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 مقدمه
این . هاست ها و گویش   هاي گسترش و غنا یافتن زبان      ی از راه  کگانی ی گیري واژ  فرایند وام 

ه کـ گیـرد، در حـالی       هاي معیار مورد بررسی قرار می       در روابط میان زبان    معمولبه طور   ند  فرای
هـاي   ن است واژگانی را به طور مستقیم از زبان    کهاي معیار نیز مم     زبان عۀهاي زیرمجمو  گویش

هاي محلی با واژگان دخیلی برخـورد     ن است در گویش   کت دیگر، مم  دیگر وام بگیرند؛ به عبار    
 .ها نباشد ه در زبان معیار اثري از آنکنیم ک

 دریـاي خـزر و زبـان        ۀهاي ایرانـی حاشـی     توان میان گویش   چنین فرایندي را از جمله می     
ان، زب هاي روس  جواري با سرزمین   هاي گیالن و مازندران به علت هم        استان. ردکروسی مشاهده   

تـري بـا زبـان       زبـانی گسـترده   ارتباطـات   هاي ایران و زبان فارسی معیار         گویش گریدنسبت به   
هـا   نسبت به سایر گـویش    ها   آناند و به همین دلیل شمار واژگان دخیل روسی در            روسی داشته 

 ،هـا در گـویش مازنـدرانی        نون به منظور ضبط و بررسـی ایـن واژه         کبسیار بیشتر است، ولی تا      
هـا بـه ریشـۀ      و تنها در برخی از فرهنـگ می مستقل و تخصصی انجام نگرفته است  پژوهش عل 

در این مقالـه تـالش شـده فهرسـتی از واژگـان             . ها اشاره شده است     روسی گروهی از این واژه    
شود، تنظـیم   ها دیده نمی ه در زبان فارسی معیار اثري از آن   کدخیل روسی در گویش مازندرانی      

گیـري رخ داده   ه در طـی فراینـد وام    کـ الی معنایی و آوایی هـر واژه        حتم ا يها  یدگرگون و   ودش
گیـري واژگـان    یـف رونـد وام  ک و مکـ ن اساس بتـوان در   تا بر ای   است، مورد بررسی قرار گیرد    

 .ردکلی دست پیدا کروسی در گویش مازندرانی به نتایجی 

 یبحث و بررس
برخـی از  : ردکد دسته تقسیم توان به چن هاي دخیل روسی در گویش مازندرانی را می  واژه
گاه با قدري دگرگونی  (ها مختص گویش مازندرانی نیستند و در زبان معیار فارسی نیز             این واژه 
آردال : ردکـ توان به موارد زیر اشـاره         این واژگان می   ۀاز جمل . روند رفته یا می    ار می کبه  ) آوایی

،  پـوت  )پترزبـورگ (= ترپـوت  ، پ )گشـاد  اي دهـن   ظـرف شیشـه   (= ه  ک بان  اف،ک، اش )پاسبان(= 
چتور، چتول، واحـد سـنجش      (= ، چتفار   )یلوگرمک 38/16واحد قدیمی سنجش وزن، معادل      (=

، )چـدن (= ، چـودان   )چمـدان (= ، چرمـدان    )هکـ چرت(= ه  کـ ، چت )لیتر  میلی 125مایعات معادل   
، سـالّت  )گیـرد  هـا قـرار مـی      آن ةه روي گـرد   کـ ش  کبخشی از یراق حیوانـات بـار      (= خاموت  

ا، گـارس  کـ یلکفـال،  ک، )فـانوس (= ، فِنِـر  )شـانس (= ، شال، شـونس   )سالدات، سرباز روس  (=
المپـا،  (= ، لمپـا    )قایق(= ا  ک، لت )ه، واحد سنجش وزن   کگیروان(=، گالش، گروان    )گاز، تنزیب (=
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بررسـی ایـن گـروه واژگـان     ). ردهکـ  كازحـد بـز   دختر زیبا؛ دختر بیش(= ه ک، ماتِش)چراغ نفتی 
 برخی از   ةتوان دربار  مقاله نیست، هرچند در چارچوب گویش مازندرانی می       موضوع اصلی این    

 :شود ها اشاره می ه به اختصار به آنکرد کتوجهی نیز مشاهده  ات جالبکها ن آن
هـا آن را    ایرانی داشـته و روس  ۀه این واژه ریش   کاین عقیده ابراز شده است      » شال «بارةدر

گیـري بـه     فاسـمر، ایـن وام  شناختی فرهنگ ریشه طبق). 171 ريگعس(اند  از ایرانیان وام گرفته
 آلمـانی، و    schal فرانسوي یا    châleها واژه را از      صورت غیرمستقیم انجام پذیرفته، یعنی روس     

ولـی در  ). 401، 4، جفاسـمر (انـد    فارسی جدید وام گرفته»شال« انگلیسی و آن از shawlآن از   
 ابن اسفندیار در قرن هفتم      ۀ، نوشت تاریخ طبرستان تاب  کر  ه د کرد  کته اشاره   کاینجا باید به این ن    

گوینـد روسـی بسـر       ه شال مـی   کاله  ک و اصفهبد سیاه  «: خورد هجري، چنین عبارتی به چشم می     
ها این واژه را  توان گفت اگر هم روس    بر این اساس می   . ١)33،  2جابن اسفندیار،   (» نهاده داشت 

 ةه در سـد  کـ هـن صـورت پذیرفتـه       کگیري در زمانی بسیار      از ایرانیان وام گرفته باشند، این وام      
 .ندک هفتم هجري مورخی آن را برگرفته از روسی معرفی می

ه در  کـ ،  ) گـرم  410واحد سنجش وزن، معـادل      «به معناي   » گروان« واژة مازندرانی    بارةدر
ضبط شـده   » هکگیروان«هاي فارسی ضمن اشاره به ریشۀ روسی آن به صورت             برخی از فرهنگ  

: تـوجهی وجـود دارد      تۀ جالـب  ک، ن )6324،  6ج؛ فرهنگ بزرگ سخن،     3509،  3جمعین،   (است
 شناختی  فرهنگ ریشه باشد، در   ) гирькаیا صورت مصغر     (гиряه باید   کواژة روسی معادل آن     

 و واژة   gurúşمـرتبط بـا واژة هنـدي قـدیم          ) یکآبراژنسـ   بنیا و پـري   با استناد به نظر پات    (فاسمر  
 بـه ایـن   .)408، 1جفاسـمر،  (دانسته شده است ) »سنگین«هردو به معنی  (»رانگ«د فارسی جدی 

» وسکـ گیري مع   وام«توجهی از فرایند      ه در اینجا با نمونۀ جالب     کترتیب احتمال آن وجود دارد      
انـد و سـپس واژة    ها ابتدا این واژه را از فارسی وام گرفتـه        ه روس کرو باشیم؛ به این معنی        روبه

 .هاي آن شده است هاي مختلف وارد زبان فارسی و گویش لکروسی دوباره به ش
هاي فارسی بـه صـورت    ه در فرهنگک» هکماتِش« روسی بودن ریشۀ واژة مازندرانی     بارةدر

اشـرف صـادقی آن را        ضبط شده است، اتفاق نظر وجود دارد، ولی علی        » اکماتوش«و  » اکماتیش«
) 40صـادقی   (دانـد     می» ها  رمانه به خانم  مادر؛ خطاب محت  « به معناي    матушкаبرگرفته از واژة    

زیرا این واژه داراي بار عاطفی و احترام فراوان نسبت به مخاطـب               ه به نظر ما درست نیست،       ک

                                                           
هاي دیگر    هایشان در بسیاري از بخش      پناه لموکی هستیم که از راهنمایی       قاي طیار یزدان  ه را مدیون آ   مشاهداین   -1

 .ایم مقاله نیز سود برده
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ه اغلب معناي تحقیرآمیز دارد، بسیار متفـاوت        ک) و مازندرانی (اربرد آن در فارسی     که با   کاست  
ه همان سوغات معروف    کفته شده باشد     گر матрёшкаرود این واژه از       بیشتر احتمال می  . است

روي ایـن  . گیرنـد  دیگر قـرار مـی  کـ ه درون یکـ  چـوبی اسـت     کل چنـد عروسـ    کروسیه به ش  
د و تشـبیه دختـران      وشـ   هـاي سـرخ نقاشـی مـی         چهرة زیباي دختري با گونه    شتر  یبها    کعروس

 .تر است ها محتمل کرده به این عروسک كبز
واژهـاي  کیب با ت  کتردر  هاي دخیل،    این واژه ه برخی از    کتوجه دیگر آن است       جالب ۀتکن
 در ،براي مثـال . اند هاي جدید تبدیل شده سازي و پیدایش واژه     خود به منبعی براي واژه     ،فارسی
ه، کـ ه، لِت کـ ا، لُت کـ لِت: هـاي دیگـر    صـورت (» اکلُت« دخیل   ةی و مازندرانی از واژ    کهاي گیل  گویش
چی، به معنـاي     هکلت(» اچیکلت«اسم فاعل   » یچ-«با افزودن پسوند    ) лодкаشده از روسی     گرفته

 دخیل  ةبه واژ » ي-«از افزودن پسوند    » پوتی «ةیا در مازندرانی واژ   . ساخته شده است  ) »قایقران«
 .شود  پوت اطالق میکپدید آمده و به ظرفی به گنجایش ی)  روسیпудشده از  گرفته(» پوت«

ه کـ گیـرد    هـایی را در برمـی       واژه هاي دخیل روسی در گویش مازندرانی،        واژه گروه دیگر 
شود و به احتمال فراوان به طور مستقیم از زبـان            ها در زبان فارسی معیار دیده نمی       نشانی از آن  

ه در این مقاله با تفصیل بیشتري مـورد     کها    لیۀ این واژه  ک. اند روسی وارد گویش مازندرانی شده    
ه ک اند، مگر آن  نصري اشرفی گرفته شده    جهانگیر  تبري واژگانفرهنگ   گیرند، از  بررسی قرار می  

 .خالف آن تصریح شود
ه حالـت مصـغر   کـ  گرفتـه شـده اسـت    окошка روسی   ةاز واژ » پنجره«به معناي   . هکآبش

окно    صـورت دیگـري      تبري واژگانفرهنگ  ه در   کجالب توجه است    . است» پنجره« به معناي 
ار کـ بـه   » کوچـ ک ةپنجـر «اي مصغر   ه به معن  کنیز ضبط شده است     » هکاِش«ل  کاز این واژه به ش    

 بـار دیگـر دچـار فراینـد     ک دخیل مصغر، خـود در زبـان دوم یـ          ةرود؛ به عبارت دیگر، واژ     می
 .تصغیرسازي شده است

 ثبت نشده است، ولی هنوز در گویش مازندرانی          تبري واژگانفرهنگ   این واژه در  . آسترا
نام ماهی به احتمال . شود ن اطالق می رود و به ماهی درشتی با گوشت و خاویار فراوا           ار می کبه  

به معناي نوعی مـاهی بـا نـام     (осетры یا صورت جمع آن، یعنی   осётрفراوان از واژة روسی     
» سِـترِه «صورت دیگر همین واژه در گـویش مازنـدرانی،   . ، گرفته شده است )Acipenserعلمی  
 در گـویش مازنـدرانی،      ها و اصطالحات مربـوط بـه مـاهیگیري          اصوالً در میان نام ماهی    . است

هـا در شـیالت ایـران       ه ناشی از نفـوذ فـراوان روس       کشود    هاي روسی بسیاري دیده می      وامواژه
هاي گذشته در ایران به علـت        ه در زمان  کهاي خاویاري     آنان به ویژه در زمینۀ صید ماهی      . است



 71 گویش مازندرانیهاي روسی در  بررسی وامواژه
 

خسـتین  نـان شـیالت ن  کارکمسائل مذهبی چندان رواجـی نداشـت، بسـیار تأثیرگـذار بودنـد و       
 ). 103شادرینا (ها فرا گرفتند  هاي مربوط به صید و گرفتن خاویار از ماهی را از روس آموزش
ولـی بیشـتر در غـرب       ثبـت نشـده اسـت،    تبـري  واژگـان فرهنگ   این واژه نیز در   . کآفتِ

 ۀریشـ .  گرفته شده است   аптека روسی   ةرود و از واژ     ار می کبه  » داروخانه«مازندران به معناي    
 apothēca بـه  ک دریـاي بالتیـ   ةگسـتر هاي آلمانی یا آلمـانی         روسی نیز از طریق زبان     ةژخود وا 

و » پ«مجـاورت دو آواي انفجـاري       . )82،  1جفاسـمر،    (گردد   یونانی برمی  αποθηχηالتینی و   
بـه  » پ« روسی موجب شده است تا هنگام ورود واژه به گویش مازندرانی، آواي              ةدر واژ » ت«
هایی  ه در وامواژه ک آوایی رایجی است     ةدر پایان واژه نیز پدید    » آ «ۀکواحذف  . تبدیل شود » ف«

به نظر علی اشرف صـادقی، ایـن پدیـدة زبـان           . خورد  نیز به چشم می   » ماشین«و  » سکوا«مانند  
ه در کـ شـود، ناشـی از آن اسـت     خوانـده مـی  ) back formation(وس کـ  اشـتقاق مع هکـ گفتار  
ند و از این رو گویشوران با       ک  جمع داللت می   ۀن واژه بر صیغ   در پایا » آ «ۀکهاي ایران، وا    گویش
ه در کـ توجـه اسـت       جالـب ). 17صـادقی   (آورنـد      گویی اسم را به حالت مفرد درمی        »آ«حذف  

ه بـه معنـاي     کـ انـد     را سـاخته  » خانه  کآفت«ب جدید   کمازندران با استفاده از این وامواژه اسم مر       
 .رود ار میکبه » کمطب پزش«

.  به همان معنـی اسـت      спичка روسی   ةبرگرفته از واژ  » بریتکچوب  «ه معناي   ب. هکاِسپِش
 مازندرانی هنـوز  ةهاي مازندرانی ثبت نشده است، ولی گویشوران سالخورد  این واژه در فرهنگ   

 . حضور سربازان روس در شهرهاي این منطقه به یاد دارندةآن را به عنوان یادگاري از دور
ه کـ رود   ار مـی  کـ بـه   » صـندلی مجلـل و گرانبهـا      « به معنـاي     در گویش مازندرانی  . اُسدل

هـاي   به احتمال زیاد، ظاهر صـندلی     .  به معناي عام صندلی است     стул روسی   ةشده از واژ   گرفته
شد و   ي مازندران وارد این منطقه می     ها   تجار ثروتمند و خان    ۀه به وسیل  کبزرگ و مجلل روسی     
 ةخود واژ .  خود خوانده شوند   ۀا با همان نام بیگان    گرفت، موجب آن شد ت     مورد استفاده قرار می   

 آلمانی سفال گرفته شـده      stuhl ایسلندي باستان یا     stóll روسی باستان و آن از       стулъروسی از   
 ).788، 3، جفاسمر(است 

ها ضـبط    ثر فرهنگ که در ا  کاین واژه برخالف معناي رایجش در زبان معیار فارسی          . بالون
 معرفی شده اسـت، در گـویش مازنـدرانی بـه معنـاي              ballonفرانسوي  شده و برگرفته از واژة      

ه ایـن واژه تـا چنـد دهـۀ          کید بر این مطلب     کعلی اشرف صادقی با تأ    . رود  ار می کبه  » هواپیما«
رفت، آن را دخیل از زبـان       ار می کبه  » هواپیما«نیز به معناي    ) و نه فقط مازندران   (پیش در ایران    

بـراي ایـن واژه در      » هواپیمـا «نصري اشرفی نیز ضمن درج معنی       ). 16صادقی  (داند    روسی می 
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شتی هوایی زپلین در زمان خود ک، علت ورود آن به این گویش را شهرت          تبري واژگانفرهنگ  
 ).219، 1، جنصري اشرفی(داند  می

 و كه در گذشته مباشـران امـال   کمه است   کدر گویش مازندرانی به معناي نوعی چ      . »بت«
با معنـاي تقریبـاً مشـابه مـأخوذ از          را  » بوت «ة واژ فرهنگ بزرگ سخن   در. دندپوشی خوانین می 

boot  روسی   ةواژ. رسد ه متأخر به نظر می    کاند    انگلیسی دانسته »боты « م ک  فاسمر دست  ۀبه گفت
ها موجود بوده و به احتمال زیـاد از زبـان             واژگانی روس  ۀ چهاردهم میالدي در مجموع    ةاز سد 

با توجه بـه قـدمت واژه و شـباهت آوایـی     ). 201، 1جفاسمر، (شده است لهستانی وارد روسی    
روسی، احتمال راهیابی مستقیم ایـن واژه از روسـی بـه مازنـدرانی              » боты«مازندرانی با   » بت«

 .بیشتر است
امـل  کبه طور   ه  کرود   ار می که و باجه به     کدر گویش مازندرانی به معناي د     . )اکبت(» هکبت«

دانـد و     مـی  буда روسی را برگرفته از      ةفاسمر واژ .  همخوانی دارد  будкаسی   رو ةبا معناي واژ  
ها آن را از     ه روس کدارد   ند و اظهار می   ک رایینی و بالروسی اشاره می    کهاي مشابهی در او    به واژه 

و ) به معنـاي خیمـه و آالچیـق        (boudeهاي آلمانی علیاي میانی      ی از واژه  کطریق لهستانی و چ   
 ).230، 1جفاسمر، (اند   وام گرفتهbudeآلمانی علیاي 
شـود و بـه احتمـال         مانند گفته می    در گویش مردم مازندران و گیالن به ظرف سطل        . بِدِرِه

علی اشرف صادقی نیـز بـه ایـن         . گرفته شده است  » سطل« به معنی    ведроقوي از واژة روسی     
 ).42صادقی (رده است کگیري اشاره  وام

شـباهت بسـیاري    ) Huso husoبا نام علمـی     (هاي خاویاردار     نام این گونه از ماهی    . هکبول
ایـن  .  دارد و به احتمال زیـاد از آن گرفتـه شـده اسـت              белугаبه نام آن در زبان روسی، یعنی        

» بِلوگـا «ماهی معروف است، هرچند در متون تخصصی نـام        جانور در زبان فارسی بیشتر به فیل      
 . رود ار میکنیز براي آن به 
 ۀنـوعی وسـیل  ) الـف : رود ار مـی کـ  واژه در گویش مازندرانی به دو معنی به       این. پابلوس
ه زیـر آن سـرب      کـ  دو ریالی    ۀک س ةدار گوسفند به انداز    اي پوست پشم   هکشده از ت   بازي ساخته 

 روسـی   ةمعنـاي دوم ایـن واژه در مازنـدرانی بـه احتمـال زیـاد از واژ                . سـیگار ) بندنـد؛ ب   می
папироса      سـپس بـه علـت      » پاپیروسـا «و  )  لهستانی دارد  ۀه خود ریش  ک( وام گرفته شده است

 بازي، در تلفظ دچار تغییر شده و به ایـن صـورت             ۀبه معناي وسیل  » پابلوس«مشابهت آوایی با    
 .درآمده است
ه کـ اسـت   ) شتی بخار ک (пароход روسی   ةشتی، تحریف آوایی واژ   کبه معناي   . پراخوت
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هـاي محلـی    این واژه حتی به ترانـه   .  شده است  ساخته) تکحر (ходو  ) بخار (парاز دو جزء    
 :مازندرانی نیز راه یافته است

 یر ننه ننه همه سر سر م             پراخوت انه       بابلسر        مره نده بابلسر
 بـه   ،»توبره«و  »  براي نگهداري برنج   کوچک ۀیسک«در گویش مازندرانی گذشته از      . اکتور

ظرفی  (турка روسی   ةه باید برگرفته از واژ    کرود   ار می کنیز به   » دار  دسته کوچک ۀپیمان«معناي  
 . باشد) ردن قهوهک بلند، براي درست ۀنسبت تنگ و دست به ۀبا دهان

و با اشـاره بـه      » چراغ زنبوري « به معناي     تبري واژگانفرهنگ   این واژه در  . هکچراغ سوت 
 مـرتبط  свет بـا واژة روسـی       به احتمال فراوان، جـزء دوم آن      . ریشۀ روسی آن درج شده است     

در ). светильник  ،светильня(شـود     ه نام بسیاري از وسایل روشنایی از آن مشتق می         کاست  
ه با گذشـت  کسر واو باشد کون سین و  کبایست با س    این صورت تلفظ اولیۀ واژة مازندرانی می      

 .زمان و تحت تأثیر زبان نوشتار به صورت حاضر درآمده است
فاسـمر  .  وام گرفته شـده اسـت    чернила روسی   ةاز واژ » بکجوهر، مر «اي  به معن . چِرنِل
 یونـانی  μελανι یونـانی میانـه و     μελανιον ةشـد  بـرداري   روسی، گرتـه   ةه واژ کدهد   احتمال می 

 ).345: 4جفاسمر، (جدید باشد 
» کتِ  كبو«رود و نام دیگر آن        ار می کبه  » ماهی  كارد«در گویش مازندرانی به معناي      . اکچِ

گیري از  علی اشرف صادقی نیز به این وام   .  دارد щукаو شباهت فراوانی با معادل روسی       . ستا
 ). 39صادقی (رده است کزبان روسی اشاره 

اضـافه شـدن    . اسـت ) утка(برگرفته از نام روسی همین پرنده       » مرغابی«به معناي   . اکخُت
ه ک تغییرات رایج آوایی است      لمه از جمله  کبه ابتداي   ) »گ«و  » ه«هاي   یا صورت (» خ«همخوان  

 .شود نیز مشاهده می» كارد« به همان معنی huśica سربی ةاز جمله در واژ
 با اشاره به ریشۀ روسـی        تبري واژگانفرهنگ   ه در کاین نام دریاي خزر     . م مرِه کخِوالینس

یل شـده   ک تشـ  Хвалинскоеو  » دریـا « به معنـی     мореیب دو واژة روسی     کآن ثبت شده، از تر    
 فارسـی میانـه،     Xvārēzmاست و بـه گفتـۀ فاسـمر، از          » خوارزم«ه صفت نسبی از واژة      کت  اس

Xvāiriz m    اوستایی و Uvārazmiya هـاي قـدیم خـوارزم     ه همگی نامکآید   فارسی باستان می
 ،Хвалисское море، Хвалиськое мореهــاي دیگـر ایــن واژه در روســی   صــورت. هسـتند 

Хвалижское море   ،Хвалынское море   ،Хвалийское море   ،Хвалимское море ،
Хвалитьская дория   و Волынское море   هاي مردمـی بـه جـا         ه مورد آخر در ترانه    ک است

 .)229، 4جفاسمر،  (مانده است
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 شـتر یبایـن واژه در     . رود  ار می کبه  » شیکمان  کتیر«در گویش مازندرانی به معناي      . رِزین
 فرانسوي ثبت شده است،     résineو برگرفته از    » ائوچوک،  کالستی«هاي فارسی به معناي       فرهنگ

مان به شمار  کترین جزء تیر    ه تقریباً مهم  کش  کبه علت وجود    اد  یبه احتمال ز  ولی در مازندرانی    
» ائوچوک، کصمغ، الستی«ه غیر از ک در روسی резинаآید، به این نام خوانده شده و با واژة            می

زین« در مازندرانی واژة     .نیز دارد، مرتبط است   » شک«معناي   نیـز  » بـازي   مانکتیر«به معناي   » اک رِ
 در ка-ارتباطی با پسـوند تصـغیري     » اک-«رسد در این مورد پسوند        وجود دارد، ولی به نظر می     

» اکـ تری چـش «هـایی ماننـد       ه در واژه  کـ  دهـد، همچنـان     مـی » بـازي «ه معنـاي    کروسی ندارد، بل  
گذشته از . شاهدیم) بازي  لی  لی(» اک خط  لی لی«یا  ) دوقل  قل بازي یه (» اک کری«،  )بازي  کموش قایم(

دوشـاخۀ  (» دوقالـه  رزیـن «و ) مـان کمحـل قرارگیـري سـنگ در تیر      (» پوس  رزین«هاي    آن، واژه 
 .اند مشتق شده» رزین«در مازندرانی نیز از ) مانکتیر

ی نسبت  شناسی عامیانه اغلب به زبان روس       نام این پرندة مناطق سردسیري در ریشه      . كزیا
ه در زبـان روسـی   کترین معادلی  کنزدی. شود و به هرحال باید ریشۀ بیگانه داشته باشد        داده می 

 جنگلی بـا نـام      کوچکه به نوعی پرندة آوازخوان      ک است   зябликتوان براي آن یافت، واژة        می
 .شود  اطالق میFringilla coelebsعلمی 

رود و به احتمال فـراوان       ار می کبه  » تسو«در مازندرانی به معناي     . )كسِستو (كسِپیستا
 . به همان معنا گرفته شده استсвисток روسی ةهر دو صورت آن از واژ

 селёдка دریـایی در گـویش مازنـدرانی از واژة روسـی             کوچـ کنام این ماهی    . اکسلود
: نـام علمـی   (» مـاهی   شـاه «هـا بـه       در زبان معیار فارسی این خانواده از مـاهی        . گرفته شده است  

Clupea (    نیز براي آن بـه  » اکسیلیود«هاي شمالی، نام  معروف است، هرچند تحت تأثیر گویش
 .رود ار میک

تخـم  «به معناي ) هاي شمال ایران و برخی دیگر از گویش  (در گویش مازندرانی    . هکسِمِش
 . به همین معنی گرفته شده استсемечкоرود و از واژة روسی  ار میکبه » آفتابگردان
نام این ماهی در گـویش مازنـدرانی بـه احتمـال زیـاد برگرفتـه از واژة روسـی              . هکسیبلو
севрюга   ه بیشتر در حوضـۀ     کشود    ه به نوعی ماهی خاویار در حال انقراض اطالق می         ک است

 Acipenser stellatusشـود و نـام علمـی آن     دریاي خزر، دریاي سیاه و دریاي آزوف یافت می
بـه گفتـۀ   . ننـد ک نیز استفاده مـی » دراز كنو«دن این ماهی از واژة     اهالی مازندران براي نامی   . است

زي زبـان   کـ هـاي مر    ی از گـویش   کـ  در ی  sürük تاتـاري و     söirökفاسمر، خود واژة روسـی از       
ایـن واژه   ). 589،  3جفاسـمر،   (گرفته شده است    » تیز« به معناي    söwrüкاویغوري و آن از واژة      
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 . ثبت نشده است تبريواژگانفرهنگ  در
بنـا بـه    . رود ار مـی  کـ به  » خرید نقدي «این واژه در گویش مازندرانی به معناي        . چاس یس

ه کتوان احتمال داد  می» االن، همین حاال  « به معناي    сейчас روسی   ةشباهت آوایی فراوان با واژ    
ه کـ اي   ها این واژه را براي اطالق به معامله        ستدهایشان با روس   و اهالی مازندران در جریان داد    

شناسی بهتـري بـراي ایـن     ریشه. ه آن باید همین حاال پرداخت شود، به خدمت گرفته باشند  وج
 .واژه یافت نشد
فرهنـگ   ایـن واژه در  .  گرفتـه شـده اسـت      щётка روسـی    ةاز واژ » برس«به معناي   . شُت

، ولی )2024، 2جمعین، (اربرد دارد، ضبط شده است  که در شمال ایران     ک  معین با قید آن    فارسی
فرهنـگ   گیـرد، در    ه هنوز هم در گفتار گویشوران مازندرانی مورد استفاده قرار می          ک ود آن با وج 

 . گنجانده نشده است تبريواژگان
روسـري و شـال   «یـا  » گـردن  شال«این واژه در گویش مازندرانی به معناي   . )فشَ(شَرف  
 ةه با واژ  کرود،    می ارکبه  » پیچند ه زنان روي سر انداخته یا مردان به دور گردن می          کتورمانندي  

 szarfa یا   szarpa روسی را برگرفته از      ةفاسمر واژ .  به همان معنی همخوانی دارد     шарфروسی  
ــد  لهســتانی را مــی ــدان  écharpe آلمــانی، و آن از Scharfe و Scharp و Schärpeه خــود از ک

 ).412-411، 4جفاسمر، (فرانسوي گرفته شده است 
رو و برگرفتـه از     » چرم بـز  «هاي فارسی به معناي       هنگثر فر کاین واژه در ا   . شِوchevreau 

گیري آن از زبان روسی را مطرح  اشرف صادقی احتمال وام    فقط علی . فرانسوي ضبط شده است   
فـش  ک«ه ایـن واژه در گـویش مازنـدرانی بـه معنـاي        کر است   کالزم به ذ  ). 33صادقی  (ند  ک می

 .رود ار میکبه » تیز قرمز كفش نوک«یا » چرمی
ارگري مازنـدران   کـ ه در شهرهاي    کشود   به نوعی نان با طبخ مخصوص اطالق می       . قاالچ

 روسی  ۀ به ریش   تبري واژگانفرهنگ   در. پختند و در حال حاضر طبخ آن منسوخ شده است          می
شـده از آرد     ل خاص و تهیـه    ک به معناي نانی با ش     калач روسی   ةواژ. واژه نیز اشاره شده است    

رایینی، بلغـاري، صـربی،   کهاي روسی باستان، او    هاي مشابهی در زبان    اژهفاسمر به و  . گندم است 
ه ایـن واژه بـه   کـ ند و بـر ایـن عقیـده اسـت         ک یایی، لهستانی اشاره می   کی، اسلونیایی، اسلوا  کچ

 ).285، 2جفاسمر، (ساخته شده است » حلقه« به معناي koloل حلقوي نان از ک شۀواسط
ی این واژه با همـین تلفـظ معنـایی متـرادف بـا              کلهاي مازندرانی و گی    در گویش . لوشک

فـش  ک«ل متـرادف، در معنـاي   ک به شкалоши و галоши ةدر روسی نیز دو واژ  . دارد» گالش«
هـاي   ه در فرهنگکبا آن. روند ار میکبه » شود فش دیگر پوشیده می  که معموالً روي    کی  کپالستی
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، به علت وجود صورت دوم ایـن واژه در  دانند گرفته از زبان فرانسوي می     را وام » گالش«فارسی  
ه این واژه در این مناطق مستقیماً از روسی       کبسیار محتمل است    ) »لوشک«(ی  کمازندرانی و گیل  

 .وام گرفته شده باشد
هاي تور مـاهیگیري   ه پارگیکفردي « به معناي     تبري واژگانفرهنگ   این واژه در  . لوسمان
وگـو بـا گویشـوران و مـاهیگیران مازنـدرانی             فتضبط شده است، ولی در گ     » ندک را مرمت می  

ه سرپرستی مـاهیگیري را بـر       کسی  کاپیتان،  ک«ه آنان این واژه را بیشتر به معناي         کمشخص شد   
ه مسـیر  کـ سـی  کشتی، کراهنماي  (лоцман روسی   ةه بسیار به واژ   کبرند    ار می کبه  » عهده دارد 

 فعالیـت   ةه ایـن واژه در دور     کـ امالً محتمل اسـت     ک.  است کنزدی) شناسد  ت را خوب می   کحر
خود واژة روسی   . شور شده باشد  کها در شیالت ایران وارد گویش مناطق شمالی           گستردة روس 
طر     هجدهم میالدي  ةاوایل سد (بیر  کدر زمان پ  (  ازloodsman      هلندي گرفته شده است ) ،فاسمر

 ). 525، 2ج
ی نّ  ةه واژ کـ  بـا آن  . رود ار می کبه  » ار ماشین ک، تعمیر کانیکم«در مازندرانی به معناي     . کمخَ

 وام گرفته شـده   mécanique فرانسوي   ةهاي آن از واژ    در فارسی و بسیاري از گویش     » کانیکم«
خَنّی« شباهت آوایی    ۀاست، ولی به واسط    روسی   ةبا واژ » کم механик   رود   بیشتر احتمال آن می

 نیز در مورد وجود ایـن واژه        علی اشرف صادقی  . ها گرفته باشند   ه در مازندران آن را از روس      ک
اربرد ایـن واژه در زبـان   کـ ). 42صادقی (رده است   ک مشابهی ابراز    ةدر گویش مردم رشت عقید    

طر   ةروسی به دور   گـردد و از      بیر بـاز مـی    ک پmechanik   لهسـتانی یـا mechanikus  آلمـانی وام 
از ریشـۀ   ) »مـاهر «بـه معنـاي     ( یونانی   μηχανιχος التین و    mēchanicusه خود از    کگرفته شده   

μηχανη)    فرهنـگ   ایـن واژه در   ). 612،  2جفاسـمر،   (مشـتق شـده اسـت       ) »تکـ حر«به معناي
 . ثبت نشده است تبريواژگان

ه کـ شـد   آویز اطـالق مـی   بند و سینه اي گردن این واژه در گویش مازندرانی به گونه     . منات
ه از واژة روسـی  کـ نمایـد   ی محتمل ماریبسهایی به آن آویخته شده بود و از این رو        هک س اغلب

монета    نیز در میان   » كوکپول و مس  «به معناي   » منات«واژة  . گرفته شده باشد  » هکس« به معناي
منسـتان و آذربایجـان نیـز       کهـاي تر    واحد پول فعلی جمهوري   . بازرگانان مازندران رواج داشت   

تـین مشـتق شـده      ال monēta لهسـتانی از     monetaخود واژة روسی با واسـطۀ       . نام دارد » منات«
مسـتدل  «بـه معنـاي   » منـات هسـوین  «یب مازندرانی کاین واژه در تر). 650، 2جفاسمر، (است  

 ).1915، 4جنصري اشرفی، (خورد  نیز به چشم می» بودن سخن
شناسی عامیانۀ مازنـدران      اغلب در ریشه  » كزیا«، همانند واژة    »کگنجش«به معناي   . اکمیچ
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. شود، هرچند مشخص نیست منبع روسی آن چه بـوده اسـت      یبرگرفته از زبان روسی قلمداد م     
به معنی  ) синицаمصغر   (синичкаتوان براي آن یافت، واژة        ه می کترین معادل روسی      کنزدی
ننـده بـراي حـذف هجـاي     ک هرچند یافتن دلیل قانع  . است) یانکاز راستۀ گنجش  (» کریس  چرخ«

 .نماید وار میدش» اکمیچ«یا » اکنیچ«اول این نام و تبدیل آن به 
این .  به همان معنی است    насос روسی   ةبرگرفته از واژ  » تلمبه«و  » پمپ«به معناي   . ناسوز

 ة، واژсосать و فعـل  -сос- ۀهـاي فارسـی ضـبط نشـده، ولـی از همـان ریشـ            واژه در فرهنگ  
 .به زبان فارسی معیار راه یافته است» ساسات«

رود و از لحاظ معنی بسـیار بـه           ار می کبه  » هنخ قرقر «در گویش مازندرانی به معناي      . هکنُت
هـاي فارسـی      ه ایـن واژه در فرهنـگ      کاز آنجا   . شباهت دارد » نخ« به معناي    нитка روسی   ةواژ

بـه  ه مـردم مازنـدران آن را   کـ توان نتیجه گرفت   رود، می   ار نمی کثبت نشده و در زبان معیار به        
 .اند ها وام گرفته مستقیم از روسطور 

 ةه بـا معنـاي واژ  کـ رود  ار مـی کـ بـه  »  چوبی، تخته ۀجعب«زندرانی به معناي    در ما . یاشیگ
ها این واژه     فاسمر، خود روس   ۀبه گفت . داردامل  کهمخوانی  ) شوکجعبه، قوطی،    (ящикروسی  

 ).573، 4جفاسمر، (اند  اندیناویایی باستان وام گرفتهکرا از زبان اس

 جهنتی
تـوان بـه نتـایج         روسی در گویش مازندرانی مـی      هاي  شده بر روي وامواژه     با بررسی انجام  

 :لی زیر دست یافتک
 و اربرد داردکـ معیشـتی مـردم مازنـدران     يهـا  نـه یدر زمبررسی  هاي مورد  ثر وامواژه کا. 1

بـه  تـر      تخصصی كهاي اند   واژه. گیرد   را در برمی   ك و خورا  كمواردي از قبیل نام ابزارها، پوشا     
ه آن نیز به نـوعی بـا زنـدگی روزمـرة     کت مرتبط هستند با ماهیگیري و صنایع شیاله  عمدطور  

 .ار داردکاهالی مازندران سرو
هـایی    دگرگـونی . مینیب  ینمشده دگرگونی معنایی شدیدي       هاي بررسی   در اغلب وامواژه  . 2

ل«مانند  ( در برخی از موارد      د آمده یپده  کهم   ماننـد   (ها  از واژهیگروهجزئی است و در   ) »اُسد
ز«،  »چاس  سی« همچنین باید اشـاره    . تغییر یافته است   املکبه طور   معناي اولیه   ) »منات«و  » ینرِ
در گویش ) ه در زبان معیار فارسی هم وجود دارند   ک(» آردال«یا  » سالت«ه واژگانی مانند    کرد  ک

دو واژة یادشـده در     (انـد     نار معناي اصلی خود، معناي مجازي نیز به خود گرفته         کمازندرانی در   
 ). شود مختلف به آدم الابالی، زورگو و خشن نیز اطالق میهاي  موقعیت
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 یگـ ، نشان از دیرین تاریخ طبرستان هن، مانند   کهاي    تابکگیري واژگانی در      اشاره به وام  . 3
 .این فرایند زبانی میان اهالی مازندران و مردم روسیه دارد

ب کـ لمـات مر  کسـی   در برخی از موارد، در گویش مازندرانی با استفاده از وامـواژة رو            . 4
یـب  کواژهاي فارسـی یـا مازنـدرانی تر       کها واژة بیگانه با ت     ه در آن  کجدیدي ساخته شده است     

 .»خانه کآفت«، »پوتی«، »اچیکلت«اي را به وجود آورده است، مانند  شده و واژة تازه
ماننـد  (رونـد     ار مـی  کـ ه در زبان روسی فقط بـه صـورت جمـع بـه              کبرخی از اسامی    . 5
انۀ جمـع خـود را از       نشـ  ، هنگام ورود به گویش مازندرانی     )боты  ،калоши  ،счётыهاي    واژه

روند، هرچند این صورت مفرد، اصوالً در زبان روسـی            ار می کدست داده و به صورت مفرد به        
 .وجود ندارد

یـا  » گـروان «هـاي   وس بـودیم، هماننـد واژه  کـ گیـري مع   در مواردي شـاهد پدیـدة وام      . 6
هـاي روسـی    انـد و سـپس واژه   زبان فارسی وام گرفتـه از ها را  ها آن وسه رک» م مرِه کخوالینس«

 .اند گیري وارد گویش مازندرانی شده دوباره از طریق فرایند وام
ها  هاي روسی به گویش مازندرانی تغییرات آوایی گوناگونی در آن           هنگام ورود وامواژه  . 7

 واژه را بسـیار از تلفـظ اصـلی آن دور    ه گـاه ک(با وجود تنوع فراوان این تغییرات       . آید  پدید می 
، براي مثال پایانۀ اغلب اسامی روسی  افتیهاي غالبی نیز در این فرایند         توان جریان   ، می )ندک می

ــاي   ــه آواه ــوم ب ــا ] а[مخت ــورت   ] о[ی ــه ص ــدرانی ب ــویش مازن ــی ] ∂[در گ ــظ م ــود  تلف ش
ه کـ  باشـد  ناشـی از آن      اي  تـا انـدازه   د  یشـا این تغییـر    . )белуга → هک یا بول  банка → هکبان(

شوند، ولی حتـی      تر تلفظ می    وتاهکیه نباشند،   کدر واژگان روسی، اگر تحت ت     ] о[یا  ] а[آواهاي  
بـه  ] о[یه هم هست، شاهد همین پدیده و تبدیل       کپایانی تحت ت  ] о[ه در آن،    ک ведроدر واژة   

س مؤنـث اسـت، بـه    ه در زبان روسی نشانۀ جـن  کپایانی  ] а[در برخی از موارد نیز      . هستیم] ∂[
در مـواردي نیـز شـاهد    . монета →  یا مناتаптека → کشود، مانند آفتِ لی حذف میکطور  

هـاي مازنـدرانی نیسـت و در     ه البته این مورد منحصر بـه واژه کشدن آوا هستیم  » اضافه«پدیدة  
 هـاي   در واژه ] r[افتـد، ماننـد اضـافه شـدن آواي            زبان فارسی نیز به همان صـورت اتفـاق مـی          

 .»اکخُت«در واژة ] х[یا آواي » هکچرت«یا » گارس«
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