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Abstract 

The verb is one of the important pillars of grammar, the structure of which is 

disputed by grammarians. Hence, research to remove ambiguity has become one of 

the most important necessities of grammar. In this article, with a comparative study 

of verb structure in both Persian and Spanish, with regard to the verbs of the book 

"El libro de los abrazos" and its Persian translation, first the cause of disagreement 

about verb structure, then the way out of them provide an appropriate comparative 

classification of verb properties in both languages. During the research, it was found 

that the main reason for the disagreement about the structure of the verb is related to 

the type of division of language morphemes by the experts and the position of the 

preposition in it. After reviewing, we put the preposition below the lexical 

morpheme and considered the result of noun / adjective / adverb / verb / 

preposition+ verb as "compound verb" and the result of noun / adjective / adverb + 
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derivative verbs as "derivative verb". In addition to providing a comparative division 

of verb structure in two languages and removing ambiguities about derivative and 

compound verbs, it became clear what the reason for the frequency of compound 

verbs in Persian compared to Spanish was. 
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 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

  219 -  199، 1401، شهريور 6، شمارة 22ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي ماه

افعال فارسي و اسپانيايي باتأكيد بر كتاب بررسي ساختمان 
  1ها دلبستگي

  *فر فاطمه بيات
  ***عباسعلي وفايي ،**نجمه شبيري

  چكيده
فعل يكي از اركان مهم دستوري است كه دربارة ساختمان آن بين دستورنويسـان اخـتالف   

مهمتـرين  نظرهايي وجود دارد. از اين رو،  بررسي جهت زدودن گرد ابهام از آن به يكي از 
هاي دستور زبان بدل شده است. در اين مقاله با بررسي تطبيقي ساختمان فعل در ¬ضرورت

اثـر گالـه آنـو و ترجمـة      "دلبسـتگيها "دو زبان فارسي و اسپانيايي،  با نظر به افعالِ  كتاب 
فارسي  آن از نازنين نوذري،  ابتدا علت اختالف نظرها دربارة سـاختمان فعـل، سـپس راه    

ت از آنها  را بيان ميكنيم و يك طبقه بندي تطبيقيِ مناسب با خصوصـيت فعـل در   برون رف
هر دو زبان (فعل ساده، فعل اشتقاقي، فعل مركب)  ارائه ميدهيم. گفتني است  طي تحقيـق  
مشخص شد كه علت اصلي اختالف نظرها دربارة ساختمان فعل،  بـه نـوع تقسـيم بنـدي     

و جايگاه حرف اضـافه در آن  برميگـردد. پـس از    تكواژهاي زبان از سوي صاحب نظران 
بررسي، حرف اضافه را در ذيل تكواژ قاموسي قرار داده و حاصلِ اسم/ صفت/ قيد/ فعـل/  

و  حاصل  اسم/ صفت/ قيد+ ونـدهاي اشـتقاقيِ فعلسـاز را     "فعل مركب"حرف+ فعل را 
كـرديم و اينگونـه    دانستيم و ساخت فعل مركب را نيز در پنج طبقـه ارائـه    "فعل اشتقاقي"
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عالوه بر ارائه تقسيم بندي  تطبيقي از ساختمان  فعل در دو زبان و رفع ابهامات دربارة فعل 
اشتقاقي و مركب، مشخص شد علت بسامد افعال مركب در زبان فارسي نسـبت بـه زبـان    

 اسپانيايي چه بوده است.

  ه.فارسي، اسپانيايي، ساختمان فعل،  تكواژ، ، ترجم ها: دواژهيكل
 

 . مقدمه1

زبان فارسي و زبان اسپانيايي هر دو از خانوادة زبان هند و اروپايي هستند، خانوادة زباني كه 
در «تقريباَ نيمي از جمعيت جهان به آن به عنوان زبان نخسـت تكلـم ميكننـد و قلمـرو آن     

ه شـده  سراسر اروپا و قسمت پهناوري از آسيا، امريكا، اقيانوسيه و آفريقاي جنـوبي پراكنـد  
) هر دو ايـن زبانهـا در ردة زبانهـاي صـرفي قـرار دارنـد.       2: 1386(انوري و گيوي،» است

همچنين اين دو زبان طي ارتباط زباني با ديگر زبانها به داليل گوناگون از جمله مهاجرتهـا،  
ان اند؛ چنانكه زبان فارسي با ورود اسالم به ايران، و زب استعمارها و وابستگيها تغييراتي يافته

اند.  اين دو زبان در قـرن بيسـتم    اسپانيايي در قرن هشتم تأثير بسياري از زبان عربي پذيرفته
اند و در طي زمـان در برابـر    هاي علمي و فني بسياري از زبان انگليسي بوده نيز ميزبانِ واژه

هاي جديد از فرايندهايي چون گسترش معنايي، وام گيري، ساختن سرواژه، جعل  ورود واژه
 اند.  اژه و تركيب و اشتقاق بهره بردهو

ساخت واژگان از طريق فرآيندهاي تركيب و اشتقاق، جايگاه ويژهاي در دستور هر دو 
زبان داشته؛ چنانكه  دستورنويسان در اولين دستورزبانهاي فارسي كه به تأثير از قواعد عربي 

دستور عبدالعظيم خان قريب  اند، با عنوانِ جامد و مشتق؛ و در دستورهاي بعد از نوشته شده
بـا عنـوانِ تركيـب و اشـتقاق بـه آنهـا        - كه به تأثير از دستورهاي اروپـايي نوشـته شـدند   - 

اند. در اين بين، در كتابهاي دستورزبان، شاهد آشفتگي بين مباحث اشتقاق، تركيـب   پرداخته
ه (همچـون  ايم.  در دستورزبانهاي  اسپانيايي بـا وجـود اينكـ    و مركب در ساخت فعل بوده

انـد  نيـز    ديگر زبانهاي برگرفته از التين) از همان ابتدا به تأثير از دستورالتين  نوشـته شـده  
اختالف نظر دربارة ساخت فعل از طريق اين دو فرآيند (فعل مركب و فعل اشتقاقي) ديـده  

  ميشود .
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 پيشينه پژوهش 1.1

رو با توجـه   يناز ساختمان فعل سخن گفته شده است، از ا يفارس يدر اغلب دستورزبانها
ـ    يگنجـد مقال نم ينذكر آنها در ا ينكهبه ا  ةنوشـت » سـاختمان فعـل  « ةخواننـدگان را بـه مقال

 يِدستور زبان فارس  يمقاله، ساختمان فعل  از كتابها ين. در ايدهيمارجاع م ييوفا يعباسعل
 ،»يدوردفرش «، دستور مفصل»ارژنگ «دستور امروز،  »يخانلر«، دستور »ام پوريخ«پنج استاد 

 يـه بـر پا  ي، دسـتور زبـان فارسـ   »زاده يبطب «فعل يتدستور ظرف ،»يويو گ يانور «دستور
شده و پس از  يانب» حق شناس و همكاران «ي، دستور زبان فارس »ينيمشكوه الد «يگشتار
از  يـدي جد يو دسـتور دانـان، طبقـه بنـد     يسـان نو سـتور د ينا ينمود و نقد آرا ييِبازنما

 ساختمان فعل ارائه شده است.

نقدي بر سير تاريخي ساختمان فعـل  « سيدمهدي رحيمي و علي قبادي نيا  نيز در مقالة 
در يك مطالعة درزمـاني بـه بررسـي     » مركب در كتب مهم زبانشناسي و دستورزبان فارسي

 اند. فعل  پرداختهنگرشهاي مختلف دستورنويسان دربارة ساختمان 

در يك نگاه كلي در تقسيم بندي دستورنويسان فارسي از ساختمان فعل،  به فعل ساده، 
فعل پيشوندي، فعل مركب،  فعل مركب پيشوندي،  فعل گروهي، عبارت فعلي و فعل الزم 
يك شخصه اشاره شده است و  اختالف نظر بر سرفعلهاي مشتق و فعلهاي جعلـي نيـز در   

 ديده ميشود. دستورزبانها

اند  در زبان اسپانيايي، اغلب دستورنويسان  ساختمان فعل را به ساده و مشتق تقسيم كرده
هاي زباني با پسوندهاي اشـتقاقي   و معتقدند فعل يا از مصدر[فعل ساده ]،  يا از ديگر مقوله

 (Tadea Díaz Hormigom, 2011, p.5 )ميشود  فعلساز [فعل مشتق] ساخته 

رومانيـايي و   - )  زبانشـناس و اسـتاد ايبـرو   Juan Sánchez Méndez مندز (خوان سانچز 
 La) متخصص تاريخ زبـان اسـپانيايي در مقالـة سـاخت كلمـات مركـب از نظـر تـاريخي        

formación de palabras por composición desde un punto de vista   histórico) ضمن اشاره به
ب، به عدم وجود يك مبناي نظري تـاريخي دربـارة    تاريك بودن مرز كلمات  مشتق و مرك

 ساخت كلمات مركب در دستورهاي تاريخي اشاره ميكند و ميگويد:

نوشته شـده   70از روي آثاري كه به زبان اسپانيايي دربارة ساخت كلمات تا اواخر دهه 
ركب است، اينگونه استنباط ميشود كه تقريباً هيچ پيشرفتي در روش شناسي تحليلِ كلمات م

وجود ندارد و هر نويسنده طبقه بندي خود را ارائه ميدهد كه ويژگي همـة آنهـا پراكنـدگي    
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نظري با توجه به روند زباني است؛ چنانكه گفتة نويسندگان ملغمهاي بين مطالعه در زمـاني  
 (  (Sánchez Méndez, 2009, P.105و همزماني است 

زبان،  با مطالعهاي درزماني به ساخت  وي با اشاره به آشفتگي در  برخي كتابهاي دستور
مركب و ارتباط آن با اشتقاق ميپردازد و اين استدالل دستورنويسـان را كـه قائـل بـه فعـل      

هاي پيش در زبـان بـوده و   اشتقاقي در زبان اسپانيايي هستند و معتقدند فعل مركب در سده
قط بـه دو صـورت سـاده و    اكنون از بين رفته و از آن پس ساختار فعل در زبان اسپانيايي ف

اشتقاقي است را به چالش ميكشد.  در قسمت فعل اشتقاقي اطالعات بيشتري در اين بـارة  
 ارائه خواهيم كرد.

 
 فرضية پژوهش 2.1

الف) اختالف نظرها در ساختمان فعل بـه اخـتالف نظـر دسـتوردانان و دستورنويسـان در      
برميگردد و جايگاه نسبي تكـواژ دسـتوري كـه از     "وند"تقسيم بندي تكواژها و در پي آن 

لحاظ معنا وابسته و از لحاظ شكل ميتواند مستقل باشد، منشـأ بسـياري از اخـتالف نظرهـا     
 شده است. 

م افعال مركب با همكردهاي رايج در زبان اسـپانيايي، بسـامد بـاالي    ب) علت بسامد ك
  افعال ساده و اشتقاقي در اين زبان است؛ برعكس آنچه در زبان فارسي شاهد آن هستيم.

 
 روش پژوهش 3.1

با عنايت به ارتباط چهار سـطح زبـان؛ واج شناسـي، صـرف، نحـو، و  معنـي شناسـي، در        
ه،  از منظر علم صرف و طبق آنچه در فرضية پـژوهش  پژوهش حاضر براي رسيدن به نتيج

مطرح شد بررسي را از تكواژهاي دو زبان آغاز و به اتفاق نظري دربارة جايگاه تكـواژ آزاد  
اثـر گالـه آنـو و ترجمـة آن از      "دلبسـتگيها "دستوري ميرسيم، سپس با بررسي افعال كتاب 

دو زبان فارسي و اسپانيايي ارائـه و  نازنين نوذري  به صورت تطبيقي  ساختمان فعل  را در 
  بررسي ميكنيم.
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 . طبقه بندي تكواژها2

 زبان فارسي 1.2

در تعرف تكواژ آمده است:  واحدي بزرگتر از واج گفته ميشود كه شامل دو دسـته اسـت:   
آنهايي كه به طور مستقل و بي همراهي تكواژي ديگر ميتواننـد در جملـه   » تكواژهاي آزاد«

كه به تنهايي نميتوانند در جمله به كار رونـد. (غالمعلـي     "تكواژهاي مقيد" ظاهر گردند و
) هر كدام از اين تكـواژ  66: 1394)  (طباطبايي، 52و 51: 1395) (شقاقي،256: 1374زاده، 

 ها شامل دو طبقه هستند كه در شكل ذيل مشاهده ميكنيد

 

 : تكواژ در زبان فارسي1شكل

بين دستورنويسان دربارة جايگاه حرف اضافه در شكل بـاال  اخـتالف نظـر هسـت. در     
ادامه با تعريف انواع تكواژ، جايگاه مناسبي براساس اين پژوهش  براي حرف اضافه اتخـاذ  

 خواهد شد.

 كـار  بـه  ديگـري  تكـواژ  در وابسته صورت به و دارد مستقلي معناي  قاموسي: آزاد تكواژ

 ماننـد:   ميشـود،  گفتـه  جستجوست به آن قاموسي قابل فرهنگها در كه جهت آن از،  نميرود

) اكثر دستورنويسان چهار دستة اسم، صفت، قيد و فعل 79: 1391وفايي، ( سقف كاغذ، دفتر،
دستور زبان فارسـي،  «و مشكوه الديني در كتاب را در ذيل تكواژ آزاد قاموسي قرار ميدهند 

) 1386،14را نيز اضـافه ميكنـد.(   "حرف اضافه"به اين دسته، » واژگان و پيوندهاي ساختي
ه صورت وابسته در تكواژ ديگري به كار نميروند  و در باتوجه به اينكه حروف اضافه نيز ب

فرهنگها ثبت شده است، ما نيز حرف اضافه را در اين دسته قرار ميدهيم. گفتني است اغلب 
 دستورنويسان حرف اضافه را در ذيل تكواژ آزاد دستوري قيد ميكنند.

 تكواژ 
 تكواژ آزاد

 تكواژ وابسته

	تكواژ قاموسي

 تكواژ دستوري

 تكواژ اشتقاقي

 تكواژ تصريفي
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 . ...حتي را، :مانند ود،مير بكار آزاد تكواژ با و ندارد مستقلي معنايي: دستور آزاد تكواژ«

سـتان،   دان، :مانند ميسازد، جديد هاي واژه و ميپيوندد آزاد تكواژ به  اشتقاقي: وابستة تكواژ
 جنگي. گلستان، گلدان، هاي هواژ در ي

 يـدي جد ةو واژ يرودندارد، با تكواژ آزاد بكار م ي:  كاربرد مستقليفيتصر ةتكواژ وابست
(در  ي(در صـفت)،  م، ن، ب، مـ   ين(نكره)،  تر ، تـر  يمانند:  ان (نشانه جمع)،   يسازد،نم

  )80و79: 1391يي،فعل) (وفا
 
 اسپانيايي زبان 2.2

 

 : تكواژ در زبان اسپانيايي2شكل

 Gramática ( اسـپانيايي  زبـان  تعليمـي  دستور كتابِ 17 و 16 صفحات از بندي تقسيم ينا

didáctica del español( گومز لئوناردو ) تُرِگوLeonardo Gómez Torrego ( را آن كه شده اخذ  

   (2011)ايم. كرده عرضهشكل  صورت به تطبيقي بررسيِ سهولت در  جهت

:  انـد  گونـه  دو تكواژهـا   بنـدي،   تقسـيم  ايـن  در ميكنيـد  مشـاهده  كـه  همانگونـه 
: آزاد اسـت  نـوع  دو شـامل  نيز تكواژدستوري؛  )Gramaticales(و دستوري )Léxicos(قاموسي

)Libres(  و وابسـته )Trabados( اشـتقاقي دارد زيرمجموعـه  دو خـود  نيـز  وابسـته  تكـواژ  ؛  : 
)Derivativos(  و تصريفي)Desinenciales(. 

 بندي تقسيم با اندكي اسپانيايي زبان در تكواژها بندي تقسيم كه است اين توجه قابل نكتة

 شامل زبان دو هر در وابسته تكواژهاي كلي، نگاه در يك  .است متفاوت  فارسي زبان در آنها

در اين بين، تكواژهاي آزاد محـل اخـتالف    ميشود. تصريفي تكواژهاي و اشتقاقي تكواژهاي
 تكواژهـاي  عنـوان  زيـر  تكواژهـا  بقيـه  و جـدا   قاموسي تكواژهاي اسپانيايي زبان نظرند. در

 درهاي تكواژ دستوري اسـت؛   و تكواژ آزاد يكي از زير مجموعه اند شده گنجانده دستوري

Léxicos 

Gramaticales  

Libres 

Desinenciales Trabados 

Derivativos Morfemas  
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 تكواژ ذيل در و است وابسته و آزاد تكواژ شامل اوليه بندي تقسيم  فارسي زبان در كه صورتي

 .اند گرفته جاي دستوري و قاموسي تكواژ دو هر آزاد،

نكته اين است كه تكواژهايي كه ما در تقسيم بندي فارسي به آنها نام تكـواژ دسـتوري   
اند، پس به نوعي ميتوانند در  ميدهيم نيز چون تكواژهاي قاموسي در فرهنگ لغتها درج شده

كنار تكواژهاي قاموسي نيز قرار بگيرند. از طرف ديگر قرار گرفتن آنها در كنـار تكواژهـاي   
موسي اين معني را ميدهد كه به تنهايي معني  و كاربرد مستقل دارند كه اينگونه نيسـت و  قا

اغلب از لحاظ معنايي وابسته هستند. پس به قطع و يقين نـه ميتـوان آن را در كنـار تكـواژ     
قاموسي و نه ميتوان آن را  در كنـار تكواژهـاي وابسـته (اشـتقاقي و تصـريفي) قـرار داد و       

 اين است كه بسته به نوع پژوهش جايگاه  ثابتي براي آن قائل شد. منطقيترين راه 

از اين رو كه پژوهش حاضر از منظر علم صرف به بررسي تطبيقـي سـاختمان فعـل بـا     
تكيه بر كتابي اسپانيايي و ترجمة آن به زبان فارسي ميپردازد، ما از نداشتن استقالل معنـايي  

را مدنظر، و آن را در كنار تكواژهاي قاموسي  اين نوع تكواژ صرف نظر و استقالل صرفيش
و جزو تكواژهاي آزاد قرار ميدهيم و  بر اين اساس به سه نوع ساخت براي فعلهاي فارسي 

  و اسپانيايي به قرار ذيل قائل خواهيم شد.
 

 ساختمان فعل .3

 ساده فعل 1.3

كه   يندگو يرا  فعلفعل ساده اتفاق نظر هست و فعل ساده  ةدربار يفارس يدر دستورزبانها
 يـد، چ يمخـواه  يـد، تكواژ آزاد سـاخته شـده باشـد، ماننـد  چ     يكآن تنها از  يعنصر اصل«
چرا كه عنصـر     آيند؛ ياست، كه فعل ساده به شمار م يچيدهداشته م يچيد،داشت م ام، يدهچ

)  فعـل سـاده در زبـان    1395: 122 يي،(وفا» ) است.يدنآزاد (چ تكواژ يكآنها  ةهم ياصل
 يتكواژ قاموس يك يششود كه عنصر اصل يرا شامل م يفعل يچون زبان فارس يزن يايياسپان

  باشد،  مانندCompro, he comprado, hube comprado, hubiera comprado, haya comprado 
 است. Comprar يِآنها تكواژ قاموس يكه عنصر اصل

 با نيز واغلب آنها نيست زياد فارسي زبان در ساده فعلهاي شمار، دهش تحقيقات انجام طبق
. در زبان اسپانيايي نسـبت بـه زبـان فارسـي     اند داشته تمايل شدن مركب سمت به زمان گذر

شمار فعلهاي ساده بيشتر است، چرا كه اين زبان پيوند خود را از زبانهاي التينـي و يونـاني   
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نبريده و همچنـان از منـابع آنهـا ارث ميبـرد، چنانكـه بـا بررسـي افعـال اسـپانيايي كتـاب           
فعل سـاده اسـپانيايي در    281فعل ساده غيرتكراري يافت شد. معادلِ اين  281” دلبستگيها“

فعل مركب با همكـرد رايـج ( ماننـد كـردن،      190فعل ساده،  51ترجمة فارسي اين كتاب، 
فعل مركب با همكـرد غيـر رايـج     31فتن، شدن، انداختن، ماندن) و داشتن، دادن، زدن، گر

عبـارت فعلـي (در قفـس     9(مانند شمردن، گذاشتن، نهادن، خواستن، آوردن، بخشيدن ) و 
 انداختن، به درد نخوردن، به تن داشتن، به تنگ آمدن و... ) بود. 

دارند بايد گفـت از   با توجه به اينكه برخي افعال مركب در زبان فارسي شكل ساده نيز
فعل سادة اسپانيايي مترجم فقط ميتوانسته با حفظ بـار معنـايي    281بين ترجمة فارسي اين 

 براي سه مورد ذيل فعل ساده به كارببرد:

   ترجمة نوذري فعلِ معادل   ترجمة نوذري فعلِ معادل
 Hay 1 وجود دارد هست Dibujan 3 رسم ميكردند ميكشيدند

 pidío 2 درخواست كرد خواست    

مترجم معادلهاي  Escuchaba, contó, volabanدر موارد ديگر مثالً ترجمة افعالِ اسپانيايي  
گوش ميداد، نقل كرد و پرواز مي كردند را بدرستي استفاده كرده است چرا كه معادل فعـل  
 ساده اين افعال يعني ميشنيد، گفت و مي پريدند بار معنايي معادل با فعل اسپانيايي را ندارد.

نكـه  طبق آمار ارائه شده، شمار باالي فعلهاي مركب در زبان فارسي شاهدي است بـر اي 
  در نظام فعل زبان فارسي

مفاهيم فعلي عمدتاً بوسيلة ساختهاي فعل سبك بيان ميشوند. سـاخت فعـل سـبك در    
زبان فارسي از همنشيني يك فعل سبك با يك پيش فعل كـه جـزء غيرفعلـي اسـت و     
 ميتواند عنصري از مقوله اسم، صفت يا عبارت حرف اضـافهاي باشـد ايجـاد ميگـردد.    

  )159: 1398حاقي، (كريمي دوستان و اس

  در قسمت فعل مركب به اين موضوع بيشتر خواهيم پرداخت.
 
 فعل اشتقاقي 2.3

در اينجا منظور از فعل اشتقاقي فعلي است كه برآمده از  يك تكواژ وابسته اشتقاقي باشد. از 
اين رو،  ابتدا  به  نبود  فعل پيشوندي از منظر علم صرف در دو زبان فارسـي و اسـپانيايي   

 پرداخته، سپس فعلهاي اشتقاقي در زبان فارسي (افعال جعلي) و اسپانيايي بررسي ميشود.
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فعل پيشوندي آن است كه از يك پيشوند و يك «در تعريف فعل پيشوندي آمده است: 
)  1385:16(احمدي گيـوي و انـوري،   » فعل ساده ساخته شود: برداشتن، درافتادن، فرورفتن

د كمي مـبهم اسـت. در فرهنـگ فارسـي عميـد ذيـل مـدخل        در اين تعريف مفهومِ پيشون
پيشوند در دستور زبان، كلمه يا حرفـي [اسـت] كـه  در اول كلمـه     «آمده است:  "پيشوند"

، در كلمـات بـرانگيختن،   »هـم «، »نا«، »فرو«، »بي«، »بر«درآيد و معني آن را تغيير دهد، مانند 
اين تعريف، پيشوند ميتواند اسم/ صـفت/  برطبق ». بيدل، فراخور، فرومايه، ناتوان، هم نشين

 قيد/ حرف  باشد .

همانطور كه ميدانيم بيشتر دستورنويسان فارسي بر مركب بودن افعالي كه جزء اول آنها 
را  چون از دو تكـواژ آزاد    "گُر گرفت"و » سرگرفت«اسم و صفت است باور دارند؛ مثالّ 

و حاصلِ حـرف اضـافه+ فعـل  ماننـد      اند در طبقة افعال مركب جاي ميدهند؛ تشكيل شده
 اند.  را فعل پيشوندي خوانده» درگرفت«

         فـرورفتن "اما همواره  اخـتالف نظرهـايي بـر سـر جـاي دادن برخـي افعـال ماننـد" ،
در طبقة فعلهاي پيشوندي يا مركب، بـه سـبب اخـتالف نظـر      "فرود آمدن"و  "فراگرفتن"

ه اسـت. ايـن تاريـك بـودن مـرز فعلهـاي       دربارة مقولة جزء اول اين افعال،  وجـود داشـت  
پيشوندي و مركب ميتواند  داليل متعـددي داشـته باشـد. در ادامـه بـه دو دليـل عمـده آن        

 ميپردازيم:

  : تكواژ و وند تعريف به .آشفتگي و عدم توجه 1

و  تعريف فرهنـگ عميـد از    پرداختيم آن بندي طبقه و تكواژ تعريف به پيشين سطور در
  پيشوند را نيز ارائه كرديم و  بايد گفت  كه

اي  را كه به اجبار به پايهاي متصل ميشود تا واژه يا صورت كلمـه بسـازد    تكواژ وابسته
اند. وندها را با توجه به جايگاه  و نحـوة اتصالشـان بـه پايـه  بـه انـواع        ناميده  "وند"

پيراونـد و  ند و وندگسستة پيراموني و دروني مرسـوم بـه   پيشوند، ميانوند، پسوند، بيناو
  )67: 1395(شقاقي،  درون وند تقسيم ميكنند

تكواژ وابسـته اسـت پـس     "وند"اولين سؤالي كه اينجا مطرح ميشود اين است كه اگر 
 ميتواند كلمه يا حرف (تكواژ آزاد) باشد؟ "پيشوند"چطور 

در ذيـل تكـواژ    "حـرف اضـافه  "ار دادن اغلب دستورنويسان فارسي و اسپانيايي با قـر 
و تركيب حرف اضافه با تكواژ آزاد را    هستند دو زبان دراين پيشوندي فعل به قائل دستوري



 1401، شهريور 6، شمارة 22سال ، هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   208

 

 در وند،  تعريف با مطابق چرا آنها كه است اين ميĤيد پيش كه سؤالياند،  فعل پيشوندي دانسته

 تكـواژ  ذيل در را "دستوري تكواژ "زبانها در قائل شدن به فعل پيشوندي،  اين از كدام هيچ

 تكواژهاي ذيل در ميتوانند دستوري تكواژهاي آيا اينكه اساسيتر سؤال و اند؟ نداده قرار وابسته

 بگيرند؟ قرار  وابسته

 معنـاي  كـه  تكـواژي ؛ برگرديم دستوري تكواژ تعريف به بايد سؤاالت اين به پاسخ براي

 ماننـد  ميـرود،  شـمار  بـه  دسـتوري  هاي مقوله جزء و است ثبت فرهنگها در اما ندارد، مستقل

 مسـتقل  هميشه معنايي لحاظ از كه است اي گونه به  دستوري تكواژ خاصيت  .اضافه حروف

 رو،  اين از رود.  بكار آزاد تكواژ ساختمان از مستقل ميتواند اما دارد آزاد تكواژ به نياز و نيست

 گـرفتن  قـرار  با ايم. لذا قلمداد كرده آزاد تكواژهاي جزو را وابسته تكواژ زباني صرف منظر از

 فعل شوند،  همراه هرفعلي با تكواژها اينگونه آزاد، تكواژ مجموعة زير در دستوري تكواژهاي

پيشوندي؛ چنانكه اشاره كرديم مشكوه الديني نيز حرف اضـافه در   فعل نه و ميسازند مركب
 دررفـت،  فراگرفـت،  چـون  افعـالي اينگونـه،  ؛ و مقوله تكواژ آزاد قاموسي قرار داده اسـت  

، چرا كه حرف، قيد، اسم آيند مي شمار به مركب فارسي فعل زبان در  ...سررسيد و بازايستاد،
آيند  هاي زباني و تكواژهاي آزاد به حساب مي اند جزء مقوله و صفت كه با فعل همراه شده

از ايـن رو در قسـمت فعـل     و تركيب دو تكواژ آزاد با هم يك كلمه مركب پديـد ميـĤورد.  
 مركب به آنها خواهيم پرداخت.

بـه   ي،اسـت؛ بـه عبـارت    يچون زبان فارس يزن ياييدر زبان اسپان يشونديفعل پ يتوضع
بـه وابسـته بـودن     يايياسـپان  يساناغلب دستورنو ي،تكواژ دستور يگاهثابت نبودن جا يلدل

اند.  خوانده يشونديرا افعال پ شونديافعال همراه با پ ينگونهقائل شده و ا يدستور يتكواژها
 ينـد فرا يـك  يدةصفتها با فعل را به د يا يدهااسمها، ق يبرخ  يبِترك حتيكه  ينا يگرد ةنكت

 يـن كه بـر ا   يا اند؛ به گونه نام نهاده يشونديافعال پ يزافعال را ن ينگونهو ا يستهنگر ياشتقاق
دانست؛ همانگونـه   يزبان اشتقاق يكرا  ياييزبان اسپان يتواناساس و بنابرنظر سانچز مندز م

. يشودزبان ساخته نم يناشاره شده كه فعل مركب در ا يزن يو در مقاالت شدهكه بارها اذعان 
 ) Sánchez Méndez, 2009, P.127(ر.ج  

 آميخته شدن مطالعات درزماني و هم زماني:  .درهم2

از علـل اخـتالف نظـر     يكـي  يـز كلمـات  بـا گـذر زمـان ن     يدسـتور  يهـا  مقوله ييرتغ
صـفتها و   يـدها، از ق يارياست.  بس يشونديدر قائل شدن به فعل مركب و پ يساندستورنو
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انـد؛     شـده  يلبه مرور زمان به حـرف اضـافه تبـد    آيند، يكه اكنون به همراه فعل م يياسمها
 مانند دو فعل فراگرفت و فرورفت كه در قسمت قبل به آنها اشاره شد.

زمـان،   مـرور  بـه  ،شده به زبان اسپانيايي نيز وارد التين و يوناني لماتك از بسياري حجم
و   كـم  كم و اند رفته بكار جديد كلمات ساختمان در و شده تبديل وند به تغيير مقوله داده و 

 مـرز  تعيـين  در آشـفتگي  باعث و تبديل اضافه حرف به وندها اين از گروهي زمان، گذر  طي

 از كـه  )Real academia(آكـادمي  رئال لغت فرهنگ در كه همانطور؛ اند شده تركيب و اشتقاق

 كلمهاي است، مقولة كشور اين فرهنگستان نظر زير و اسپانيا  حاضر حال فرهنگهاي موثقترين

 است، مانند شده اشاره آنها به وند  عنوان با فقط و است نشده درج وندها اين براي

 : برخي وندها در زبان اسپانيايي1جدول 

Multicopiar Multi Interponer Inter 

Pluriemplear Pluri Circunnaregar Circum 

Subdesarrollar Sub Superponer Super 

برگرفتـه از   يونـدها  ينا ة)  دربارJóse Pérez Aguiar-virginia Gutiérrez) يتيرزاخوزه گ
دارنـد، از    يـب عج يرفتارهـا ) Temas cultos(يوناني- ينكلمات الت: «يگويدم ينو الت يوناني
 يشهبه ر يكنزد يلغو يمعنا يك يگردور هستند و از طرف د يواقع يطرف از وندها يك

 ,Pérez Aguiar» انـد  داده يبيترك يها  عنوانِ عناصر وند "وند"گونه  ينكلمات دارند .  به ا

2013, P.75شوديگفته م "شبه وند "يدر زبان فارس يبيترك يعناصرِوند ين) ) به ا. 

به برخي از تكواژهاي آزاد اسپانيايي  كـه  برطبـق نظـر رئـال اكـادمي       پژوهش در ادامه
 آيند اشاره ميشود: مقولة مشخص دارند و قبل فعل مي

 : حرف قبل از فعل 2جدول 

Ilegalizar In, im, il Desconocer Des, dis, de 
Exculpar Ex Sobrevolar Sobre 

Entremeter Entre Socaver So 
Transporter Trans Convivir Con 

  Anteceder Ante 
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 : قيد قبل از فعل3جدول

Entremeter Entre Sobrevivir Sobre Anteponer Ante 

 : اسم قبل از فعل4جدول

Transporter Trans Postponer Post 

اند.  از  گرفته يها در دو مقوله جا واژه يبرخ يكنيدهمانگونه كه در شواهد باال مشاهده م
  رو واتبرگ معتقد است:  ينا

از نظـر   يجبـه تـدر   يتوانـد اسم م يكو اشتقاق وجود ندارد.    يبترك ينب يتفاوت يچه
با  بطهايرا يباشتقاق و ترك ينشود [...]  ب يلپسوند تبد يكفرسوده شده و به  ييمعنا

ـ  يتـوان كه اشتقاق را م يا به گونه يشودبرقرار م يخياستمرار تار كـه   يبـي ه عنـوان ترك ب
 )Sánchez Méndez,2009, P.110( درك كرد و توسعه داد يشودفرسوده م

چنانكه كه اشاره شد، پژوهشگران همواره بين مقوله دانستن اين عناصر (تكواژهاي قبلِ 
 تكواژهـاي  طبقـه  در را پيشوندها اينگونه اگر رو اين ازاند  عنصرِ فعلي) با هم اختالف داشته

 چرا، ايم گذاشته نظرها اختالف بر پاياني نقطه آوريم حساب به آزاد تكواژهاي جزء و دستوري

 دستوري آزاد تكواژ طبقه در باشند صفت يا قيد، اسم حرف، چه پيشوندها اين دادن قرار با كه

 چـه  زمـان  گـذر  در اينكه از فارغ فعل مركب دانست، رابا فعل   آنها ميتوان حاصل تركيب 

و استقالل معنايي دارند يا نه.  اينگونه از يك  افتاده است اتفاق آن دستوري مقولة در تغييري
طرف،  ضرورتي پيدا نميكند كه مطالعات درزماني و همزماني را در هم آميزيم  و عالوه بر 
حيطة پژوهش (كه در اينجا صرف است) به حيطة معني شناسـي وارد و از اصـل موضـوع    

 ميشود. آسانتر افعال آموزش از طرف ديگر اينگونهدور شويم. 

فعل [حرف+ عنصرِ فعلي] كه اكنون ما از آن به عنوان فعل  ساختاينگونه  بر اما، عالوه
 از اشتقاقي فعل ساخت به اسپانيايي در زبان مركب كه حاصل دو تكواژ آزاد است ياد ميكنيم،

 فعلسـاز) مطـابق  هـاي زباني+تكواژهـاي    هستند. اين ساختار (مقولـه  قائل نيز  پسوند طريق

كه اغلب دستورنويسان نظر مثبتي دربارة آن ندارند،  است فارسي زبان در جعلي فعل ساختار
اما افرادي چون علي اشرف صادقي، محمد حيدري ماليري، يداهللا منصـوري و محمـدعلي   
باطني  از اين ساختار فعلي به نيكي ياد ميكننـد و آن را داراي ارزش ميداننـد. در ادامـه بـه     

 همترين نكته نظرهاي آنها اشاره ميشود: م
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: يگويدم يجعل يفعلها ةدربار »يزبان فارس يخيمسائل تار« ةدر مقال ياشرف صادق يعل
] از اسمها و يدنئ يد،پسوند [ئ ينبه كمك ا يفعل يممفاه يانب يگاه گاه برا يدر زبان فارس« 

: 146( »ينامنـد م يصناع يا يگونه افعال را جعل ين] ايسازند[م يدافعال  جد يصفات،  بعض
داد؛  همــانطور كــه  ينــوع افعــال،  عنــوان جعلــ يــنبــه ا يــداســت نبا قــدمعت ي) و1380

: يگويــدم »يفارســ يدربــاره صــرف زبــان علمــ يبحثــ« ةدر مقالــ يــريمال يــدريمحمدح
 يشـاوند كـه خو  يي،هنـد و اروپـا   يگـر د يدر زبانهـا  يـد ازاسم و صـفت و ق  يمصدرساز«

آنهـا را   يمصدر  هايمشتق يراست و هرگاه الزم است سا يل و عادسخت متداو اند يفارس
 )1352: 45(»يبرندبه كار م يزن

 ي،باستان و ارائه شـواهد  يافعال در زبانها ينگونهبا اشاره به كاربرد ا يزن يمنصور يداهللا
افعال  ينگونهو معتقد است ا يكندافعال از اسم  و صفت اشاره م ينگونهآمدن ا يدبه علت پد
 يـره زادسپرم و  غ ينكرد،از د ياند و شواهد به وجود آمده يو فلسف ينيد يازهايبراساس  ن

: 110ي،. (منصـور يكنـد م يرا طبقـه بنـد   يانـه م يدر فارسـ  يجعل يساختار فعلها و يĤوردم
 يافعال قائل شده است .محمدرضـا بـاطن   ينا يمستقل برا يتيهو يزن يو ي) به عبارت1382

 :يگويدم »يمعق يزبان يفارس« ةدر مقال يزن

 يـج را ياند قرنهاست در فارس راه ساخته شده ينكه از ا يياز فعلها يبعض ينكهبه رغم ا
، "يـدن طلب"و  "يـدن دزد"اند، مانند  آنها  را به كاربرده يزن يهستند و بزرگان ادب فارس

 يكه خود نشانه اكراه و ناخشنود ينامندم "يفعل جعل"آنها را  يساناز  دستورنو ياريبس
 يـن از ا يياصـطالح، فعلهـا   يـن اجتناب از كاربرد ا ياست. ما برا فعالنوع ا ينآنها از ا

بـه فعـل    يصـفت  يااست كه اسم  ينو منظورمان ا يناميمم "يليتبد يفعل ها"دست را 
  )1362: 70 ي،(باطن شده است يلتبد

 ؛   جنگيـد  خشـكيد و  گردانيـد،  ترسيد، آشوبيد، ،پرهيزيد انجاميد، در اينگونه افعال مانند
انـد و از آنجـا كـه ايـن تكواژهـا از نـوع        اسم و صفت با تكواژهاي فعلساز تركيـب شـده  

تكواژهاي اشتقاقي هستند و مقولة كلمه را تغيير ميدهند ميتوان اين افعال را افعال اشـتقاقي  
 ناميد.

 يسـي، مثـل  انگل  يياروپـا  يساختن فعـل از اسـم و صـفت در زبانهـا     ينكهباتوجه به ا
 يدر فارسـ  ياسـت و از طرفـ   يدجد ةساخت كلم يندهاياز فرا يكي يو فرانسو يايياسپان

سـاخته   يافعال در زبـان فارسـ   ينگونها يزن يدمشترك و ق يراز حرف اضافه و ضم  يزن يانهم
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 يـداهللا . يدر يو فارسـ  يانـه م يفارس در يجعل يها فعلساختار  ياست (ر.ج بررس يشدهم
و  يستهمثبت نگر يدةبه د يفعل ساز ييتوانا ينبه ا يزن ي) بهتر است در زبان فارس يمنصور
 استفاده شود. يواژه ساز ياز آن برا

 طريـق  از فعـل  سـاخت  و )denominal(اسـم  طريـق  از فعـل  سـاخت  اسپانيايي، زبان در

ة سـاخت  مقال ة هفتاز صفح ي ذيل كه ها نمونهند مان است، فعالنيز  (deadjectival)صفت
  شده است. گواستخراجيارم ازيتادآ د ايمار )Formación de palabras(كلمه 

 : تكواژهاي اشتقاقي فعلساز از اسم و صفت5جدول 

Florecer +اسمecer Taponar +اسمar 

Escalivizar  +اسمizar Golear +اسمear 

 فعلساز از صفت: تكواژهاي اشتقاقي 6جدول 

Humedecer +صفتecer Santificar +صفتificar 

در زبان اسپانيايي كلمه مركب نيز ميتواند با اين تكواژهاي اشتقاقي به فعل تغييـر مقولـه   
 :هايي از آن در زبان اسپانيايي به قرار ذيل است دهد. نمونه

 : تكواژهاي فعلساز همراه با كلمه مركب7جدول 

Entronizar,engordar En,em…..ar Abotonar,alargar,alejar a…..ar 
Enrojecer En,em….ecer Aterrizar a….izar 

 .نمونة فارسي: پرماسيدن، برخشكيدن، سرانجاميدن، ورقلمبيدن

اكنون با مشخص شدن مرز فعل اشتقاقي و فعل مركـب، بـه بررسـي و   طبقـه بنـدي      
هـاي گـرد آوري شـده از     فارسي و اسپانيايي با توجه به نمونـه تطبيقي فعل مركب در زبان 

 كتاب دلبستگيها و ترجمة آن  ميپردازيم.

 
 فعل مركب 3.3

خوانـده    "فعـل مركـب  "فعلي كه در عنصر اصلي آن  بيش از يك تكواژ به كاررفته باشد «
 )123: 1395(وفايي،» ميشود؛ مانند صحبت كردن،  از دست رفت، دررفت

 با توجه به مقولة دستوري همراه  به اقسام زير تقسيم ميشود:فعل مركب 
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 .فعل مركب حرفي1

و   "دلبسـتگيها "شواهدي از پركاربردترين  حروف در فعلهاي مركب اسپانيايي كتـاب  
  ترجمة آن به قرار ذيل ارائه مي شود:

Revolvía, Descubrió, encabezaba, conmovía, ... اسپانيايي   

 افتاد، ...ورآميخت، درخورد، بررفت، سررفت، درفارسي: 

 
 .فعل مركب اسمي 2

Manatar, Manllevar, quintupliar, cuadrangular, radiografiar: اسپانيايي 
  فارسي:   قدم زدن، كار كردن، عذر خواستن، وجود داشتن، ادامه داشتن 

 
 :صفتي مركب فعل. 3

sobresalir, maleducar, malgastar, malestar, maldecir, bienestar, taladrar  
 اسپانيايي

 كرد،  روشن  داد، بازي كرد، شلوغ كرد، ياري :فارسي

 
 :قيدي مركب فعل. 4

; Sobrealimentar, Anteponer, Posponer,  predominar, subvolverاسپانيايي  
 انداختن،  عقبرفت،  پيش برد، باالفارسي: 

 "دلبستگيها"اسمي و صفتي/قيدي در كتاب  گفتني است كه شمار فعلهاي مركب حرفي،
به زبان اصلي كمتر از شمار آنها در ترجمه به زبان فارسي است و چنانكه قـبالً اشـاره شـد    
بيش از دويست فعل ساده اسپانيايي در زبان فارسي بـا همكردهـاي مختلـف بـه صـورت      

لِ ايـن كتـاب   اند. برخي از همكردهاي پربسامد در ترجمة فارسـي افعـا   مركب ترجمه شده
 23در سـاختار   "دادن"فعل مركب ساخته، پس از آن فعل  88كه  "كردن"عبارتند از: فعل 

فعـل   11و  13به ترتيب در ساختار   "داشتن"و   "زدن"فعل مركب به كار رفته و فعلهاي 
اند. برخي ديگر از آنها كـه بسـامد كمتـري داشـتند عبارتنـد از : گـرفتن،        مركب يافت شده

 كشيدن، بودن، انداختن، ماندن، آمدن، آوردن، بودن، خوردن، و...بخشيدن، 
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به بررسي سـاختار افعـال مركـب     "تركيب و انضمام"گروهي از دستور دانان با عنوانِ  
اند،  يعني با بررسي نحوي اين افعال در جمله گاه نقش مفعولي و گاه نقش  فارسي پرداخته

د و برخي از افعالي كه مركب بـه نظـر ميرسـند را     ان مسندي به جزء غيرفعلي اين افعال داده
اند. گروه ديگر افعال مركب را از لحاظ نحوي به الف) افعـال داراي جـزء    فعل ساده دانسته

اند و با اعتقـاد   غيرفعلي محمولي و ب) افعال داراي جزء غيرفعلي غيرمحمولي تقسيم كرده
انـد. (ر.ك   را مورد بررسي قرار داده به مركب بودن ساختار هر دو گروه از لحاظ نحوي آنها

فعـل مركـب،   "و   "از دكتر محمد دبير مقـدم » فعل مركب در زبان فارسي«نقدي بر مقاله "
) با توجه به حيطة مقاله حاضر ما همنظر با گروه دوم بـوده و تمـام ابـن    "سبك يا سنگين؟

 ايم. افعال را مركب پنداشته

  …, dar, tomar, hacer, echarماننـد  در زبان اسپانيايي نيز فعلهاي همكـرد وجـود دارد   

(Lazumi, 1993: 22   زبـان فارسـي اسـت چنانكـه در اثـر       )  اما كاربرد آنهـا بسـيار كمتـر از
 ,hacerما تعداد معدودي از آنها را يافتيم، مانند افعال مركب ذيل با همكردهاي  "دلبستگي"

tocar  وdar. 

 Hacian ruido سرو صدا مي كردند Hacían cola صف كشيده بودند

 Hacñian eco انعكاس مي يابند Tocaron bocina بوق زدند

 Hacían lio دردسر ايجاد مي كردند Les daba palzo مهلت مي دهند

 Hacían falta الزم داشت  

مركـب ضـميري دانسـت. در    در زبان اسپانيايي افعالي وجود دارند كـه آنهـا را ميتـوان    
ترجمة اين افعال به زبان فارسي گاه يك همكرد در كنار پايه واژگـاني اسـم، صـفت/فيد و    

اند. در ادامه بـه  ايـن افعـال خـواهيم      حرف قرار گرفته، و گاه به صورت ساده ترجمه شده
 پرداخت.

 :)Verbos pronombres(ضميردار يا ضميري مركب فعل. 5

زبان اسپانيايي كاربرد زيـادي دارد. ايـن گونـه فعلهـا در شـش      فعل مركب ضميري در 
هاي مختلف صرف ميشوند.  فاعل در اينگونه افعال انجام دهنده  شخص و در زمانها و وجه

 همراه ميشود، مثال: me, te,se, nos, os ,seكار است. با اين افعال، شش ضميرِ 

      Pedro se lava las manosپدرو خود دستهايش را شست              
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 (Morfología ) زباشناسـان هيسپانيسـت ايـن گـروه از افعـال را از منظـر علـم صـرف        
انـد و از لحـاظ صـرفي دو دسـته      بررسي كرده (Semántica ) و معناشناسي (Sintáctico)نحو

 اند: براي اينگونه افعال قائل شده

: هميشه تكواژ ضـميري بـه   (Los verbos pronominales inherentes).افعال ذاتا ضميري1
 همراهشان ميĤيد و گروه گستردهاي را شامل ميشوند:

Abalanzarse, aborregarse, abstenerse, aburguesarse, acartonarse...  
:  افعـالي را شـامل   (Los verbos pronominales alternativos).افعـال ضـميري متنـاوب   2

 غيرضميري كاربرد دارند، مانند:ميشوند كه هم به صورت ضميري و هم 
Ir/irse, volver/volverse, comer/comerse, dormir- dormirse…. 

(2)Me comí tres bocadillas من سه تا ساندويچ خوردم  
Quiero dormirme من مي خواهم بخوابم (همين االن)  

بر كميت فعل تأكيد ميشود،  و اگـر بـر    comerseدر مثال اول با استفاده از فعل ضميري 
اسـتفاده ميشـد. در مثـال دوم بـر شـروع وقـوع        comerكميـت فعـل تأكيـد نبـود از فعـل      

اشاره ميكنـد كـه همـين االن     dormirseفعل(خوابيدن) اشاره ميشود؛ يعني با استفاده از فعل 
وع فعل در لحظـه  استفاده ميشد تأكيدي بر وق dormirقصد خواب دارد؛ چنانچه اگر از فعل 

 نداشت.

انـد. بـه    هر دو گروه ياد شده غناي بسياري به ساختمان فعل در زبان اسپانيايي بخشـيده 
 :دقت كنيد "دلبستگيها"مثالهاي زير از كتاب 

Me reí. (Galeano,2007: 19)  .30: 1383(نوذري، من خنديدم( 

Se cansó. (،35 همان)   )46(همان، ازدواج كرد. 

Se marchó. (،35 همان)   )46(همان، رفت. 

Y se echó a las calles. (،13 همان) 
(همان، و خود را در خيابان انداخت. 

24( 

Se metió en una barbería. (،13 همان) 
و خودش را در يك سلماني انداخت. 

 )24(همان، 

Y se rascó la barriga. (،37 همان)   )48(همان، و شكمش را خاراند. 
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¡Que se tire de una vez! 
خب يك دفعه خودش را پرت كند. 

 )75(همان، 

Aplaude a la víbora que se muerde la cola. 

 (69 همان،)

و افعي كه دمش  را گاز مي گيرد. 
 )102(همان، 

Se enroscaba la barba. (،136 همان)   )142(همان، ريششش را تاباند. 

Se encogen de hombros. (،140 همان)   )146(همان، شانه باال مي اندارند. 

Se hinchó de orgullo. (،47 همان)   )36(همان، غرق غرور شد. 

El borge se ahogó. (،53 همان)   )65(همان، ماهي غرق شد. 

افعـال   encogerse, hincharse,reírse, tirarse, muerderseاز بـين فعلهـاي ضـميري فـوق     
استفاده  "خود"ضميري متناوب هستند. در ترجمه فارسي افعال جدول باال معموالً از ضمير 

ميشود. تا عملكرد يكسان ضمير و شـخص فعـل در اينگونـه افعـال در زبـان اسـپانيايي را       
 بازنمايد. 

آيند كه شباهت بسياري  گفتني است در زبان اسپانيايي  گروهي از ضماير قبل از فعل مي
اين افعال دارند  و نبايد آنها را افعال انعكاسي دانست؛ مـثالً در دو نمونـه ذيـل، ضـماير      به

meاند ضماير مفعولي هستند: كه قبل از فعل آمده 

Me despiertan los fulgores del paisaje. 
(Galeano,2007: 119) 

(نوذري، درخشندگي منظره  مرا بيدار كرد. 

1383 :125( 

Me leyó la suerte. (Galeano,2007: 19)  .30: 1383(نوذري، فالم را گرفت( 

معنـي   "يكـديگر "است گه در فارسـي   )Reciproca( در جمله زير ضمير تقابلي seو يا 
 شده است:

Se reconocen. (Galeano,2007: 121) 
: 1383(نوذري، يكديگر را بازمي شناسند. 

127( 

را  "شـد  هـيچ  "و  "شـد  كسـي  "نـدارد. در زبان فارسي اين نوع مركب بسامد چنداني 
 اي از اين نوع مركب در زبان فارسي دانست. ميتوان نمونه

 :آميخته مركب فعل. 5



 217   فر و ديگران) ... (فاطمه بيات بررسي ساختمان افعال فارسي و اسپانيايي

 

در زبان اسپانيايي عبارتهاي فعلي حاصل دو فعل/مصدر و حرف اضافه بين آنها وجود دارد. 
 :"دلبستگيها"هاي ذيل از كتاب  مانند نمونه

Iban a quemar Iban a tomar pocicíon Iba a inaugurar 

Van a sacar Vovío a intentarlo Iban a quemar 

Se puso a gritar Iba a filmar Volver a vivir 

 فعل يك آن ساختار درو  دارد استعاري و كنايي معناي بيشتر فارسي زبان در آميخته مركب

قفس انداختن، به درد  دردست گرفتن، به تن داشتن، جنگ در گرفتن، در، مانند دارد وجود
 نخوردن، به تنگ آمدن، حوصله سر رفتن.

 

 گيري نتيجه. 4

اغلب  بين دستوردانان زبان فارسي و اسـپانيايي دربـارة سـاخت اشـتقاقي و مركـب فعـل       
اختالف نظرهايي ديده ميشود. از اين رو در اين پژوهش ابتدا از منظرِ  صرف تكواژه بنيـاد،  

آشكار و سپس با ارائه طبقه بندي تطبيقي از تكواژهـاي دو زبـان و   علت اختالف نظرها را 
تعيين جايگاه  ثابت براي  گروهي از كلمات از جمله حـرف اضـافه در ايـن طبقـه بنـدي،      

ايـم و براسـاس آن بـه  سـاختمان      تعريف دقيقتري از فعل مركب و فعل اشتقاقي ارائه كرده
 ايم. ة نازنين نوذري به صورت مطابقهاي پرداختهاقعال كتاب دلبستگيها اثر گاله آنو  و ترجم

نتيجة بررسي اين بوده است كه  شمار افعال ساده در زبان اسپانيايي به دليل اينكـه ايـن   
زبان پيوند خود را از زبان التين و يوناني نبريده است  بيشتر از زبان فارسي است و مترجم 

به  "كردن، داشتن، دادن، زدن و.."مانند اغلب در ترجمة اين افعال از فعلهاي سبك فارسي  
همراه اسم، صفت، فعل يا حرف  بهره برده است. از طرفي با توجه به قبيح بـودن سـاخت   
فعل از اسم و صفت به همراه پسوندهاي فعـل سـاز در زبـان فارسـي،  و خـالء سـاخت       

نيايي نيـز از  اشتقاقي فعلي زايا در اين زبان، مترجم در ترجمة اغلب فعلهاي اشـتقاقي اسـپا  
فعل مركب بهره برده است . همچنين بايد افزود افعال ضميري اسپانيايي با كاربرد بااليي كه 
دارند عالوه بر كم كردن نياز به همكرد در ساخت فعل مركب در زبـان اسـپانيايي ، باعـث    

اشد. اند فعل مركب گروهي و آميخته نيز در زبان اسپانيايي نسبت به زبان فارسي كمتر ب شده
با توجه به اين موارد ميتوان ساختمان افعال اسپانيايي را نسبت به زبان فارسـي تصـريفي و   
ساختمان فعل فارسي در مقابل زبان اسپانيايي را تحليلي دانست. چنانكه در بررسـي افعـال   
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فعل ساده  281فعل ساده غيرتكراري يافت شد. معادلِ اين  281” دلبستگيها“اسپانيايي كتاب 
فعل مركب بـا همكـرد رايـج (     190فعل ساده،   51نيايي در ترجمة فارسي اين كتاب، اسپا

فعل مركب با همكـرد   31مانند كردن، داشتن، دادن، زدن، گرفتن، شدن، انداختن، ماندن) و 
عبارت فعلي (در  9غير رايج (مانند شمردن، گذاشتن، نهادن، خواستن، آوردن، بخشيدن ) و 

 د نخوردن، به تن داشتن، به تنگ آمدن و... ) بود. قفس انداختن، به در

با توجه به اينكه برخي افعال مركب در زبان فارسي شكل ساده نيـز دارنـد بايـد گفـت     
كـه در  - فعل مركب فقط ميتوانسته با حفظ بار معنايي براي سه مورد   190مترجم  از  بين 

 رد..فعل سادة فارسي بياو - متن مقاله به آنها اشاره شده است

  
نوشت پي

 

  مقاله حاضر برگرفته از رسالة دكتري رشته زبان و ادبيات فارسي دانشگاه عالمه طباطبايي است.. 1
 

 نامه كتاب
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 ،  چ نهم. تهران: سمتمباني صرف) 1395دا (شقاقي، وي

 ،  تهران: سخنمسائل تاريخي زبان فارسي) 1380صادقي، علي اشرف (

، كتـاب امـروز  ، » فارسـي  علمـي  زبـان  در فعل صرف درباره حثيب) «1352( محمد ماليري، حيدري
 48- 45، 6شماره

 واژه سازي  و دستور ،گردآورنده احمد خندان. تهران: كتاب بهار ) 1394طباطبايي، عالءالدين (

 ) ساخت زبان فارسي،  تهران: احيا1374غالمعلي زاده، خسرو (

، » سبك سازي نظـام منـد فعـل در زبـان فارسـي     «كريمي دوستان، غالمحسين و مهديه اسحاقي،  
- 186، صـص  21پياپي ، 1398، پاييز و زمستان 2پژوهش هاي زبان شناسي، سال يازدهم، ش 
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نامـه  ،  »بررسي ساختار فعلهاي جعلـي در فارسـي ميانـه و فارسـي دري    ) «1382منصوري، يداهللا (
 ، 22، شمارة فرهنگستان

  ز هنرها، تهران: نورو) كتاب دلبستگي1384نوذري، نازنين (
 146- 131، 55، شمارهپژوهشهاي ادبي، ساختمان فعل در زبان فارسي)  1396وفايي، عباسعلي (

 ،   تهران: نشر علمي.)1دستور زبان فارسي()  1395وفايي، عباسعلي (
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