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 .نندک یالن را بیان مک
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 مقدمه
 سـاختار   یاند، ول  ی خانواده هند و اروپای    ک از ی  ی و روس  ی فارس يها ه زبان کبا وجود این    

 ک تصغیر هم، در این دو زبان، بـه یـ  ی بیان معانيها  آنها متفاوت است، بنابراین، شیوه يدستور
 سـاخت   ي، بـرا  ی در مقایسـه بـا زبـان روسـ         یه مسلم است، زبان فارس    کآن چه   . ل نیستند کش
       ه کـ شـاید بـه همـین دلیـل اسـت           .  دارد يمتـر ک ي پسـوندها  ی تحبیبـ  یلمات مصغر بـا معنـ     ک

 مـورد   یل گـذرا و سـطح     ک را بـه شـ     ی تصغیر در زبان فارس    ی بیان معان  يها شناسان، شیوه  زبان
 پسـوند تصـغیر   ک فقط ی عمدتاًی دستور زبان فارسيها تابکدر . اند داده  و مطالعه قرار   یبررس

 ].165 ، پرویزي، خانلر241، قریب، پنج استاد [ .گیرد ی و مطالعه قرار میمورد بررس
ــی.س.ل ــاد کپیس ــداد زی ــوندهايف تع ــغیر را در ي از پس ــوان   ک تص ــا عن ــود ب ــاب خ      ت

ن پسـوندها بـه شـرح       ایـ . رده اسـت  ک ی بررس »ی زبان فارس  يساز  در زمینه واژه   یهای یادداشت«
 :اند ذیل

لمـات  ک سـاخت  يه بـرا کـ ) هک -ه، کا -، کق -، كو - ، کی- (كا–اربرد کپسوند پر  .1
 :رود یار مک و تحقیر به ی تصغیر، تحبیبیمصغر با معن
 ؛ك، آهوک، مرغکک، خانك، شهرک، طوطیك، لبخندك، خبرکخروس) الف
 ؛ك، پسرك، جمشیدكاحمد) ب
 .كر، شهکتابک، ك، دزدکخادم) ج

ضـعیف شـده،    « اشاره به عالمـت و نشـان         ي صفات برا  یاین پسوند، همچنین با بن برخ     
 .ک، بیشرمك، بدکتلخ: رود یار مک به »تضعیف شده

: رود یار م کبه  )  تصغیر یبا معن (لمات مصغر   ک ساخت   يه برا ک چه   –اربرد  کپسوند پر   . 2
 چه، حوضچه، بیلچه، نعلچهکمیزچه، بازارچه، دی

یـب بـا بـن    ک تحقیـر در تر یلمات مصغر بـا معنـ  ک ساخت يه براک) هه -( ه –پسوند  . 3
 ایـن  -آن (چلـه  ک. 2چلـه  ک.1، ) این پسـر  -آن  (پسره  . 2پسره  .1: رود یار م کلمات جاندار به    ک
 .، گرگه و غیره)نونواهه(، نانواهه )جلک

 .غیرهدنیاقشنگه، دهلوقشنگه و : ندک مثبت را هم بیان یتواند معن یالبته این پسوند م
: سـازد  ی مـ  ی تحبیبـ  یلمات مصغر با معن   ک خاص،   یه از اسام  ک ي –ار برد   کپسوند پر   . 4

 .و غیره) از جمشید (ی، جِم)از سلطان (ی، سل)از فاطمه (ی، فاطی، حسینیحسن
یـب بـا   ک در تری تحبیبـ یلمات مصغر با معنـ ک ساخت   يه برا کو   –ار برد   کم  کپسوند  . 5

 .یخو، دخترو، پسروش: رود یار مکلمه به کفقط چند 
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 ی بیان معن  ي شده و برا   ی وارد زبان فارس   کیه از زبان تر   ک) لو -اولو،   -(اوله   –پسوند  . 6
 .وچولو، قوزولوکوله، کزنگوله، مش: رود یار مکتصغیر به 

 بحث و بررسی
 یشناسـان روسـ     زبـان  ی علمـ  يارهاکلمات مصغر، در    ک ی اصل يها یخصوصیات و ویژگ  

 مصـغر بـا اهـداف    یاسـام «ه کـ  بر این عقیده است  کیپاوس.پ.گ.ستعصر گذشته بیان شده ا    
م اهمیـت  کـ  یـا   ي بودن چیـز   کوچکاغلب به واسطه آنها فقط      . اند  وارد زبان ما شده    یگوناگون

ل کمیـت یـا در مجمـوع شـ    ک، ی اوقات اسـم مصـغر شایسـتگ   یبرخ. شود ی بیان ميبودن چیز 
ه کـ نـیم   ک ی م یاغلب ما سع  . ندک یاد را بیان م    اشیاء، افراد در مقایسه با دیگر اشیاء و افر         کوچک

 ]. 256 ،کیپاوس[» لمات مصغر اسنفاده نماییمکت از ک و نزای بیان مفاهیم تحقیر، تحبیبيبرا
ـ ی مصغر در زبان روس  یه اسام ک دارد   یماندلشتام اظهار م  .ا.يا مراتـب بیشـتر از دیگـر    ه  ب
 ].48 مندلشتام[ نندک ی بیان مالن راک ظریف از خرد تا یها، همه مفاهیم و معان زبان

نشـان   ، خـاطر  ی تصغیر در زبان روس    ياربرد پسوندها کوینگرادف ضمن بیان وسعت     .و.و
ـ    يهمـدرد : تـرین مفـاهیم     آنها متفاوت  ۀه به واسط  کند  ک یم ، خشـم و    یاعتنـای  ی،طنز، تحقیـر، ب

 ].113 وینگرادف[ شوند ی بیان می مثبت و منفيها یارزشیاب
- ,ец, -ик, -чик, -ок(-ёк, -ёчек), -ица, -к– ي با پسـوندها یم اساکیباگورودیس.آ.و

очк(а),-ечк(а),-ичк(а),-ынка, -ушка, -ко, -ечка, -ико, ышко, -цо, -це, -ецо را 
 ی بیان مفهوم احترام و همچنـین معنـ        ي مصغر اغلب برا   یاسام«ه  کافزاید   یشمارد و م   یمصغر م 

 ].152، کیبوگورودیس[» روند یار مک به یتحبیب
 همچنـین   يو. دهد ی نسبت م  ی اصل ی ارزشیاب ۀ تصغیر را به مقول    يشاخماتف پسوندها .آ.آ

: سـازد  یل بافت جملـه خـاطر نشـان مـ      ک آنها را از نظر بیان مفاهیم خاص به          يت ساختار یماه
 ].35، شاخماتف[» روند یار مکل جمله به کثیر أ بیان تي تصغیر اغلب برايپسوندها«

ــه  ــ اهمیــت و ضــمن صــحبت راجــع ب ــياربرد پســوندهاک ــا معن ــی تصــغیر ب ، ی تحبیب
 زبـان  يسـاز  اربردترین مقولـه واژه کـ  از پـر  کیی«ه آنها کسازد  ی خاطر نشان م   کیبوالخفس.آ.ل

 ].110 کیبوالخفس[» شوند ی محسوب میروس
 .روند یار مک به یلمات مصغر در محاوره و آثار ادبک یدر زبان روس

 یلمـات مصـغر بـا معنـ       که  کـ  بر این عقیـده بودنـد        19رن   نیمه اول ق   یشناسان روس  زبان
 .باشند یلمات مشتق مطرح مکه به عنوان کآیند بل یلمات مستقل به شمار نمک، یتحبیب
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یـب مسـتقل در نظـر       ک تر ک را به عنـوان یـ      ی تحبیب ییبات مصغر با معن   کشاخماتف تر .آ.آ
 ي اثبات ادعـا   ي برا يو. دهد ی م لمه نسبت ک ک تغییر یافته ی   يها لکه آنها را به ش    کگیرد، بل  ینم

ننـد و  ک یلمه ایجـاد نمـ  ک ریشه  ی اصل ی در معن  یه پسوندها تغییرات اساس   کدارد   یخود اظهار م  
 یابنــد ییــب بــا اســم هویــت مــکه در ترکــباشــند، بل ی واحــد و مســتقل نیــز نمــی معنــيدارا

 .]462 شاخماتف.آ.آ[
 ی مصـغر بعضـ    یه اسـام  کـ رد  دا ی مصغر اظهار مـ    یگرچ راجع به ابعاد مختلف اسام     .يا.ن
 و собачонка,платчишка: ننـد ماننـد  ک ی تحقیر را بیان م    ی و معن  ی بودن شی  کوچکاوقات  
 در собачка, платочок: انـد  ل خـود زیبـا و جالـب   ک اوقات هم با توجه به فرم و شیبعض

گـرچ،  .يا. ن[.ننده و در مورد دوم آنها را جالب یا مثبت نامید        کتوان آنها را تحقیر      یمورد اول م  
109[. 

 ينـد و بـرا    ک ی مـ  کیـ ک پسـوندها را تف    ی تصغیر و دیگر معان    ی همچنین معن  كواستو.خ.آ
 مصغر بیـانگر انـدازه      یاسام«:  قائل است  ی خاص ی صرف يها  پایانه ی تحبیب ی مصغر با معن   یاسام

 – стол – столик, сарай – сараец, дерево: بـه عنـوان مثـال   . »باشـند  ی مـ ی شیکوچک

деревцо, рука – ручка, часть –частицаه کـ ننـد  ک ی نیز بیان مـ ي دیگری آنها معانی ول
– день –денёк, солнце – солнышко, вода:   تصــغیر اشــتباه شــودینبایــد بــا معنــ

водишка  
شـوند و در     ی م کیک تصغیر تف  ی از معن  ی خاص ی صرف يها  و تحقیر با پایانه    ی تحبیب یمعان
 .]130 كواستو.خ.آ[ گیرند یر م قراي مقوله دستورکواقع در ی
 تصـغیر   ي با پسوندها  ی اسام ی ابعاد و معان   ی وسعت و گستردگ   یبوسالیف به خوب  .يا.ف
، ارتباط گوینده نسبت بـه      یتوانند اندازه شی   یور م ک مذ یه اسام کدارد   یند و اظهار م   ک یرا بیان م  

، یتحبیبـ ) یعنـ م(ت، رنـج،    کـ ، نزا یموضوع گفتار و همچنین نسبت به شـنونده، صـلح و آشـت            
 .نندک و تحقیر را بیان ینارضایت
 قـدیم  یدر زبان روس«: رده استک ساخت این پسوندها را نیز مشخص کی سبی ویژگ يو
 کو قبـل از سـب   ...شـده اسـت   ی استفاده می، از این پسوندها در سطح وسیع  ی محل يها و لهجه 

-133بوسالیف  .يا.ف[ ده بود رک محدود   ياربرد آنها را تا حد زیاد     ک اسالو   -لیسا  ک، زبان   یادب
134[. 

 بـر ایـن     يو. ردکـ  تصـغیر معطـوف      ي با پسوندها  ی به اسام  يف توجه زیاد  کساکآ.س.ك
 از  يل جدیـد  کنند، فقط ش  ک ی اشاره م  یه به اندازه شی   ک ایی   ییب با اسام  که در تر  کعقیده است   
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  آن ی صرف يها ل و ظاهر آن، بخصوص در پایانه      ک دیگر اسم در ش    یسازند، به عبارت   یلمه را م  ک
 .]53ف کساکآ.س.ك [

دیگر قرار گیرند و به همین دلیل   ک ی يتوانند بر رو   ی تصغیر م  يف، پسوندها کساکبه نظر آ  
 يهـا  پایانه« و   » تصغیر نوع دوم   ی صرف يها پایانه«،  » تصغیر نوع اول   ی صرف يها پایانه«آنها را به    

 تصـغیر   يه پسـوندها  کـ د  دار ی همچنـین اظهـار مـ      يو. ندک ی تقسیم م  » تصغیر نوع سوم   یصرف
او در ایـن زمینـه،     . ساز تبدیل شوند    واژه ي تصغیر را از دست بدهند و به پسوندها        یقادرند معن 

 :آورد ی را شاهد مثال مц-پسوند
венец, дворец, коссица, девица, крыльцо- кольцо 

 مناسـبات    سـو و بیـان     ک تصغیر از ی   ی معن کیک تصغیر را به تف    ي پسوندها پاتبنیا دقیقاً .آ.آ
 بـا   یه اسـام  کـ  دیگر پرداخته و بـر ایـن عقیـده اسـت             ي از سو  ی گوینده نسبت به شی    یشخص

 .]92پاتبنیا .آ.آ[ثیر بگذرانند أ جمالت دیگر تيها توانند بر بافت ی تصغیر ميپسوندها
 ی خاصـ یل بافت جملـه معنـ  ک تصغیر قادرند به يه پسوندهاکشاخماتف معتقد است   .آ.آ
 .]35 شاخماتف.آ.آ[بدهند 
 کمـ که بـه    کـ  يا  تصغیر به عنوان وسیله    يمندلشتام قاطعانه به اثبات ارزش پسوندها     .ا.يا

 را  ی و دیگر خصوصیات اخالق    ی روح يها ، شرایط و موقعیت   ي معنو ینقاش، لحظه زندگ  «آنها  
، گوگـل و  کی آثار داستایفسـ يها  اثبات این مسئله از مثاليپردازد و برا  ی، م »شدک یبه تصویر م  

 .گیرد ی مکمکیدف گریبا
 کیراسـف و اوستروفسـ    ک، تورگنیـف، ن   يه تالسـتو  کـ نـد   ک ی همچنین خاطر نشان مـ     يو

     اشـاره   ی آنهـا در زبـان روسـ       ي تصغیر قائلنـد و بـه نقـش واال         ي پسوندها ي برا ياهمیت زیاد 
 .نندک یم

 مختلف ایـن    ی و معان  ی تصغیر در زبان روس    يوینگرادف ضمن بیان اهمیت پسوندها    .و.و
 تصـغیر را از دسـت بدهنـد و          یه معنـ  کـ ن است   که این پسوندها مم   کدارد   یا، اظهار م  پسونده

 این پسوندها را يو. لمات مستقل وجود داردکان تبدیل آنها به ک ام ی بگیرند، یعن  ي جدید یمعن
از . نـد ک ی تقسیم م  ینث و خنث  ؤر، م ک مذ ی صرف يها  به چند گروه پایانه    ی صرف يها از نظر پایانه  
ه کند  ک ی قرار داده و خاطر نشان م      ی مورد بررس  ی این پسوندها را از نظر معن      يو،  ينظر دستور 

ـ  ی معني داراушк-به عنوان مثال پسوند  ец– در پسـوند . باشـد  ی مـ یاعتنـای  ی تحقیر یا طنـز و ب
 بیشتر  یاعتنای ی، تحقیر و ب   ی، صلح و آشت   ي، همدرد ی تحبیب یوضوح معان  ик–نسبت به پسوند    

 .]122ف وینگراد.و. و[ .است
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ـ  ک از پر  کی تصغیر ی  ي، پسوندها کیبوالخفس.آ.به نظر ل    زبـان   يسـاز   واژه ۀاربردترین مقول
بیـر  ک ایـن گونـه سـاختار پـس از انقـالب             ی، ویژگـ  يبـه اعتقـاد و    . شوند ی محسوب م  یروس

ـ   کقبل از انقالب، این تر    .  تغییر یافته است   یسوسیالیست خصـوص در زبـان مطبوعـات       ه  یبـات ب
 .]110 کیبوالخفس.آ. ل[ رفته است یار مک طنز به ي برايا ان وسیلهپرولتاریا، به عنو
:  پسـوندها اشـاره شـده اسـت        ی همچنین به نقش بافت جمله در تعیـین معنـ          يدر آثار و  

رونـد   یار مـ ک به یلمات مشخص و معینک با ی تحقیر مستقیم تحبیب ی از پسوندها، با معن    یبرخ«
 .]110 کیبوالخفس.آ. ل[» )در بافت جمله(

 تصـغیر را بـر      ي پسـوندها  یدمنت یف، معـان   .آ. آ »یلمات مصغر در زبان روس    ک«ر مقاله   د
 ی، معنـ  يبـه اعتقـاد و    .  و طنـز   کـی  نزدی ی تضعیف شده، معن   ی، معن یتحبیب -تصغیر: شمارد یم

 با انـدازه و حجـم       یلمه غیر مصغر بیانگر شی    که  کشود   ی در اسم ظاهر م    ی زمان یتحبیب -تصغیر
 را بـه اسـم      کیوچکـ  و   یه نتوان بزرگ  کشود   ی در اسم ظاهر م    ی زمان یب تحبی یمعن.  است یمعین

 بر هوش و يا لمه غیر مصغر به گونه  که  کشود   ی بیان م  ی تضعیف شده هنگام   ینسبت داد و معن   
 .]50 دمنت یف.آ. آ[ ثیر بگذاردأحواس ما ت

 يا بـه نـدرت بـه پسـونده     ی دستور زبان فارس   يها تابک گفته شد، در     ه قبالً کهمان طور   
، راجـع بـه   دسـتور مفصـل امـروز   تـاب  کتر خسـرو فرشـیدورد در    کد. تصغیر اشاره شده است   

  ایـن عناصـر عبارتنـد از     : ساز تصغیر، فقط چند پسوند را مشخص نموده اسـت           اسم يپسوندها
 يهـا   و صـورت »غالـه  «و) »یزه«، »یژه«، »ژه«( مختلف آن يها  و گونه»جه «،»ویه «،»ک، گ ك-«

، باغچه، بابویـه، نـایژه، دوشـیزه، مـژه، بزغالـه،         کمرغ: مثال .»وله« و   »له«،  »لهگا« یدیگر آن یعن  
 .]194 فرشید ورد[  فعال است و بقیه نه»چه «و» ك-«از این میان . ندولهک اله،کپر

 يهمان طـور  . ردک و مطابقت بین صفت مصغر و موصوف مصغر اشاره           یباید به هماهنگ  
، نبایـد نقـش بافـت جملـه را نادیـده      ی تحبیبـ یصغر با معنلمات مک اشاره شد، در بیان ه قبالً ک

 يا نندهکلمات، نقش تعیین    که لحن گفتار هم در بیان این گونه         کر است   کالبته الزم به ذ   . گرفت
 .دارد

ــ  ــان روس ــزای  یدر زب ــش بس ــه نق ــت جمل ــ در ی باف ــز ک ــغر کاربرد طنزآمی ــات مص  لم
ــ  ــا م ــدک یایف ــارت . ن ــه عب ــغیر  یب ــاخت تص ــاس س ــه و اس ــز پای ــ، طن ــک را تش ــد ییل م  .ده

)красавчик, идейка, умненький, культурненький( 
ـ کوچـ ک چیـز  که بیانگر یک يیب پسوندکدر اینجا طنز در نتیجه تر   ارزش اسـت و   ی و ب

 ي داراه قاعدتاًک يبدین ترتیب پسوند . آید یوجود م ه   است، ب  يا  جایگاه ویژه  يه دارا ک يا لمهک
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 .گردد ی تبدیل می شیوه و ابزار بیان مفهوم نفکعنوان ی است از طریق طنز به ی مثبتیمعن
، بایـد اذعـان     یلمات مصغر در زبان روس    ک ی معان یبا توجه به مسائل مطرح شده و بررس       

 موارد با زبان ي در بسیاری در زبان فارس   ی تحبیب یلمات مصغر با معن   ک بیان   يها ه شیوه کداشت  
 :  زیر مشاهده نموديها ها را در قالب مثال  تفاوتتوان این یبه عنوان مثال م.  تفاوت داردیروس

Ну это уже год, как мы регулярно ходим в бассейн плавать.Всегда по 

субботам до обеда на часик. 

هـا قبـل از    همیشـه شـنبه  .  رویـم ی شنا به استخر م يه ما بطور منظم برا    ک است   ی سال کی
 .ساعت ک یيناهار برا

Дача родителей недалеко, всего часок езды. 

 . راه بیشتر نیست ساعتک است، در مجموع یک والدین نزدییخانه ییالق
Годика через два побеседуем. 

 .ردکصحبت خواهیم  سال پس از حدود دو
Десять раз вертела в руках каждую тряпочку, каждый грош. 

 .گرداند یدستانش م  را دريپشیز )هر(وی کوچکه پارچه کتاو ده بار هر
Можно выбрать такую речку, где, скажем, на двести километров нет 

никакого жилья. 

 آن هیج   يیلومترک 200ه تا شعاع    ک یرد، جای کانتخاب   را کیوچکرودخانه  توان چنان    یم
 . نباشديا خانه

Выступали, правда, концертик не очень хороший ну, были там у них 

выступления, солисты там... 

 نوازان کردند، در آنجا تک زیاد خوب نبود، اجرا     ه حقیقتاً ک ینسرتکآنها برنامه خود را در      
 .بودند

Змеиная улыбочка, пальцы как червяки. 

 .رم مانندک مارگونه، انگشتان لبخند
Я его даже возненавидела на минуточку какую-то. 

 .متنفر شدم) لحظه( دقیقه ک یيا بریمن از او حت
Но я же не виноват, куда ни пойдёшь, нужны какие-то бумажки. 

 .الزم استاغذ ک ي سرک یيه به روک من مقصر نیستم، هرجا یول
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سـاز   لمهک ي مصغرساز را باید به عنوان پسوندها      يه آیا پسوندها  کال  ؤجواب به این س    در
ه آنهـا در موقعیـت و شـرایط حـد وسـط             کـ ت، معتقد است    ل و ظاهر دانس   کیا تغییر دهنده ش   

 .]663 وینگرادف.و.و[ لمه ساز و تغییر دهنده ظاهر قرار دارندک يپسوندها
 یباشند و معـان    ی م ياربرد زیاد ک ي دارا ی در متون روس   ی تحبیب ی تصغیر با معن   يپسوندها

 و مفـاهیم،    ییـن معـان    درست ا  ك در ياغلب برا . نندک یمختلف وابسته به بافت جمله را بیان م       
 يالت زیاد کدر اینجا مسائل و مش    .  و مطالعه قرار گیرد    یل بافت جمله مورد بررس    کالزم است   

 غیـر   يهـا   شـیوه  کمـ ک بـه    یور در زبان فارس   ک از مفاهیم مذ   يبسیار.آید   یدر ترجمه بوجود م   
 را  یان فارس  در زب  ی روس ي پسوندها ی بیان معان  یدر ادامه، ما چگونگ   . شوند ی بیان م  يساز واژه

 و مطالعـه قـرار      ی مورد بررس  ی گرفته شده از محاوره و آثار نویسندگان روس        يها در قالب مثال  
 .دهیم یم

метров двести оттуда небольшое болотце.  
 . قرار داردکیوچک آنجا باتالق يست متریحدود دو  ...

در زبـان    . تصغیر دو بار توسط صـفت و پسـوند بیـان شـده اسـت               ی معن یدر جمله روس  
و  болотцеلمـات   ک. شود یاستفاده م » ي– کوچک« بیان این مفهوم فقط از صفت        ي برا یفارس

небольшое болотцеز ینجا مفهوم متمایدر ا. شود ی ترجمه م»کوچکباتالق « ی در زبان فارس
 .رود ی از بین میدر زبان روسнебольшое болото и небольшое болотцеیب کننده دو ترک

Я же считаю дурочками, идиотками людей, которые упираются, не 

хотят, сопротивляются.  

 .دانم ینند، احمق و ابله مک یه لجاجت مک را يمن افراد
ه کـ  وجود ندارد، زیرا ی تحبیب- تصغیری بیان معنيها ان استفاده از شیوه  کدر این جمله، ام   

     »بـه عنـوان احمـق و ابلـه        «تنهـا ترجمـه     . شـوند  ییب نم ک احمق تر  ة آنها با واژ   یدر زبان فارس  
ه غیـر قابـل     کـ رسـد    ی، به نظر م   ی در عبارت روس   »ینرمش، نرم « یتواند مطرح باشد و معن     یم

 .ترجمه باشد
Вы почему боитесь одну меня оставить? Хоть на один денечек! 

  روزک یيترسید مرا تنها بگذارید؟ اگرچه برا یشما چرا م
 .رود یار مک به »روز«ان بیان این مفهوم وجود ندارد و فقط واژه ک جمله نیز امدر این

Давай на вокзал. Там ресторанчик небольшой. 
 . قرار داردکیوچکدر آنجا رستوران . برویم) راه آهن(بیا به ترمینال 
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ه در کـ  شود، در حـالی  یاین مفهوم بیان نم» کوچک« بدون استفاده از واژه  یدر زبان فارس  
 .ندک ی هم مفهوم تصغیر را بیان مнебольшой بدون صفت ресторанчик واژه یزبان روس

-А фильм старый? –Нет, он совсем свеженький.  
  است؟ ی فیلم قدیم-
 . جدید استامالًک) او(  نه-

لمـه  ک از یدر زبـان فارسـ  .  دارديدکی  مفهوم تأсовсем قید کمکدر این مثال پسوند به    
 .شود و مفهوم تحبیبی در جمله وجود ندارد ی استفاده م»دیدج«

-Мама уже слишком старенькая.  
 ).است(  پیر شدهیمادر دیگه خیل

در تفـاوت بـین   . ، غیر قابـل ترجمـه اسـت   یدر اینجا مفهوم بیان شده توسط پسوند روس       
 .رود ی از بین مстарая и старенькаяلمات ک

-Ты безумный, легкомысленный, глупый мальчишка. 
 ).یهست( سر و احمق کر، سبکف ی ب پسربچهتو

 " ، بچـه сын"پسر( رود یار مکلمه پسر بچه به ک мальчик معادل واژه یدر زبان فارس
ребёнок".(معادل واژه мальчишка »  در محـاوره، معـادل واژه   .  اسـت »کوچـ کپسر بچـه

мальчишенька, парнишка عـدم  « تصغیر، مفهوم یوه بر معن عالی است، ولكلمه پسرک
 .ندک ی را بیان م»رضایت

Речки там отличные.  
 ).هست( وجود دارد )عالی(خوبی کوچک يها در آنجا رودخانه

 پـذیر   انکـ  امی، بیـان ایـن معنـ   »کوچک«در این مثال نیز تنها در صورت استفاده از صفت     
 .باشد یم

Лидочка, принеси журнал.  
 .مجله را بیاور )جان( عزیزم يلیدا
 ایـن منظـور، از   يبـرا . رود یار نمـ کـ ، پسـوند بـه     ی تحبیب ی بیان معن  ي برا یزبان فارس  در

 .شود ی استفاده م»!خوشگلم« ،»!دلبرم« ،»جان« ،»عزیزم«لمات ک
На, выпей валерьяночки!..Ну давай! Ну открой ротик..Чайку тебе с 

малинкой? 
 ؟يخور ی مک را با تمشيتو چا. نکدهنت را باز . یگهبخور د ...خب، والرین را بخور
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اما ایـن مسـئله در   . شود یلمات مصغر استفاده نمکها از    در صحبت با بچه    یدر زبان فارس  
 ،»دهـن  «)جامـد  (یلمـات اصـل  کبـه همـین دلیـل در ترجمـه از       .  رایج است  امالًک یزبان روس 

 ی تصغیر و تحبیب   یروند، در نتیجه معن    یار نم کلمات مشتق آنها به     کشود و    ی استفاده م  »والرین«
 .شود یهم بیان نم

 نتیجه
لمـات مصـغر بـا    ک در سـاخت  ي زیـاد ي پسوندهایزبان روس ه گفته شد درکهمان طور  

آمـوزان    زبـان  ي آن را بـرا    ك آنها، فهم و در    یتنوع ساختار و معان   . ت دارند ک مشار ی تحبیب یمعن
. گـردد  یر ترجمه و آموزش این مبحث مهـم مـ       د يل نموده و باعث اشتباهات زیاد     ک مش یایران

 و ی در دو زبان فارسـ ی تصغیر و تحبیبی بیان معانيها موجبات ایجاد تفاوت در شیوه     این خود 
 .گردد ی را باعث میروس

 بیـان   يبـرا . ننـد ک ی بیان م  ی تحبیب ی تصغیر را فراتر از معن     ی، پسوندها معن  یدر زبان فارس  
 از  یبرخـ . شـود  ی توضـیحی اسـتفاده مـ      - یمیلـ کلمـات ت  ک از دیگـر     ، معمـوالً  یمفهوم تحبیبـ  

 .روند یار نمک معاصر به یور در زبان فارسک مذيپسوندها
 را در زبـان  ی تصغیر و تحبیب   ی بیان معان  يها  تمام شیوه  یبایست ی م یآموز ایران  بنابراین زبان 

 .ید انتخاب نمای معادل آن را در زبان فارسيها  بیاموزد تا قادر باشد شیوهیروس
. ردکـ  را فرامـوش     يت گفتـار  یـ  و مفهـوم بافـت جملـه و موقع         یت معنـ  یـ د اهم یالبته نبا 

 همچنـین   يو. دهـد  ی نسـبت مـ    ی اصـل  ی تصغیر را به مقوله ارزشـیاب      يشاخماتف پسوندها .آ.آ
            ل بافــت جملــه خــاطر نشــان کــ آنهــا را از نظــر بیــان مفــاهیم خــاص بــه يت ســاختاریــماه
 ).35شاخماتف ( .»روند یار مکل جمله به کثیر أ بیان تيغیر اغلب برا تصيپسوندها «:سازد یم

. لمات مصغر دارند  ک در قالب و ساختار      ی تحبیب ی در بیان معن   يپسوندها نقش بسیار زیاد   
الزم بـه   .شـوند  ییب مـ  ک تر ی اسام ياند و با بسیار     قابل توجه  یتعداد این پسوندها در زبان روس     

ـ     ییب م کلمات نیز تر  که پسوندها با دیگر     کر است   کذ  آنهـا   کمـ ک بـه    یشوند، مانند صفات، ول
 ي در بسـیار   یه در زبـان فارسـ     کـ  یدر صـورت  . شوند ی ساخته نم  ی تحبیب یلمات مصغر با معن   ک

ـ  ی مصغر در زبـان روسـ      یاسام. نیمک ی تصغیر را بیان م    ی صفات، معن  کمکموارد به    مراتـب  ه   ب
 .نندک یالن را بیان مک از خرد تا  ظریفیها، همه مفاهیم و معان بیشتر از دیگر زبان

آمـوز   ، زبـان ی به فارسی مورد نظر در ترجمه از روسی بیان دقیق معان   يقبل از هر چیز برا    
 موارد هـم    یدر برخ . استفاده نماید  )، صفات، قیود و غیره    یاسام (یمیلکلمات ت ک باید از    یایران
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ان کـ  اوقـات هـم ام     ی و بعضـ    را بیـان نمایـد     ی این معان  ی عبارات توصیف  کمکناگزیر است به    
 بـه   ی روسـ  ي پسـوندها  یلفظا ، تحت کیانیکبیان م .  وجود ندارد  ی تصغیر و تحبیب   یترجمه معان 

ـ           یپـذیر نمـ    انک در ترجمه ام   ی فارس يها  معادل کمک      یباشـد و باعـث بـروز اشـتباهات فراوان
 .گردد یم
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