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 ی خارجيها آموزش زبانارتباط آنها با زبان، فرهنگ، اصطالحات و 

 ∗له بابازادهیجم
 ، ایراناه تهران، دانشگات خارجییها و ادب  زبانةات روسی دانشکدیاستادیار گروه زبان و ادب
 )23/9/88 :، تاریخ تصویب14/7/88 :تاریخ دریافت(

 دهیکچ
، انشناسـ  ه ذهـن زبـان    کـ  است   ین موضوعات یتر  از مطرح  یکی ی ارتباط انسان  در حال حاضر مسئلۀ   

نـه تنهـا        ه زبـان  کـ  ییاز آنجـا . شناسان و فالسفه را بـه خـود مشـغول داشـته اسـت      شناسان، روان  مردم
   محسـوب   از فرهنـگ مـردم   ین بخـش مهمـ  یه همچنکبلها  ان انسان ی ارتباط م  ير برقرار  ابزا نیتر یاصل
 برخـوردار بـوده و توجـه    ییت باالی از اهم دو ر متقابل آن  ی ارتباط زبان با فرهنگ و تأث      بنابراینشود،   یم
 زش  در رابطـه بـا آمـو   ی ارتباطـات انسـان  ين مقاله برقـرار یدر ا.  را به خود معطوف داشته است   يادیز

نـد آمـوزش    یا فر يساز نهی به به  ، حل مسائل مربوط به زبان و فرهنگ       .دشو ی م ی بررس ی خارج يها زبان
آموزان   توسط زبانی تسلط بر زبان خارجیعنی آموزش یدن هدف عملی و تحقق بخش   ی خارج يها زبان

ـ در ا . ندک ی م کمک ارتباط   ي برقرار لۀیبه عنوان وس   ، ی زبـان ياان واحـده یـ لـف مقالـه از م  ؤن راسـتا م  ی
 بـه   . قرار داده است   يریگ جهی و نت  یند مورد بررس  ا ین اطالعات فرهنگ  یتر ی غن يه حاو کاصطالحات را   

ـ رات نـه تنهـا ا     یـ  مربوط به اصطالحات و تعب     ین مطالب درس  ینظر مؤلف مقاله در تدو     ه کـ هـا، بل  ومیدی
 . برخوردارنديا ژهیت ویز از اهمی ثابت نيها ا گروه واژهیلمات کب کیتر

 .یفرهنگ، اصطالحات، آموزش زبان خارج "زبان"زبان، ارتباط، فرهنگ، : هاي کلیدي ژهوا
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 مقدمه
انسـان در جامعـه   . اسـت   ارتبـاط ي برقـرار ي بـرا يه زبان ابـزار کبر همگان روشن است   

 .  نـدارد یبشـر مفهـوم   یگروهـ  ی زنـدگ ،با همنوعان خود ند و بدون داشتن ارتباطک ی میزندگ
ن یبنـابرا .  اسـت يت جامعه بشر  ی اساس موجود  ،ه ارتباط کد  رکل اذعان   امکتوان با صراحت     یم

 يهـا  گونـه . ردیـ  انسـان قـرار بگ     یتـوجه  یتوانند مورد ب   ی نم یمسائل مربوط به ارتباطات انسان    
، فلسـفه،  یشناسـ   از جملـه مـردم  ،رنـد یگ ی را در برمـ ی مسائل مربوط به ارتباطات انسـان  دانش،

 .رهی زبان و غیشناس ، جامعهیشناس ، جامعهیشناس نگ زبان، فرهی، روانشناسیروانشناس
 )یالمـ کر  یـ ارتبـاط غ  (سـت   ی ارتباط ن  ي برقرار يگانه ابزار برا  یم زبان   یدان یه م کهمانطور  

 .رود ین آنها به شمار مین به عنوان مهمتریکول
 الؤن سـ  یرود، طبعاً ا   ی ارتباط به شمار م    ي برقرار ۀلیم زبان ابزار و وس    ییگو یه م ک یهنگام

ن یـ  پاسـخ بـه ا     ي وجود دارد؟ بـرا    یان زبان و ارتباطات انسان    ی م يا ه چه رابطه  کشود   یمطرح م 
 :به طور مثال .مینکشناسان مراجعه   از زبانی برخيها ال بهتر است به گفتهؤس

 .)211ر یسپ (» استی ارتباط انسانيرقرارند بیان فریتر  زبان خالص،در تمام جوامع«
ن، یمشهورتر ،ی ارتباط يان انواع رفتارها  ی ارتباط است و از م     يرار برق ي برا يا لهیزبان وس «
 .)6 ناسوای م-تر (»استن یتر  مقبولین و از نظر اجتماعیتر یرسم

 :مینک ی توجه می به فرهنگ لغت خارج»ارتباط« ة واژك دريحال برا
نفـر  ا چنـد    یـ ان دو   ی م ۀرابط )communicatioن  یلمه الت کاز   (communicationا  یارتباط  «
ا یـ گـر و  ی شخص به شخص د  یک متقابل بوده و انتقال اطالعات توسط        ك بر در  یه مبن کاست  

 .)240 یفرهنگ لغات خارج( »استبه چند نفر 
 .ف استین تعری بر ايدییأز تی ملل جهان نيها المثل ضرب

 Язык до Киева یدر روسـ  ،»روند هندوستان یپرسان پرسان م« یبه طور مثال در فارس

доведёт )  ییایـ تالیو در ا )208بابازاده ( )برد یف مکیزبان تو را تا  Chi lingua ha, a Roma 

va) 312 ی گواتسوتپائوال.()رود یس زبان دارد به رم مکهر(. 
 ك در ۀیـ ان افـراد بـر پا     یـ رد ارتبـاط م   کعملشه  یا هم یه آ کد  یآ یش م یال پ ؤن س ینجا ا یدر ا 

ز و  یـ آم تیـ  در تمـام مـوارد موفق      ، زبـان  کمکاط به   ا ارتب یه آ ک ین معن یمتقابل استوار است؟ بد   
 امل است؟ک

 ان یـ ه خـالف آن را ب     کـ ز وجود دارنـد     ی ن ییها المثل اگر پاسخ مثبت است پس چرا ضرب      
 نند؟ک یم
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 ی روسـ  در ،)893دهخـدا    (»دهـد بـر بـاد      یزبان سرخ سر سبز م    « یبه طور مثال در فارس    
Язык мой-враг мой)   ییایـ تالی و در ا)دشمن مـن  من،زبان  La lingua non ha osso , ma 

può far male grosso. ) ندکار ی بسيها يتواند بد یزبان استخوان ندارد، اما م (. 

 بحث و بررسی
 ی بـه زبـان علمـ   ر شده استکه در باال ذک  رای مردمۀمانکیح م عباراتینک ی مینون سع کا

 .مینکان یب
ــانکن و یورشــاگ        گــذاران  هیــه بــه عنــوان پاکــ یوســشناســان مشــهور ر اســتاماروف، زب

ن ی چنـ  »زبـان و فرهنـگ    «تاب خود با عنوان     کاند، در    ه شناخته شده  ی زبان در روس   یشناس شورک
 :ندیگو یم

شـه  یتواننـد هم  یز نمـ  یـ نـد ن  ا كمشتر زبان   یکه مسلط به    ک یسانک ین است حت  یمسئله ا «
 .)26 نیورشاگ (»هاست  فرهنگل آن اغلب همان تفاوتی دلهکنند ک ك دریگر را به درستیدیک

 کمـ ک اول زبان به فرهنـگ  ۀدر وهل «:رسد ینه جالب به نظر مین زمیز در ا ی ن يگریان د یب
ه از لحـاظ  کـ  ی زبـان در حـال  .... آنـان  ییند تا هم ابزار ارتباط افراد باشد و هم ابزار جـدا      ک یم
ننـده  کزیمتما ملـل و  يبقـا  ي بـرا يتواند ابزار  یرد متضاد را داراست، م    کن دو عمل  ی ا یکیتکالید
 .)75 پوفیآنت(باشد » ها گانهیب« از »ها يخود«

 .ان زبان و فرهنگ استیشود و آن ارتباط م ی مطرح ميگری دۀنجا مسئلیپس در ا
 ،رد زبـان  کـ ن عمل یتر یه اصل کم  یده موافق ین عق ی با ا  ، زبان یعت اجتماع ی طب كما ضمن در  

  جهـان  ك در يبرا ي زبان ابزار  ،عالوه بر آن  . د است ن افرا ی ارتباط ب  ي برقرار در آن   ينقش ابزار 
ه کـ  دن را دار  یت ا یه قابل ک بل ، است یرسان  اطالع ي برا يزبان نه تنها ابزار   «ه  ک ین معن ی بد است،
 .)10 نیورشاگ (»دیظ نماثبت و حف س،کرامون فرد منعیط پی محنۀیزم را در یاطالعات

 اطالعـات  ي و هـم مخاطـب دارا  نـده یه هـم گو کـ سر است ی مین ارتباط در صورت   یبنابرا
 .  باشندكن مشتریشیپ

 و  یلـ ک تنها بخـش     ،می بپرداز »فرهنگ«شمار  یف ب ی تعار یه به بررس  کنجا بدون آن    یما در ا  
 .میده یان آنان را مورد مطالعه قرار می مكمشتر

 بـه  يفرهنـگ مـاد  . شـود  ی مـ ی بررسـ ي و معنوي مادۀفرهنگ همواره در دو بعد جداگان     
 يهـا   ارزش ازيا  مجموعهيفرهنگ معنو. شود ی اطالق ميار بشرک ي و ماد ینی آثار ع  ۀمجموع
 . استجاد شدهی ايه توسط جامعه بشرک است يمعنو
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 صـحبت   ۀن در ادامـ   یسـت، بنـابرا   ید بحث مـا ن     موضوع مور  يه فرهنگ ماد  ک ییاز آن جا  
شـده بـه     هخ، در جوامـع سـاخت     یدر طول تـار   . میپرداز یم ي فرهنگ، تنها به فرهنگ معنو     بارةدر

رد بشـر  کـ  و عمل ین اخالق ی آن در قوان   ةنندک نیی فرهنگ، نقش تع   یرد اصل کها، عمل  دست انسان 
 .بوده است ي و معنوی اجتماعی زندگيها  عرصهیدر تمام
افتن یـ  يا بـه اصـطالح بـرا   یـ  ملموس یلک خود به شيافتن محتوای تجسم  يفرهنگ برا «

 عناصـر  یعنـ ی. برد ی بهره م، مفهوم آن باشدير غناانگیتواند ب یه مک آنچه ی خود، از تمام  »زبان«
 ی، علم ي، آثار هنر  ي جهان معنو  ك در ةشد ینی ساخته شده توسط بشر، ثمرات ع      »اءیاش«،  یعیطب

   »یفرهنگـ « یتیشـان مـاه  ی محتواۀلیه بـه وسـ   کـ  یعـ ی زبان طب  یکن ابزار سمبول  یره و همچن  یو غ 
ه نقش  کها    متن ی جمالت و حت   ، اصطالحات ،لماتک یعنی یعی زبان طب  یکابزار سمبول . اند افتهی

 .)776 ایتل(» جا آمده استیکآن  يل و محتواک فرهنگ را دارند و در آنها ش»زبان« يها سمبل
جانبـه   ق و همـه ی عمیاز به بررسیه نکاست   يا دهیچی پ ۀارتباط متقابل زبان و فرهنگ مسئل     

 ۀنیان زبان و فرهنگ در زمیرتباط مم، موضوع مورد نظر ما ا     یر شد ک متذ شتریپه  کهمانطور  . دارد
 .است ی خارجيها آموزش زبان

ر متقابل دارنـد؟ مـا تـالش        ی تأث ی خارج يها چگونه زبان و فرهنگ در روند آموزش زبان       
 .میی نماین موضوع را در رابطه با دانشگاه تهران بررسیم اینک یم

، یقی، موسـ  ینقاشـ ،  ي معمـار  ۀلی فرهنگ با ما بـه وسـ       -ست   خود را دارا   »زبان«فرهنگ،  «
 یعـ ی فرهنـگ، زبـان طب     »زبـان «ان  ی ب ين ابزار برا  یتر اما جامع ... د  یگو یات سخن م  یرقص و ادب  

ط اطـراف تحـت     یه در محـ   کـ چه    آن یتمامبارة  تواند در  ین ابزار، انسان م   یبا استفاده از ا   . است
 .)12  ایتل (»دی سخن بگو،ر استیان و تعبیر فرهنگ قرار گرفته و قابل بیثأت

- روش دسـتور یس زبـان روسـ  ی تدر ي برا يدی مد يها ه روشن است تا مدت    کمانطور  ه
 يهـا  ه در سـال کـ د خاطر نشان ساخت ین رابطه بایدر ا. گرفت ی مورد استفاده قرار م يا ترجمه

 بـر   یافته است و هدف تسـلط عملـ       یش  ی افزا ی بر زبان روس   یاز به تسلط عمل   یران ن یر در ا  یاخ
 .گرفته است اول قرار ۀ ارتباط، در وهليرزبان به عنوان ابزار برقرا

 سـاخت  یی و توانـا يا دانستن قواعد دسـتور  یه آ کشود   یال مطرح م  ؤن س ینجا ا ی در ا  طبعاً
 يگر بـرا یا به عبارت دی آموزش و ی تحقق هدف عمل   يها برا  ها و نمونه   جمالت مطابق با مدل   

  است؟یافکسان و مناسب یک ارتباطات يبرقرار
  و  یاسـتفاده از سـاختار زبـان      «: افـت یر  یـ  ز يبنـد  توان در فرمول   ی را م  الؤن س یپاسخ به ا  

 و بـا چـه      یسک با چه    یسکه چه   ک دارد   ین امر بستگ  ی ارتباط به ا   ي در برقرار  ي گفتار يها مدل
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 مـورد   یسـت یز با یـ ن عوامـل ن   یه ا ک وابسته است    ی به عوامل فرازبان   یعنیند،  ک ی صحبت م  یهدف
 ).12 نایشکیآ(» ن استکرممیر جامعه غات زبان دیدون آن حه بکرند، چرا یمطالعه قرار بگ

ه کـ دهـد   ی گذشـته در دانشـگاه تهـران نشـان مـ          يهـا   در سـال   یس زبان روس  ی تدر ۀتجرب
 ،رده بودنـد  کسب  ک را   يا  گسترده یشناس ، دانش زبان  یآموختگ دانشن رشته بعد از     یان ا یدانشجو

ـ به احتمال ز  . شدند ی م يادیالت ز کر مش دچا) یارتباط واقع (ن استفاده در گفتار     ین درح یکول اد ی
ز در فرهنـگ  یش از هر چیه ب ک یه نقش عوامل فرازبان   کافتاده است    یل اتفاق م  ین دل ین امر به ا   یا
ه کـ همـانطور   . گرفته انـد   یم، مورد توجه الزم قرار نم     یردکر  ک ذ شتریپابند و ما آن را      ی یت م ینیع
 ،شود یس م ک او منع  یط زندگ یرامون انسان و شرا   ی پ ی واقع يایم، در فرهنگ نه تنها دن     ی گفت شتریپ
 ینـ یب هـا و جهـان     سـتم ارزش  ی، سنن، س  ی زندگ وةیشر،  ک تف یعنی ملت   ی اجتماع یه خودآگاه کبل

گـر  یابند، به عبـارت د    ی یم   ت  ینی در زبان ع   ين موارد تا حدود   ی ا یتمام. ابدی یاس م کانسان انع 
زبـان در  ... «ناسـوا  یم- تـر ةدیـ بـه عق . رود ی مـ  فرهنگ به شـمار ي براي ماد یزبان همانند پوشش  

ات و علـم، در     یـ لـور، ادب  کرات، فول یـ هـا و تعب    المثل واژگان، دستور و قواعد، اصطالحات، ضرب     
 ).15 ناسوایتر م (»ندک ی را حفظ می فرهنگيها ، ارزشینوشتار و گفتار شفاه

هـا و     فرهنـگ   هماننـد برخـورد    یهر درس زبان خارج   «ه  کن گفت   یتوان چن  یجه م یدر نت 
 ی و فرهنگ خارجی خارجيای، دن ی خارج ةرا هر واژ  ی است ز  یان فرهنگ ی ارتباط م  ی عمل ۀتجرب
 .)14 ناسوایم-تر (»دینما یس مکرا منع

؟ نـد ک  یس مـ  ک را مـنع   ی و فرهنـگ خـارج     ی خـارج  يای دن ي به چه نحو   ی خارج ةاما واژ 
 کمـ کح آنـان بـه   یتوض. ندک یل نم کجاد مش ی ا ی فرد خارج  يه واژگان معادل برا   ک است   یهیبد

 بـه زبـان     »تـاب ک« ۀلمـ کبه عنـوان مثـال      . گردد یسر م یا همان ترجمه م   یردن  ک معنا   ةروش ساد 
تواننـد تصـورات     یهـا مـ    ن واژه ی از ا  یکهر  . شود ی ترجمه م  libro ییایتالی و به ا   книга یروس
، یتاب درس کن،  رما-تابکتاب،  ک( نندک یتداع،  اند تاب مرتبط ک ۀلمکه با   ک را   کیسان و مشتر  یک
ه کنند  کجاد  ی را ا  یامال متفاوت کتوانند تصورات    ین حال م  یو در ع   ،)تابک، چاپ   یتاب فروش ک

ه فـرد مـورد نظـر    ک يه به طور بالقوه در ذهن انسان وجود دارد و با افرادکن یشیاطالعات پ «با  
 .)43ن یورشاگ (مرتبط است» ...به آن مجموعه تعلق دارد

ه در کـ  یان نامفهوم است در صـورت یرانی ما ايبرا، تاب سبزکا یlibro verde به عنوان مثال 
ـ ه در مجلس شـورا توز    ک یاسیها بر مجموعه اسناد س     ییایتالیاذهان ا   گـردد  ی اطـالق مـ  ،ع شـود ی

 Книга و یشناس تابک يزک مرۀ موسسیبه معن Книжная палатаه ی در روس.)16010دهخدا (

жалоб и предложенийۀلمـ کن بـا  یهمچنـ ). 240گـوف  یاژ(شـود   ی اطالق ماتیاک به دفتر ش 
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 :به عنوان مثال. باشند یرات عامه مرتبط میها و امثال، اصطالحات و تعب المثل ، ضرب»تابک«
 Книга- лучший ن دوست انسـان اسـت  یتاب بهترک: ندیگو ی می و فارسیدر زبان روس

друг человека  ییایتالیو در ا Un buon libro, è un buon amico) یـک تـاب خـوب،   ک یک 
 .)دوست خوب است

ه در زبـان  کـ م ینـ یب ی مـ ،مینـ ک توجـه    libretto آن   ییایـ تالی و معادل ا   »تابچهک« ۀلمکاگر به   
 از آثـار    یوتـاه کر  یتحر« يه به معنا  ک بل ، است کوچکتاب  ک يلمه نه تنها به معنا    کن  ی ا ییایتالیا

فرهنـگ لغـات     (»نـد ا يا  بالـه  يها شنامهی نما يوهاین سنار ی همچون اپرا، اپرتا و همچن     ییقایموس
ه در آن نمـرات را      کشود   یا دفتر نمره اطالق م    یتابچه  ک به   libretto عالوه بر آن     .)277 یخارج

ن یه چنک چرا ، وجود ندارد  ین معادل ی چن یدر زبان فارس  . نندک ی ثبت م  یدر مدارس آموزش عال   
 اصـطالح   یـک  از   ی بخشـ  »تابچهک« یفارساما در زبان     .ها وجود ندارند    در دانشگاه  ییها تابچهک

ز و  یـ آم ه از گزارش مفصل و پرآب و تاب اسـت؛ شـرح و بسـط اغـراق                یناک آن   یه معن کاست  
ـ یـک ) آن دفعه(= ن سفر   آ :  مثال ي برا .ست ی بدخواه يمعموالً از رو    ة پـا آمـد سـر سـفر    ک تُ

 درسـته  یاچکـ را اورده، چـ یـ ه چرا نصرت خانوم طَبق ن  کتابچه داد اهل محل     ک یک، فردا   ينذر
 )1136 یابوالحسن نجف! ( منينگذاشته جلو
 یتواننـد از لحـاظ مفهـوم     یلمـات مـ   که  کرد  ک يریگ جهین نت یتوان چن  ی فوق م  يها با مثال 

 . معادل نباشندامالًک ،نیشی معادل بوده، اما از لحاظ معلومات پامالًک
     جـاد  یت را ا  الکن مشـ  یشـتر ی ب ی زبـان خـارج    يریادگیـ ن  ی بدون معـادل در حـ      يها واژه«

 »گـر وجـود ندارنـد     ی د يهـا  ها و فرهنـگ    ه در زبان  ک داللت دارند    یمیه بر مفاه  کنند، چرا   ک یم
ا، یکسـترو یپر ( перестройка , большевик , колхозی مثال در زبان روسيبرا. )82ن کیشو(

). نیری شـ یزنـدگ (  Dolce vita ییایـ تالی در امجلس، مسـجد و  ی، در فارس)الخوزک، یکبولشو
 را یت فرهنـگ هـر ملتـ     یخصوصـ ،   ينه ا یزم-نیشیلمات پ کواژگان بدون معادل و     ب  یترت نیبد
 .نندک یس مکمنع

ز یـ ه بـه عبـارت و جمـالت ن        کـ  بل ،لمـات اسـت   ک نه تنهـا مخـتص       یفرهنگ-ی مل يمعنا
، در ین اطالعات فرهنگ یشتری ب ی زبان ي واحدها ۀان هم یه در م  کواضح است   . ابدی یاختصاص م 

 سـر و گـردن      یـک ه  کـ  آدم الغرانـدام و قدبلنـد        بارةبه عنوان مثال در   . هفته است اصطالحات ن 
قـد   (верста коломенскаяنـد  یگو یه مـ یـ ناکهـا بـا اسـتهزاء و     گران است، روسیبلندتر از د

 . استیابانی آن غول بیه معادل فارسک )کیاالمنسک
 :ر را دربرداردیاطالعات ز شدهرکذ  اصطالحیر فرهنگیتفس
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»Верста ) ورستا: ( 
 است،لومتر کی1,06 طول و معادليریگ  اندازهي برای روسیمیواحد قد) 1
 ). 65 گوفیاژ (»اند ن اندازهیاند، نشانگر ا شده د رنگیاه و سفیه سکابان ینار خک يرهایت )2
 بـدن انسـان محسـوب       يریگ ا واحد اندازه  یار  ی مع верстаلمه  کن اصطالح،   یب ا کیدر تر «

 ورسـت  ي بـا بلنـد  یننده انسان قد بلند به سـتون   که  ی و تشب  یفهوم انتزاع شود و در ساخت م     یم
 یه در حـوال   یوکاالمنسـ ک يخ روسـتا  ین اصطالح مربوط بـه تـار      یا .رود یار م کبه  )  فرسخ یک(

چ یلوویخـا یو میسـ کتزار ال. ه دارد یخ روس ی و تار  ی در آثار فرهنگ   يا ژهیگاه و یه جا ک استو  کمس
و بـه  کل از مسـ یـ ن دلی خود قرار داد و بـه همـ    یاقامتگاه تابستان  خود آنجا را     یدر زمان پادشاه  

 به  يا ه نشانگر فاصله  ک ي بلند يرهایه در امتداد آن ت    ک ساخته شد    يا ه جاده یوکاالمنسک يروستا
 يرهـا یر ت ی بلنـدتر از سـا     یرها به طور قابل تـوجه     ین ت یا.  فرسخ بودند، نصب شدند    یکزان  یم

بـه   در ذهـن     یقـ یر عم ید تأث ی جد يرهایرمعمول ت یارتفاع غ . دها بودن  گر جاده ینار د کموجود در   
ار بـردن اصـطالح     کـ  به   ي برا يا نهیها در اذهان مردم ماند و بعدها زم        ه تا مدت  ک گذاشت   يجا

верста коломенскаяبـه  ،گـران بلنـدتر اسـت   یوگردن از د  سریکه ک ی آدم الغراندامي برا 
 .)109 ایتل (»وجود آورد

ه کـ شـوند   یز آشنا می نверста با لغت ،ن اصطالحی با اییه هنگام آشنا ب یرانیان ا یدانشجو
 ةن، اطالعات آنها دربار   یعالوه بر ا  . خورد ی به چشم م   یینمای، اشعار و آثار س    یاغلب در آثار ادب   

 .گردد یتر م یز غنیه نیخ و فرهنگ روسیتار
د بـه شـهر تـوال    با سـماور خـو   (Ездить в Тулу со своим самоваромگر ی دیاصطالح روس

 سـماور و    يلمـه آشـنا   ک ۀرا بـه واسـط    یـ  ز ،نـد ک یجاد نم ی ا یرانیان ا ی دانشجو ي برا یلکمش) ردنکسفر  
ل جهـان مشـهور اسـت،    کـ ش در   یه شـهر تـوال بـه خـاطر سـماورها          کـ خ  ی تـار  ین طور به گـواه    یهم

. برنـد  یار مـ کـ  بـه  ،رمـان بـردن اسـت   کره به  یه ز ک آن را    یح فارس ی معادل صح  ،ان به سهولت  یدانشجو
 ، مثـال يبـرا . شـوند  یم آشـنا مـ  ی قـد ۀی روسـ يدادهایها و رو  دهی اصطالحات با پد   کمکان به   یدانشجو

ن اصـطالح  یـ ا. است »دی شدةدعوا و مشاجر« یه به معنک )وینبرد ماما (Мамаево побоищеاصطالح 
رد و  کـ لـه   انه حم ین روس وحش  یه در قرن چهاردهم به سرزم     ک گرفته شده    ي نام خان تاتار ماما    ياز رو 

 .)325وف کماالت(ست خورد ک شيالدی م1380وف در سال یکولکها در نبرد  توسط روس
م بـه دسـت     یه قد ی روس يآموز سواد بارة را در  ی اصطالحات، اطالعات  کمک به   ن ما یهمچن

 ی از اول تا آخر است و از اسامی به معنОт аза до ижицы اصطالح ،به عنوان مثال. میآور یم
 یمعادل فارسـ . )30وف کماالت( شده است گرفته ижица و аз اسالو   يالفباحروف اول و آخر     
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 .از استیر تا پیز از سیآن ن
 играть в) ردنکـ  ي بـاز کم باشـ یانـه ماننـد قـا   کودک يهـا  ياصطالحات در مـورد بـاز  

прятки)ارزد یاه هـم نمـ  ی پـول سـ  یـک  ماننـد  یستم پولی، در مورد س (гроща медного не 

стоит) ها را بـه    ناقوسۀ هم مثاليبرا. نندک یس مکز عادات مردم را منعیند و ننک ی صحبت م
 زنـگ  يم بـا صـدا  یدر زمـان قـد  « ) (звонить во все колокольного звонаصدا درآوردن 

ن یـ ا. دادنـد  یره عالمـت مـ  یـ  ارتـش دشـمن و غ  يشروی، پي، آتش سوزیبدبختبارة  ناقوس در 
 :رود یار مک به یاصطالح در دو معن

 ی جنبه شخص  یسک يه برا ک یردن مسائل کردن و پخش    ک همه جا اعالم     -2خطر و   اعالم  
 .)236ا یتل (» داردیو خصوص

 بـه  يا داست، اصطالحات از ابتدا همواره به نحـو اسـتعاره گونـه      یها پ  ه از مثال  کهمانطور  
ن یـ ا. انـد   شـده ییر معنـا ییلمات دچار تغ کب  کی تر یج متناسب با معن   ی اما به تدر   ،اند وجود آمده 

ا عبـارت نـام   یـ وم یدیـ ا ،شـوند  ی در گفتار استفاده مـ   يداریه به صورت پا   ک یعبارات اصطالح 
ا یـ  عبـارت خـاص      یه به معن  کشه گرفته است    ی ر idioma یونانیلمه  ک از   ومیدیا «لمهک. گرفتند

 ).183 یفرهنگ لغات خارج(» باشد یژه میو
  را حفـظ  یاتیـ هـا و واقع   دهیـ ، پد عیها در خود وقـا     ومیدی ا ،يا شده رفتهی پذ ۀیبر اساس نظر  

ننـد و همزمـان   ک یه به آن زبان صـحبت مـ       ک ی ملت ي برا ي و معنو  یه از لحاظ اجتماع   کنند  ک یم
  آن گـروه   هکـ ر شـد    کز متـذ  یـ تـه را ن   کن ن ید ا یاما با  .است ارزش   ي دارا اند، صاحب آن فرهنگ  

ه کـ  بل ،ها وجود دارنـد    ومیدینه تنها در ا   اند    ملت ینیب  جهان ةنندکس  که منع ک یعات فرهنگ اطال
 : مثاليبرا .ندشو یز حفظ می روند نیار مک به يا ه به نحو گستردهک يداریبات پاکیدر تر

Говорить на разных языках) یفارس(دن یگر را نفهمی زبان همد -)یروس(-non c’è 

verso tra di noi ) ییایتالیا( 
Сгореть от стыда)یفارسـ ( از خجالـت آب شـدن   -)یروس(- morire di vergogna 

 )ییایتالیا(
Выходить из моды) یفارس( از مد افتادن -)یروس(- fuori di moda)ییایتالیا( 
 یافکـ ن یـ د ساعت من جلو اسـت، ا ی بگوی بخواهد به روسيآموز به عنوان مثال اگر زبان 

 Il mio ییایـ تالی اۀجملـ بـه  ن عبـارت  یـ  ا.لمات ساعت، جلو و است را بدانـد که تنها کست ین

orologgio va avanti یعنـ ی يگـر یامالً به صـورت د ک آن ین معادل روسیک، ولاست یک نزد 
Мои часы спешатساعت من عجله دارد: شود ی آن مۀلمکلمه به ک ۀه ترجمک شود یان می ب. 
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به . استره  یع و غ  یاء، وقا ی مرتبط با نگاه متفاوت به اش      ،بکین تر ی ا ی واژگان يتفاوت اجزا 
ن یان ا یرانی اما به نظر ا    ،ندک ی عجله م  یلیساعت هم مانند اشخاص جاندار به دال      ها   تصور روس 
آنهـا  . نندک یان میساعت من جلوست ب رسد و آن را به صورت یتر به نظر م  سادهیلیموضوع خ

خته و از زمان    ی به هم ر   یل فن یتم داده شده ساعت به دال     یه الگور کنند  ک ید م ییأت را ت  ین واقع یا
 .ندک ی صدق مين امریها هم چن ییایتالیدر مورد ا. فته است گریشیحال پ

 جهینت
ه بـه آنـان     کـ سازد، بل  یتر و پربارتر م    یآموزان را غن   دانستن اصطالحات نه تنها گفتار زبان     

 . ندی نماكرند، دریگ یه زبانش را فرا مک يشورکر مردم کند تا فرهنگ و تفک ی مکمک
 ی زبـان  يها ها به عنوان سمبل     آن ی بررس یعنینگ  ر اصطالحات در بافت فره    یر و تفس  یتعب

 و يه ضـرور کـ ن بلکـ ، نه تنها مم)یزبان روس (ی زبان خارجيالس هاک در  یم فرهنگ یبا مفاه 
ل و  ک شـ  يسـاز  پارچـه یک فرهنـگ را در      »زبـان «ن، اصـطالحات نقـش      یعالوه بر ا   .استالزم  
 و  ی زبـان روسـ    اسـتادان ن  یشیمات پ  نه تنها معلو   ،ن امر یدر رابطه با ا   . نندک یفاء م ی آن ا  يمحتوا
ز نقـش   یـ رات ن یشمار اصطالحات و تعب   ی ب يه فرهنگ ها  کند، بل ک ی م کمک آنان   ی شخص ۀتجرب
ح یاربرد، توضـ  کمعنا،  . یفرهنگ بزرگ اصطالحات زبان روس    « مثال   يبرا .نندک یفا م ی را ا  یمهم

ر از  یـ بـه غ  .  ندارد يگارن  واژه ۀنی در زم  ی مشابه ۀن فرهنگ نمون  یا. »ایر نظر تل  ی ز یفرهنگ شناس 
 نخست به ،ه اصطالحات کن است   ی آن ا  یاز اصل یور، امت کازات فرهنگ مذ  یها و امت    ارزش یتمام

 .شوند یف میفرهنگ توص» زبان« يها سمبلعنوان 
 در فرهنگ لغـت داده شـده، ضـمن          يه به صورت منحصر به فرد     ک یشناس ر فرهنگ یتفس

 اصطالحات، به صـحت     يا  استعاره ير اساس مبنا  سازد، ب  یل و روشن م   یمکح را ت  یه توض کن  یا
 کمـ کنـان فرهنـگ     ین قابـل اطم   یک ول یجیتدر كدرت به   ی اصطالحات و در نها    یو اعتبار معن  

امـا   . جداگانه باشـد   يا  مقاله ي برا یتواند موضوع  ی اصطالحات، م  یشناس ر فرهنگ یتفس. ندک یم
ر متقابـل فرهنـگ و   یثأ تـ  ی چگونگ م تا ین قرار داد  ی حاضر هدفمان را بر ا     ۀما در چارچوب مقال   

م ضـرورت اصـطالحات بـه عنـوان     یردکـ  ین سـع یهمچن. مینک یزبان در اصطالحات را بررس 
 .مینکمطرح ) یروس (ی آموزش زبان خارجيها السک فرهنگ را در »زبان«

 ۀنـ ی در زم  ی اساسـ  يا  مسـئله  یفرهنگـ  يا دهیـ زبان بـه عنـوان پد      كه امروزه، در  کاز آنجا   
 یشناسـ   و فرهنـگ ی ارتباطيها  مهارتیل ده کشود، ش  ی محسوب م  ی خارج يها س زبان یتدر
 .دیآ ی به شمار مي مهم و ضروري امریرانیآموزان ا  در زبانیزبان
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