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Дисертационният труд е обсъден и насрочен за публична защита на 

заседание на Катедра „Класически Изток“ към ФКНФ на СУ „Св. 

„Климент Охридски“, проведено на 17.06.2013 г. 

Дисертационният труд със заглавие „Глаголното словообразуване в 

съвременния персийски книжовен език“ се състои от увод, пет глави, 

заключение и списък с използвана литература. Освен тях са включени и 

приложения, като списък с използвани символи и съкращения, и таблица 

на транскрипционните знаци. Обемът на дисертационния труд е 307 

страници, от които 282 страници са основен научен текст. Списъкът с 

използвана литература обхваща 88 заглавия.  
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I.  Характеристика на дисертационния труд 

 

1. Актуалност на проблема. 

 Съвременният персийски език е известен с липсата си на прости 

глаголи за изразяване на най-общи и масови глаголни понятия, като 

‘говоря’, ‘вървя’, ‘работя’ и ‘крещя’. За тази цел този език е възприел 

функционален механизъм за съчетаване на име и глагол, в резултат на 

което се формира устойчиво именно˗глаголно съчетание или още 

съставен глагол. Една от най-логичните причини за възникването на 

този механизъм е огромният брой арабски заемки, навлезли в езика след 

VII в. сл. Хр., което създава нуждата от търсене на начини за вклиняване 

на тези чужди за персийския език думи в глаголната му система. 

Впоследствие този начин на словообразуване, определен като 

лексико˗синтактичен, придобива такива функционални параметри, че 

изтласква от употреба по-голямата част от простите и производните 

глаголи, имали дотогава разпространение в езика. И не само това. 

Образуваните по този начин глаголни единици придобиват такава 

граматична валентност, че изземват функциите и на някои синтактични 

конструкции, като формите на перифрастичния страдателен залог 

например. Този факт, както и непълната изученост на персийския глагол 

като цяло, правят разглеждания в тази дисертация проблем особено 

актуален. В тази връзка предлагането на цялостна разработка по 

въпросите на персийското глаголно словообразуване ще допринесе за 

разбирането същността на персийския глагол, както и за правилната му 

синтактична употреба, а конкретно по отношение на съставните глаголи 

‒ ще спомогне за овладяването на тези в рамкова конструкция, 
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създаващи затруднения у изучаващите персийски език, както и за 

прогнозиране семантиката на голяма част от тях. 

2. Цели и задачи на изследването. 

 Поставените в дисертационния труд цели могат да бъдат 

дефинирани като:  

1.  Проучване на актуалните граматични въпроси, свързани с 

глаголното словообразуване в съвременния персийски език.  

2.  Набелязване на общите синхронно˗развойни тенденции в 

персийското глаголно словообразуване и продуктивността на 

отделните му деривационни методи. 

 За постигане на така формулираните цели е необходимо да бъдат 

решени следните конкретни задачи: 

1.  Определяне на инвариантните параметри на основните начини 

на глаголно словообразуване. 

2.  Ситуиране на глаголните единици в контекста на конкретен 

начин на словообразуване. 

3.  Посочване на структурните особености на конкретните 

деривационни типове глаголни единици и тяхната степен на 

продуктивност. 

4.  Анализиране на граматичните и семантичните характеристики 

на отделните структурно˗деривационни типове глаголи. 

5.  Задълбочено изследване на най-продуктивния метод на 

глаголно словообразуване, а именно ˗ този, касаещ 

формирането на съставните глаголи. 
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6.  Засягане на някои общоглаголни категории, доближаващи се 

във функционално отношение до някои структурни 

разновидности на съставните глаголи. 

3. Методи на изследване. 

За осъществяване на гореизброените задачи е възприет подходът на 

корпусно изследване на отделните типове глаголни единици на базата на 

няколко метода на анализ, като сравнителен, структурно˗типологичен, 

семасиологичен и трансформационен. Емпиричният материал е 

подложен на този методологичен комплекс, като в общ план се изхожда 

от общото към частното. По този начин езиковият материал бива 

ситуиран в отделни структурно˗деривационни типове, в рамките на 

които се осъществява сравнителен анализ на принадлежащите им 

лексикални единици, и се извеждат общи лексико˗граматични и 

семантични характеристики. Този анализ се извършва в синхронен план, 

като само там, където е необходимо, се прави референция към 

диахронния. Особено ефективен и целесъобразен в това изследване се 

явява трансформационният метод, приложим по отношение на най-

многобройния структурен тип глаголи в съвременния персийски език, а 

именно ‒ съставните. 

В изследването също са използвани като цяло неголемият брой 

разработки по темата в чуждата лингвистична литература. Особен 

акцент се поставя върху проучванията на Вахеди˗Лангруди [1996] и на 

Барджасте [1983] по отношение на съставния глагол. В тази връзка 

възприетата от Вахеди˗Лангруди X-bar теория на Чомски по този въпрос 

отваря нова, изключително иновативна и осветляваща проблема, 

страница в изследването на този специфичен тип глагол. Разглеждането 

от страна на Вахеди˗Лангруди на персийския съставен глагол като 
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резултат от сложни процеси, осъществили се първоначално в 

синтактичния, а впоследствие и в морфологичния/лексикалния 

компонент на граматичната теория, в най-голяма степен отразява 

реалната синтактична същност на това продуктивно явление в 

съвременния персийски език.  

Примерите, използвани в дисертацията, са ексцерпирани от 

съвременната персийска художествена литература и публицистика, или 

са заимствани от цитираните източници, като за отразяване на най-

новите тенденции в езика, свидетелстващи за интензивно 

словотворчество, се прибягва до авторитетни източници от 

интернет˗пространството.  

 

II. Съдържание на дисертационния труд 

Съдържанието на дисертационния труд има следната структура: 1. 

Увод, 2. Глава I. Теоретични въпроси на словообразуването в 

съвременния персийски език, 3. Глава II. Общи характеристики на 

персийския глагол. Непроизводен глагол, 4. Глава III. Производни 

глаголи, 5. Глава IV. Глаголи, образувани на базата на 

лексико˗синтактично срастване ‒ съставни глаголи, 6. Глава V. 

Специфични граматични и стилистични особености на персийския 

глагол, 7. Заключение. 

1. Увод. В тази част се въвеждат проблемите, свързани с 

глаголното словообразуване в съвременния персийски книжовен език. 

Очертават се основните направления, по които ще се осъществява 

изследването на проблема, като се обхващат морфологичните и 

лексико˗синтактичните методи, въз основа на които се формират 
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глаголните единици в този език. Набелязват се също така и някои 

развойни тенденции в глаголното словообразуване в персийския език, 

като се разграничават архаичните методи от продуктивните и активни 

такива. Във връзка с основните направления, които следва изследването 

на проблема, биват маркирани и конкретните методи на анализ в него. 

2. Глава I. Тази глава започва с кратка историческа периодизация 

на персийския език. Целта на тази стъпка е точно хронологично 

рамкиране на разглеждания етап от развитието на езика и засягане на 

полученото от него лексикално и граматично наследство от предишните 

му развойни етапи. В останалата си, по-обширна част, тази глава 

обхваща някои общи положения в универсалната словообразувателна 

теория и тяхната референтност спрямо персийската такава. В това 

отношение биват засегнати някои проблеми от общолингвистично 

естество, като основни единици в морфологичното словообразуване, 

словообразувателно значение на думите с производни основи, 

словообразувателен тип и начини на словообразуване. Конкретно по 

въпроса, свързан с начините на словообразуване, се обръща внимание 

поотделно на тези от тях, отнасящи се към именната деривация, и на 

тези, осъществяващи се в глаголната такава. В тази връзка, по 

отношение на именното словообразуване са набелязани шест 

деривационни метода, които са следните: префиксация, суфиксация, 

полуафиксация, композиция, транспозиция и лексикализация. Интересен 

случай от тях представлява полуафиксацията. Това е особен метод на 

морфологично словообразуване, заемащ междинно място между 

афиксацията и композицията. Думите, образувани по този начин, 

обединяват в себе си граматични характеристики, свойствени както за 

производните, така и за сложните думи. На това се дължи и различната 

му трактовка от страна на езиковедите. В това отношение 
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полуафиксацията се възприема като отделен словообразувателен метод 

единствено от руската иранистична школа. Останалите езиковеди 

разглеждат полуафиксацията като част от композицията. 

По отношение на начините на глаголно словообразуване в 

съвременния персийски език е предложена следната дихотомия: 

морфологично и неморфологично глаголно словообразуване. 

Морфологичният начин на глаголно словообразуване се реализира чрез 

два  метода – префиксация и суфиксация, които в днешния етап от 

развитието на езика се смятат за архаични и непродуктивни. Въз основа 

на префиксацията се образуват префиксални глаголи, а въз основа на 

суфиксацията – отименни и каузативни. Неморфологичният начин на 

словообразуване, от своя страна, представлява лексикално˗синтактичен 

метод на образуване на глаголни единици, наречен още инкорпорация. 

Той се изразява в инкорпориране на названието на прекия обект в 

синтаксиса в опората на сказуемото, при което се образува устойчиво 

именно˗глаголно съчетание (съставен глагол). Това означава, че 

съставният глагол представлява трансформационна структура, по 

отношение на която може да бъде приложена X-bar теорията – нов модел 

на трансформационна граматика, чийто автор е Ноам Чомски. Предвид 

факта, че персийският съставен глагол представлява 

лексико˗синтактично образувание, т.е. обединява в себе си 

характеристиките на лексикалните единици и на свободните 

словосъчетания, анализирането му във формàта на X-bar теорията, 

какъвто подход възприема Вахеди˗Лангруди [1996], осветлява в най-

голяма степен сложната му и не напълно изучена природа. Така, 

представяйки две изоморфни нива на синтактична репрезентация и на 

формиране на персийския съставен глагол, а именно – s-syntax 

(изреченски синтаксис) и l-syntax (лексикален синтаксис), 
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Вахеди˗Лангруди разглежда това устойчиво именно˗глаголно съчетание 

като резултат от синтактичен процес, интегриращ в себе си лексикални 

принципи на по-различно ниво. В този смисъл съставният глагол се 

формира първоначално на първото ниво, т.е. в изреченския синтаксис 

или в т.нар. V-bar, където именната част се намира в най-близка позиция 

до глаголната. V-bar представлява подкатегория на категорията X-bar, 

където в служба на функционална опора на проекцията се проявява 

лексикалният клас V (глагол). Вахеди˗Лангруди определя V-bar като 

най-вътрешното и най-дълбоко ниво на VP-структура във формата на 

теорията X-bar. На това ниво се формира синтактично образувание, 

което трябва да отговори на условията за предикация, т.е. да запълни 

отворените си позиции. В тази връзка Вахеди˗Лангруди отбелязва, че 

едва когато условието за предикация е изпълнено във V-bar, може да се 

реализира сливане/инкорпорация на именната част в глаголната на 

следващото ниво, т.е. в компонента на лексикалния синтаксис. Според 

този езиковед на това следващо ниво лексикалните единици са 

представени във формàта на X-bar (или още Xʹ) теорията по начин, който 

отразява тяхната синтактична категориална репрезентация. Той нарича 

това ниво лексико-релационна структура и го дефинира като 

лексикално˗синтактично ниво на аргументна и/или морфологична 

структура.  

3. Глава II. Тази глава обхваща общите характеристики на 

персийския глагол, като в нея е включен и преглед на ограничения брой 

непроизводни глаголи (около 115), употребявани в езика. Обърнато е 

внимание на граматичните категории на глагола, а именно – лице, време, 

наклонение и залог. В това отношение е отбелязано, че граматичната 

категория вид на глагола липсва в този език. Това води до аспектуална 

многозначност и затруднения при предаване на български език на 
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видовата насоченост на персийския глагол. Така, характеристиката на 

действието, от гледна точка на неговата мигновеност или 

продължителност, както и свършеност или несвършеност, в персийския 

език обикновено се изразява с помощта на времевите форми, както и на 

различни лексикални средства. 

Освен основните граматични характеристики на персийския глагол 

в тази глава се засягат и съставните елементи на глаголните форми, 

които са съответно: основа (сегашна и претеритна), лични окончания 

(за ед. ч. и за мн. ч.) и формообразуващи представки (за 

продължителност на действието  и за образуване на формите за  -می

наложително и за повелително наклонение به- ). Въз основа на начина на 

извеждане на сегашната им основа еднокомпонентните глаголи биват 

класифицирани като правилни, неправилни и подобноправилни. В този 

смисъл сегашната основа на правилните глаголи се извежда 

закономерно, като от инфинитива на глагола се отдели окончанието -یدن   

идäн, -دن   дäн или -تن   тäн. Сегашната основа на неправилните глаголи, 

от друга страна, не се отделя по регуларен начин. Тя се различава 

фонологически от миналата основа и обикновено бива отбелязвана в 

речниците. Обикновено тази фонологична разлика между двете основи 

се изразява в промяната на една фонема. Подобноправилните глаголи, 

така дефинирани от Рубинчик, обхващат неголям брой глаголни 

единици, които подобно на правилните демонстрират известна 

закономерност при извеждането на сегашната си основа. Тук обаче, 

освен окончанията -یدن  идäн, -دن  дäн и -تن  тäн, от инфинитивната форма 

на глагола биват отстранени по-голям брой фонеми. 

В тази глава е разгледан и въпросът, свързан със служебната 

функция на глагола. Така, в зависимост от конкретната граматична роля, 

която изпълняват, глаголите в служебна функция биват класифицирани 
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като: спомагателни, модални, служебни и глагол˗връзка. 

Спомагателните глаголи, които са предмет на подробно разглеждане в 

тази дисертация, се проявяват във функция на глаголна част на съставни 

глаголи. В тази функция те се явяват формален изразител на действие, 

както и на някои лексико˗граматични характеристики на глагола, като 

аспектуалност например. Тези глаголи участват и във формирането на 

лексикалните форми на страдателен залог на съставните глаголи с 

преходно значение, формирайки техни непреходни корелати. Модалните 

глаголи, служебните глаголи и глаголът˗връзка изпълняват формална 

граматична роля, съответно на – изразител на модалност, на формант 

при образуването на аналитичните форми на глагола, като например 

формите на перифрастичния страдателен залог, и на синтактична връзка 

между сказуемното определение (предикатива) и субекта в изречението.  

В тази глава са засегнати и някои други лексико˗граматични 

характеристики на глагола, въз основа на които същите биват 

класифицирани като преходни, непреходни и двузаложни (с преходно и 

непреходно значение).  

Както бе споменато, в тази глава се прави кратък преглед и на 

непроизводните глаголи, имащи разпространение в съвременния 

персийски език. По отношение на тях бива отбелязано, че като такива 

биват дефинирани глаголи с глаголен или именен произход, които не 

могат да бъдат декомпозирани на съставни елементи в настоящия етап от 

развитието на езика. Въпреки това обаче, много от тях се явяват 

производни в диахронен план, но тъй като деривацията им е трудно 

проследима, същите се възприемат като непроизводни. В тази връзка се 

упоменава интересният факт, че броят на непроизводните глаголи в 

съвременния персийски език не е много голям. Цитира се Ханлари, 

който споменава за по-малко от 300 такива глаголни единици, като в 
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този брой той включва и излезлите от употреба и строго литературните 

лексеми, както и отименните и някои каузативни глаголи [Ханлари 

2003б: 395˗8]. Следователно, като от този брой се извадят архаичните и 

литературните глаголни единици, както и отименните и каузативните, 

става ясно, че съвременният персийски език разполага с около 115 

прости глагола. Тези глаголи не могат да изразяват такива 

широкопрактикувани действия, като ‘работя’ например. За тази цел се 

използват устойчивите именно˗глаголни съчетания. В този смисъл един 

поглед върху развитието на персийския език, и особено върху това на 

персийския глагол, разкрива масова тенденция към изместване от 

употреба на простите глаголи от страна на съставните такива. 

4. Глава III. В тази глава са разгледани производните глаголи в 

съвременния персийски език, а именно – префиксалните, отименните и 

каузативните. Както бе споменато, те се явяват продукт на остарели и 

слабо продуктивни в днешно време словообразувателни методи. Така 

например, префиксалните глаголи (около 114 единици) в съвременния 

етап от развитието на езика се употребяват като готови, а не като 

свободно възпроизводими в потока на речта, лексикални единици. Те 

дори биват възприемани от персоговорящите като прости глаголи, като 

на много от тях е присъща употреба в неформален стил. Тези глаголни 

единици са образувани чрез присъединяването на префикс, произхождащ 

от предлог или наречие, към непроизводен глагол. По отношение на този 

тип деривати бе засегнат и един особен момент, а именно – 

разглеждането им като структурна разновидност на съставните глаголи. 

Може би причината за неправилното отнасяне на префиксалните глаголи 

към структурно˗деривационния тип на съставните се дължи на това, че 

те, подобно на съставните, се състоят от две части, в случая – 

префиксална и глаголна. Като друга прилика между префиксалните и 
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съставните глаголи може да бъде отчетен и фактът, че и едните, и 

другите могат да участват в деривационни процеси, т.е. и двата типа 

глаголи притежават характеристики на морфологични единици. В тази 

връзка в дисертацията бе изказано обосновано мнение, че на този етап от 

развитието на езика подобно унифициране на тези два типа глаголи е 

неуместно. Префиксалните глаголи в тази глава са разгледани на база на 

структурните си особености и на словообразувателното значение, около 

което се обединяват. По този начин биват обособени следните 

структурно˗деривационни типове префиксални глаголи: 

– префиксални глаголи, образувани с помощта на префикса -بر бäр; 

– префиксални глаголи, образувани с помощта на префикса -باز баз; 

–  префиксални глаголи, образувани с помощта на префикса -پس 

пäс; 

–  префиксални глаголи, образувани с помощта на префикса -پیش 

пиш; 

– префиксални глаголи, образувани с помощта на префикса -در дäр; 

– префиксални глаголи, образувани с помощта на префикса -فرو 

фору; 

– префиксални глаголи, образувани с помощта на префикса - افر  

фäра; 

По отношение на тези деривати е представена и семантична 

класификация, необходимостта от която е продиктувана от участието на 

два елемента във формирането на общото им значение. Така, в 

зависимост от това дали общото им значение се явява или не сбор от 

значенията на отделните им компоненти, префиксалните глаголи в 
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съвременния персийски език се подразделят на: префиксални глаголи с 

мотивирано значение, префиксални глаголи с общо значение на 

интензифициране семантиката на произвеждащия глагол и 

префиксални глаголи с преосмислено значение. Първите от тях се 

характеризират със семантична прозрачност и прогнозируемост. Това 

означава, че префиксът и глаголната част в техния състав почти напълно 

съхраняват семантиката си при формиране на общото им значение. 

Вторите представляват префиксални глаголи, префиксът в състава на 

които довнася оттенък на подсилване на значението на произвеждащия 

глагол. Разликата в семантиката между произвеждащия и производния 

от него глагол се състои единствено в това, че значението на втория се 

характеризира с по-натоварен смислов заряд. Префиксалните глаголи с 

преосмислено значение, от своя страна, са производни глаголни 

единици, префиксът и глаголната част на които са загубили 

първоначалното си значение, влизайки в състава им с преосмислено 

такова. Следователно общото значение на тези префиксални глаголи 

няма да се явява сбор от значенията на отделните им компоненти, като 

тази даденост обуславя и високата им степен на структурно˗семантична 

устойчивост. 

Отименните глаголи или т. нар. фалшиви инфинитиви, разгледани 

в същата глава, представляват ограничен брой (около 70 лексикални 

единици) деноминални деривати, образувани на базата на произвеждащо 

име (съществително, прилагателно, както и именна основа с 

номинално˗адективно или адективно˗адвербиално значение) с персийски 

или арабски произход. Моделът на образуването им може да бъде 

онагледен по следния начин: име в качеството на произвеждаща основа 

+ суфикса -ید  ид, служещ за образуване на претеритната основа + 

инфинитивното окончание -ن  äн. Всички тези глаголи се явяват 
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правилни, а в лексико˗граматично значение, с много малки изключения, 

– и непреходни. Не всички правилни глаголи обаче, чиято сегашна 

основа се извежда чрез отстраняване на суфиксалния блок  -یدن идäн, 

принадлежат към структурно˗деривационния тип на отименните глаголи. 

Съществуват и правилни глаголи, външно наподобяващи отименните, 

които се явяват непроизводни по начин на образуване (напр. خندیدن 

ẋäндидäн ‘смея се’). В семантичен план отименните глаголи се 

характеризират с широк обхват на изразяваните глаголни понятия. Така 

например, с помощта на този тип глаголи може да бъде изразявано 

прагматично действие (напр. رقصیدن рäqсидäн ‘танцувам’), когнитивно 

действие (напр. فهمیدن фähмидäн ‘разбирам’), перцепция (напр. بوئیدن 

буйидäн ‘мириша’), състояние (напр. نترسید  тäрсидäн ‘страхувам се’), 

промяна на състояние (напр. خشکیدن ẋошкидäн ‘изсъхвам’) и др. Смислов 

център на този тип производни глаголи се явява мотивиращото име, като 

словообразувателното им значение съответно ще бъде проявява чрез 

вербална функция това, което е означено от мотивиращото име. Това 

означава, че значението на отименните глаголи ще произтича пряко от 

значението на съответното мотивиращо име. В някои редки случаи обаче 

семантичната връзка между деривата и произвеждащата основа се е 

загубила и е трудно проследима (напр. چربیدن ‘надделявам’ ← چرب 

‘тлъст’, ‘блажен’). По отношение на този тип производни глаголи бе 

направено и интересното наблюдение, че независимо от факта, че 

повечето от тези глаголни единици са излезли от употреба в 

съвременния персийски език, все още известен брой от тях, както и 

имената, от които произлизат, се ползват с широка употреба в днешно 

време. Някои от тези глаголни единици дори се явяват единствени за 

означаване на дадено глаголно понятие, като چسبیدن чäсбидäн ‘залепвам 

се’ например. 
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Третият тип производни глаголи (около 60 единици), разгледани в 

тази глава, са каузативните. Те се явяват представител на един 

специфичен начин на морфологично глаголно словообразуване, 

изразяващ се в присъединяването на суфикс, наречен каузативен или 

каузиращ, към глаголна основа. Към този структурно˗деривационен тип 

се отнасят неголям брой глаголни единици, които в 

семантико˗граматично отношение изразяват каузативност, и тяхното 

словообразувателно значение може да бъде парафразирано като каузира 

действието, означено от мотивиращия глагол. Следователно, в 

семантичен план значението на производния каузативен глагол ще 

произтича пряко от значението на съответния мотивиращ глагол. В 

някои редки случаи обаче производният каузативен глагол е загубил 

семантичната си връзка с произвеждащия такъв (напр. نتپاند  тäпандäн 

‘напъхвам’, ‘набутвам’ ← تپیدن ‘туптя’ (за сърце) и خاراندن ẋарандäн 

‘чеша’ ← خاریدن ẋаридäн ‘сърбя’). От словообразувателното им значение 

става ясно също така, че тези деривати се явяват преходни, а в 

зависимост от начина на отделяне на сегашната им основа – и правилни. 

Каузативните глаголи представляват отглаголни деривати, образувани от 

непроизводни или производни мотивиращи глаголи чрез присъединяване 

на каузалния суфикс  -ان ан. В това отношение в хода на изследването 

стана ясно, че много от каузативните глаголи са образувани на основата 

на отименни такива, т.е. в диахронен план формирането на каузативните 

глаголи следхожда това на отименните. Подобно на отименните глаголи 

обаче, в съвременния етап от развитието на персийския език 

формирането на морфологични каузативни глаголи също се оказва 

неактивен и непродуктивен процес. В някои случаи дори, вместо тези 

морфологични каузативни глаголи, се използват и синтактични прийоми 

за изразяване на каузалност, включващи глаголи със значение на ‘ставам 

причина за’, ‘предизвиквам’, като باعث شدن ба’ес шодäн, سبب شدن сäбäб 
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шодäн, موجب شدن моуджеб шодäн и др., или такива със значение на 

‘принуждавам’, ‘заставям’, като واداشتن вадаштäн, وادار کردن вадар кäрдäн, 

 .мостäлзем кäрдäн и др مستلزم کردن ,мäджбур кäрдäн مجبور کردن

5. Глава IV. Тази обширна глава е посветена на най-многобройния 

тип глаголни единици в съвременния персийски език, а именно –

съставните, явяващи се резултат от неморфологичния начин на 

словообразуване. Периодът на активно навлизане в езика на този 

лексико˗синтактичен метод на глаголно словообразуване се отнася към 

XIII в. сл. Хр., като от този век нататък той придобива такава масовост и 

продуктивност, че постепенно изтласква от употреба всички останали 

структурни типове глаголи, доминирали дотогава. Това се дължи на 

функционалния механизъм, възприет от персоговорящите, за свободно 

създаване на толкова глаголни единици от този тип, колкото са им 

нужни за вербализиране на концептуализираните от тях понятия. В тази 

връзка може да се отбележи, че съставните глаголи се ползват с широка 

семантико˗аспектуална валентност и могат да изразяват всички типове 

събития. Като най-вероятна причина за възникването и налагането на 

този лексико˗синтактичен метод на глаголно словообразуване бе 

изтъкнато навлизането на огромно количество арабски заемки в 

персийския език от VII в. сл. Хр. нататък и необходимостта от търсене на 

начини за вклиняването на тези заемки в глаголната система на този 

език. 

Като цяло, персийският съставен глагол е езиково явление, относно 

което до този момент не съществува точна формулировка. Въпреки 

редицата направени изследвания през последните години по този въпрос, 

все още остават неосветлени някои проблеми, като точна причина за 

възникване и граматични особености на този структурен тип глаголи. 

Основен и все още нерешен е и въпросът дали процесът на образуване на 
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съставни глаголи в персийския език е предмет на изучаване от страна на 

морфологията или на синтаксиса? В това отношение от направените 

изследвания стана ясно, че категорични аргументи не могат да бъдат 

представени в подкрепа само на едната страна от въпроса, тъй като 

съставният глагол реално функционира и като морфологична, и като 

синтактична единица.  

С цел по-задълбочено и обхватно изследване на персийския 

съставен глагол в дисертационния труд бе възприет двустранен 

структурно˗типологичен подход, а именно – разглеждането и 

типологизирането на същия въз основа на именната и на глаголната му 

части. Анализът на този тип глаголи въз основа на именната им част 

спомогна за разбирането на семантичната им същност и за прогнозиране 

на общото им значение. Така, въз основа на състава на именната им част 

бяха дефинирани следните структурни типове съставни глаголи: 

1. N+V (съставни глаголи, образувани чрез съчетаване на 

именна част, изразена от съществително име N, и глагол V) 

2. A+V (съставни глаголи, образувани чрез съчетаване на 

именна част, изразена от прилагателно име A, и глагол V) 

3. Adv+V (съставни глаголи, образувани чрез съчетаване на 

именна част, изразена от наречие Adv, и глагол V) 

4. PP+V (съставни глаголи, образувани чрез съчетаване на 

именна част, изразена от предложна фраза PP, и глагол V) 

Важен момент по отношение на типа N+V се явява засягането на 

арабските масдари във функция на именна част, и по-конкретно – на 

принадлежността им към съответната „порода“. Това е изключително 

важно с оглед извеждане на лексико˗граматичното значение на тези 
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масдари съгласно предписанията на съответната порода, което от своя 

страна рефлектира пряко върху извеждането на лексико˗граматичното 

значение на съответните съставни глаголи, в служба на именна част на 

които същите се проявяват. 

От друга страна, лексико˗граматичните и аспектуалните 

особености на устойчивите именно˗глаголни съчетания са функция 

главно на характеристиките на спомагателния глагол в състава им. В 

това отношение, с цел тези особености да бъдат максимално осветлени, в 

тази дисертация е предложена и класификация на съставните глаголи на 

база на глаголната им част, като биват разгледани най-продуктивните 

прости глаголи в служба на спомагателни. Това са: 

 кäрдäн ‘правя’ ‒ с помощта на този спомагателен глагол са کردن ˗

образувани съставни глаголи с преходно (предимно) и непреходно 

значение. Спомагателният глагол کردن, както и неговият пасивен корелат, 

се характеризират с най-голяма продуктивност в процеса на формиране 

на съставни глаголи. Това се дължи на широката им абстрактна 

семантика, която обуславя високия им праг на съчетателна способност с 

различни по произход и семантика имена – предимно 

прилагателни/причастия или предикативни съществителни. Това, от своя 

страна, резултира във формирането на устойчиви именно˗глаголни 

съчетания, изразяващи всички типове събития, а именно ‒ действие 

(напр. کردن بازی  бази кäрдäн ‘играя’), промяна на състояние (напр.  غمگین

 خوشحالی کردن .ѓäмгин кäрдäн ‘натъжавам’) и състояние (напр کردن

ẋошхали кäрдäн ‘радвам се’). 

 зäдäн ‘бия’, ‘удрям’ – с помощта на този спомагателен глагол زدن ˗

– втори по продуктивност след کردن, са образувани съставни глаголи с 

преходно (предимно) и непреходно значение. Пълнозначният глагол زدن 
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е прост преходен глагол за въздействие със значения ‘бия’, ‘удрям’, 

който, проявявайки се във функция на глаголна част в състава на 

устойчиви именно˗глаголни съчетания, губи конкретното си лексикално 

значение, обозначаващо физическо действие на осъществяване на 

контакт на дадено лице/предмет с някакъв обект, и придобива общо 

деривационно такова, което варира в зависимост от семантичните 

характеристики на предикатива, с който се съчетава. Формираните в 

резултат на това съчетаване съставни глаголи се характеризират със 

събитийна структура, обхващаща основно следните типове събития: 

продължително ателично действие, чийто континуум е конституиран 

от отделни многократни актове (напр. دنویولن ز  виолон зäдäн ‘свиря на 

цигулка’) и мигновено телично събитие на промяна на състояние (напр. 

 атäш зäдäн ‘подпалвам’). В рамките на съставните глаголи آتش زدن

спомагателният глагол زدن се съчетава единствено със съществителни 

имена с абстрактно или конкретно значение. Сред съществителните 

имена с конкретно значение голям дял имат тези, назоваващи някакъв 

инструмент или предмет от бита. Конкретната семантика на 

съществителните в служба на именна част влияе пряко върху 

преходността/непреходността на значението на глаголните единици, в 

чието образуване те участват. В тази връзка съставните глаголи със 

спомагателен глагол زدن могат да бъдат обхванати в две почти поравно 

разпределени лексико˗синтактични групи: преходни и непреходни. 

 дадäн ‘давам’ – с помощта на този спомагателен глагол са دادن ˗

образувани съставни глаголи, повечето от които с преходно каузативно 

значение. В общи линии деривационното значение на този спомагателен 

глагол изразява действие на даване, разбирано в общ план, или 

подбуждане на промяна на състояние чрез контакт между два обекта. В 

тази връзка съставните глаголи, денотиращи действие на даване, в 
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аспектуален план ще се характеризират с продължителност и 

ателичност, а тези, изразяващи подбуждане на промяна на състояние  ‒ 

с мигновеност и теличност.  

Освен преобладаващата част съставни глаголи със спомагателен 

глагол دادن, характеризирани от преходно значение, съществуват и по-

ограничен брой такива с непреходно значение, изразяващи 

продължително ателично действие. От гледна точка на контрол те се 

явяват вътрешно обусловени, като изразяват действие, съотнесено с 

присъщо на субекта качество или признак, изразено от именната им част. 

В този смисъл събитийността, която изразяват тези непреходни съставни 

глаголи, не е обусловена от някакъв външен фактор, а самият субект – 

носител на даденото качество или признак, я причинява и контролира 

(напр. بو دادن бу дадäн ‘мириша’, ‘издавам мирис’). 

 ẋордäн ‘ям/пия’, ‘блъскам се’ – с помощта на този خوردن ˗ 

спомагателен глагол са образувани съставни глаголи, които без 

изключение имат непреходно значение и денотират промяна на 

състояние. В аспектуален план тези устойчиви именно˗глаголни 

съчетания изразяват събития, характеризиращи се с параметрите 

теличност и мигновеност. Като цяло, тези глаголни единици се явяват 

непреходни корелати на преходни съставни глаголи, образувани с 

помощта на زدن зäдäн ‘бия’, ‘удрям’ или на دادن дадäн ‘давам’, и са 

обединени около общата сема изпитва влиянието на действието, 

означено от мотивиращото име (напр. فریب خوردن фäриб ẋордäн ‘бивам 

измамен’, ‘ставам жертва на измама’). 

 герефтäн ‘взимам’, ‘получавам’ – с помощта на този گرفتن ˗

спомагателен глагол са образувани съставни глаголи с преходно и 

непреходно значение (почти поравно). Тези устойчиви именно˗глаголни 
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съчетания се обединяват около общо деривационно значение, 

обозначаващо или действие на приемане, разбирано в общ план, или 

промяна на състояние, съпътствано от аспектуалните параметри, 

респективно ‒ продължителност и ателичност, и мигновеност и 

теличност. Като цяло, по-голямата част от съставните глаголи, 

образувани с помощта на گرفتن, изразяват промяна на състояние, т.е. 

имат непреходно инхоативно значение. От друга страна, в зависимост от 

структурно˗граматичните си особености съставните глаголи от този 

структурен тип се обединяват в следните две групи:  съставни глаголи, 

образувани с помощта на گرفتن в качеството му на нефинитен глагол, и 

съставни глаголи, образувани с помощта на گرفتن в качеството му на 

финитен глагол. 

 кешидäн ‘дърпам’, ‘тегля’ – с помощта на този спомагателен کشیدن ˗

глагол са образувани съставни глаголи, повечето от които с непреходно 

значение, денотиращи статично събитие или прагматично 

(продължително и непрекъснато) действие. Особено място сред 

последните заемат тези, изразяващи действие, свързано с вдишване и 

издишване. Към тях се отнасят и глаголните единици, обединени около 

семата извършва действие на пушене посредством предмета, означен 

от мотивиращото име, като тази сема в съвременния персийски език 

бива изразявана единствено чрез този тип устойчиви именно˗глаголни 

съчетания (напр. سیگار کشیدن сигар кешидäн ‘пуша’). 

Устойчивите именно˗глаголни съчетания с този спомагателен 

глагол в състава си, характеризирани от преходно значение, са доста по-

ограничени на брой и в общи линии се явяват дублетни форми на такива, 

имащи в състава си спомагателния глагол زدن (напр. اتو زدن = اتو کشیدن оту 

кешидäн/оту зäдäн ‘гладя’). 
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 даштäн ‘имам’ – с помощта на този спомагателен глагол са داشتن ˗

образувани съставни глаголи с преходно (предимно) и непреходно 

значение. В по-ранен етап от развитието на персийския език този глагол 

в пълнозначна функция се е характеризирал с още две лексикални 

значения, а именно ‒ ‘пазя’ и ‘считам за’. Тези две значения са били 

съпътствани съответно от специфични особености на спрежение. В този 

смисъл, със значението си на ‘пазя’ глаголът داشتن е афиксирал 

представката -می ми към граматичните си форми, а със значенията си на 

‘имам’ и ‘считам за’ ‒ не (напр. پول دارم ‘имам пари’ и پول را می دارم ‘пазя 

парите’). Този факт е от изключителна важност, тъй като дори и да не са 

съхранени в съвременния персийски език, тези архаични значения 

хвърлят светлина върху спецификата на спрежение на различните в 

лексико˗граматично отношение съставни глаголи, образувани на 

основата на داشتن. В общи линии съставните глаголи, имащи в състава си 

спомагателния глагол داشتن, изразяват действие или състояние, като 

първите съдържат представката می-  в граматичните си форми, а вторите 

– не. Същото се отнася и за представката به-  бе, служеща за образуване 

на формите за наложително наклонение и за императив. В този смисъл 

съставните глаголи за действие от този тип ще афиксират тази 

представка към граматичните си форми, като същата може да бъде и 

изпусната факултативно, а тези за състояние – не. 

 амäдäн ‘идвам’ ‒ с помощта на този спомагателен глагол са آمدن ˗ 

образувани предимно неголям брой безлични съставни глаголи с 

непреходно значение, в състава на които същият се проявява в 

качеството си на нефинитен предикат. Обикновено това са съставни 

глаголи със следните семантични характеристики: съставни глаголи, 

изразяващи някаква оценка (напр. (از چیزی) خوش آمدن  (äз чизи) ẋош амäдäн 

‘харесва ми’ (нещо)), когнитивни съставни глаголи (напр. یاد کسی آمدن )به( 
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(бе) йад-е кäси амäдäн ‘сещам се’) и съставни глаголи, изразяващи 

някакъв физиологичен процес (напр. آمدن خواب  ẋаб амäдäн ‘спи ми се’ или 

آمدندرد   дäрд амäдäн ‘боли ме’). От тези семантични характеристики 

следва, че именната част в състава на тези безлични глаголни единици 

обозначава някакво качество (напр. خوش ẋош ‘добро’ или بد бäд ‘зло’), 

когнитивна или перцептивна способност (напр. یاد йад ‘памет’ или نظر 

нäзäр ‘поглед’, ‘виждане’), състояние (напр. خواب ẋаб ‘сън’) или усещане 

(напр. درد дäрд ‘болка’).  

Характерна особеност на безличните съставни глаголи със 

спомагателен глагол آمدن в състава им е тяхната структурна делимост. Тя 

се състои в това, че между компонентите на същите задължително се 

разполага анафоричен елемент ‒ местоименна енклитика, която се 

съгласува по лице и число със субекта в синтаксиса. В този смисъл 

енклитичното местоимение се явява основен формален изразител на 

граматичната категория лице по отношение на тези безлични глаголни 

единици, което обяснява и неизменното му присъствие в техния състав. 

В хода на реализираните изследвания в дисертационния труд стана ясно, 

че тази характерна структурна особеност на този тип ограничени на брой 

съставни глаголи се дължи на факта, че в миналото същите са 

присъединявали субект в акузатив, оформен съответно посредством 

следлога -را . 

Освен безличните съставни глаголи, в състава на които 

спомагателният глагол آمدن се проявява във функция на нефинитен 

предикат, в съвременния персийски език употреба имат и неголям брой 

спрегаеми съставни глаголи, в рамките на които този спомагателен 

глагол функционира като финитен предикат. Това са предимно 

непреходни устойчиви именно˗глаголни съчетания, именната част в 

състава на които е изразена от предложна фраза. Много от тези 
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непреходни образувания притежават свои преходни корелати, 

формирани с помощта на спомагателния глагол آوردن авäрдäн ‘донасям’. 

 офтадäн ‘падам’ ‒ с помощта на този спомагателен глагол افتادن ˗  

са образувани предимно съставни глаголи с непреходно значение, 

изразяващи иницииране на мигновено и телично събитие. Именната част 

на тези непреходни съставни глаголи е изразена от предложна фраза 

(предлога به бе ‘на, към’ + съществително име), като в някои случаи 

предлогът – част от предложната фраза, може да бъде изпуснат. Като 

характерна особеност на тези съставни глаголи може да бъде изтъкнат 

фактът, че почти всички от тях се характеризират с наличието на свои 

преходни корелати, образувани с помощта на спомагателния глагол 

  .’äндаẋтäн ‘хвърлям انداختن

Като цяло, въз основа на гореизброените спомагателни глаголи 

биват образувани съставни глаголи както с преходно, така и с 

непреходно значение, като в състава им тези спомагателни глаголи 

влизат с различна степен на десемантизираност. Следователно, във 

всички случаи спомагателният глагол не е пълнозначен, а т. нар. лек 

предикат. Въпреки олекотения си семантичен заряд, а оттам и по-

ограничените си синтактични възможности обаче, спомагателният 

глагол има дял в очертаването на семантико˗синтактичните параметри 

на съставния глагол, в чието образуване участва. В този смисъл 

глаголната част притежава относителна семантична и синтактична 

самостоятелност, по-слаба от тази на именната част, с която допринася 

за изграждането на общото значение и за синтактичното поведение на 

новообразувания съставен глагол. Освен това, в зависимост от степента 

на съхранение на самостоятелното си лексикално значение 

спомагателният глагол участва в различна степен във формирането на 

общото значение на съставния глагол. Следователно общото значение на 
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съставните глаголи се явява функция на значенията на отделните им 

компоненти, като в зависимост от това дали това общо значение се явява 

реален сбор от значенията на двата компонента, или единият от тях е с 

преосмислено значение, или и двата са с преосмислено значение, 

съставните глаголи биват класифицирани като мотивирани, частично 

мотивирани и такива с идиоматично значение. 

6. Глава V. Тази глава обхваща някои специфични граматични и 

стилистични особености на персийския глагол. Засегнатите тук 

граматични особености касаят граматичната категория залог на глагола, 

поради факта, че формите на перифрастичния страдателен залог се 

унифицират с някои непреходни инхоативни съставни глаголи. Във 

връзка с това в дисертационния труд стана ясно, че съставните глаголи 

образуват страдателен залог по два модела – синтактичен и лексикален, 

като вторият се ползва с доста по-широка употреба. Между двата модела 

обаче съществува една основна разлика в синтактично отношение, 

състояща се в това, че принципно перифрастичните форми на 

страдателен залог свидетелстват за съществуването на външен фактор, 

обусловил даденото действие. Същият този външен фактор може да бъде 

експлицитно изразен в съответната пасивна конструкция под формата на 

агентивно допълнение. Лексикалните форми, от своя страна, са 

показател за независимост на действието, което изразяват, т.е. същото се 

смята за обусловено от самия субект. С други думи, лексикалните форми 

на страдателен залог представляват по-скоро инхоативни образувания, 

обозначаващи промяна на състояние, които не произлизат от дадени 

активни конструкции, а се формират самостоятелно в речта в качеството 

си на непреходни корелати на преходни съставни глаголи с идентична 

именна част в състава им. 
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В тази глава бяха засегнати и някои стилистични различия между 

простите и съставните глаголи. Стана ясно, че тези различия проличават 

най-видимо при съпоставка на прост и съставен глагол – част от 

синонимна двойка. В този смисъл едната от тези глаголни единици 

реферира към формалния стил, а другата – към неформалния. Освен 

това, в някои случаи тези стилистични различия са съпътствани и от 

синтактични такива, в смисъл че едната глаголна единица от 

синонимната двойка (или и двете) задължително изисква пряк обект.  

7. Заключение. В резултат на изследванията върху глаголното 

словообразуване в съвременния персийски език, осъществени в 

дисертационния труд, стана ясно, че формирането на глаголи в днешния 

етап от развитието на този език представлява процес, ограничаващ се до 

активното създаване на един тип глаголни единици. С други думи, 

попълването на глаголния запас на съвременния персийски език се 

осъществява активно единствено по пътя на един словообразувателен 

начин, а именно – неморфологичния, на базата на който се формират 

устойчиви именно˗глаголни съчетания (съставни глаголи). Този 

неморфологичен начин на глаголно словообразуване намира израз в т. 

нар. „лексико˗синтактично срастване“ или още „инкорпорация“, в 

контекста на което чрез инкорпориране на названието на обекта от 

дадено свободно синтактично образувание в глаголната опора ‒ част от 

същото образувание, се формира глаголна единица, съчетаваща в себе си 

характеристиките на свободните словосъчетания и на лексикалните 

единици. От това стана ясно, че съставните глаголи са глаголни единици 

с двойствена същност, които могат да бъдат разглеждани, от една страна 

‒ като делими синтактични конструкции, а от друга ‒ като структурно 

неразривни морфологични обекти, даващи начало на по-нататъшни 

словообразувателни процеси. Този факт обуслови прилагането по 
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отношение на тях на трансформационния метод на анализ, предвид 

„дълбоката им синтактична структура“ на свободни словосъчетания. 

Въпреки еднолинейността на процеса на глаголно словообразуване 

в съвременния персийски език обаче, неморфологичният начин, по който 

същото се осъществява преимуществено в наши дни, представлява 

сложен и многостранен процес, обхващащ много аспекти от именното 

словообразуване. Това се дължи на високата степен на продуктивност и 

на граматична валентност на този начин на глаголно словообразуване, 

изразяващи се в способността му да формира глаголни единици на 

основата на почти всяко име с персийски или чужд произход, и в 

капацитета му да изразява граматичната категория залог. По този начин 

в съвременния персийски език биват образувани огромен брой глаголни 

единици, много от които на основата на чужди заемки, като именно 

заемките, конкретно арабските, бяха изтъкнати в дисертацията като 

хипотетична причина за възникването на този продуктивен 

словообразувателен метод. А в резултат на функционирането на този 

метод от употреба в персийския език биват изтласкани по-голямата част 

от простите и производните глаголи, имали разпространение в 

древноперсийския и средноперсийския периоди.  

Както стана ясно в хода на извършените в дисертационния труд 

изследвания обаче, по мнение на някои езиковеди неморфологичният 

начин на словообразуване се явява „безплоден“, тъй като същият служи 

за основа на по-нататъшно словообразуване в много ограничена степен. 

Това, от своя страна, се отразява пряко върху ограничените възможности 

на езика за създаване на нови научно˗технически термини. 

Следователно, дори в настоящия етап от развитието на персийския език 

формирането на съставни глаголи да се явява водещо и трудно 

заменимо, не е ясно в кой бъдещ момент то ще се окаже сложно и 
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неотговарящо на актуалните нужди на езика, и ще бъде субституирано от 

нов тип глаголно словообразуване, който може да бъде и някой 

„съживен“ архаичен такъв.  

 

III. Приносни моменти в дисертационния труд 

В настоящата дисертация  – първа по рода си в България, могат да 

бъдат изтъкнати следните приносни моменти: 

1. Цялостно обхващане на въпросите, свързани с глаголното 

словообразуване в съвременния персийски език. 

2. Импониране на основните положения в именното 

словообразуване в глаголното такова с оглед на функцията на 

производните и сложните имена на произвеждаща основа в глаголното 

словообразуване. 

3. Двустранен задълбочен анализ на персийския съставен глагол 

въз основа на именна част и на спомагателен глагол. 

4. Засягане на конкретните арабски породи по отношение на 

именната част на съставния глагол с оглед на лексико˗граматичното 

значение, което те формират. 

5. Обстоен анализ, какъвто до момента липсва, върху един 

специфичен тип персийски съставни глаголи, а именно – тези със 

спомагателен глагол داشتن в състава си.  

6. Включване на ценни списъци с глаголи, явяващи се продукт на 

вече неактивни словообразувателни методи. 
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7. Обхващане на въпроси, свързани с граматичната категория 

„залог“, предвид уеднаквяването в много голяма степен на формите на 

перифрастичния страдателен залог със съставните глаголни единици с 

непреходно значение. 

 

IV.  Приложимост на дисертационния труд 

 1. Теоретични приложение. Представеното изследване върху 

глаголното словообразуване в съвременния персийски език може да 

послужи като базов източник на бъдещи изследвания в тази сфера. 

2. Практическо приложение. Дисертационният труд може да 

послужи като помагало в процеса на преподаване. Особено полезни в 

това отношение могат да бъдат анализите, направени върху съставните 

глаголи в рамкова конструкция, както и тези върху съставните глаголи 

със спомагателен глагол داشتن в състава си, чието спрежение създава 

затруднения у изучаващите персийски език. 

 

V. Публикации по темата на дисертацията 

1. „Изафетът в съвременния персийски език“ – сборник с доклади от 

Осмата конференция на младите учени от ФКНФ, 2011 г. 

2. „Отименният глагол в съвременния персийски език“ – списание 

„Чуждоезиково обучение“, бр. 3, 2013 г. 

3. „Персийски съставни глаголи със спомагателен глагол, изразяващ 

лично притежание“ – сборник с доклади от Десетата конференция на 

младите учени от ФКНФ, 2013 г. 
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