمار میهحال  نهادی در روسی اولین حال  ب .2

 شونف.حال  ساخ ه می
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