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چکیده
در ترجمة واژههای غیرسادۀ روسی ،دقت در اجزای سازنده ضروری است .اما در کالسهای ترجمه ،در
برخی ترجمههای منتشرشده از زبان روسی ،در فرهنگهای دوزبانة روسیبهفارسی و فارسیبهروسی و یا
در ترجمة اصطالحات تخصصی ،بیشتر بههمین مرحله بسنده میشود .بدینمعنی که صرف تقطیع تکواژی
واژۀ غیرساده ،یافتن برابر برای هر جزء آن در زبان مقصد و ترکیب این اجزا ،تنها روش درست در ترجمة
این گونه واژهها معرفی میشود .روش یادشده در اینجا «رویکرد تکواژشناختی محض» نامیده شده است.
در این پژوهش ،نخست واژههای غیرساده در زبان روسی معرفی شده و برپایة نظرات دستورنویسان مطرح
روس ،این واژهها بهسهگروه مشتق ،مرکب و مرکب ترکیبی تقسیم میشوند .سپس با آوردن مثال برای
واژههای هر دسته (که برپایة منابع معتبر روسی تقطیع تکواژی شدهاند) و معادل ارتباطی آنها در زبان
فارسی تالش شده ،تا ناکارایی رویکرد تکواژشناختی محض در ترجمة اینگونه واژهها نشان داده شود.
روشهای جایگزین روش مورد بحث نیز معرفی میشود .فهرستی از واژههای غیرسادهی روسی همراه با
ترجمههای تکواژشناختی و ارتباطی آنها در پایان میآید.

شناسه دیجیتال DOI: 10.22059/jflr.2019.288358.672

کلیه حقوق محفوظ است 1399

شجاعی ،محسن ( .)1399معادلیابی برای واژههای غیرساده روسی .پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی،2 )10( ،
.361-348
Shojaei, Mohsen (2020). Equivalence for Russian Non-Simple Words. Journal of Foreign
Language Research, 10 (2), 348-361.
DOI: 10.22059/jflr.2019.288358.672



حوزههای پژوهشی مورد عالقه :آموزش زبان روسی ،مطالعات ترجمه ،فرهنگنویسی و مطالعات ایرانشناسی.

348

JOURNAL OF FOREIGN LANGUAGE RESEARCH
PRINT ISSN: 2588-4123 ONLINE ISSN: 2588-7521
ww.Jflr.ut.ac.ir

Equivalence for Russian Non-Simple Words

Mohsen Shojaei
Assistant professor and faculty member at Islamic Azad University, Tehran North Branch,
Tehran, Iran
Email: m_iau-tnb.ac.ir

JOURNAL OF FOREIGN LANGUAGE RESEARCH, Volume 10, Number 2, Summer 2020, Page 348 to 361

ABSTRACT

ARTICLE INFO

In translating of non-simple Russian words it is, of course, important to pay attention
to the parts of each word. But what is observed in translation courses, in some of the
published translations from Russian, in Russian to Persian and Persian to Russian
dictionaries or in translating of specialized terminology, is a kind of pure
morphological approach. It means that in such cases main attention is paid to
morphological segmentation, finding equivalent for each segment (morpheme) and
then summarizing the meanings of them is introduced as the only correct method for
translating such words. In the article at first non-simple Russian words are introduced
and on the basis of the opinions of more famous Russian grammarians these words
have been divided into derived, complex and compound complex groups. Then by
giving examples for the words of each group along with their communicative
meanings in Persian we tried to show that the pure morphological approach in
translating of such words is not effective.
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یادگیری واژه مهم دانسته شده (کوچنیوا ،مارکوفکین:2003 ،
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 .1مقدمه

 )34و فعالیت ناکافی در زمینۀ واژهسازی که بهزبانآموزان در

هرچند پیش از این در زمینۀ روشهای معادلیابی و

یادسپاری واژهها کمک میکند ،از کاستیهای آموزش واژگان

نظریات مربوط بهآن بررسیهای چندی از دیدگاههای

بهشمار آمده است (آکیشینا ،کاگان .)149 :2005 ،پس در

گوناگون انجام شده است (نک .برای نمونه :یاکوبسون،

مرحلۀ آموزش پایه یا مقدماتی توجه بهاجزی واژه ،روشی

1978؛ کامیساروف134-116 :2002 ،؛ ولیپور1382 ،؛

پسندیده و رایج است.

منصوری ،)1386 ،با این وصف ،نگارنده منبعی که در آن

اما باید دید آیا در ترجمه و برابریابی نیز میبایست به

صرفاً بهمعادلیابی تکواژشناختی پرداخته شده باشد ،نیافته

همین شیوه عمل کرد؟ بهنظر ما در ترجمۀ واژههای غیرسادۀ

است .اما در مقابل ،بسیاری از صاحبنظران ترجمه ،تمرکز

روسی نیز دقت در اجزای سازنده ضروری است .اما دیده

بر ویژگیهای ساختواژی و نادیدهگرفتن معنای ارتباطی

میشود که در کالسهای ترجمه ،در برخی ترجمههای

واژهها 1را نادرست دانسته و نسبت بهآن هشدار دادهاند (نک.

منتشرشده از زبان روسی ،در فرهنگهای دوزبانۀ روسیبه-

بهعنوان نمونه :بارخوداروف5 :1969 ،؛ نیلیوبین:2003 ،

فارسی و فارسیبهروسی و یا در ترجمۀ اصطالحات

مدخل поморфемный перевод؛ آلکسییوا:2012 ،

تخصصی ،فزونتر بههمین مرحله بسنده شده است .این مرحله

 .)159در ادامه تالش شده تا ناکارایی رویکرد تکواژشناختی

یا روش در هنگام ترجمه عبارت است از صرفاً تقطیع

محض ،در ترجمۀ اینگونه واژهها نشان داده شود.

تکواژی واژۀ غیرساده ،سپس یافتن برابر برای هر جزء یا هر

پژوهش حاضر از دیدگاه نظری در چارچوب گسترۀ

تکواژ آن در زبان مقصد و ترکیب این برابرها با یکدیگر.

واژهسازی زبان روسی ،بویژه برپایۀ روش استقرائی و با استناد

روش یادشده که تنها روش درست در ترجمۀ این گونه واژه-

بهدستورهای معتبر زبان روسی انجام شده است .نمونههای

ها معرفی میشود ،در اینجا «رویکرد تکواژشناختی محض»

مورد استناد در طول چندین سال از واژههای مورد استفاده در

نامیده شده است .علت استفاده از اصطالح «رویکرد»

محیط روسیه ،متون گوناگون آموزشی و غیرآموزشی زبان

) (подходدر اینجا نیز آن است که بهکارگیری این روش

روسی و فیلمها و برنامههای رادیویی و تلویزیونی گردآوری

ناشی از یک نگاه کلی ساختگرایانه و نه کاربردی و مهارتی

شده است.

بهزبان است که یکی از پیامدهای آن ،استفاده از روش مورد
بحث ما در ترجمۀ واژههای غیرسادۀ روسی است.

بحث و بررسی
رویکرد تکواژشناختی محض

شناخت و تقسیمبندی واژههای غیرساده در زبان
روسی

یکی از کاراترین روشهای آموزش واژگان جلب توجه

در بیشتر کتابهای دستور زبان روسی اشارۀ صریحی

زبانآموزان بهاجزاء ،یا بهاصطالح فنی ،تکواژهای

بهانواع واژه نشده است ،بلکه بهیکباره بهساختمان واژه و سازه

) (морфемыسازندۀ یکواژه و ویژگیهای واژهساختی آن

های آن پرداخته میشود .یکی از معدود منابعی که در آن

است .فراگیری الگوهای زایای واژهسازی ،یا همان بررسی

واژهها (و نه پایهها ،آنگونه که در ادامه خواهد آمد) از نظر

تکواژهای سازندۀ واژهها ،از روشهای آسانسازی و سرعت-

ساختمان ،تقسیمبندی شدهاند ،دستور زبان روسی ادبی امروز

بخشی بهیادگیری واژههای تازه بهشمار میآید (لیساکووا،

بهویراستاری پاول آلکساندروویچ لکانت

(Павел

 .)140 :2004حتی تعیین جایگاه واژه در خوشۀ واژهساختی

) ،Александрович Лекантدستورنویس برجستۀ روس

آن ) (словообразовательное гнездоدر روند

است (لکانت .)2001 ،هرچند بهصورت پراکنده در کتابهای

 .1منظور از «معنای ارتباطی واژه» معنایی است که میتواند با جمع معنای
اجزای واژه متفاوت بوده و ناظر بر موارد کاربرد واژه به هنگام ارتباط باشد.
در این باره نک( .روداکووا ،استِرنین.)2017 ،
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دستور زبان روسی به«واژههای مرکب» (پولکینا ،زاخاوا –

) (Наталия Шведоваو والدیمیر الپاتین (Владимир

نکراسووا( ،)13 :1968 ،روزنتال،گولوب ،تلنکووا:2005 ،

) Лопатинمنتشر شده است ،پایهها( 2و نه واژهها) ،بسته به

( ،)164والگینا ،روزنتال ،فامینا« ،)126 :2006 ،واژۀ مشتق»

آن که چند ریشه در ساخت آنها بهکار رفته باشد ،بهدو گروه

(کاساتکین« ،)462 :2005 ،واژههای ساده» (رتسکر:2010 ،

پایههای ساده (دارای یک ریشه) و پایههای مرکب (دارای دو

 )14اشاره میشود ،اما در منبع پیشگفته ،واژهها از دیدگاه

و بهندرت سه ریشه) تقسیم شدهاند؛ اما از معرفی و تقسیم

دستۀ

انواع واژه سخنی بهمیان نیامده است (شودووا ،الپاتین:1990 ،

غیرمشتق )( (непроизводноеکه تنها از ریشه و یا از ریشه

 .)23پس ،از آنجا که بحث ما با واژه مرتبط است ،ناگزیر از

و پایانه ساخته میشوند) و مشتق )( (производноеکه در

آنیم که نشان دهیم در زبان روسی چه واژههایی را میتوان

آنها بهجز ریشه ،تکواژهای دیگر ،یعنی وند نیز وجود دارد)

غیرساده دانست و انواع آنها کدامند.

ساختشان

بهدو

بهصراحت

تقسیم شدهاند (لکانت.)10 :2001 ،

در زبان روسی که زبانی با گرایش بسیار برجستۀ ترکیبی

نمودار  :1انواع واژه از دیدگاه لکانت (لکانت)10 :2001 ،

) (синтетическийاست ،واژهسازی بیشتر از راه پیوند
تکواژهای گوناگون صورت میپذیرد .هر واژه از یکریشه

واژهها

ساخته میشود که میتواند پیشوند یا پسوندهایی نیز داشته

слова

باشد .ریشهای که بدون هیچ وندی بهکار میرود و نیز مجموع
یکریشه با پیشوند و پسوندهای آن را پایه ) (основаمی-

مشتق

غیرمشتق

نامند .همچنین مجموع پایه و وند صرفی آن واژه )(слово

производные

непроизводные

نامیده میشود .پولکینا و زاخاوا – نکراسووا در دستور
آموزشی خود پایههایی را که تنها از ریشه ساخته شده باشند،

) (Леонид Касаткинبرای دانشگاهها نوشته شده ،واژهها

مانند ( домخانه)( двор ،حیاط)( стол ،میز) .ما میتوانیم

از دیدگاه صورتشان تنها بهدو گروه «واژههای تقطیعپذیر»

اینگونه پایهها را واژۀ ساده بنامیم .زیرا آنها در واقع واژه-

) (членимыеو «تقطیعناپذیر» ) (нечленимыеتقسیم

هاییاند که تنها از ریشه ساختهشدهاند ،بدون پیشوند و پسوند

شدهاند (کاساتکین.)454 :2005 ،

و با پایانۀ صرفی صفر ) .(нулевое окончаниеدر کتاب

نمودار  :2انواع واژه برپایۀ (کاساتکین)454 :2005 ،

یادشده پس از این بخش واژههایی که در آنها پیشوند یا
پسوند

وجود

داشته

باشد،

«پایههای

مشتق»

واژهها

) (производные основыنامیده شدهاند؛ مانندпере- :

слова

( лёт= перелётپرواز)( дом-ик= домик ،خانۀ
کوچک)( двор-ник= дворник ،رفتگر) .نویسندگان در

تقطیع پذیر

تقطیعناپذیر

членимые

нечленимые

همچنین در دستوری که از سوی انستیتوی زبان روسی
فرهنگستان علوم شوروی و بهویراستاری ناتالیا شودووا
 .2مفهوم «پایه» ) (основаدر زبان روسی در بند بعدی آمده است.
 .3واکة » «оکه میان دو ریشهی سازندۀ این واژه دیده میشود ،در دستور
زبان روسی «میانوند» ) (интерфиксیا «واکة میانجی»

351

ادامه میافزایند که برخی واژهها ممکن است بیش از یکریشه
داشته باشند ،مانند واژۀ ( пароходکشتی بخار) که از دو
ریشۀ ( парبخار) و ( ходحرکت) ساخته شده است .واژه-
های گروه آخر واژههای مرکب ) (сложные словаنامیده
شدهاند (پولکینا ،زاخاوا – نکراسووا.3)13 :1968 ،
دیگر دستورنویسان روس نیز کمابیش همین دستهبندی
) (соединительная гласнаяنامیده شده است (نک .والگینا،
روزنتال ،فامینا.)126 :2006 ،
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در منبع دیگری که بهسرویراستاری لئانید کاساتکین

پایۀ نامشتق ) (непроизводные основыمینامند،

را ارائه کردهاند (نک .بهعنوان نمونه روزنتال،گولوب ،تلنکووا،
163 :2005؛ والگینا ،روزنتال ،فامینا137 – 136 :2006 ،؛

ترکیبی تقسیم میشوند.
نمودار  :4دستهبندی نهایی انواع واژههای غیرساده

لکانت .)212-210 :2007 ،برپایۀ این دستهبندی در زبان

واژههای

روسی ،میتوانیم واژههای ساده را واژههایی بدانیم که تنها از

غیرساده

ریشه ساختهشدهاند و پایانۀ صرفی در آنها یا دارای نمود

непрос
тые
слова
مرکّب
сложны
е

صوری ) (формальное появлениеاست ،مانند книга

(کتاب) که در آن  книг-ریشه و  -аپایانۀ صرفی است
(تیخونوف ،)444 :1985 ،و یا آن که مانند سهمثال نخست

مشتق
производ
ные

مرکّبِ ترکیبی
сложносос
тавные

این نوشته پایانۀ صرفی در آنها بهشکل تکواژ صفر
) (нулевая морфемаنمود یافته است.
نمودار  :3واژههایی که تنها از ریشه ساختهشدهاند

نمونههایی از واژههای غیرسادۀ روسی
اکنون که دانستیم منظور از واژههای غیرساده چه
واژههاییاند ،میتوانیم نمونههایی از هر یک از سه نوع آنها

واژههای ساده

پایانۀ صرفی با نمود صوری
книг-а

پایانۀ صرفی بدون نمود صوری
(پایانۀ صرفی صفر) дом-ø

باز برپایۀ همان دستهبندی باال درمییابیم که واژههای
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غیرساده یا مشتقاند یا مرکب (که تعریف هر یک در باال آمد).
البته برای ساخت واژههای دو گروه یادشده ،روشهای
گوناگونی بهکار میرود که موضوع بحث ما نیستند .اما یکی
از این روشها مربوط بهنوع خاصی از واژههای مرکب است
که در نمونههای گردآوریشدۀ ما نیز وجود دارد .مطابق این

را نشان دهیم.
الف) واژههای غیرسادهی مشتق (ریشه با حروف سیاه
مشخص شده

است):4

)дозаправщик (до-заправ-щик
)кузовщик (кузов- щик
)подзаконный (под-закон-н-ый

ب) واژههای غیرسادۀ مرکب:

)волнорез (волн-о-рез
)железобетон (жедез-о-бетон
)противопехотный (против-о-пехот-н-ый

پ) واژههای غیرسادۀ مرکب ترکیبی:

)платье-костюм (платье+-+костюм
)стоп-кран (стоп+-+кран
)шкаф-купе (шкаф+-+купе

روش که در دستورهای زبان روسی آن را «روش ترکیب
مرکب» ) (сложносоставной способمینامند (مثال،
نک .لکانت ،)217 :2007 ،معموالً دو واژه بهگونۀ کامل و
همراه با پایانههای صرفی خود بهیکدیگر میپیوندند و یک
اسم ترکیبی ) (составное существительноеمی-
سازند ،مانند ( ракета-носительموشک باربر).
با جمعبندی مطالب باال ،میتوانیم بگوییم :واژههای

تحلیل ترجمۀ نمونههای باال
هرچند ممکن است معنای شماری از این واژههای ساده
را از پیش بدانیم ،اما این نکته نباید مانع از بررسی ما شود:
این که ببینیم چنانچه با رویکرد صرفاً تکواژشناختی بهترجمۀ
این واژهها میپرداختیم ،آیا بهمعنای درست میرسیدیم یا نه،
یا آنگونه که در برخی کتابهای آموزشی آمده ،آیا با مراجعه

غیرساده در زبان روسی بهسهدستۀ مشتق ،مرکب و مرکب

به»انگیزش درونی واژهها»(внутренняя мотивация) 5

 .4در این مقاله برای تقطیع تکواژی در بیشتر موارد از فرهنگ واژهسازی
زبان روسی (تیخونوف ،)1985 ،فرهنگ تکواژی -امالیی (تیخونوف،
 )1996و فرهنگ جدید واژهسازی زبان روسی (تیخونوف )2014 ،استفاده

 .5منظور از «انگیزش درونی واژه» آن ویژگیِ برخی واژهها است که برپایة
آن میتوان معنای واژه را از روی معنای نخستین یا از روی معنای اجزای
سازندۀ آن به دست آورد (نک .دیبرووا204 :2001 ،؛ لکانت10 :2001 ،؛
لکانت.)16 :2007 ،

شده است .تقطیع تکواژیِ معدود واژههایی را که در هیچ یک از این سه
منبع یافت نشدند ،نگارنده برپایة روش این منابع انجام داده است.
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= костюм )2

معنای این واژهها قابل درکاند ،یا نه.

کت وشلوار،

آنچه در اینجا بدان خواهیم پرداخت ،نشاندادن این

کت و دامن

واقعیت است که چنانچه بدون توجه بهمصداق هر یک از این

= стоп )1

واژهها و بهشیوۀ رایج در برخی کالسهای ترجمه یا ترجمهها

стоп-кран

مرکب
ترکیبی

و کتابهای آموزشی منتشرشده صرفاً با مراجعه بهتکواژهای

ایست!
= кран )2

-

شیر (آب)؛

شیر ایست!
جرثقیل ایست!

جرثقیل

سازندۀ آنها این واژهها را ترجمه کنیم ،هیچگاه بهمعنا و برابر
درست آنها در زبان فارسی نخواهیم رسید .در جدول شمارۀ

کت ودامن

= шкаф )1
шкаф-купе

( )1واژههای غیرسادۀ پیشگفته را تقطیع کرده ،معنای هر

مرکب

کمد

ترکیبی = купе )2

-

کمد کوپهی
قطار

کوپه (قطار)

بخش و نیز معنای کلی بهدستآمده با رویکرد تکواژشناختی
را نشان میدهیم.6

ببینیم آیا میتوان برابرهای ارائهشده در جدول ( )1را به
دلیل همخوانیشان با ساخت واژههای روسی و نیز بهدلیل

جدول شمارهی ()1
واژۀ غیرساده

نوع

ریشه (ها) و

واژه معنای آن (ها)

وند (ها) و معنا و
نقش آن (ها)

ترجمه با
رویکرد
تکواژشناختی

 = до- )1تا ،به

Кузовщик

مشتق

Подзаконный

مشتق

سوخت

سوخترسان

معنای صاحب

وجود دارند که معنای آنها را نمیتوان با جمع زدن معنای

 = -щикساخت

تک تک تکواژهای سازندهی آنها بهدست آورد .مانند فعل

شغل
 = кузовاتاق،
بدنه (خودرو)

اسم با معنای
صاحب شغل

اتاقساز ،بدنه-
کار ،بدنهساز

 = под- )1زیر،
 = законقانون  –н- )2پسوند
صفتساز

قانون فرعی

 = –ый )3پایانهی

Волнорез

موج
= –рез- )2

موجبُر

بریدن
железобетон

آهن

 = -о-میانوند

= бетон )2

(واکهی میانجی)

بتون آهنی

 = -о- )1میانوند

= пехот- )2

صفتساز

پیادهنظام

 = –ый )3پایانهی

ضد پیادهنظام

لباس کت و
شلوار ،لباس

 .6در ترجمهی واژهها و دیگر بخشهای این جدول از فرهنگ روسی به
فارسی واسکانیان (واسکانیان )1391 ،و وبگاه زیر استفاده شده است:
/https://dic.academic.ru
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این

پدیده البته خاص زبان روسی نیست :آیا از روی تکواژهای

مثالهای سرراستتر را در (بییالشاپکووا )1989 ،می-
یابیم .این مثالها واژههای ( полковникبه معنای «سرهنگ»
و ساختهشده از پایۀ  полк-بهمعنای «هنگ») و кашевар

صرفی صفت
-

میرود.7

معنای آن برسیم؟ پاسخ حتماً منفی است.

( = против )1واکهی میانجی)
برخالف ،ضد  = –н- )2پسوند

 платье-костюмمرکب = платье )1
لباس
ترکیبی

نخستین خود ،اکنون دیگر بهمعنای کار بسیار نادرستی انجام

سازندۀ واژۀ فارسی «سرقفلی» (سر  -قفل  -ی) میتوانیم به

بتون

 Противопехотныйمرکب

ناپسند بهشمار میآمده است .اما سپس با از دست دادن معنای
دادن ،یا مرتکب خطای فاحش شدن ،بهکار

= желез- )1
مرکب

اولیه و تاریخی این واژه است و نه معنای امروزی آن .توضیح
در آنها برداشتن روسری از سر در بیرون از خانه برای زنان

= волн- )1
 = -о-میانوند

تکواژهای سازندهاش بسنده کنیم (о-прост-о-волос-и-

آن که این واژه در آغاز ،خاص محیطهای روستایی بوده که

صرفی صفت

(واکهی میانجی)

 опростоволоситьсяکه اگر در معنا کردن آن تنها به
) ،ть-сяبهمعنای «بیحجاب شدن» خواهیم رسید که معنای

فرعی ،پیرو

مرکب

اشاره کرد که حتا در خود زبان روسی نیز واژههای غیرسادهای

(بهمعنای «آشپز نظامی» و ساختهشده از پایههای  каш-به
معنای غذایی نزدیک بهشیربرنج و  -варبهمعنی پزنده)
 .7برای آگاهی از دگرگونی معناییِ این واژه نک:.
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/904070
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Дозаправщик

مشتق

= -заправ-

آورد؟
پیش از پرداختن بهواژههای جدول ( )1باید بهاین نکته

= –щик )2
ساخت اسم با

تناظر معنایی یکبهیک با آنها برابرهای پذیرفتنی بهشمار

هستند .بییالشاپکووا که از بزرگترین دستورنویسان روس
است ،بهدرستی اشاره میکند که نه ( полковникسرهنگ)

در صفحۀ  241همین منبع نیز مقایسۀ جالبی میان دو

تنها بهمعنای کسی است که یک «هنگ» را فرماندهی میکند

واژۀ  ножو  ножовкаانجام شده است :با وجود آن که در

و نه ( кашеварشیربرنجپز) کسی است که فقط «شیربرنج»

نخستین نگاه ،روشن میشود که واژۀ اول در دومین واژه

میپزد (بییالشاپکووا .)242 :1989 ،این استدالل درباره واژۀ

حضور دارد ،اما اولی بهمعنای «چاقو» و دومی ،برخالف

فارسی «آشپز» نیز دقیقاً صدق میکند :آیا «آشپز» یعنی کسی

انتظار ،نه بهمعنای نوع خاصی از چاقو ،بلکه بهمعنای «اره»

که تنها «آش» میپزد؟

است .یعنی واژۀ نخست را ،بهرغم حضور کامل آن در واژۀ

در ادامه (صفحات  )244-243بییالشاپکووا گروه
دیگری از واژههای مشتق را بازمیشناساند که هرچند معنای
تکتک تکواژهای سازندۀ آنها در ساخت معنای کلی واژه
حضور دارند ،اما جدا از آن یک جزء معنایی دیگر نیز در
معنای واژه وجود دارد که در ساخت صوری آن واژه دارای

دوم ،نمیتوان یکی از اجزای سازندۀ معنا در واژه دوم بهشمار
آورد.
با درنظر داشتن مطالب باال ،اینک ترجمههای ارتباطی
واژههای جدول ( )1را نشان میدهیم.


واژۀ  дозаправщикکه در ترجمۀ تکواژشناختی

نمود نیست .او برای نمونه واژههای ( носильщикباربر)،

به»سوخترسان» ترجمه شده ،بهمعنای «هواپیمای

( белокسفیدۀ تخم مرغ) و ( синякکبودی ،خونمردگی)

سوخترسان» است؛

را مثال میآورد .واژۀ اول بهرغم ساخت خود (که نشاندهندۀ



 кузовщикکه در ترجمۀ تکواژشناختی به»اتاق-

معنای «حملکننده» است) بههیچ رو بهمعنای کسی نیست که

ساز»« ،بدنهکار» و «بدنهساز» ترجمه میشود ،به

هرچیزی را حمل میکند ،بلکه در زبان روسی تنها برای

معنای «صافکار» است؛

نامیدن افرادی که شغل آنها حمل بار مسافران در ایستگاه-
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غیرسادهی روسیاند.



 подзаконныйکه در ترجمۀ تکواژشناختی به

های قطار (یا مترو و فرودگاهها) است بهکار میرود؛ واژۀ دوم

»قانون فرعی» ترجمه میشود ،بهمعنای «آئیننامهی

(که بهمعنای «چیزی بهرنگ سفید» است) نشاندهندۀ هر چیز

داخلی» است؛

سفیدرنگ نیست ،بلکه تنها بر سفیدۀ تخم مرغ داللت دارد؛



و واژۀ سوم نیز (که بهمعنای «چیزی بهرنگ کبود یا سرمهای»
است) برای نامیدن هر چیز کبودرنگ بهکار نمیرود ،بلکه تنها

 волнорезکه در ترجمۀ تکواژشناختی به»موج-
بُر» ترجمه میشود ،بهمعنای «موجشکن» است؛



 железобетонکه در ترجمۀ تکواژشناختی به

برای نامیدن لکهای که از خونمردگی زیر پوست ایجاد شده،

»بتن آهنی» ترجمه میشود ،بهمعنای «بتن مسلح»

بهکار میرود.

است؛

در سه مثال باال ،میان معنای کلی واژه و معنای



противопехотный

که

در

ترجمۀ

تکواژهای سازندۀ آن تناقضی وجود ندارد ،بلکه همانگونه

تکواژشناختی به»ضد پیادهنظام» ترجمه میشود،8

که نشان داده شد ،جدا از مجموع معنای پایه /پایهها و

بهمعنای «ضد نفر» است؛

تکواژهای افزودهشده بهآنها ،جزء معنایی دیگری در واژه



 платье-костюмکه در ترجمۀ تکواژشناختی

وجود دارد که در ساخت آن واژه نمایندۀ صوری ندارد .حال

به»لباس کت و شلوار» یا «لباس کت و دامن»

اگر بخواهیم تنها با تکیه بر تکواژهای این واژهها ،آنها را

ترجمه میشود ،تنها بهمعنای «کتدامن» است؛

ترجمه کنیم ،خواهناخواه آن جزء معنایی پوشیده در آنها



 стоп-кранکه در ترجمۀ تکواژشناختی به»شیر

نادیده گرفته خواهد شد .این مثالها دالئل استوار دیگری بر

ایست» یا «جرثقیل ایست» ترجمه میشود ،به

نادرستی رویکرد صرفاً تکواژشناختی در ترجمۀ واژههای

معنای «دستگیرهی ترمز خطر» (در قطار) است؛

 .8مثالً نک .همین مدخل در ویرایش پیشین فرهنگ روسی به فارسی
واسکانیان (واسکانیان.)1986 ،
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 шкаф-купеکه در ترجمۀ تکواژشناختی به»کمد

(بهمعنای :پیاده) و ( –ходبه معنای :راه رفتن) به«پیادهرو»

کوپهی قطار» ترجمه میشود ،بهمعنای «کمد

ترجمه شده است .در نگاه نخست کار این فرهنگنویس

درکشویی» است.

درست بهنظر میرسد ،زیرا در قیاس با ساختهایی مانند
«تندرو» = کسی که تند راه میرود« ،پیشرو» = کسی که در

شاید بهترین راه برای جلوگیری از گمراهی در ترجمۀ

پیش (جلو) راه میرود و مانند آنها ،این واژه نیز بهمعنای

این دست واژهها جستوجوی واژۀ مورد نظر در اینترنت با

کسی گرفته شده که «پیاده راه میرود» ،غافل از آن که «پیاده-

فعال کردن گزینۀ «عکسها» ) (images, рисункиباشد.

رو» در زبان فارسی معنایی یکسر متفاوت با معنای ساخت-

آنگاه میتوان دید که مثالً در مورد استفاده از واژۀ купе

های همانند خود یافته است .در فرهنگ فارسی بهروسی

(کوپه) برای نامیدن نوعی از کمد با درهای کشویی از راه

روبینچیک (روبینچیک )1985 ،نیز همین خطا دیده میشود:

تشبیه درهای آن بهدر کوپهی قطار فرایند «انتقال کارکردی»

در مدخل«پیادهرو» واژۀ  пешеходهم بهعنوان یکی از

) (функциональный переносروی داده است .9البته

برابرها آمده است.

وجوی بیشتر دارد ،خود نیازمند آن است که از پیش نسبت به

تکیه بر صورت درونی ) (внутренняя формаیا انگیزش

درستی ترجمۀ تکواژشناختی صِرف تردید داشته باشد .از

درونی واژه (نک .باالتر) برای فهم معنای آن است .بهعنوان

اهداف این نوشته نیز ایجاد همین حس تردید در ترجمۀ این-

نمونه بییالشاپکووا معتقد است که تفاوت واژههای مشتق و

گونه واژهها و نیز ایجاد حس نیاز بهجستوجوی بیشتر برای

نامشتق در شیوۀ بیان معنا در آنهاست ،بدین صورت که واژه-

یافتن معنای ارتباطی واژهها است .اگر این حس تردید و نیاز

های نامشتق انگیخته ) (мотивированныйنیستند و دال-

بهجستوجوی بیشتر در مترجم یا مدرس ترجمه ایجاد شد،

های قراردادی ) (условные обозначенияواقعیتاند،10

آنگاه درمییابدکه برای یافتن معنای ارتباطی ،همیشه نمیتوان

حال آن که معنای واژۀ مشتق همواره با ارجاع بهمعنای پایۀ

از تصویر کمک گرفت ،مثالً برای یافتن معنای ارتباطی واژۀ

آن تعیین میشود .سپس نقل قولی از گریگوری

( подзаконникآییننامۀ داخلی) کدام تصویر میتواند به

ویناکور) ،(Григорий Винокурدیگر دستورنویس

مترجم کمک کند؟ ابزاری که در اینجا بهمترجم /مدرس

بزرگ روس ،آورده میشود که دقیقاً این گونه تعیین معنای

ترجمه یاری خواهد رساند البته فرهنگهای یکزبانۀ روزآمد

واژههای مشتق و «نه توصیف مستقیم مدلول مربوطه در عالم

است.

واقع را وظیفۀ اصلی زبانشناسی در بررسی معناهای واژهها»

این که ما فرهنگهای یکزبانه را ابزار مناسبی برای

دانسته است (بییالشاپکووا .)240 :1989 ،این توصیف شاید

دریافت معنای ارتباطی واژههای غیرساده معرفی کردیم ،بهآن

در زبان روسی که در آن داللت میان واژه (دال) و مدلول آن

دلیل است که در فرهنگهای روسی بهفارسی و فارسی به

برای اهل زبان روشنتر است ،درست باشد ،اما هنگامی که

روسی موجود از روش ترجمۀ تکواژشناختی کم استفاده

در ترجمه از روسی بهفارسی میخواهیم برای واژۀ روسی

نشده است ،روشی که نتیجۀ آن نیز گاه بسیار گمراهکننده بوده

برابر بیابیم ،رابطۀ میان دال و مدلول که تنها در زبان روسی

است .بهعنوان نمونه در ویرایش پیشین فرهنگ روسی به

رابطهای روشن بوده ،دیگر کمککننده نخواهد بود .زیرا اهل

فارسی واسکانیان (واسکانیان )1986 ،واژۀ ( пешеходبه

هر زبان از نگاه خود به جهان مینگرند که «تصویر زبانی

معنای :رهگذر ،عابر پیاده) بهدلیل دارا بودن دو ریشۀ пеш-

جهان» نامیده شده است (ولیپور ،شریفی-256 :1398 ،

 .9برای آگاهی بیشتر از این فرایند و مشاهدهی نمونههای آن در زبان
فارسی ،نک( .روبینچیک.)207 :1397 ،
 .10منظور از «انگیخته» بودن معنا آن است که با مراجعه بهظاهر واژه
بتوان بهمعنای آن پی برد ،مانند واژۀ «قفلساز» که از ظاهر آن میتوان
پی به معنای آن برد .اما خود واژهی «قفل» که مشتق نبوده و یک واژۀ

ساده است« ،انگیخته» نیست ،یعنی نمیتوان از روی ظاهر آن پی بهمعنای
آن برد .واژههای مانند «قفل» در زبانشناسی «دالّ قراردادی» نامیده می-
شوند( .نک .مدخل  мотивированное словоدر (روزنتال ،تلنکووا،
.)1976
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این که مترجم احساس کند برای ترجمۀ واژهای نیاز بهجست-

نکتۀ دیگری که در برخی منابع بهآن اشاره شده ،امکان

 .)257مثالی که بییالشاپکووا میآورد ،واژۀ  волкبهمعنای

اصطالحات زبانشناسی (آخمانووا )1966 ،به

«گرگ» است؛ سپس دو مشتق این واژه را برمیشمارد که

معنای «تیرگی معناشناختی» برای آن میرسیم

( волчонокتولهگرگ) و ( волчицаماده گرگ)اند و می-

(آخمانووا :1966 ،ذیل مدخل)؛

افزاید که معنای این دو مشتق با رجوع بهمعنای بخشهای



سازندۀ آنها روشن میشود :پایۀ  волк-و پسوندهای –

) ыйبا توجه بهوجود پیشوند نفی  не-در آن

 ‘онокو )( –иц(аهمانجا) .اما همانگونه که در نمونههای

قاعدتاً باید به»نادرست» ترجمه شود ،اما در دستور

باالتر دیدیم ،فهم و ترجمۀ معنای واژههای غیرسادۀ روسی

و زبانشناسی بهمعنای «بیقاعده» است (آخمانووا،

همیشه بهاین روش امکانپذیر نیست.

 :1966ذیل مدخل)؛


اصطالح  (от-тен-ок) оттенокبا توجه به

ترجمۀ اصطالحات تخصصی دارای ساختار

ریشۀ  –тен-و پیشوند  от-ظاهراً باید بهواژهای

واژههای غیرساده

مانند «سایهروشن» ترجمه شود ،اما مفهوم آن
«معنای ضمنی» است (آخمانووا :1966 ،ذیل

ضرورت مفهوم بودن واژۀ ترجمهشده در هر متن از
نکاتی است که نیازی بهاثبات ندارد؛ اما این ضرورت در
ترجمۀ اصطالحات تخصصی اهمیتی دوچندان مییابد ،زیرا

مدخل؛ دیبرووا)203 :2001 ،؛


ریشۀ  почв-در آن که معنای «بستر» و «زمینه»

بهفهم بهتر و ژرفتر آن رشتۀ تخصصی بهشمار میرود.11

میدهد و نیز با جمع زدن معنای وندهای سازندۀ

پای فشردن بر شناسایی اجزای درون ساخت یک اصطالح

آن ترجمه کنیم ،بههیچ نتیجهای نخواهیم رسید.

تخصصی و اصرار بر ترجمۀ آن اجزا ،بدون توجه بهمصداق

این اصطالح نام مکتبی ادبی در روسیۀ سدهی 19

آن اصطالح ،بیشک راه گفتوگوی علمی و نیز آموزش را

است که پیروان آن معتقد بهبازگشت بهریشههای

دشوار و پرسنگالخ میسازد .با این حال دیده میشود که

فرهنگ روسی بودهاند 13و از این رو میتوان آن را

گاهی در ترجمۀ اصطالحات دستور زبان روسی و یا

را به»ریشهگرایی»« ،اصلگرایی» و مانند آنها

اصطالحات زبانشناسی این زبان رجوع بهاجزای اصطالح،
ترجمه و سپس جمعزدن معنای تکتک آن اجزا ،تنها راه
ترجمۀ اصطالح معرفی میشود .در زیر چند نمونه از
اصطالحاتی که ترجمۀ تکواژشناختی آنها بهنتیجهای کامالً
گمراهکننده میانجامد ،نشان داده میشود.


اصطالح (де-этим-о- деэтимологизация
) лог-из-ациj-яبا توجه بهوجود پیشوند де-

در آن که معموالً در زبان فارسی برابر « -زدایی»
است یا معنای متضاد اسم پس از خود را می-
رساند ،12با روش تکواژشناختی باید به»ریشه-
شناسیزدایی» ترجمه شود؛ اما با مراجعه به
فرهنگهای

تخصصی،

همچون

فرهنگ

 .11نک .برای نمونه (تسپکوف )2015 ،که در آن مثالهای گویایی برای
نشان دادن لزوم ترجمة ارتباطی اصطالحات تخصصی در میان زبانهای
روسی از یکسو و انگلیسی و آلمانی از سوی دیگر ،آورده شده است.

اصطالح (почв-енн- почвенничество

)ик(ч)-еств-оرا اگر بخواهیم با توجه بهوجود

شفافیت معنایی در اینگونه اصطالحات خود کمک شایانی
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اصطالح (не-правиль-н- неправильный

ترجمه کرد.


اصطالح ( (толк-ов-ый) толковыйتفسیری)
در فرهنگنویسی روسی برای اشاره بهفرهنگهای
یکزبانه بهکار میرود (نک ،بهعنوان نمونه :لکانت،
73 :2001؛ روزنتال ،گولوب ،تلنکووا128 :2005 ،؛
کاساتکین250 :2005 ،؛ والگینا ،روزنتال ،فامینا،
 .)61 :2006منظور از این اصطالح نشاندادن این
نکته است که فرهنگ موردنظر ،برخالف فرهنگ-
های دوزبانه ،معادل یا برابر برای واژهها ارائه
نکرده ،بلکه واژهها را «تفسیر» میکند .اما بسیاری
بدون توجه بهاین نکته و تنها بهدلیل وجود ریشۀ

=
декомпозиция
مانند
واژههایی
.12
 = демилитаризацияغیرنظامی کردن ،از این دستاند.
 .13نک .وبگاه دانشنامهی مختصر ادبیاتhttp://feb- :
web.ru/feb/kle/kle-abc/default.asp

تجزیه،
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 толк-در این واژه که بهمعنای تفسیر و تشریح

بخارساز = парогенератор

است ،با نوعی گردهبرداری ناموجه که تیرگیزا نیز

(ریشۀ واژۀ :ایجاد( о- генер- ،ریشۀ واژۀ :بخار) (пар-

هست ،ترکیب  толковый словарьرا بهجای
آن که به»فرهنگ یکزبانه» ترجمه کنند ،آن را

) аторساختن)
(پایه به  (переговор-مذاکرهکننده = переговорщик

) щикمعنای مذاکره)

«فرهنگ تفسیری» یا «فرهنگ تشریحی» ترجمه
میکنند که در فارسی ،بهویژه در گسترۀ فرهنگ-
نویسی ،بسیار غریب و نامعمول و نامفهوم است.

ترانهخوانی = песнопение
(پایۀ واژۀ :آواز ( о- пениеپایۀ واژۀ :ترانه) (песн-

)خواندن)

ترجمههای تکواژشناختی پذیرفتنی

حامل انرژی = энергоноситель

هرچند توجه و دقت در ترجمۀ واژههای غیرسادهی

(ریشۀ واژۀ :حمل ( о -нос-ریشۀ واژۀ« :انرژی») (энерг-

روسی بسیار ضروری است ،اما این نیز باید گفته شود که

) и- тельکردن ،بردن)

هنگام ترجمۀ این واژهها نباید حتماً بهدنبال ترجمهای کامالً
متفاوت با ترجمهی تکواژشناختی باشیم؛ در زبان روسی

همانگونه که دیده میشود ،واژههای روسی باال هم از

واژههای غیرسادهای نیز هستند که میان آنها و برابرهای

واژههای غیرسادۀ مشتقاند (دارای تنها یکریشه) و هم مرکب

ارتباطیشان در زبان فارسی بهروشنی رابطۀ تناظر اجزاء

(دارای بیش از یکریشه) .از واژههای مرکب ترکیبی در زبان

) (изоморфизмبرقرار است ،بدین معنی که با ترجمۀ

روسی که معادل آن دقیقاً با همان ساخت چند سالی است در

یکایک تکواژهای این واژهها و جمع زدن معنای آنها اتفاقاً

زبان فارسی بهکار میرود ،واژۀ «خانه -موزه» است که می-

برابر مناسبی در زبان فارسی بهدست میآید .در زیر برخی از

تواند ترجمۀ تکواژبهتکواژ واژۀ روسی  дом-музейباشد.

این دست واژههای غیرسادۀ روسی نشان داده میشوند:14
بیمار روانی = душевнобольной

نتیجه

)( -ойریشۀ واژۀ :بیماری)

دقت در تکواژهای سازندۀ واژههای غیرسادۀ روسی ،بسنده

دگراندیش = инакомыслящий
(ریشۀ واژۀ( -о- мысл- :ریشۀ واژۀ :دیگر) (инак-

) -ящ -ыйاندیشه)
پرتاب سنگ = камнеметание
(ریشۀ واژۀ :افکندن( -е- мет- ،ریشۀ واژۀ :سنگ) (камн-

) -а- ниj- еپرتاب کردن)
حملکننده = носитель
)( -и- тельریشۀ واژۀ :حمل کردن) (нос-
توان دفاعی = обороноспособность
(ریشۀ واژۀ( -о- способн- :ریشۀ واژۀ :دفاع) (оборон-

) -остьتوان ،توانایی)
بخارپز = пароварка
( к -ریشۀ واژۀ :پختن) ( -о- вар-ریشۀ واژۀ :بخار) (пар-

کردن بههمین مرحله و نادیده گرفتن معنای ارتباطی اینگونه
واژهها بهتیرگی معنایی ترجمهها میانجامد .این نکته بهویژه
در ترجمۀ اصطالحات تخصصی که ابزار گفتوگوی علمی
و نیز آموزش رشتههای گوناگونند ،اهمیتی دوچندان مییابد.
از این رو ،پیشنهاد کاربردی مقاله آن است که در ترجمۀ واژه-
های غیرسادۀ روسی ،پس از تقطیع تکواژی و تعیین
تکواژهای سازندۀ واژه و یافتن معنا و نقش هر یک از آنها،
بهاین نیز پرداخته شود که آیا جمع معانی تکواژهای به-
دستآمده معنای ارتباطی واژه را نشان میدهند یا نه .در
صورت منفی بودن پاسخ ،باید بدون واهمه از دور شدن از
معنای واژگانی ،معنای ارتباطی واژه اختیار شود .بهمنظور
یافتن معنای ارتباطی نیز ،همانگونه که در متن مقاله اشاره

)а

شد ،برای اشیاء نیز میتوان از منابع دارای تصویر(و پیش از

 .14در اینجا اشاره به معنای ریشهها یا پایههای بهکار رفته در واژههای باال
برای نشان دادن امکان ترجمة تکواژشناختی در آنها کافی بهنظر رسید.

از این رو از بیان نقش و معنای تکواژهای دیگر غیر از ریشهها /پایهها
خودداری شده است.

357

پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی ،دوره  ،10شماره  ،2تابستان  ،1399از صفحه  348تا 361

( -евн- о- больн-ریشۀ واژۀ :روح ،روان) (душ-

برپایۀ آنچه در باال آمد ،روشن میشود که با وجود لزوم

همه از اینترنت) کمک گرفت و برای واژههایی که بر پدیده-

فرهنگهای معتبر یکزبانۀ روسی مراجعه کرد.

های غیرمادی داللت میکنند ،بهتعریفهای )(дефиниция
جدول شمارۀ  :2فهرست کوتاه واژههای غیرسادۀ روسی با ترجمههای تکواژشناختی و ارتباطی آنها (بهترتیب حروف الفبا)
بهمنظور نشان دادن تفاوت فاحش میان ترجمۀ تکواژشناختی و ترجمۀ ارتباطی
ترجمهی ارتباطی

واژه

تقطیع تکواژی

ترجمهی تکواژشناختی

авиарежим

авиа-режим

رژیم هوایی

белоручка

бел-о-руч-к-а

سپیددست

(فرد) گریزان از کار سنگین

близорукость

близ-о-рук-ость

نزدیکدستی

کوتاهبینی

бортинженер

борт-инженер

حالت پرواز (در گوشیهای
همراه)

مهندس سالن ( бортدر روسی به
عرشۀ کشتی و داخل سالن هواپیما

مهندس پرواز
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گفته میشود)
Внештатный

вне-штат-н-ый

برونستادی ،خارج از ستاد

(کارمند) غیر رسمی

водораздел

вод-о-раз-дел

تقسیم آب

آبپخشان ،خطالرأس

гидросамолёт

гидр-о-сам-о-лёт

هواپیمای آبی

هواپیمای آبنشین

двуплановый

дв-у-план-ов-ый

دوطرحی

دوالیه

дерегулирование

де-регул-ир-ова-ниj-е

نظمزدایی

آزادسازی (بازار ،قیمتها)

домохозяйство

дом-о-хозяй-ств-о

اقتصاد خانه

изюминка

изюм-инк-а

کشمشک (صورت نوازشی-

индексация

индекс-ациj-я

نمایهسازی؛ ایجاد شاخص (فقط)

кровоподтёк

кров-о-под-тёк

جریان زیرین خون

кровотечение

кров-о-теч-енj-е

جریان خون

خونریزی

левоцентризм

лев-о-центр-изм

چپمرکزگرایی

چپ میانه

мастер-ключ

мастер-ключ

استادکلید

شاهکلید

молодожён

молод-о-жён

زنجوان ،همسرجوان

تازهداماد

моногород

моно-город

تکشهر

наручники

на-руч-ник-и

روی دست

دستبند (پلیس)

нахлебник

на-хлеб-ник

روی نان

نانخور ،سربار

облёт

об-лёт

با پرواز چیزی را دور زدن

پرواز شناسایی

оборонщик

оборон-щик

مدافع

کارگر/کارمند صنایع دفاعی

отжим

от-жим

از فشار /فشردن

пепельница

пепель-ниц-а

جای خاکستر

زیرسیگاری

пистолет-распылитель

пистолет-рас-пыл-и-тель

پیستولۀ پخشکننده

سرشیلنگ فشاری

подзащитный

под-защит-н-ый

تحت دفاع

موکل

کوچکساز از «کشمش»)

خانوار (واحد در بررسیهای
اقتصادی)
مزه ،لطف
(افزون بر دو معنی ستون قبلی):
ترمیم دستمزدها
خونمردگی (ناشی از آسیب یا
ضربه)

شهر وابسته بهیک صنعت /یک
محصول

خشککن (در ماشین رخت-
شویی)
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حس درونی

حس زیرین

под-созна-ниj-е

подсознание

 پیشپاافتاده،مبتذل

نزدیک بهزمین؛ فرودآمده

при-земл-ённ-ый

приземлённый

 کلیسارو،مؤمن

ساکن حوزۀ یک کلیسا

при-хож-ан-ин

прихожанин

زنبوردار

زنبورعسلدار

пчел-о-вод

пчеловод

کارگر ساده

همهکاره/کارگر چندکاره

разн-о-рабоч-ий

разнорабочий

دستساز

دستکار

сам-о-дель-н-ый

самодельный

حالوروز

 احساس فردی،احساس خود

сам-о-ощущ-ениj-е

самоощущение

پیچ خودکار

خودبُر

сам-о-рез

саморез

دروننگری

خودژرفایی

сам-о-у-глубл-ениj-е

самоуглубление

بهموقع بودن

خودزمانی

сво-е-врем-ен-н-ость

своёвременность

پوشۀ منگنهدار

 تنددوز،زوددوز

скор-о-с-ши-ва-тель

скоросшиватель

شیشهبُر (که در فارسی بهفرد

стекл-о-рез

стеклорез

)الماس شیشهبُری (ابزار
رختآویز

خشککن

суш-и-л-к-а

сушилка (для беля)

قالب کفش

خشککن

суш-и-л-к-а

сушилка (для обуви)

خشککن

суш-и-л-к-а

сушилка (для посуды)

 طوالنیکننده،درازکننده

у-длин-и-тель

удлинитель (электрический)

جاکبابی (به قیاس با

шашлыч-ниц-а

шашлычница

 جاظرفی باال یا کنار،جاظرفی
سینک
سهراهی برق
کبابپز
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)اطالق میشود

) = جامدادیкарандашница

 آپاراتی،پنچرگیری

 الستیک/ پیاده کردن چرخ/مونتاژ

шин-о-мон-таж

Шиномонтаж

(شخص) دارای حس ششم

حس افزوده؛ فراحس

экстра-сенс

экстрасенс
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