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  1387 تابستان -161، شمارة ) پژوهشي-علمي(مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد 
  

  )دانشگاه( ايزانلو
  

  ركتي روسي براي فارسي زبانانبررسي مشكالت يادگيري افعال ح
  )فعل ويژگي نمود بر كيدتأ با(

  چكيده

 ثر فارسي زبانـان   د كه اك  رو مي شمار ه ب اي  همله مباحث پيچيد  جمبحث افعال حركتي درزبان روسي از       
ايـن  . شوند مي ي روبرو واريهايدر آغازِ يادگيري اين افعال و نيز گاهي در مراحل باالتر فراگيري با دش             

دستوري افعـال حركتـي       فهم و درك معناي لغوي و      .1: شود مي اغلب در دو مرحله نمايان       هادشواري
زبـان    انتقـال معنـاي افعـال حركتـي از         ة مرحل .2 ؛زبان روسي  خود در آنها چگونگي كاربرد  روسي و 

ي اسـت كـه   ربوط به تفاوتهايرسد دليل اين دشواريها م ميبه نظر . روسي به فارسي در هنگام ترجمه 
مقالـه  ايـن   در. دارد وجـود دستوري   ي و ي ساختاري، معناي  هان ازنظر ويژگي  زبا صورت كلي بين دو   ه  ب

 ي و نقـش معنـاي    شـده اسـت   سعي  ،  يشوند بدون پ   افعال حركتيِ   چگونگي كاربرد  ضمن بررسي كلي  
ادامـه   در. تحليـل قرارگيـرد    تجزيـه و    مـورد  تركيب با افعال حركتـي     دستوري پيشوندهاي فعلي در   

 بررسـي قرارگرفتـه و     افعال روسي براي فارسي زبانان مـورد       مشكالت مربوط به كاربرد اين گروه از      
شـده   ريشه يـابي    ان فارسي زبان   براي  افعال حركتي روسي   چگونگي كاربرد  ةزمين در تناقضات موجود 

ايـن  ياحداقل تقليل مشكالت مربوط بـه كـاربرد    ي براي رفع و راهكارهايهنهايت سعي شد   در. است
  . ارائه شود لافعا گروه از
  .ت افعال، زوج نمودي، زوجيفعل، افعال حركتي، نمود فعل: ها هكليد واژ

  مقدمه .1

 حركت  ،به عبارت ديگر    همراه باشد يا    حركت  با تواند مينجام آنها   فارسي افعالي وجود دارند كه ا      زبان در
 ؛ باشـند تواننـد گـذرا   ميتوانند ناگذرا وگروهي ديگر  ميبعضي ازاين افعال  .ستامري الزم براي انجام آنها  

ـ  مـي  ، را ...آمدن، رفتن، رسيدن، دورشدن، واردشدن، خارج شدن، و       :  افعالي همچون  مثالً ـ  ت عنـوان  ه  وان ب
: افعـالي همچـون    همچنين از . زبان فارسي مثال زد    ه باحركت است در   ي كه انجام آنها همرا    ل ناگذراي افعا

 دراين افعـال    بديهي است تمامي    . عنوان افعال حركتي گذرا نام برد     ه  توان ب   مي ...رساندن، آوردن و   بردن،
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 نظـر  از  امـا  . حركـت اسـت     حركت ناگزير به    افعالي هستند كه براي انجام آنها فاعلِ        جزو زبان روسي نيز  
. دارد اي وجـود   ي عمـده  هازبان تفاوت  بين دو  شود  فاعل محقق مي   بيان واقعيتي كه ازطريق حركتِ     ةنحو

گوينـده روس   .  كه فقط بيانگر انتقال ياحركت در مكان باشد، وجود ندارد          رفتندرزبان روسي فعلي مثل     «
چگـونگي حركـت بوسـيله پـا         تواند مي معنا كه ن   ناديده بگيرد، بدين   چگونگي عمل فعل را    تواند ميزبان ن 

گوينـده روس زبـان     . بيان نكند  فعل خود  پذيرد در  ميمكان صورت     كه براي انتقال در     را ياروش ديگري 
يعني در خبر . خواه بي جهت را بطور تكميلي دسته بندي كند         مجبوراست چنين حركتي خواه يك جهته و      

ه حركت در يك جهت صورت گرفته يا بي جهت است به گـوش               درباره اينك  اي  هخود اطالع تكميل كنند   
 و  وان افعال حركتي ناگـذرا    عنه  ب  را »آمدن« و   »رفتن«فعل   عنوان مثال دو  ه  چنانچه ب  1»مخاطب برساند 

بگيـريم، معـادل ايـن     نظر زبان فارسي در  در ه عنوان افعال حركتي گذرا    ب  را »آوردن« و   »بردن«دو فعل   
ي ها پيشوند داراي   خود ةتوانند به نوب   مي  هر كدام از آنها    دارد كه  جودروسي و  دهها فعل    چهارفعل فارسي 

 معناهاي متمايز و گاهي نيـز  با  را ازافعال حركتي جديد  اي  ه گسترد ةبدين ترتيب مجموع    گردند و  متعددي
 ذراياي جايگزيني افعال حركتي ناگ    بسياري از موارد بر    در به بيان ديگر  . تشكيل دهند  نزديك به يكديگر  

 و براي جـايگزيني افعـال حركتـي گـذراي     » آمدن-رفتن«توان تنها از دو فعل     ميروسي درزبان فارسي    
  :دقت كنيد ي زيرهابه مثال.  درزبان فارسي استفاده نمود» آوردن-بردن«فعل   روسي ازدو

Он ходит в школу каждый день.                                .او هر روز به مدرسه مي رود  
Когда он летает в Москву?                                            او كي به مسكو مي رود؟ 
Куда он так быстро бежит?                                        او با اين عجله كجا مي رود؟  
Он лезет по мачту.                                                               .او از دكل باال مي رود  
Медведь лазает по деревьям как кошка.         .خرس مانند گربه ازدرخت باالمي رود  
Сегодня наш директор придёт на работу поздно. .امروز مدير ما دير به سركار مي آيد 
Каждую субботу он приходит на стадион смотреть футбольный матч.  

 او شنبه ها براي تماشاي مسابقه فوتبال به استاديوم مي آيد.
Он прилетает в четверг, подготовьте, пожалуйста, все необходимые  
  документы.            .او روز چهارشنبه مي آيد، لطفاً كليه اسناد و مدارك مورد نياز را تهيه كنيد  
По утрам он водит сына в школу.                   .صبحها او پسرش را به مدرسه مي برد 
Куда он несёт такой тяжёлый чемодан? او چمدان به اين سنگيني را به كجا مي برد؟ 
Этот автобус обычно возит детей на экскурсии. 
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 اين اتوبوس اغلب بچه هارا به گردش علمي مي برد.
Пастух гонит лещадей к водопою.                  .چوپان اسبهارا به طرف آبشخور مي برد 

Старик каждый день таскает эти мешки на базар. 
  پيرمرد هرروز اين كيسه ها را به زحمت به بازار مي برد پيشخدمت دارد سفارس مان را مي آورد.

Вот почтальон несёт нам письма.                          آورد مي دارد برايمان نامه پستچي.  
Фотограф в субботу принесёт нам наши фотографии. 

 عكاس روز شنبه عكسهايمان رامي آورد.
  
 -رود مـي « فعل ناگذراي  يا از دو  ت فارسي براي توصيف حركت فاعل       ي باال درجمال  هاتمامي مثال  در
هركدام از   ة براي ترجم  كه الي ح  در ،ه است  استفاده شد  » مي برد  -آورد مي« فعل گذراي  ودازيا    و »آيد مي

 دليل اصلي اين پيچيدگي افعال حركتـي روسـي در         .  در زبان روسي نوشته شده است      اي  هآنها فعل جداگان  
ي رفتن يا آمدن و يـا       ها هنگامي كه گوينده فعل    مقايسه با زبان فارسي دراين است كه درزبان فارسي مثالً         

 ةبرد نيازي به هيچگونه توضيح درخصوص  نحـو         كار مي  هي مختلف ب  ها هوج  و هابردن و آوردن را در زمان     
حركت، يك جهته بودن يا چند جهته بودن حركت، سواره يا پياده بودن حركت، تكرار                ةحركت، نوع وسيل  

تكميـل   فارسي زبان در ةحسب ضرورت گويند بر ندارد هرچند در صورت نياز و .... عدم تكرار حركت و      يا
 تواند در خـصوص چنـين مـواردي اظهارعقيـده كنـد و خبـر تكميـل        ميصالحديد خود ر  بخود بنا    ةجمل
ي قيـدي بـه سـمع       هـا  متمم اسم ويا به كمـك انـواع متمم          را به كمك حروف اضافه به همراه       اي  هكنند

تواند درصورتي كه صالح     مي را »من ديروز به آبادان رفتم    « ةفارسي زبان جمل   ة گويند مثالً. شنونده برساند 
 كاملتركنـد و  »قطار يا كـشتي و يـا هواپيمـا   « و متمم اسم »با«به كمك حرف اضافه  باشد نياز يا د و بدان
هرچند كه بدون اشاره    . »به آبادان رفتم  ) كشتي و يا پياده    با قطار،يا با يا(من ديروز با هواپيما     « بگويد   مثالً

زبـان روسـي     لـيكن در  . ل است كام  درست و  اي  هحركت هم اين جمله درزبان فارسي جمل       ةبه نوع وسيل  
پياده بودن حركت و همچنين بدون اشاره بـه          يا تواند بدون اشاره به سواره بودن و       مي روس زبان ن   ةگويند

 يعنـي   اين مفاهيم  ةهم ديگر ه عبارت ب. كند ادا فعل خود را  ) درصورت سواره بودن آن   (نوع وسيله حركت    
اسـت درغالـب يـك       فرد روس زبان مجبـور     حركت را  ةنيز نوع وسيل   سواره بودن يا پياده بودن حركت و      
 همچنين براي فرد روس زبان حركتي كه داراي يك جهت باشـد بـا             . فعل خاص به سمع شنونده برساند     

برگـشتي   اشـد و براي او حركتي كه فقـط داراي رفـت ب  . حركتي كه داراي چند جهت باشد متفاوت است       
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نفـس   البته ممكن است حركتـي در     . ست متفاوت است  اراي رفت و برگشت ا    دنداشته باشد با حركتي كه      
   . رفتِ آن حركت را مد نظر قراردهد ةروس زبان فقط جنب ةبرگشت باشد اما گويند وخودداري رفت 

  بررسي نقد و. 2

ي هـا توان گفـت زبانـشناسان روس افعـال حركتـي را از منظر             ميبررسي افعال حركتي     ةاز نظر تاريخچ  
 افعال حركتي را بيبشتر     19 برخي از محققين در اوايل قرن        مثالً.  قرارداده اند  مختلفي مورد تجزيه وتحليل   

 определённость или (مشخص بودن جهت حركت و يا نامشخص بودن جهـت حركـت  از منظر 
неопределённость движения ( تـوان از افـرادي    مـي آنها  ةمورد بررسي قرارداده اند كه از جمل

گروهي ديگر افعـال حركتـي را بيـشتر از          . و گراچ نام برد   . اي.فسكي ان كوا، پ . اي.همچون واستوكف گ  
مـورد   ) однократность или многократность движения (عدم تكرار يا  تكرار وديدگاه

بيشتر معطوف اين ويژگي افعال حركتي نموده اند كه از مهمترين اين افراد              مطالعه قرارداده و توجه خودرا    
نيـز  . ام.، پيشكوفـسكي آ   .آ.همچنين محققيني همچون باگارودسـكي و     . نام برد . اولسكي و توان از دابر   مي

ـ    را. آ.شايد شـاخماتف آ   . اند منظر مورد بررسي قرارداده    افعال حركتي را از اين دو      عنـوان اولـين    ه  بتـوان ب
 آناليز و تجزيـه  صورت جامعتر و كاملتر از پيشينيان خود مورد    ه  ب دستور نويسي نام برد كه افعال حركتي را       

بيشتر مـورد توجـه خـود قـرارداده      ييحوزه معنا در ويژه كه ايشان اين افعال راه ب. تحليل قرارداده است   و
خـصوص تعـداد     در . توجه خاص نموده اسـت      به ويژگي جهت در افعال حركتي      نيز. و.ويناگرادف و . است

زبـان   دسـتور  سـنتي در   به طـور   .رددا وجود رنويسان روس اختالف نظر   بين دستو  دقيق افعال حركتي در   
دستورنويسان روسي تعـداد افعـال حركتـي را           برخي از  .اند  زوج ذكرنموده  14 روسي تعداد افعال حركتي را    

ي ايـن   هازوج بودن افعال حركتي از مهمترين ويژگي      . 2 مي دانند   زوج 18برخي ديگرتعداد آنهارا      زوج و  17
 парность глаголов ( زوجيـت افعـال حركتـي   آنزبان روسـي اسـت كـه اصـطالحاً بـه       افعال در

движения (يكـديگر هـم    ي باي هرزوج از اين افعال از نظر معناازيك سو  بدين معنا كه اوالً،   . گويند مي
: مـثالً (حركت همـراه اسـت    نمايندكه با ميخاصي  داللت بر عمل و) در حالت بدون پيشوند(معنا هستند
...)  ، و бегать – бежать، دويـدن  лететь - летатьكردن ،  پروازплыть - плавать شناكردن 
ازسوي ديگر از نظر يـك   ،اما)  ходить – идтиبجز (ي فعلي بايكديگر هم ريشه هستند هاو اين زوج

جهته ياچند جهته بودن حركت ، تكرار يا عدم تكرار حركت، مشخص بودن يا مـشخص نبـودن مقـصد                    
   .باهم تفاوت دارند...  حركت و
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انـد كـه هـشت زوج آن         چهارده زوج ذكركرده   ورنويسان سنتي زبان روسي تعداد افعال حركتي را       دست
 كه صـرفاً     را بر طبق نظر اين گروه هر فعلي      . ستگذرا و شش زوج آن افعال حركتي        ناگذراافعال حركتي   

و گروه افعال   توان جز  ميحركت باشد ن   انجام آن همراه با    عبارت ديگر وقوع و   ه  داللت بر حركت نمايد يا ب     
دسته از افعال را     نمايند كه تنها آن    ميآنان در توجيه اين موضوع به اين نكته اشاره          . آورد ه شمار حركتي ب 

 همچنـين   .حركت است  انجام آنها همراه با   كه   توان جزو افعال حركتي محسوب نمود كه عالوه براين         مي
   :نتيجه افعالي همچون در. داراي زوج فعلي هستنددسته از افعالي باشند كه  اين افعال لزوماً بايد جزو آن

гулять ( ) кочевать ,(مسافرت كردن) путешествовать ,( گشتن-تفريح كردن كردن كوچ ),... 
گونـه افعـال     حركت است ليكن چـون ايـن       ديگر افعال مشابه آنها هرچند كه انجام آنها همراه با            و

  . شمارآورده توان جزو افعال حركتي ب مين توانند داراي زوج فعلي باشند آنها را مين
  :كنيم ميذكر  ي سنتي را به صورت دوگروه چهارده تاي افعال حركتي مورد نظر دستورنويسان،زير در

  ):افعال حركتي ناگذرا(گروه اول 

идти پياده(رفتن /آمدن(       ехать )سواره (رفتن /آمدن         бежатьدويدن  
Лететь   شناكردنплыть               پروازكردن

лезть مت واردجائي شدنح به ز/خزيدن                          ползти خزيدن  
брести پرسه زدن، به زحمت راه رفتن   

  ):افعال حركتي ناگذرا (دومگروه 

ходить )پياده(رفتن /آمدن                           ездить )سواره (رفتن /آمدن          бегатьدويدن  
летатьپروازكردن                                     плаватьشناكردن 

лазить      مت واردجائي شدن  ح به ز/خزيدن ползать خزيدن  
бродить پرسه زدن، به زحمت راه رفتن   

  ):افعال حركتي گذرا(گروه اول 

нести بردن/ آوردن           вести بردن/ آوردن                везти بردن/آوردن   
гнать                   راندن катить قِل دادن/  غلطاندن      тащить حمل كردن  
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  ):افعال حركتي گذرا(گروه دوم 

Носить водить بردن/ آوردن       возить بردن/ آوردن              بردن/ آوردن  
гонять               راندن  катать كردنحمل   таскать قِل دادن/ غلطاندن         

نيـز   گروهي كه تعداد افعال حركتي را هيجده زوج مي دانند به افعال اشاره شده قبلي چهار زوج زير را           
 : نمايند مياضافه 

катиться – кататься سوار چيزي شدن/ غلطيدن ,  тащиться – таскаться كشيده شدن  
гнаться – гоняться تعقيب كردن /  دنبال كردن  ,  нестись – носиться تند حركت كردن 

  
افعـال حركتـي     ةازمجموع  را бродить زوج فرض مي كنند فعل       17 گروهي كه تعداد اين افعال را     

 توانـد در    نمـي  اسـت جهـت    آنان درتوجيه اين مطلب معتقدند اين فعل به دليل اينكه بـي           . كنند حذف مي 
يك جهته ياچنـد    (اشند   جهت ب  بايد داراي  كه افعال حركتي لزوماً    چرا. مجموعه افعال حركتي جاي بگيرد    

هرچند زوج مقابل ايـن فعـل       . باشد جهت مي  حركتي است كه فاقد    ي بيانگر معناي نظر اين فعل از  . )جهته
 هستند، لذا ايـن فعـل       هازوج اي از  ركتي مجموعه حكه افعال   آنجا از  داراي جهت است اما    брестиيعني  
   . شود ركتي خارج ميدايره افعال ح از بخود به دليل بي زوج بودن خود نيز

  ويژگي دستوري نمود فعل درزبان روسي

داننـد كـه     مـي  موضوع نمود فعل را در تفسير افعال حركتي دخيل           اي  هبعضي از زبانشناسان روس به انداز     
صـورت زيـر مجموعـه ايـن مبحـث بررسـي       ه موضوع اين افعال را در هنگام بررسي مبحث نمود فعل ب   

لذا بـراي روشـن شـدن مطلـب         اي دارد،    عال حركتي جايگاه ويژه   حث اف  موضوع نمود فعل درمب    .كنند مي
 اگرچه شايسته است تا ايـن ويژگـي دسـتوري فعـل در            . كنيم توضيح مختصري دراين خصوص ارائه مي     

  .  3گيرد تحليل قرار اي مورد تجريه و مقوله جداگانه
 گيـرد كـه از     مي ستفاده قرار ي مختلف فعل موردا   هابيان ويژگي  زبان روسي براي اظهار و     نمود فعل در  

  :توان به موارد زير اشاره كرد ميآنها  ةجمل
 ايـن دسـتيابي موقعيـت،       ةدرنتيجـ ( فعـل     وقـوع  ةنتيج ي و مقصد در   دستيابي به هدف، حدنهاي   ) الف
  ).      شود ميمفعول جمله حاصل  يا شرايط و كيفيت جديدي براي نهاد جمله و وضعيت،
  .تكرار يا عدم تكرار عمل) د.   طول مدت عمل) ج.     شروع يا اتمام عمل) ب
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شود كه بيانگر    ميزبانشناسي سنتي روسي جزء اصلي نمودِ فعلي تنها نمود كاملي از فعل محسوب               در
 - решать - решить, показывать  :مثـل  باشـد،  مـي  فعل، مقصدو هـدف  يدستيابي به حد نهاي

показать делать - сделать, писать - написать,    
تنهـا ايـن نـوع نمـود      شـود و  ميي تفسيري زبان روسي تنها به اين نوع نمود اشاره         هادر فرهنگ لغت  

  ع عمـل،   اشـاره بـه شـرو      كامـل  فعـل كـه مـثالً         يهانمود يعني ديگر   . موردنظر فرهنگ نويسان است   
 ،  запел   ، пошёл: مانند( نمايند ميعمل   ول مدت انجام  ماني و مشخص بودن ط    ز كميت  يا محدوديت
пописал ( ًشوند ميعنوان زوج نمودي افعال محسوب نه  بمعموال   .  

ي نظـر معنـاي   باشد كه از ميفعل كاملي به زبان ساده تر زوج نموديِ يك فعلِ غير كامل تنها آن نوع          
عنوان زوج نمودي يكـديگر     ه  دو فعلي كه ب   . باشد كه درباالبه آن اشاره شد را دارا      ) ي قسمت الف  هاويژگي
بـه آن   ) ي كـه در بنـد الـف       يهاند و تنها از نظر ويژگي     هستشوند از نظر معناي لغوي هم معنا         ميوب  محس

  . 4شوند مياشاره شد از يكديگر متمايز 

  فعل نمود تغيير پيشوندها درنقش 

ــي دونقـــش   ــان روسـ ــي درزبـ ــشوندهاي فعلـ ــوركلي پيـ ــه طـ ــدبـ ــده دارنـ ــف:  عمـ نقـــش ) الـ
  )лексическая функция(يش معناينق)  ب)грамматическая функция(دستوري

  :عبارت ديگراضافه شدن پيشوند به اول افعال روسي ممكن است دو نتيجه درپي داشته باشده ب
ثرازمعنـاي  تأي م كـه آن فعـل ازنظرمعنـاي      اضافه شدن پيشوند به اول فعل ناكامل باعث مي شـود            . 1

 متمايزازمعناي فعل پيشونددارمي )исходный глагол ( فعل پايه درنتيجه معنايپيشوندموردنظرگرددو
عبارت ديگرفعلي كه به كمك پيشوند ساخته مي شود درمقايـسه باحالـت بـدون پيـشوند خـود                   ه  ب. گردد

   лететь – перелететь, взлететь: مقايسه كنيد. داراي معناي جديدي مي گردد
 درنتيجه فعل پايه  .دي شو اضافه شدن پيشوند به اول فعل ناكامل باعث تغيير درمعناي لغوي آن نم            . 2

فعـل   مي گردنـد و    متمايز همديگر نمود فعلي از   نظر از معناي لغوي، بلكه تنها    نظر وفعل پيشونددار نه از   
 – слепнуть: مقايسه كنيد( شود مي قلمداد زوج نمودي فعل پايه خود  عنوانه شده ب ساخته پيشونددار

ослепнуть, обедать – пообедать, и т.п.( .دسـت   از را ين حالت پيشوند معناي لغوي خودا در
. كنـد  مـي  ايفا نقش دستوري براي تشكيل نمود كامل فعل را        تنها دركلمه معناي دستوري داشته و      داده و 

ــشوند ــه پي ــي يهاازجمل ــي م ــن ويژگ ــه داراي اي ــند در ي ك ــي باش ــه اول م ــوان از درج ــشوندهاي ت                    :پي
о-(-об, - обо-), по-, с-(со-) ] ماننـد  :ослепнуть, обрадовать, обозлит, построить, 
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сделать [درجـه دوم ازپيـشوندهاي   در  و :за-, у-, на-, вз- ] ماننـد  :задушить, утопить, 
наточить, вспотеть [گــاهي نيــز پيــشوندهاي .  نــام بــرد :из-, при-, вы-, раз- ]ماننــد  :

испугать, приготовиться, вырасти, разбередить [ ندهست داراي اين ويژگي.  
را  نظر ي كه ممكن است باعث تغييرنمودفعل شوند تنها يكي از آنها فعل مورد            بين همه پيشوندهاي   در

فعـل معنـاي     نمود در تغيير جزه  كه پيشوندها ب   هنگامي. 5تبديل مي كند   به زوج نمودي فعل مقابل خود     
. كردزوج نموديِ فعلِ پايه محسوب  عنوان  ه  توان ب  ميه را ن  آمد  فعل بوجود  كنند مي آن را نيز عوض      لغوي
گونه افعال در حقيقت افعال جداگانه و مستقل ديگري هستند كه هرچند از نظر ريشه با فعـلِ بـدون                     اين

اين افعالِ پيشونددار    از. باشند اما اين افعال نيز به نوبه خود داراي زوج نمودي هستند            ميپيشوند هم ريشه    
بـه  .  سـازند  مـي   نمـود ناكامـل   - ыва(-ива) به كمـك پـسوند       باشند معموالً  مي نمود كامل    كه داراي 

  :ي زير توجه كنيدهامثال
] писать              زوج نمودي   [ فعل ناكامل-نوشتن

(видовая пара)       написать [    [ فعل كامل-تاحصول نتيجه(نوشتن
• пописать [  [نمود ناكامل] пописывать – [ نمود كامل-)وشتن مشغول بودنمدتي نوشتن، مدتي به ن(نوشتن 
• записать [  [نمود ناكامل] записывать -[  نمود كامل-يادداشت كردن، ظبط كردن، نام نويس كردن
• выписать[  [نمود ناكامل] выписывать -[ نمود كامل-اقتباس كردن، ازروي چيزي نوشتن، آبونه شدن
• приписать[   [ نمود كامل-ي چيزي اضافه نوشتن،به مطلبي يادداشتي رااضافه كردنبراي تكميل مطلب
• дописать[  [نمود ناكامل]дописывать-[ نمود كامل-بقيه مطلبي رانوشتن، مطلبي راتاپايان نوشتن
• подписать[  [نمود ناكامل] подписывать -[ نمود كامل-امضاء كردن، آبونه كردن

  
معنـاي   نمود و يا تغيير   عال غير حركتي ممكن است باعث تغيير        كه در تركيب با اف     پيشوندها همچنان 

 در افعال حركتـي نيـز     . كنند ايفا توانند مي  شوند، در تركيب با افعال حركتي نيز اين دو نقش را           لغوي فعل 
معنـاي   كنـد و   ميكه اضافه شدن پيشوند معناي لغوي فعل را دچار تغيير            مثل افعال غير حركتي هنگامي    

 به همين دليل است كه افعال حركتـي         دقيقاً. گردند ميبخشد، افعال داراي زوج نمودي       ميجديدي به آن    
 خود به دليل اين    ةكه اين افعال در حالت اولي      در شكل پيشوند دار خود داراي زوج نمودي هستند در حالي          

توجه   идтиبه فعل   . توانند تشكيل زوج نمودي دهند     ميهستند ن ) نمود ناكامل (كه فقط داراي يك نمود      
  :كنيد
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] идти           زوج نمودي ندارد  [ فعل ناكامل-)يا آمدن(رفتن ]    ходить       زوج نمودي ندارد  [  فعل ناكامل -) ياآمدن(رفتن
       
 нет видовой пары     -                                       нет видовой пары         - 

 :گردد ميشوند داراي زوج نمودي اما با پذيرش پي
зайти [  [فعل ناكامل] заходить -[ فعل كامل-)رفتن ياآمدن بمنظورسرزدن دربين راه به كسي(رفتن ياآمدن
дойти[ ]прийти/[فعل ناكامل]доходить-[كامل  فعل-) رفتنييتاجا(رفتن فعل كامل-آمدن ]- 
приходить [  [ ناكامللفع

пройти [  [فعل ناكامل] проходить -[ فعل كامل-عبوركردن
ي ناكامل افعال داراي سه زمـان گذشـته،         ها افعال حركتي در حالت بدون پيشوند مثل همه نمود         كليه

جز افعـال حركتـيِ پايـه گـاهي     ه البته در زبان روسي ب. باشند مي) آينده ساده و آينده مركب(حال و آينده  
 одновидовыеافعال تـك نمـودي   ( . هستند يك نمودداراي تنهاشوند كه  مي ديگري نيز يافت افعال

глаголы (مانند:  
  бездействовать  /) ناكامل–عمل نكردن   (благоговеть)  ناكامل–تعظيم وتكريم كردن  (

   грянуть / ) كامل-غريدن، طنين اندازشدن (    воспрянуть)  كامل–روحيه گرفتن   (
 غيرمكـاني تقـسيم   يندرا به  پيشوندهاي مكاني ورافعال حركتي مي آي كه برسبه طوركلي پيشوندهاي  

  :  عبارتنداز)пространственные приставки(پيشوندهاي مكاني. مي كنند
в-(во-), вы-, вз-(вс-, взо-), при-, у-, под-(подо-), от-, до-, пере-, с-, раз-(рас-, 

разо-), про-, за-, о-(об-, обо-). 
  : شوند سته تقسيم ميد به دو خود) непространственные приставки(ي غيرمكانيهاپيشوند

شـروع عمـل، اتمـام      : قبيل از اهيميرا تغيير نمي دهند وتنها مف       معناي لغوي فعل   ي كه يها پيشوند .1
  ؛)پيشوندهاي غيرتغييردهنده(بخشند رابه فعل مي... نظر زمان يا مكان و عمل، محدوديت عمل از

پيشوندهاي модификаторы (اي لغوي فعل را تغيير مي دهندي كه به طوركلي معنيها پيشوند.2
دراين موارد فعل ناگذرا به گذرا تبديل مي شود و تنها ازنظر شكل وساختارظاهري فعل          ) تغييردهنده

  .  موردنظر شبيه افعال حركتي است

  نمود افعال حركتي 

افعال گروه اول باگرفتن پيـشوند      . حالت بدون پيشوند ناكامل هستند     فعلي افعال هردوگروه در    نظر نمود  از
آيند اما اين بدين معنا نيست كه درايـن حالـت بـا فعـل پايـه خـود                  از حالت ناكامل به حالت كامل در مي       

افعال گروه اول باگرفتن پيشوند نه با افعال پايه خود بلكه با افعال پيـشوند               . تشكيل زوج نمودي مي دهند    
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ـ           چرا كه اين افعال با     ؛ددهن دار گروه دوم تشكيل زوج نمودي مي        ةپذيرش پيشوند از يك سو با افعـال پاي
 ليـل وجـود   افعال پيشونددار گروه مقابل خود بـه د        سوي ديگر با   از ي ولغوي پيدا كرده و    خود تفاوت معناي  

 :توان نتيجه گرفت توجه به اين توضيح مي با. كنند لغوي پيدا مي ي ومشترك اشتراك معناي پيشوند
идти(нсв) د زوج نموديفاق  + при = прийти(св) داراي زوج نمودي 
    видовая пара      прийти(св) 
 приходить(нсв)          زوج نمودي     
нести (нсв)فاقد زوج نمودي + при = принести (св)داراي زوج نمودي 
видовая пара    принести 
 приносить      زوج نمودي

عنوان زوج نمودي يكديگر محـسوب       هي مشترك ب  هاگروه باگرفتن پيشوند   ود اما چرا افعال گروه هر    
فعل داراي معناي لغـوي يكـساني        شوند؟ جواب سوال دراين است كه باگرفتن پيشوند مشترك هردو          مي
 ,-при-, вы پيـشوندهاي  بدين معنا كه مـثالً .  نهفته استهااين موضوع درمفهوم پيشوند راز. شوند مي

по-, у-, от-, до- и т.д.بخشند كه به افعال گـروه دوم  مي را معنا  به افعال گروه اول همان مفهوم و .
افعال اما درعين حال اين     . گروه هم معنا هستند يعني داراي معناي لغوي يكسان هستند          پس افعال هردو  

با هم  .... فعل و  عدم تكرار   يك جهته بودن ياچند جهته بودن فعل، تكراريا        ازنظر برخي مسائل ديگر مانند    
ي فعل كامل بعنوان فعـل  هاگيمين دليل است كه افعال گروه اول به دليل دارابودن ويژ          ه تفاوت دارند وبه  

  .  قلمدادمي شوندعنوان فعل ناكامل ه ي فعل ناكامل بهابودن ويژگي  افعال گروه دوم بدليل داراكامل و
 مـي ) ه فعل كامل محسوب مي شوند     ك(افعال پيشونددار گروه اول      الزم به توضيح است كه گاهي از      

كـه  ) вторичная имперфективацияناكامـل سـازي مجـدد    (توان فعل ناكامل جديدي ساخت
ـ     صورت ديگر نه افعال پيشونددار     دراين عنـوان زوج  ه مشابه گروه دوم بلكه همين فعـل ناكامـل جديـد ب

  : مثل؛ناكامل آن محسوب مي شود
прикатить–прикатывать/закатить–  
закатывать/прилезть–прилезать/влезть–влезать 
приплыть–приплывать/отплыть–отплывать/забрести–

забредать/притащить–притаскивать 
مانند كـه   ميعنوان فعل ناكامل باقي     ه  همچنان ب ي مكاني   هاافعال گروه دوم عليرغم پذيرش پيشوند     

ركتي باسايرافعال روسي است، چراكـه ديگـر افعـال          اين ويژگي يكي ازاصلي ترين وجه تمايزات افعال ح        
  .6شـوند  مـي بااضافه شدن پيشوند به اول آنها از حالت فعل ناكامل بـه فعـل كامـل تبـديل                  روسي معموالً 
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 بـا  ходитьمعتقد هستند كه دربين افعال گروه دوم فعل بدون پيشوند ) .Авилова Н.Сمانند (برخي 
 сходитьچراكـه دراينجـا فعـل پيـشوند دار          . دهـد  مودي مـي   تشكيل زوج ن   сходитьفعل پيشونددار   

 .сходить в магазин за хлебом: باشد) предельность(غايت  تواند داراي نهايت و مي

   )модификаторы - приставки(معنا ةپيشوندهاي تغييردهند

لي طــوركه بــ ي تغييــر دهنــده معنــاهاعلــت پــذيرش پيــشوندبــه افعــال گــروه دوم  گــاهي بعــضي از
كه اضافه شدن پيـشوند بـه ايـن           يعني هنگامي  ،درچنين مواردي . دچارتغييردرمعناي لغوي خود مي شوند    

 به  غالباً(آن   فعلي كه از   ه عنوان فعل كامل و    بفعل پيشونددار اوليه     ،دهد تغيير مي  افعال معناي لغوي آنهارا   
 گونـه   اين ةكلي. حسوب مي شود  زوج نمودي آن م    عنوان فعل ناكامل و   ه  شود ب  درست مي ) كمك ميانوند 

  :توان ساخت برخي موارد فعل ناكامل از آنها نمي البته در. دهستن افعال گذرا
ездить + вы = выездить(св) – выезжать(нсв)/ездить + из = изъездить(св) 
водить + вы=выводить(св) – вываживать (нсв) / ходить + ис = исходить 
(св)– исхаживать (нсв) 
ходить+по=походить(св)–похаживать(нсв)/ ходить + вы=выходить(св) 
носить + из=износить (св) – изнашивать (нсв) / ездить + из = 
изъездить(св) 
ездиться + из=изъездиться (св)/ возиться + из = извозиться (св) 
возить + из = извозить(св)/извозиться/бегать + из = избегать (св) 
/бегать + вы = выбегать(св) 
бегать + до = добегать (св)/ бегать + на = набегать(св) 
выбегать пенсию (فعل كامل)    به زحمت به حقوق مستمري خـود دسـت يـافتن/набегать 

простуду (فعل كامل) دادن به سرما خودرا /выходить больного(فعل كامل) – выхаживать 
больного(فعل ناكامل): -( فعـل كامـل  )износить шубу/   پرستاري كردنازبيمار تابهبودي كامل
изнашивать шубу(فعل ناكامل): حد كهنه شدن استفاده كردن تا پالتو را /выездить( فعل كامـل) 
деньги نقل كسي يا چيزي دست آوردن از طريق حمل و هزحمت پول به ب /набегать(  فعـل كامـل) 
награду زحمت و باتالش زياد مدال راكسب كردنه ب /наплавать(فعل كامل) большой стаж 

تـالش   با زحمت وه ب разрешение (فعل كامل)выходить/با تالش تجربه زيادي را كسب كردن
ي ياكسي گرفتنياز جا  چيزي ياكاري راززياد مجو  
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 يي از نظـر معنـا     تبـديل نمـوده و     رابـه گـذ    را افعال ناگذرا فوق الذكر    ةي تغيير دهند  هاپيشوندتمامي  
  :توانند بر موارد زير داللت نمايند مي

 زيـاد    وزحمت طوالني ومداوم عمل، وياتالش    ةكنند كه دراثر يك پروس     ميعملي   ة داللت بر نتيج   .1
  :) -на و -вы ةي تغيير دهندها پيشوندانندم( شود ميحاصل 

- Я тридцать лет (кондуктором) ежу, до наездил домик в Таганроге[А. Н. 
Толстой, Хмурое утро]. 

توانستم خانه محقري در ) بعنوان مامور كنترل بليط(راه آهن ركردن درسي سال كا از  باالخره بعد
 تاگانرك بخرم

- И на овес не выездил, - думает он (извозчик) [А. Чехов, Тоска]. 
.  اندازه پول جو اسبم هم كارنكردمحتي هنوز به: كند درشكه چي پيش خودش فكر مي  

  Выбегал( كامل فعل ) «москвича»- то? – спросила бабушка Настя. 
Коростелев ответил: - Да нет. Не дают. Черт с ним. Придется на 
грузовой. 

) مارك نوعي ماشينِ سواري روسي(تونستي ماسكويچ باالخره : مادربزرگ از كاراستيليف پرسيد  
.  ؛نه، گير نمياد، مجبوريم با كاميون بريم: ربياري؟ وي جواب دادگي  

Мать выносила(فعل كامل) ребёнка девять месяцев. 
عمـل   ةحـصول نتيجـ   (سالمت وضع حمل كند   ه  نگه دارد و ب    مادر توانست نه ما بچه را درشكم خود       

  ) .گذراندن يك پروسه طوالنيبراثر
براثر انجـام كـاري عـوض       ) باشد ميكه مفعول جمله    (زي را   شكل، كيفيت ويا صورت ظاهري چي     . 2
توجـه  .  نـام بـرد  -вы-/ за-/на-/у:  ةي تغيير دهندهاتوان از پيشوند مي هااز جمله اين پيشوند. كردن
  :كنيد

выкатать(فعل كامل) – выкатывать(فعل ناكامل) صاف كردن، اتو كردن، كامال سطح چيزي 
ياپركردن/را پوشاندن  

выкатать белье  لباس را اتو كردن   
другой крестьянин, сидевший в уголку на табурете, был тоже старик, но 
маленький, казалось, вся его голова выкатана в белом пуху. 

 روي يك چهارپايه نشسته بود پير بود، ولي كوچكتر بود و انگـار           اي  همردكشاورز ديگر هم كه در گوش     
).كنايه از موي سفيد(اكرك سفيد پوشيده شده بودتمام سرش ب  
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накатать(فعل كامل) – накатывать(فعل ناكامل) لط دادن درست كردنغاثر  چيزي رابر  

накатать шариков из глины از گل تيله درست كردن 
закатать(فعل كامل) – закатывать(فعل ناكامل) چيزي را توي چيز ديگري پيچاندن 
закатать бутылку в бумагу. كاغذ رادور بطري پيچاندن     
укатать(فعل كامل) – укатывать(فعل ناكامل)  هموار كردن چيزي بوسيله دستگاهي يا براثـر  
 راه رفتن برروي آن 
...эти дороги совсем не похожи на русские, укатанные телегами... 

  ...  گاري هموارشده اندي روسي نيستند، باها  شبيه جاده اصالًها اين جاده
Дорога была хорошо накатана, это в значительной степени облегчило 
нам передвижение с грузовыми нартами. 

ي هـا   هواين امر تاحدزيادي به ما كمك كـرد تـا سـورتم           ) هموارشده بود (جاده خوب كوبيده شده بود      
  . باري مان را براحتي عبور دهيم

ـ                :از قبيل برمواردي  . 3 ه  كهنه كردن، مستعمل كردن، خراب كردن، پاره كردن براثر اسـتفاده زيـاد و ب
 ,-вы-, до ةي تغيير دهنـد هاپيشوند(نمايندمي  استفاده درآوردن چيزي داللت دونطور كلي به حالت ب

за-, из-, от-, с- (:  
выносить (шубу), заносить (пальто), затаскать (туфли), доносить (сапоги 
до непригодности), дотаскать (сумку до дыр), износить (пиджак), 
истаскать (ботинки), изъездить (машину), отбегать (ноги), отходить 
(стопы), сносить (шинель)   
Он был в одной рубахе грубого холста, довольно уже заношенной. 

.  جنس كرباس نامرغوب به تن داشتاوپيراهن كهنه آستين كوتاهي از  

Сынишка пекаря башмаки износил, по огородам бегая. 
. ي پسرنانوا اربس كه باآنها راه رفته  بود فرسوده شده بودندهاكفش  

): ةي تغييـر دهنـد    هاپيـشوند (را به وضعيت وحالت غير مطلوب رساندن      ) جان جاندار ويا بي  (چيزي  . 4
 до-, за- у-:  
доездить (до аварии), докатать (до головокружения), доплавать (до 
изнеможения), доходить (до усталости), загонять (лошадь), заездить 
(коня), закатать (детей), затаскать (кошку), уводить (туристов), угонять 
(слуг), укатать (детей), уходить (больного) 
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يعنـي عملـي كـه      . ي طي چندبارانجام عمل   ي چيزي درجا  ا گرد آوردن مقدار معيني از     جمع كردن ي  . 5
پيـشوند  (را انجام دهـد    ست كه براي رسيدن به نتيجه آن فاعل بايد چندين بار آن            ا اي  هگونه  ماهيت آن ب  
  ):-наةتغيير دهند

навозить (дров), накатать (шаров), наносить (воды), натаскать (земли) 
палатки мы поставили хорошо, натаскали сухих дров и потому ночь 
провели спокойно. 

بـه   به همين دليل هم شب را     . جمع كرديم  ي خشك زيادي را   هاهيزم. كرديم را خوب برپا   چادرها ما
 .راحتي سپري كرديم

در ايـن  . )-наةپيشوند تغيير دهنـد ( را مشخص كردن   اي  ه كميت زماني يا مكاني مسافت طي شد       . 6 
بـااين تفـاوت كـه پيـشوند تغييـر          . نمايـد  مـي  عمـل    -про اين پيشوند معادل پيشوند مكاني       مورد تقريباً 

  و هاي درعين اشاره به كميت زماني يا مكـاني مـسافت پيمـوده شـده بـه سـختي                  ي از نظر معنا   -наةدهند
ي مربوطـه درراه    هاه سـختي  عبارت ديگر مسافتي يا زمـاني راباهمـ       ه  ب.ي آن عمل نيز اشاره دارد     هادشواري

  :يادرپرواز بودن
наездить(1000км),налетать(100000часов), наплавать (10000 метров), 
находить (100 верст) 
-Я почему-то тысяч без ремонта наездил? Разве у меня особенная 
машина? Точно такая же, как твоя. А потому я наездил, что за всякой 
мелочью смотрю. 

 هابقيـه ماشـين    مگر اتومبيل مـن بـا     . بدون هيچ مشكلي رانندگي كنم     را من توانستم هزاركيلومتر   چرا
به همين دليل  كنم و موقع سرويس ميه ب من ماشينم را.  ماشين توستهمانندفرق دارد؟ ماشين من هم 

  .بدون هيچ مشكلي طي كردم اين مسافت را
عبارت ه  ب.گيرد ميمورد حركت رادربر    ) يامحل يا منطقه  (حركت كل مكان    معناي اين كه عمل     ه   ب .7

ديگر فاعل حركت در همه جاي منطقه مورد نظر حضورداشته و بـه اصـطالح همـه جـاي آن رازيـر پـا                        
  :) вы-, из-, о-(об-)ةي تغيير دهندهاپيشوند(گذاشته است

выбегать (деревню), выбродить (район), выводить (брата по всем 
выставкам), выездить (Крым), выходить (все библиотеки), излазить (овраг), 
излетать (материк), избегать (магазины), избродить (Урал), изъездить 
(Сибирь), исплавать (все реки), исползать (овраги), исходить (земли), обегать 
(все древни), объездить (всю страну), облетать (материк), обходить (все 
инстанции)     
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Надо выходить все залы музея, чтобы, наконец в каком-то далеком 
закоулке сыскать несколько русских кокошников и вышивок [А. Стасов, 
Две художественно-промышленные выставки]. 

Обломов избегал вес парк, заглядывал в куртины, в беседки – нет Ольги 
[И. Гончаров, Обломов]. 

  .خبري ازالگا نبود. ي پارك سرزدهابه همه نيمكت. ابلوموف همه جاي پارك رازيرپاگذاشت
 (Кикин): -был в Соловках и на горе Афонской,/... моря исплавал, земли 
исходил [А.К. Толстой, Смерть Иоанна Грозного]. 

 .ي زيادي راپيموده بودهادرياها وسرزمين
 عمـل   انجام آن فاعـلِ    ةكه درنتيج  طوريه   طوالني عملي راانجام دادن ب     در طي يك مدت نسبتاً    . 8

   :)- ся همراه باپسوند -выةپيشوند تغيير دهند(ويژگي و كيفيتي را ازدست بدهد يا بدست آورد
выбегаться (после долгого бега исчерпать свои силы) 

پيشوند تغيير دهنـده     (نيروي خود رابراثر دو طوالني ازدست دادن      /بعد از دوندگي طوالني ازپاافتادن      . 9
  ): - ся همراه باپسوند -выي

выездиться (привыкнуть ходить в упряжке или под седлом) 
  )   واناتبراي حي(بعد از مدتي به رفتن زير بار يا پاالن عادت كردن

 :) - ся بهمراه پسوند -до ةپيشوند تغيير دهند(نتيجه منفي و غير مطلوب عمل. 10
доездиться (до инфаркта)/Докататься (до головокружения) 

طور كامل غرق درآن عمـل      ه  كه فاعل آن ب    اي  هگونه  ظرف مدت طوالني عملي راانجام دادن ب      . 11
 -заةپيشوند تغيير دهنـد   ( خسته باشد   بر اثر آن عمل كامالً     /باشدعمل و    جذب يا شيفته  آن        كامالً /باشد  

  :) - сяمراه پسوند  هبه
забегаться (устать от длительного бега) شدن خسته طوالني دو از  

заходиться (слишком долго ходить, устать от ходьбы) شدن خسته زياد رفتن راه از  
عادت   يا ي و يست آوردن ويژگي ياكيفيت يا توانا     د هب  ازدست دادن يا   به وضعيت غيرمطلوب رسيدن،   . 12

-из ةپيشوند تغيير دهنـد (يك عمل طوالني ةخاصي درنتيج مـراه پـسوند    ه بـه  ся  -  :(  избегаться 
(устать), изъездиться (стать негодным) 
- Вот кабы так на праздниках было, - думает Андрей, - вот бы хорошо, а то 
избегаешься, как собака, покоя не знаешь [Ю.Семенов, Страшное дело]. 

 و. شن مي بـود    شداگه همه اش اين طوري مهموني وج       چه خوب مي  ): آندره باخودش فكر مي كند    (
  .  بدوي وآرامش نداشته باشيبايد مثل سگ همه اش اين طرف و آن طرف گرنه 
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Вагон был старый, изъездился, скрипел, гремел и подпрыгивал до того 
сильно, как будто хотел соскочить с рельс[М. Горький, Жизнь Клима 
Самгина]. 
واگن كهنه وفرسوده شده بود، تق تق مي كرد وموقع حركت چنان باالوپايين مي رفت كـه انگـاري                   

 .مي خواست ازريل خارج شود
را بـه پايـان      نحو احسن به نتيجه رساندن يا همراه بانقص آن        ه  ب براثر انجام طوالني عمل آن را     . 13  

  ):- сяمراه پسوند  ه به-на ةپيشوند تغيير دهند(رساندن
набегаться (вдоволь побегать), наездиться (вдоволь, много поездить), 

налетаться (вдоволь, много налетать), набегаться (вдоволь побегать), 
находиться (вдоволь походить, устать от ходьбы),  

За свою жизнь Семен вдоволь находился и наездился по этой дороге. Он 
знал на ней каждый камень [К. Седых, Даурия]. 

قدري اين جاده راديده بود وازآن رفت وآمدكرده بـود كـه حتـي              ه  سيميون درتمام طول زندگي اش ب     
 .شناختهرسنگ آن رامي 

مراه پـسوند    ه  به раз-(рас-)ة پيشوند تغيير دهند   (باشور وذوق وجديت تمام كاري راشروع كردن      . 14
ся -(:   

разбегаться, расходиться 
Сделалась суматоха. Хозяин бросился навстречу Петру: слуги 

разбегались, как одурелые, гости перетрусились [А. Пушкин, Арап Петра 
Великого]. 

خـدمتكاران مبهـوت شـروع بـه كـاركردن          .صاحبخانه باشوق به استقبال پيتررفت     .ناگهان شلوغ شد  
 .كردند، مهمانان سخت مشغول شدند

مـراه   ه بـه -у  ةپيشوند تغيير دهند(فشرده عمل  طوالني و ةخسته شدن براثر انجام يك پروس . 15
  :) - сяپسوند 

убегаться (утомиться от беготни), убродиться (очень устать от ходьбы) 
) контекст(بيـرون ازمـتن     است كه گاهي تعيين نمود افعال پيشونددارگروه دوم در         الزم به توضيح  

گـروه دوم را درخـارج    عال پيـشونددار اف بعضي از  عبارت ديگر چنانچه بخواهيم نمود    ه  ب. امكان پذيرنيست 
. عنوان نمود ناكامل تلقي شـوند     ه  هم ب  عنوان نمود كامل و   ه   هم ب  توانند  تعيين كنيم، اين افعال مي     ازمتن

بـدين معنـا    . گونه افعال تنها درغالب متن امكان پذيراست       به همين دليل است كه تعيين قطعي نمود اين        
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ي داشـته   چنانچـه نقـش دسـتور      و مـوردنظر كامـل      فعلي داشته باشد    كه اگر پيشوند مربوطه نقش لغو     
  : مانند؛ بود ناكامل خواهدباشدفعل

ходить + до- = доходить (св или нсв)      бегать + вы- = выбегать (св или нсв) 
доходить(св) до боли в ногах.                   выбегать (св) пенсию. 
 
                   дойти                                                                         выбежать     
видовая     дойти(св)/доходить(нсв) до школы   видовая       выйти(св)/выбегать(нсв) на прогулку 
  пара         доходить                                         пара                 выйти 
                                                                                                                             

   ي افعال حركتي گروه اول ودومهاويژگي

  :اولي حركتي مشترك بين افعال گروه هاويژگي) الف
حركتـي كـه در يـك جهـت         . توانند بر وقوع حركت در حين انجام آن داللت نمايند          مياين افعال    .1

 однонаправленное (در حال انجام شـدن اسـت   مقصد مشخص ور رسيدن به يك منظه معين و ب
определённое движение( .در اين حالت فعل . حركتي كه در لحظه گفتار شاهد وناظر آن هستيم

حركت بوده و جهت دسـتيابي بـه        آن است كه فاعلِ حركت درراه رسيدن به مقصدِ           ةحركتي نشان دهند  
ي حركـت حاصـل نـشده       ز فعل به نتيجه نرسيده ومقصد نهاي       است، اما هنو    در حال تالش   مقصد حركت 

 البته با توجـه بـه موضـوع گفتـار    . شود ميزمان حال نوشته      در گونه جمالت فعل جمله غالباً     دراين. است
 :آينده نيز بيان شود ي گذشته وهاتوانددر زمان ميفعل 

Смотрите: мальчик лезет на дерево.نگاه كنيد! پسر بچه دارد از درخت باال مي رود  
تواند در معناي زمان آينده براي بيان عملي كه قرار اسـت فقـط               ميشكل زمان حال افعال اين گروه       

  :كار رود هبراي يك بار اتفاق بيفتد ب
Завтра мы едем в Москву. رويم ميبه مسكو  فردا ما   

انجام عمـل    فرآيندبراي اشاره به    ) бытьبه كمك زمان آينده فعل كمكي       (شكل زمان آينده مركب     
گونه موارد جمالت مركب بوده  و عملي در حـين انجـام عمـل       در اين  به همين دليل غالباً   . رود ميكار   هب

  :ديگر اتفاق خواهد افتاد
Когда мы будем ехать в Москву, мы будем читать эту книгу. 

دارم، (ت از زمان مـضارع فعـلِ معـين داشـتن            گونه افعال به زبان فارسي بهتر اس       اين ةبراي ترجم  -
  .يمراه فعل اصلي درجمله استفاده نمايم هعنوان فعل كمكي بهه ب...) داري، دارد،
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صورت تكـرار رخ  ه بار يا ب براي بيان عملي كه در حين انجام عمل ديگر درزمان گذشته براي يك        . 2
ه مركب بوده وحداقل از دوفعل تشكيل شـده         در اين حالت جمل   ).يادرزمان حال وآينده رخ بدهد    (داده باشد 

 ه عنوان فعـل اول ويـا      تواند ب  ميگونه مواردفعل حركتي     دراين. است كه يكي از اين دوفعل حركتي است       
 .دوم درجمله قراربگيرد

Я встретил своего друга, когда шёл в театр                   .وقتي داشتم به تئاترمي رفتم دوستم راديدم  
Мы познакомились, когда летели в Москву.وقتي داشتيم به مسكو پرواز مي كرديم ماباهم آشنا شديم 

صورت تكرار رخ داده  هبار يا ب براي بيان عملي كه بعداز انجام عمل ديگر درزمان گذشته براي يك .3
  ):   آينده رخ بدهد يادرزمان حال و(باشد

После лекций мы обычно шли в кофе, а потом шли домой. 
 .مي رفتيم به خانه  به كافه و بعداًاتمام سخنراني ما معموالً از بعد

داشتم، (داشتن    فعل كمكيِ  ة بهتراست اززمان گذشت    به فارسي معموالً    اين قبيل جمالت   ةبراي ترجم 
. مـاييم شود اسـتفاده ن    ميصورت گذشته ملموس نوشته     ه   دركنار فعل اصلي جمله كه ب      ...)داشتي، داشت، 

       :        ماننـد ؛كنـد  مـي ي بـدون اسـتفاده از فعـل كمكـي كفايـت      هرچند كه درمواردي تنها گذشـته اسـتمرار       
   - Как быстро идёт катер! – В прошлый раз он шёл быстрее. 

  .رفت مي دفعه پيش تندتر –) ! كند ميحركت (رود  ميچقدر قايق تند 
مقصد نهـايي     آن است كه هنوز فعل به نتيجه و        ة گدشته نشان دهند   كاربرد اين گروه ازافعال درزمان    

 شوند و در ضمن آن گوينده در       ميصورت مركب بيان    ه  گونه موارد جمالت ب     دراين معموالٌ . است نرسيده
) باشـد  مـي كه فعل حركتـي  (دهد كه زمان وقوع آن قبل از اتمام فعل اصلي جمله  ميمورد خبري اطالع    

 حداقل داراي يك فعـل      گونه جمالت بجز فعل حركتي معموالً      ين دليل است كه اين    م ه بوده است، و به   
: تـوان از حـروف ربـط       ميگونه جمالت اغلب     فارسي افعال حركتي در اين     ةبراي ترجم  .ديگر نيز هستند  

 .استفاده نمود... ، كه...كه ، هنگامي...وقتي كه
گونـه مـوارد فعـل       دراين. شده است  ميرار تنهادريك جهت تك   گفتار ة لحظ تابراي بيان عملي كه      .4

     .شود مي درزمان گذشته نوشته جمله معموالً
Я каждый день на работу шёл пешком, а обратно ехал на автобусе. 

  .گشتم ميرفتم و ازسركار بااتوبوس بر ميمن هرروز پياده به سركار
Каждый раз, когда мы шли в университет, мы покупали газету. 

 .خريديم ميرفتيم روزنامه  ميهربار كه به دانشگاه 
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منظوررفتن به يك مقصد مـشخص وبـراي يكبـار          ه   براي بيان عملي كه قراراست درزمان آينده ب        .5
 ولي درمعناي زمان آينـده      صورت زمان حال  ه  تواند ب  ميگونه موارد گاهي فعل جمله       دراين. صورت گيرد 

 اتفـاق   كه قراراست ايـن عمـل درآينـده حتمـاً         ازآنجا. بري وياسوالي باشد  ورت خ صه   ب نوشته شود و جمله   
 возможно, наверное, может( گونه جمـالت خبـري  غالبـاً كلمـاتي از قبيـل      لذا در اينبيفتد، 

быть,... (تواند وجودداشته باشد ميكه بيانگر شك و ترديد هستند ن.  
Завтра когда мы будем идти мимо большого театра, мы посмотрим его 
репертуар. 

 .كنيم ميساختمان تئاتر رد بشويم رپوتوار آن را نگاه  كنارز وقتي كه ا فردا
  )بار  براي يك-امرمثبت (خواهش دستور و  براي اظهار امر،.6

Идите сюда! بيائيد اينجا/ Несите сюда вещи! اينجا بياوريدبه   وسايل را  

شروع انجـام    ةاما اگر فاعل در آستانه ودرنقط     . شود ميعال گروه دوم استفاده      از اف  براي امر منفي غالباً   
نبايد آن عمل انجـام شـود   ) يا فرد هشدار دهنده( است كه از نظر فرد نهي كننده  مضر ياخطرناكي عمل

طوريكه در صورت عدم اخطار ياهشدار از ناحيه وي فاعل ممكن اسـت بالفاصـله آن عمـل را انجـام                     ه  ب
  :شود ميصورت براي امر منفي از افعال گروه اول استفاده  آندهد، در

Не плыви туда: там глубоко                   !به آن سو شنا نكن، آنحا عميق است  
همچنين چنانچه فاعل در حال انجام عملي است كه نفعي به حال وي نداشته و بـالعكس بـراي وي                    

 .Не бегите: поезд уже ушёл:  شـود  مـي م اسـتفاده  ضرر دارد براي امر منفي ازافعـال گـروه دو  
  ).رفته است(، قطار ديگه رفت)عجله نكن(ندو

ـ  مـي البته چنانچه بحث بر سر سرعت حركت باشد براي اظهار خواهش ويا امر منفي نيز                 وان ازايـن   ت
  :گروه افعال استفاده نمود

Не идите так быстро, у вас ещё есть время. .، شماهنوزوقت داريدقدرعجله نكنيد اين  

Не беги так, я не успеваю за тобой.               رسم ميقدرتندراه نرو، من به تو ن اين.  
ـ   باشد و منظور گوينده در     ميمقصد حركت مشخص      و أبراي اظهار جمالتي كه مبد     .7 كـار   ههنگام ب

توانـد حـال، آينـده و        مـي ت  گونه جمـال   زمان اين . نقطه است  بردن فعل حركتي تنها فاصله بين اين دو       
  .لي باشدؤاس يا تواند خبري و مينوع جمالت نيز . ياگذشته باشد

От общежития до университета он идёт 20 минут. 
 رود ميدر بيست دقيقه  او فاصله بين خوابگاه تادانشگاه را
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 в первый: تي ماننـد ي از كسي سوال شود ودرجمله از كلماي چنانچه در باره رفتن به جامعموالً. 8

раз, впервые, второй раз شود مي استفاده شود از افعال گروه اول استفاده:  
Вы едете на Кавказ впервые?  رويد؟ ميشما براي اولين باراست كه به قفقاز 

  :شود مي استفاده идтиكه  صحبت درباره حركتِ خودِ وسيله نقليه باشد از فعل   هنگاميمعموالً
Этот автобус идёт в центр города                . رود؟ مياين اتوبوس به مركز شهر   

33-й троллейбус идет по Ленинградскому проспекту. 
 .رود ميسه از بلوار لنينگراد  اتوبوس شماره سي و

 идти معمـوال از فعـل   театр, концерт, музей, выставка, кино:  در تركيب با كلمـات  
 ):يـا صـورت بگيـرد   (  حركت به كمك وسيله نقليه انجام گرفتـه باشـد   شود، هرچند كه عمالً   يماستفاده  

Завтра мы идем на выставку. رويم ميفردا ما به نمايشگاه.  
  :صورت دوحالت امكان پذيراست اما چنانچه صحبت درباره نوع وسيله نقليه مورد استفاده باشد، درآن

يعني اشاره به انجام ياعدم انجـام عمـل حركتـي بـه             (ه به نوع عمل      اشار ه منظور گوينده  چنانچ) الف
نوع جمله مي توانـد     . دنماين ميفعال گروه دوم استفاده      ازا صورت غالباً  باشد، درآن ) كمك يك وسيله نقليه   

  : مانند؛لي باشدؤاخبري يا س
Вы летали на вертолёте? د؟اي هكوپتر پروازكرد هلي با حاال تا شما   

ر منظور گوينده اشاره به انجام ياعدم انجام عمل نباشد، بلكه درواقـع منظـور وي مـشخص        اما اگ ) ب
 يابايـد انجـام     -يا انجام خواهد شـد    ( وسيله آن انجام گرفته     ه   باشد كه حركت ب    اي  هكردن نوع وسيله نقلي   

  . نمايند مي ازافعال گروه اول استفاده صورت غالباً ، درآن)بشود
Поезжай на трамвае. اتراموا برو ب  

Я хочу ехать в Симферополь на поезде. - Летите лучше на самолёте. 
Это быстрее. 

  . رسيد ميتر  ري سريع طواين.   بهتراست با هواپيما برويد-خواهم باقطار به سيمفروپل بروم ميمن 
Я хочу плыть в Казань на теплоходе .خواهم باكشتي به قفقازبروم ميمن   

   :ходитьي حركتي مشترك بين افعال گروه هايويژگ) ب

ــف     . 1 ــات مختلـ ــوع آن درجهـ ــاظر وقـ ــاهد ونـ ــار شـ ــه گفتـ ــستندكه درلحظـ ــانگرحركتي هـ بيـ
   .)разнонаправленное движение(هستيم

Над морем летают чайки.                    .مرغان دريايي دارند بر فراز دريا پرواز مي كنند 
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دارم، ( بهتر است از زمـان مـضارع فعـلِ كمكـي داشـتن      فعال به زبان فارسيگونه ا براي ترجمه اين
  .يم استفاده نمايكه درحالت مضارع اخباري نوشته مي شود مراه فعل اصلي جمله هبه...) داري، دارد،

ـ  حركتي كه معموالً   صورت كلي درمورد  ه  چنانچه بخواهيم ب  . 2 صـورت تكرارانجـام    ه  هرازچندگاهي ب
  .ل كنيمؤاشود س مي

Куда вы обычно ездите отдыхать? رويد،؟ مي براي استراحت به كجا معموالً شما  

زمـان مـضارع اخبـاري     ركتـي را در حگونه افعال به زبان فارسي بهتـر اسـت فعـل            براي ترجمه اين  
  .بنويسيم

شود كه البته ممكن اسـت       ميصورت تكرار انجام    ه  درجهات مختلف ب  اغلب   براي بيان حركتي كه      .3
  .      اين حركت همراه باوقفه نيزباشدگاهي

Мать ходит каждое утро на работу и водит дочку в детский сад. 
 .برد ميكودك  رود و دخترش را به مهد مي هرروز صبح به سركار مادر

ركتـي را درزمـان مـضارع اخبـاري     حگونه افعال به زبان فارسي بهتـر اسـت فعـل             براي ترجمه اين  
  .بنويسيم

بدين معنا كـه فاعـل      . شود وداراي رفت وبرگشت است     ميانجام   دردوجهت كه حركتي بيان براي .4
ه عبارت ديگـر فاعـل      ب. يابد، يا دست خواهديافت    مييافته است ، يا دست       قصد حركت دست  به هدف وم  

گونـه جمـالت     چنانچـه ايـن   . باشد يـا خواهـدبود     ميباشد بوده است يا      ميكه مقصد حركت     اي  هدر نقط 
صورت تكرار درزمـان حـال      ه  عملي است كه ب    ةرزمان حال وياآينده بيان شوند فعل حركتي نشان دهند        د

پذيرد و چنانچه جمله درزمان گذشته بيان شود فعل حركتي بيانگر آن است كـه عمـل                   ميوياآينده انجام   
ه جمالت معـادل    ونگ دراين. درزمان گذشته اتفاق افتاده است    ) بار فقط براي يك  (صورت غير تكراري    ه  ب

  .باشند مي был, побывал, посетил:  از قبيلفعل حركتي افعالي
    Утром отец ездил на завод.=Утром отец был на заводе. 

  ).بوده است(پدرصبح دركارخانه بود= صبح به كارخانه رفته بود  پدر
  :شودگونه افعال به زبان فارسي بهتر است به اين شكل عمل  براي ترجمه اين

فارسـي بهتراسـت    نوشنه شده باشـد، در      ) تكراربدون قيد   ( چنانچه فعل روسي درزمان گذشته ساده      -
ارسي فعل جركتي فزمان حال باشد، در وسي درل رچنانچه فع ركتي رادرزمان ماضي بعيد بنويسيم؛حفعل 

 ركتي رارسي فعل ح فا كند، دروسي برزمان آينده داللتچنانچه فعل ر باري بنويسيم؛رادرزمان مضارع اخ
  . بنويسيم»خواستن«  كمك فعل كمكيزمان آينده مستقبل به در
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  هـرروز، مـثالً (ي زماني معيني ها هي زماني مختلفي و يادرفاصلها هبراي بيان حركتي كه در فاصل. 5

ـ  جهـت     دو در) غيـره  ، و ها، زمـستانها، روزهـا، شـب      هـا   هيا شنب .....  هر هغته، هرماه، هرسال،      هرصبح،  ه ب
توانـددرزمان حـال و گذشـته        مي   فعل جمله    موارد  گونه دراين .شود مي انجام   برگشت   رفت و  صورت  

  . نوشته شود
Перелётные птицы каждый год летают на юг(летят на юг и 

возвращаются с юга). 
 ).گردند ميبر و كنند ميپرواز ميبه جنوب (كنند  ميپرندگان مهاجرهرسال به جنوب پرواز

 .گونه افعال به زبان فارسي بهتر است فعل جركتي رادرزمان مضارع اخباري بنويسيم  اينةبراي ترجم
دهـد   مـي حركتي آنرادر جهات مختلف انجام       ةصورت يك پروس  ه  عملي كه فاعل ب    براي اشاره به   .6

  . شوداي هبدون اينكه به جهت حركت اشار) داده است ميياانجام (
Нас долго водили по улицам города. ).بردند( مدت زيادي مارادرخيابانهاي شهر راه مي بردند  

  :گونه افعال به زبان فارسي بهتر است به اين شكل عمل شود اين ةبراي ترجم
 حركـت   ةاستفاده از قيودي كه داللت برطول مـدت پروسـ          با(زمان گذشته    وسي در ر چنانچه فعل    -

فارسـي فعـل   باشـد، بهتراسـت در  )  ...,долго, весь день, целый день, два часа: دارند، مانند
صورت ماضي ساده نيز    ه  توان آن را ب    زمان ماضي استمراري بنويسيم ، هرچند كه گاهي مي         در ركتي را ح

  .بيان كرد
 .باري بنويسيمزمان مضارع اخ در  فارسي فعل حركتي رازمان حال باشد، درر وسي درعل  چنانچه ف-
استعداد انجام يك فعل حركتـي        و ، عالقه حرفه و شغل، عادت     مهارت،  ي، تواناي براي بيان قابليت،  . 7

داده اسـت امـا بـه        مي انجام   ي حركتي كه فاعل  قبالً     تواناي يا همچنين براي بيان مهارت و    . توسط فاعل 
                                  . ازســر گرفتــه شــده اســتداليلــي انجــام آن بــراي مــدتي دچــار وقفــه شــده بــوده اســت و مجــدداً 

Птицы летают.كنند ميپرندگان پرواز. /Змеи и черепахи  ползают.خزند مي مارها  
  فارسـي  آنهـا بـه    ة شوند كه براي ترجم    درزمان حال بيان مي   ن گونه جمالت درزبان روسي معموالً     اي

 .  ع اخباري بنويسيمبهتراست فعل حركتي رادرزمان مصار
    нравиться, уметь, любить, учиться, научиться :قبيل از افعالي با تركيب در .8

Я люблю ходить пешком. رادوست دارم) پياده رفتن(من پياده روي.  
 ةحالت مصدري نوشته مي شود كه بـراي ترجمـ          گونه جمالت درزبان روسي در     اين فعل حركتي در  

  ).حاصل مصدر يا اسم مصدر(حالت مصدري بنويسيم در است فعل حركتي را بهتر  نيزآن به فارسي
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 неيعني از ادات نفي     (ي در زمان گذشته پاسخ منفي دهيم        چنانچه بخواهيم به سوألِ رفتن به جاي       .9
كه نفي عمل بـه دليـل عوامـل و يـا شـرايط               نه اين ( طور طبيعي نفي كنيم   ه  و عمل را ب   ) استفاده نماييم 
  ).خاصي باشد

Вы ходили к врачу на консультацию?–нет,не ходил 
.   نه، نرفته ام-ايد؟  حاال براي مشورت نزد پزشك رفته تا  شما

فارسـي   آنها به    ةشوند كه براي ترجم    زمان گذشته بيان مي    درگونه جمالت درزبان روسي معموالً     اين
  .زمان ماضي بعيد بنويسيم در است فعل جركتي را بهتر

  : كنيملتن به جايي از كسي سوأرف ةچنانچه بخواهيم دربار .10
Вы уже ходили в зоопарк?–Да,я уже был там. 

 ام  بله، من قبال آنجا بوده-ايد؟  شما تاحاالبه باغ وحش رفته
آنها بـه زبـان      ةشوند كه براي ترجم    زمان گذشته بيان مي    درزبان روسي معموالً   گونه جمالت در   اين

 .زمان ماضي بعيد بنويسيم در ركتي رافارسي بهتراست فعل ح
  .مورد استفاده باشد ةنوع وسيله نقلي ةچنانچه صحبت دربار. 11

Вы летали на вертолёте?                            د؟اي هشماتاحاال باهليكوپترپروازكرد  
  )منفي( براي اظهار امر ،دستور وخواهش.12

Не ходи через лес, ты заблудишься. شوي ميازميان جنگل نرو، گم   
 .  گيرد مي صورت جهت دريك مداوم طوره ب كه حركتي هب اشاره براي .13

В школу я хожу пешком, а из школы я езжу на автобусе. 
  .گردم مياتوبوس بر روم و از آنجا با ميمن پياده به مدرسه 

  فارسـي   آنهـا بـه    ةمان حال بيان مي شوند كه براي ترجم       درزدرزبان روسي معموالً   گونه جمالت    اين
   .  ع اخباري بنويسيم حركتي رادرزمان مضاربهتراست فعل

 .طور كليه براي اشاره به انجام يا عدم انجام عملي ب .14
Ты взял книги?–Нет, я ещё не ходил в библиотеку. 

                . نه، من هنوز به كتابخانه نرفته ام-رابرداشتي؟ هاتو كتاب
 فارسـي    آنها به  ةگذشته بيان مي شوند كه براي ترجم      درزمان  گونه جمالت درزبان روسي معموالً     اين

  :بهتراست به شكل زير عمل شود
فارسي فعـل رادرزمـان ماضـي        ةچنانچه فعل جركتي درزبان روسي منفي است بهتر است درترجم          -

  نقلي بنويسيم؛
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فارسي فعل رادرزمان ماضي بعيد      ة چنانچه فعل حركتي درزبان روسي مثبت است بهتراست درترجم         -
  .نويسيمب

  افعال حركتي درتركيب با اسم وسايل نقليه

  :آيد ميمراه اسامي زير  ه بهидтиفعل .  1
  :اسامي وسايل نقليه زميني

 поезд, автобус, трамвай, паровоз, вагон 
Поезд идёт со скоростью 60 километров в час. 

 .قطار باسرعت شصت كيلومتر درساعت حركت مي كند
تواند نوشته شود بااين تفـاوت كـه درايـن حالـت             مي ياد شده مراه اسامي    ه نيز به   ходитьفعل  .  2

  : گيرد ميتكرار منظم حركت مورد اشاره قرار
Автобусы ходят по маршруту «Москва – Рязань» регулярно. 

 .مي كنند آمد  ريزان رفت و-درمسير مسكوطور منظم ه  بهااتوبوس
 ехатьاز اين قاعده مستثني بوده و اين دو كلمه فقط با افعال  мотоцикл, велосипедكلمات 
- ездить شوند مي تركيب :  

Велосипед может ездить по любой дороге. .اي عبور كند دوچرخه مي تواند ازهرجاده  

كه موضوع صحبت در باره مسافران وسرنشيناني باشد كه در داخـل يـك وسـيله                 همچنين هنگامي 
    :شود مي استفاده ехать - ездитьاند از دوفعل نقليه قرارگرفته 

Люди ехали в переполненном автобусе. . مردم بااتوبوس پرازمسافر مي رفتند  
 ونيز هم از идти - ходитьتوان هم از افعال  ميي هواي ةبه كمك وسيله نقليبيان حركت براي . 3
 هردو زوج نيز قابل استفاده самолёт كلمه ابدرعين حالي كه (   استفاده نمودлететь - летатьافعال 

  قابـل  лететь - летать تنهـا زوج  вертолёт, дельтаплан, аэропланهستند ولي با كلمـات  
  :)باشد مياستفاده 

Самолёты идут/летят строго по расписанию. . كنند طبق برنامه حركت مي اًهواپيماها دقيق  

 пароход, корабль, лодка: از قبيـل ) آبـي (ي دريـاي ةنقليبه كمك وسيله بيان حركت براي . 4
  :  استفاده نمودплыть - плавать ونيز هم از افعال идти - ходитьتوان هم از افعال  مي

По реке идут/ ходят большие пароходы . 
  برروي رودخانه درحال حركت هستندگيري بزهاكشتي
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  )تعبيرات  ، اصطالحات وها تركيبات پايدار، ضرب المثلدرغالب(كاربرد افعال حركتي درمعناي مجازي

 هـا  درغالـب تركيبـات پايـدار، ضـرب المثل        تي روسي مـي تواننـددرمعناي غيراصـلي       بسياري ازافعال حرك  
زبـان   كـه در   همچنـان . شود مي عنوان معناي مجازي ياد   ه  روند كه ازآن ب    كاره  تعبيرات ب  واصطالحات و 

  : مانند؛فارسي نيز اين پديده وجوددارد
   .Этот костюм тебе идёт     .مي آيد شلواربه تو اين كت و
 .Сын идёт на отца                             .ي رودپسربه پدرم
                                Не идёт в голову  .مي آيدبه ذهن ن

                                           .Не иди в обход  نروحاشيه   
دسـت داده    از روند معناي لغوي خودرا    مي كار هب معناي غيراصلي خود   مواردي كه افعال حركتي در     در

بـراي نمونـه     تنها زير در .بقيه اجزاي جمله موردنظر معني نمود      را بايد درغالب جمله و در تركيب با        آنها و
توانند براي آگاهي بيـشتر      قمندان مي عال. كنيم معناي مجازي ذكر مي    در  را идтиمواردي از كاربرد فعل     

 ليفـاتي كـه در    نيـز تأ   ي تفسيري زبان روسـي و     هالغتمعني مجازي به فرهنگ      افعال حركتي در   ازكاربرد
  .   اصطالحات روسي نوشته شده است مراجعه نمايند  وها تركيبات پايدار، ضرب المثلةزمين

идёт с рук  به راحتي فروش رفتن(آب شدن( /всё идёт на стать. همه چيز درست ميشه 
всё идёт(пошло) хинью  همه چي خراب شد(همه چي داره خراب ميشه( / 

не идёт в голову (что.) به ذهن نمياد 
не идёт из головы/с ума (кто, что.) ازذهن بيرون نميره/ 

иди (пошёл) к черту. برو به جهنم 
иди своей дорогой راه خودتو بگير برو/идти (пойти) в обход حاشيه رفتن 
идти(пойти)в открытую صريح بودن/ رك بودن / 

идти(пойти)вперед грудью براي انجام كاري سينه راسپركردن 
(кому, что.)идти впрок/ в тук چيزي به كسي ساختن/ 

идти(пойти) вразрез ساز مخالف زدن 
идти (пойти) в ход  رواج داشتن/ رونق داشتن / 

идти (пойти) в штыки قاطعانه ازكسي يا چيزي حمايت كردن 
идти на все четыре стороны آزاد بودن/ 
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идти (пойти) на всё دادن) كاري(تن به هرچيزي  
идти (пойти) на дно افت كردن/идти в огонь и воду. به آب وآتش زدن را خود  

идти (пойти) наперекор (кому, чему) قدبرافراشتندرمقابل كسي يا چيزي  

идти (пойти) напрямую فوراواردعمل شدن/ 

идти (пойти) по краю пропасти حداكثرريسك راكردن 
идти (пойти) по языкам شايع بودن / идёт эксперимент آزمايش درحال انجام است.   

идти (пойти) против совести وجدان خود رازيرپاگذاشتن/ 

идти <рука> об руку ه دست هم دادندست ب  
идти (пойти) своим путем راه خودرارفتن/идти (пойти) с сумой ي كردنگداي  
не идти в счёт به حساب نيامدن/идти в ногу پابه پاي كسي رفتن 
идти навстречу قبول كردن/ مساعدت كردن/ ارفاق كردن / 

идёт экзамен امتحان درحال برگزارشدن است 
Дурная трава в рост идёт.  / جان بم آفت نداردمباد 

Не из всякой тучи дождь идёт. همه ابري باران ندارد   

Кто идёт пировать, а мы горевать رسم سراي سپنجچنين است / دردورنج پراز ديگر و يكي شاد  . 
Род в род идёт.تره به تخمش مي رود، حسني به باباش / 

Плохое дерево в сух идёт. خشتحرف زشت، زير    
Проливной дождь долго не идёт. عمرروزهاي سياه كوتاه است   

Собака лает, а караван идёт. ابررابانگ سگ ضررنكند   
Худо нажито впрок не идёт. حرام ازهمان راهي كه آيد، رود   

 
Время идёт/летит/бежит 

. )دود مي/ازمي كندپرو/زمان مي گذرد: ترجمه تحت اللفظي( به سرعت مي گذرد/ زمان مي گذرد  

Годы летят/бегут. 
)دوند مي /كنند مي پرواز هاسال: ترجمه تحت اللفظي(گذرند   به سرعت ميها سال  

Зима идёт. .زمستان دارد مي آيد  / 

Заседание идёт. )ودر جلسه مي: ترجمه تحت اللفظي(  جلسه درحال برگزاري است  

Речь идёт о футболе. 
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 ).ودر صحبت درباره فوتبال مي: رجمه تحت اللفظيت(درباره فوتبال استصحبت 
Часы идут точно. ).ودر ساعت دقيق مي: ترجمه تحت اللفظي( ساعت دقيق كارمي كند  

Из трубы идёт дым. .دود داردمي آيد) لوله( ازدودكش  / 

Дождь идёт с утра. .ازصبح دارد باران مي آيد  

Идёт фильм. ودرفيلم مي : ت اللفظيترجمه تح(. فيلم درحال نمايش است(  
Это платье тебе идёт. .ايـن دامـن بـه تـو مـي آيـد       / Он ходить в спортивном 

костюме. .اوبا لباس ورزشي راه مي رود  
Он носит бороду. )اوريش حمل مي كند: ترجمه تحت اللفظي. (اوريش دارد  

Она носит тёмные очки. ).مي كنداوعينك حمل : ترجمه تحت اللفظي(او عينكي است  

  :نتيجه گيري

ـ   و زبـان روسـي    رسد قبل ازپرداختن به موضوع چگونگي كاربرد افعال حركتـي در           مي به نظر   منظـور ه  ب
بگيرنـد   خوبي فرا ه  ب  نمود فعلي را   آموزان موضوع  زبان ابتدااست    بهتر صحيح اين افعال به فارسي،     ةترجم

 معمـوالً  وكننـد   ركت مـي حركت و نقطه پاياني    افعال گروه اول داللت برجهت ح      داشته باشند كه   ياد هب و
  .Я лечу (еду) в Москву:   كارمي رود ه ب.В.Пبعد ازآنها حالت دستوري 

-находиться гдеي مي توانند معادل فعل  كه ازنظرمعنايكه افعال گروه دوم به دليل اين درحالي
либоًستوري را نيز به همراه داشته باشندي دهاالتحبقيه   كاربردمي توانند بعد ازخود  باشند، معموال:  

Я люблю плавать в бассейне./Люблю ходить пешком по городу./ 
Птицы  летают в небе. 
По небу плывут облака. 
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 زوج، دركتابهاي 18 تعداد افعال حركتي "русская грамматика 1980, 590"به عنوان مثال دركتاب  . 2
"современный русский язык, Камынина, А.А., Диброва Е.И, 1999,151." و 
"глаголы движения без ошибок, Скворцова Г.Л., 2004." و "глаголы движения в 

русском языке, Муравьева Л.С., 2003." زوج ، دركتاب14 تعداد افعال حركتي "современный 

русский язык, Белошапкова Б.А., 1989,476." زوج قيدشده است17 تعداد آنها   .  
 نظر از نقص وقوع آن، و كمال و پايان و دوام و و لحاظ داللتش برآغاز از ويژگيهاي فعل را«زبان فارسي  در. 3

       : توان به پنج قسم تقسيم كرد اين لحاظ مي  از رافعل و گويند آن مي حد  يانمود نارتباطش بازماني معي
  .)379 :1382 فرشيدورد،( » آغازين.5كامل   نيمه.4 كامل .3استمراري   ناتمام يا.2 مطلق مبهم يا. 1

رسد گزينه  مي  نظرشود كه به مي  ياد"предельность глагола"نام  هاين ويژگي ب دستورزبان روسي از  در.4
  . زبان فارسي معادل مناسبي براي اين تركيب باشد  در»ي فعل يا غايت فعلينها حد«

 ي كه صرفاً نقش نمودي داشته باشند اتفاق نظريپيشوندها البته امروزه درزبانشناسي روسي درخصوص وجود. 5
به عقيده . ورند كه چنين چيزي وجودنداردوشاگردانش براين با. آ.برخي زبانشناسان ازقبيل ماسلف يو. ندارد وجود

ازسوي ديگر پيروان مكتب . دارد  دربر»حدنهائي فعل«اين گروه هرپيشونددلخواهي مفهومي به مراتب بيش از 
ي هستند كه صرفاً بيانگر دستيابي عمل يپيشوندهاد معتقد به وجو.) ان. ، تيخون اف آ.آ.زمسكايا ي(ويناگرداف 

 .ندبه حدنهايي خود مي باش
 Современный русский язык, В.А. Белошапкова, Е.А. Брызгунова и др., Москва, 

1989, стр.474.  
نظر  فعلهايي كه از مثالً برخي از.  البته درزبان روسي گاهي ممكن است پيشوند باعث تغيير نمود فعل نشود.6

نيز همچنان به  ي باپذيرش پيشوند باشند حت"предельностьنهايت  غايت و"توانند داراي  معنايي نمي
  :  مانند؛مانند ناكامل باقي مي عنوان نمود

сушествовать(НСВ) – сосуществовать(НСВ), страдать(НСВ) – сострадать(НСВ)     
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