
 ا ا  د .د  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٩٧                                                                        )٢٠١٧ 

  

  رى رودؤخ  زم ردا

 ا ا  د .د  

مَ َيزام  

  َ زن 

   ردي  

  

                                            مق و  اي َي س   ذمَ ت رامت"“     

-٠      َ  

دوو طَري َ اموةي زم رةت    ر  زمما ردة ،ََوامش        

       َوداور دمواموةر  َ  ََردة َ ريَط  ،َ و َ  

  ة َدةَ ار   ترا،    د  اوراوي دَ  َم 

           ،اوواموةر َوداماري ر  ن ،دن     ي   وةش

ر دا ةَ  .َا  َ  َري ر زموامن   موي و          

 َط         ََردة (رت و ،َ ،َ ،م َ) يمرَط و كن دة ري

م م دي روواوة وةرواماوةن ت ن و رَ درت،  رووداوة    

  ظ واممون. زا دةردة  ناوةواموةر     وةَر نَ ة زاراويظ دةي م

       مو ز وور مز  ََ/ََ انَم  وازي َ دنذة  

  ظما، و َ َ وة دي موةوةي  رودَو وةرواماوةن دةت.     

    ََ    ،ةم موم َ ريَط دوو مموة و مدم َ َامو وة

          ر ري ريَ و دووة َ رودَو  ،شوام ،وازةوة ريةي و رم 

 ََ َردةن        رة  ارَةي َ ا، دوا ردوون وةك  

طَ رووةوة  رةت  دي موةوةي رودَون ن،  ن  زوري زَوري زمما             

و و رةم ،وة  موةرَوما ي َري َ ،َي ري رةوة ر          

 ََن دةري          دةر ير ر  َ و ا مز  ،م َ ،

          َ َن دةطَ و َر ََ و ََ ن اون، وَ ةوةر

،  َم وازي      رَم ،و دةوة ردا َة زَور دة و  َ رَماوة       

ي)   ر د     -وو، -د، -ت، -ا، -، -مَان ََ و َ ََي مم رَمم وةك (دة 

و رةط رةن َاون، درة وةش ي رودَو   َ ري ر رةوة         

 ََزرت دادةةر        َدةط َ  وةدة َ  َرَ ةوة  ،

َ"-   مر lexical aspect       رتط مومم ِذ وةمواممي ز رةَ  ،" 



  رى رودؤخ  زم ردا
 

  

 ٩٨                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

Aktionsarten-      َةوة دةَ .وةاوةَ (َ دمزاراوة  يَ ) دا  ،َ وة

   رةن م طَرَ   زاراوةن ةمَ   ،َر و ارةدا ورن.           

            ،َدروة دةردةمي زاراوةَ و َ َ  َرت" دةدو"  دا  َ

  َ ي مم رَمموة دةردةدر"  ،َري رم"ي وة  ز

  
) اط١د (  

١.٠   َ رت  و 

١.١ َ رت و ر وَ 

         َ ،َ ََ  َ   ،زاراوة َ وَل دةدة وةََ و ايَدر 

 ن زام       َ  زاراوة َ نوامموةي زامَ  ان ور مَ    ي ،وGalis 

Hatav         اوة وةكرت وا دامط زاراوةي ط ةَ  ،اردة م وةيََ  ةوة

ة، َ ة"-  رودَون"وةي وة ي َن ت،  َم، "روداو" َوامي       

َرََ ممماون  زمما، َ واموة َ زاراوة   دم و            

وازَ رََم ردة ،ََو دوو زاراوة زَورر دةَي رََان و    

 وةش ،َ     و َ انَم  وازي .وةمةم موو م ك م زَور 

َا ن مة َمن و رَومموة اوة و ططَي زَوري راوة، ن َة و     

    َ وةرة  ر ،اوة وةموور واممن ز  رة  يي ووا َامَوةرط 

"vid           يرة  دوا  ،ادة َ  َ دا وةكرة   ،وةوة وةك  ١٩٠٠"ي ر

طَر رَ مَا، ودا، زموام من و ذَرر ري روموة،        

circumstances of the action ‘’    ،َوةك وةي "رودَوخ/دةوروري دةوة  َ وا ةا 

     م رةو زاراوةي وة ،دواAktionsart(en)      ،وة و .ا ي  vid وAktionsart    وا

     ي ط اوان وةر ةَ  وةي وةك ودةرAspectuality   ََ ن،   وا 

  َ َ  وة.  



 ا ا  د .د  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٩٩                                                                        )٢٠١٧ 

                   َ نظ واممز ،م يط "َ" وةيََ رة رة ،دوا

َة اوان طرت َ ي َر دةرةَ ر ََروة  ر دةَوة،         

ردةوة َي َم موة دي رةوة  ردةَوة، و       َ  و 

َة  ،وداي ََا، َ َة دةرة مماو  طر َاوة،          

َ  وةك  دوا، زموام من ري وةن  دورو   وازي ر       

     م وة ن ،ََر مم مز َ َامدة ََ/ََ موازي دوو

              مز وداي زام  ت و َ َو وازي  ن ،مظ مز َرَ

و مدا َ  مطوم  َ امَ ةَ ر و      ظن رَ طوة، 

        َ مة  يم و ن طم وامموة، زمَ رَط دوو

      َم رةد ،َدروازدا دةر مز  واز و يَر  َامدة   رةت  ري

َ و ر و ارةدا َ دا اون...، و َرة وازي و دوو طَر  ر  و             

             ،دةوةدة و و ر ن نظ واممو. ززرادام ََرَ يامَ

م ََرَ ةَ           رت زة  دةوةوةدة ن ا ن  ،ونام

دوة درَ، دوا ،ر  وة طمموة  َ ري ر  رة و         

طرت وا دةا وةك وةي  رمَ م رةم ،َم وازي     

ََ   ن/دوودو ََ/binary        واممي زت، زوررم رت اري 

         َم ريَط وةي دوو د وةكدة َرَ  نر و َ ي نرم

ة،  ي وة  واز ،من ن ر و م طرت دةدةو    

        ََ ي طوا  َردة نر ردةوا َ ،َ َ ام وم

 َموة، ي وةي  َ موة، طَل وةا، وة را  طة،     

َ انَم  وازي        ن و َ  نَ ام و نزَور َ   ، اَ و 

        َ ،م َ ،نم َ مرَ رَط ام ن ،نراودا درد َمر ز

 رَزي اط   ر       رَزي ر را م  دةزام وةك Hatav وةك

  ري ر  ر دةدةوة،  واَت   َةمي ر ططَدا َةدراوة.    

         يَ  تةر يَ و ،َري دةم  َم رت وةك دا 

 (Bacheرودَوَ (َري رودَوخ) َ  ي  ري روة ذةي َ دةَ،           دي موةوةي

و و زاراوة رادةك  زم ا و َ  رم ن َري ر.        (١٩٨٥:١٠

   م َ رَ  رودَوخ ريَ دمروةي،  -د وازة دةدا  دةوة َ رَ يَ 

        رودَوخ ز ريَ دمرا د م ،َةرد-     ،ر َ ريرت  م

 َرمَ ةطَ، و َي ر َرَ، وا َ و رَي  ا       

دةم ،َر روداو ،َرودَو ،َدةوةك، وا وةروامدم ر روداو     ،َة  وة ت

 ري م  ريم  ر ) نرة -        وةي وة وةكَرَ وا َن، دةةدةدا) دةر

    َ ن مر َ ،َ مر َ ي ن  مَر َ وةيم



  رى رودؤخ  زم ردا
 

  

 ١٠٠                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

وةرمط َ ،َرمَ ة، َا َ رَم دةامَ وا َةرَوة وةك       

وةي َ و و رةزوي رة  دةر دادةرَرَ. زاراوةي رت  رةا        

 رادة و  زاراوةك   ا  ذَموي َ زاراوة و             و م و 

َري رةردا ردة .ََر :َم  َري ر، و  ر دي          

ري ر  يَ  وةن دةرودَو ريَ وةوةيم  يوم   .َةدةَ  وة  

          َ وةََرر دةط زَور و زاراوةmetaphysics LXا    ١  َرة .َرة ي

ام وازي  مَان "ي مواو، َو و ي واو و را ت، و َرة           

َر  رودَو َو رة ت  دةوروري وَ دا          ام وازي  مَان دوو    

(Verkuly ٢٤-١٩٩٣:٤٣)            مز  رد ةَ مَر َ  مر َ اار  ،

  ظَم(ةن)دا َراوةوة و دراوة.  

 َ Bacheا  ي    اي و ََ رةن    ،َطرَ وا دةمَ وةك وةي و     

واي و   (١٩٧٦) Comrie"روي مََ رةم دةوةك ن رودَو  "َي      (١٩٨٥:١١)

َم  دةطَوة، وا وازَ  دادة  ،ََ زم دراودا  رَ           ي رت 

    ك  وةَ ردوو اط َ او وواموةر راوة و يوا  يو وا ،اوةم

دا و وةك "واي    Comrieطَل َومم   ١٩٨٥:٩) َ َDahil دةطن.  مَ رووةوة (

،ََن"، دةرة َ و       َرَ َ ذة وةَ   مرة يي وا و وا

ةوة وي دةوة زَور ر، و ي    (١٩٧٧:٧٠٦) Lyonsرودوخ دةت ز .َ  ي    

    َ يم زاراوةي َر         ن  و زاراوة زو  ،ََردةPoutsma 

(١٩٢١)           َ ذة يوا   و ،ر َ ي(م و)رةر " َوة، و دة ر وة

   )  "َ  ت زرودَوخ دة  َرَLyon ١٩٧٧:٧٠٦   م وةي يوا  ،ةوة (

ودَوم، و دة َ رةري  َوَ        دردم رور ن م ر   

         ََ وازي انم ط ةَ َ اَ ،مر دمرد م

دادةََ، و وامي    رَم اون   زم زم دراوةما، ز ر             

       و ردةوا ،ونواو ،َ ،اوةرم ،رة ،وةومرةدوو ،ودة ،يَوةدر ،ي وا

  َ راومة.   

دا م، وا  ر وة م  مLyons      طَل َمي   (١٩٨٢:٦٤) Bachزموان     

ي  َي رت دة   ،ََوةي وزي   مومم زاراوة َ و س،  رةر

           ،رةوة. دداوةن مةما رمَر  اون، وم مَر  وام رط .ََدا َ

   ر ري يوامَComre       ي  .ََردة م مومن م  (١٩٩٠:١٩٩)  

Farahani  ةر َوة مLyons        َ وةدَوَ وةَ َ رت و م ،َ

                                                   
١  زام  يَ   وةيََ  َ وا ،و يو د رين زام ،دةرة و  ريي زاموا   و َ ،

وةو،  واي وةك  metaphysicalوة و وة رةت،  وا زامري وموةري و روةي و مَ  ،ا، 

 .  (٨٩٨ longman dictionary)رَم ون  واي  َم  وازة  وا وةي  رري دة ََي: 



 ا ا  د .د  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٠١                                                                        )٢٠١٧ 

         م "رت" ي "َ ريةر" مَ ر ن ،ََ اوام ريَط ك

Lyons      َ" ،  ،دووة ا وةي        ي  يو ن رت وة و 

            دةر وم وة وازي  ،نر دةَ ن م وازي َ ذة اَ  ،ةوة

 ) ،مواز و اويرد مز  (ةر)ازيَ١٩٨٢:٦٤ دووة ،(Lyons      وةدا ،اواوي ر 

        اوة َلط م ،رنَ و و ن  رت و َ  توة دة داواي َ

        رودَو رير/م ر ري ا وةكدة   داو دوام انَم وازي َم

  َرودَوخ ز       ،َ  او، و وةك  َ واي رةَ  وة ذة دةت َ َر 

َ و رت زَور ة وةدا  ردوو و   رةطزي  دةن، و ردوون      

 م  ي ر ن-         روة ون وواو ،ودة ،يَوةدر ،م َ ،وةري دام/ذة

(Lyons ١٩٧٧:٧٠٥)  Farahani وة.  (١٩٩٠:١٩٩  

 Herman and Forsyth ,١٩٣٣ ,١٩٢٦ Jacobson ,١٩٠٨ Agrellي زَور  زموامم ي وةك          

١٩٧٠        َ ،م َ ،َ ي وا و  ر َدة َرط و َ انَم  وازي

       ،"او رودَو ن ،دةوة َ رة وامَBach ١٩٨٢:٦٤)    َر وةوامَ .ةوة

دةوةك ن رودَوَ "طدةت ن ردةوا    وا دةزامَ وةك وةي و رَزة  َا   

   .(  Jacobsonوةري زموامم ي وةك     (١٩٧٠:١٩ Forsythدة  َرودَوَ دراودا"    

ةوة،   ،َ زَورَ     (١٩٨٢:٦٤ Bach)  (٣٥٦-١٩٧٠) Forsythو (١٩٢٧) Hermann و  (١٩٢٦)

   َ          ن ََ ََ مَر انَم  اردن  زادة ر  وةدا 

      َ و رة  نوامَ ََ ،م َ ،واز رودَو دوو دم  ََ

   ََ ،اَ  ،وةدةَ امرودَو      نرودَو اوةرر م يَ مرة 

           َ وازي  داممو ز رةت، دةَ نرودَو اويردم َ ،َة

      رة ت  ََ ر َم ،اََ و ََ رَ انَن، م

.ََر َن دةرودَو يرة ر وةدم   

 

  Vendlerرت ي  ١.٢

 زموامن و طَل وةن َ ري دةرو طَر طرت دةطرَوة َ زموان            

Zino Vendler (١٩٥٧)وا َ واممز  ،        رَط رَار ام درو ةَ  ،يم

        واز َ ي مز  َة وازةوة َ رَ يَ  رودَوخ  واز

            رودَوخ م ريَ اام وةمَ  توةرط َ رة و ت، دواَ وةممَ ك

     َ ،َ ،رد ما زمَم   َرا دممي زَوري ززور   ا مز

      .ةدةَط وةََ  امَور ر ،دة ممَ ةوي  ن َ رةدا

   وةن و ر مرَط و   امو دةر ر  ةَ ن وا ،َ م

         ،ََ امامَم رد ََ وة وَ ن ةَ َدة َ ،نرمةر



  رى رودؤخ  زم ردا
 

  

 ١٠٢                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

   مرة   نروت  ددةachievement ،   activity  نََ ، 

accomplishments  ن ن رودَوخ و ،stative    

رَ  َ  َة و  دةا ر  َ ردة  ،ََو                    

 ي   Comrieوازَ م درن   زم دراوةما  رَم ماون.      

رةر/مي َ زاراوة ردةَ  ََ دةَ "واي        Lyonsراوةي زا

ةوة، (ا) رَم رت دةوَر وازي مَان       Lyonsو/َو ،"ي 

    و م مَي رمان مَم ن دنم مَر دن ومَر   ا )نَومر ي وم

واز روم). (ب) طرَ  َة و ز ردةَ ََ واي رةن، ي     

م َمي م دي رةن. (ت) زاراوةي دةوة زَور " و (ث) "رةري        

 وةك  دوَ "َ        اممز   ،اتم َ وزي  ََردة رت

.  زاراوةي   َردي و ي و رةم و ما      (٧٠٦-١٩٧٧ :Lyons ) رَم ماوة"

َوط   َا،    - وازي  مَان َر َوطَ و م     ٢ةوة ردة vid ،ََ واي 

وازي  مَان رادووي دة و   ََدة رةم ،وازي  مَان َر َوطَ و             
٣aorist        ت ارد  ََ و ََ رَ وازي ،ر ،    وازي ارد 

َ ز زةق و درة وةك  َ  ،َ م ، مَان "م و دةمَ"، درة،  ر زمَا        

    َ رَ دة و دوويار َ رَ انَم  زَوري  واز و  َ وة َدة ،َ

 م- ر دووداار         َ ،رةا دََ و ََ انَم  َ وازي اوة. وةك وَة

م" ت" رامر "د  ،"َن ا، روةك َن  زم ي،  ردا وازي            

و م ََوط انَم  َ- َ ،َدي دة اََوط       ر "تدة"  ررام "ت" ،م

  َد" ،َدةردة ةَ  واز و ،م ََوط يما مرد  وةي-comes "    ررام

َوا د" is coming ."  

ري ردة   درة و وامي ان واي رةواموةي دوود و طن م، واَ رَ د             

     .ا روا دَو نواز  ن مَ مردي وةك ز وا .ردي م ري ةويَ

رادوو رت مَوة   مَان ََ و ََا،         -م-  و واز  مَان رادوو

 ،َ دةَ وةك م ردي َ ، وا  وازي      وة  رادوا دةطزةر

    َ ردوو  َ وازي ََ ام ََ دووياا ررد   وة 

دوو مادوودا:-رار  

  

  

  

  

                                                   
٢   َردة اور ذة   َ و ََ انَم  وازي َ ز  ََظ مت اام .  
٣   .دةوة ومواو ن يَوةدر َ تذة وةيَ رة َ رَ  



 ا ا  د .د  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٠٣                                                                        )٢٠١٧ 

  

١.٣   يَو ر ر نرة دمَ  مةVendler   دا  

  
 َمVendler   نرة ت و" ويم -Verbs and Times    َلط  ا  "

م  رةن وةك مي رم دةت و راو َذة ن  طَل ََوةي        

      م واز اري  تا مَ   .اودامَر  ََ و ََ   

Vendler     ريَط ار ر نرة       يامَ ردوو ت، وةارةوةدا دا ي يةَ و و

  :ارةوة ي يمرَط ار و ر رة اتر  ََردة م و مَر  

 َرامن  رودَو و ،و ،ردةوا و و   ٤   activitiesرة ن ١.٣.١ 

 ن، واةوة دا            ، و وةك و َر  ا  ردةوا  نم و

وام دة   موةن م ،ر   َدة ن و  وةك و         

)١٩٧٦:١٠١Comrie:       َ و ك و ن وةكوةم  و و ،ن موةم  وا ، 

                                                   
 واي دةوة، ََل، و وت، ن َ  ة طرطََل،  activityدة  َمَ ىة،  َم ،رةن   ٤ 

َوا دة دةدةن، و  رَ دةوةي ن وة ن ام ن وودةداتزَور ر  ام  َرودَو ن ر  َ ن ،

 َ ،تزدة َ ََ دة َ وَين دةachievements  َامر  دة  مرودَو و وةك َةدةَ  وا

َ ،ََ وةيمَ َ مَدة ريةوةك ر َن دة ،َم  وةَ يام يَ  مط َ َ ،م 

دةَ َ َي روو   َدم رَ زةت وةك رو َ ي  َن دموةي رك و روةَ  ،َل

  ،َ َ ويَ و رةزا  َر ن وتو دة ر وةstative-statics رودَو ا  ةَ َرودَو  َ

 .َد رَطم ،َ ،وو، مي وةوا ر ،َةدةَر ون ردةوا  كر وaccomplishment  ةَ َ

ةت دم  َ روام ن رم را َدة َدواي رام زةت و ري طاموة، ن ام ن ر

ر، درودم مو، ن دةوةي واودن ن دم َ ش. وة ََن و و واودم دةطَوة. روةك َن 

  دةوت و  ش دةطدَوة. 



  رى رودؤخ  زم ردا
 

  

 ١٠٤                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

ر َوام وةك وة وا   ون َ طورة  ََ مام َوازن            

 ،َ اامَم        َ ،َن دَ و راوة و  وم َ  ورَوا د وام

 رودَو او، وارد َ  م وةي       ردةوا َدورودر وةَ ةدةن وم َ

دة .دي موةوة رم رودَون دةدرَ، رادن، دن و طم مي و          

  طَر (َ)و م مي ي ارةوةدا رت دةوة:

  َرت "              (        زاد رادةت"  روداوي وةدوري َ ( َ        ) أ(

  .دن وةار 

          دةَ  م ورةطزي ك دواي  و  َ رةَ دةطن.         ) ب(

 "رادن"

ك  موي ك دواي     "رادن و دن"  ز                       روداوةن دا.     ) ت(

 ََ ك 

 " رادن وة                 "ن  ذَدة ردان.   ) ث(

 " inghe is runn رادةت  وا"                طَل َ ََوطَا دةطَ  ) ج(

وةن١.٣.٢  َا َ رةcomplishment  نةرن وا ددةوة ن و ةيَ ن  :

وةك وةي  ا ردةوا  ، ةوة َ وامي و َومي َ ي رة موة    

   َ َ َ ةَ   َوندةر َ  رة و وام" ،َدة َ نذة   نموم 

(Vendler,١٩٧٦:١٠١)   ،وا        وا َرودَو نرةَ ا دواي ك م   نرام و

َةن  و  ا دةن و رةو   َ مودةم  َما، وةي        

    رة  ندة  و رة و            َدةوة   رودَو و َدة ا

رودَوَ  دةمَ و  َوة دورودر َردةوا دة، طم مي رة َن      

  :  

ت  وة" مي درود"    وة دوورودرَ دة             ٥روداوي وة درَي َ   ) أ(

  ..َواو دة 

رودَوَ زن                            َم" موي درود" زَور  "راد و د       ) ب(

 َزن.   

 زةك  دةوةي ك دواي ك "      .ََموي درود"  مان َمغ و          ) ت(

 مودا دةروات.

                                                   
  طَل و واي َاماوة مطوة، زم ر ،َر ن َر زَور ر  زاراوة دااو و مَك دة و واَةط  ٥

 و َر (َردة امزَور ز  و ي وةك طوام ت) ،ي يو َم رام كو  دة واوي َرا

  ر و ،َم/َ ،م َ ،وةراومَ نو َ ندة  دة  ،َردةtelic  ي وةرام و وا

/َ .نن، دةوةدةطَ رد َ   يوام ت  ... ردار رودَوatelic م رودَو   نرام و-ردار، وا 

 دةرةوة ر ون وواو  َردة مرودَو ر و و َ ََ ،ندة ،ن مرد َ  يام وةك رودَو ي

 رودَو ي دةرةوة ر ون وواوم  نمرودَو و ََ ،تواو دة دام ،رة َامت و دةاو دة

  موةرا و  َرودَون َوة.  



 ا ا  د .د  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٠٥                                                                        )٢٠١٧ 

 َ ون  َ ،م"                ،موي درود" رةي        ) ث(

 رَمَ  ذن.

دةوة  ذِ دة ردا"                 . درودم موة وة  "ر َوة       ) ج(

.َ 

 “he is buildingطَل  ََوطَا دةط "                  َر مو درودم    ) ح(

a house  

و رامن    دةوةك دةن  َ   ا روودةدةن  رة دةون:١.٣.٣ 

 َ    وة دوور و در  َا ردةوا م ،          ، وا ا دَ و ن َةَوة

           و و ،َم ردةوا  او رودَو َ ر ،ندةطَ ا  و ي َ

،م َ ،نةَ َ رودَو ندمََ دم ، ي ري"  "ط وةي  و ،"

         َ ،"رودَوخ امرَن "ط يوة ،"ن و وردر" ندام ،َش دةا داَ ر دوو رة

          َم دامو دوو ر ك ر   ،"اَ َ ر زدان" ،"ررة وةيدَور"  ،م

َدة َ ،م َ ،     ،"رةرة وةيدَوز َ ت وةََ َي ور كوةَ وردي و

ن " وةك رات  َوةي  ر َ ا رَوة"،  طَل طَرام رة             

      وةش ،ن م َاوواموةر َدة ،ََوط َ ،نودة      َوة دة

    َدة  وةي وة وةكَدة  ن مَدة رةو    م؟ طن م

  ممن وامي ارةوةن   

 طَل َرَ  "دةَدن" و "وةن"دا مطَ،                  "دةد       ) أ(

 ر  ،"دموةي 

 ذِدة ردان                                         "طران ن مطران دواي دا"           ) ب(

 مرةزو 

رت م ر زوو َ روودةدةن واش َن د"           .َي دَوزوة" َ         ) ت(

 .ت م  

"                      َي دَوزوة"   َ دَوزراوة     وام ر َ   ) ث(

   َدة 

طَل وةري ري وةك                    " ض َا ا ..."،  ض َا          ) ج(

 دَوزراوة طوة

 طَل رة رت مما، وا دةون، َر َ َوطَ وا دَ زام وةك       ) ح(

           رةدةدا".  دوو دةرط  " ،م َ ،َردةوا ي َ دةوة ومرةوةي دوووةي وا

    ورة دة امرََل طط روة وة ودامدةرط     ،ن م َوط َدة َ ََوط ن

          روام" م َ .َوة دةََ َذ  ريَ   وة١     ر" كت: مدا دةط

             دةوةي م يَ ورة ةداَ  ن م وة َ َدة َ ،"وةي دزةَوة م

     ََ َ و ردةوا ،رة َدة  "دنَوةك "درو َر َلط وازة وة  ،رمد



  رى رودؤخ  زم ردا
 

  

 ١٠٦                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

             ن "ط"  د دة َطم ،ي موام "ري "ط روة َم كوة و

  .مر م َ "ط" 

١.٣.٤ رة ارةنةَ/ وةي َ ن ن  ،ندة َرودَو وة  يوام  ،

،دة ردةوا َن دور و در رت        و ،لَ و  وةي و وةك َ َاو وا د رودَو

      رَ ت رَ َ   ن موةوةي مد  ،َ و    ك ر َ ،َدر

ردةواة ،ردةواة َ وة دورودر َ  َرة َ ،َ م، "مَن           

  ."َةوَ زةمن "م ،"دةزا  

  ١.٣.٥َ  :ن  رةSemelfuctives         رةت ،امر َ يَطط 

ةوة  Vendlerطَر دة ر وامي   َن       (١٩٧٦) َComrieري رودَوخ  

 John reached the دراون،  َم، روداوي  ن رن و م وةك ".   

summit of …ن طَ" ي..."" وا   رَ       رَ  وتدة َ وةك "ط" َ

        ،تةر زَور َرودَو ي وةم  َ م ،تا مََوط َ

   َ ،ن ما َ  ودةدةن ووة رَ ،وةم ك مدام     َن طَ َ ،م

     َ وةيَ ،ََةمَ ودام ك  م وة و ،وةطم  َ و ر

    .َ دام و دوو انَم     زاراوة َ  رةتي  )١٩٧٦Comrie (   ريَط

semelfactives٦ َ ،ت ن    .وةَدةط ،"" ،م 

         ،دواDowty (١٩٧٩)   يدمَVendler   ر مرر ر  ةداتَط

    دمَ و وةك ،دمَ و دموةَرةو ريَVendler-Dowty  .َدةم

.(falhasiri  ٢٠١٢:٩٩٢)  ر ،َدة          ،مَ وةم َم وةم رام و ََ ر وةي

         . نَ واز ريَ انم َ  وة وَ م ةَ امَ وم امدة

Smith (١٩٩١)         وةم رةوي رَ موةم و م و     َ ،تدة َ نذة

  ،م]/+- َ[ ،]/+- َ[  و]/+-  يَوة در[     ة ارةوة ي ي و رم م َ ،

 مة يVendler  اطةدات دم)٣ .(  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
وة ت طَل وة زاراوةَ  اموةي رَمَ ا ردة  ََذة َ روداو َت  م ك ر روودةدات،   ٦

 ، وةك مرة  وةومرةَل دووط وة .روة دان، ودةرطiterative  ،وازة  



 ا ا  د .د  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٠٧                                                                        )٢٠١٧ 

  
  

   َ ،ندةردة َ رودَو ز  نوام نةَ رودَو     "ون" و "زام" رودَو ،وم

 رامر  رودَو "ططدن" و "زدان" د ،َوام ن من م َ ،ن            

َموة وةرمطن، وام وازن   موة م ،رن ن درَم ا،     

 ر وةدامدة        رودَو ا  ،َ  طَ ،ارو م ار ر ،َ

دة  َرو َن م؟ وة رةراي وةي ر ك و طَرم  روي داون و مومن       

 مةدةن  مام     َ َوم َ ،م ،رة ن رودَو َstates-       َموةن

     "زام" رودَو ،"ووةدةر رم  زام " ،م َ ،َدا  ريََ ن وم

 َرودَو وةك Agressive        ك زام رودَو َ وةزامم رودَو  ونزري، دةر

ََ  و را           َ ،وةََدة ط ر   وات و وةكا دةر  

         َ َ ت و ،ن وازي وامَ ر ون و دةوروزي ذَ وة .َم مرةََ وم

َر َ ر و رام مَ ،َ         روداو و رن، وا دةت م   رَم ك    

" رَط وةك وام  وداوين رووةي دةر ،م-      َ ،اونَ "يَوةدر

      رودَو َ موة اَ ،ََردة رةَ و َرودَو دم 

َردة وةك َ ،َ] ن يَوةدر +- يَوةدر[  اونَ     مرةور  ،روة و]/+-  َ[ 

            ن يوامَ  نوداوةر ،م ََردة ن َ كن، موداوةر َ

 "َ" انَم َامدة   نوةوةي مد   ،م َ .وةَ دا"َ" ن  

  ?                              ?is finding the answer (وا) وة دةدَوزَوة.   (ا)       )١(

  .َدةزام وا"  وة"   (ب)?   Knowing an answer                             ? is  

وةك و زممي  ممي ت   وة رودَو ت، َ             ط رة ردي 

 ،م“is/are + ing”         و دةر وةرَوم   ز ،ن م "ََوط َ"  وةك

  دةر   ردا    ٧رن دة ، زددم مَ زدةي زم َ ،م، "وا"       

م َ َلط ََوط َ-    دة" َرَ ةوة، دة  ،ََردة دوودااوةك -ر "

ممي مواو وا  َََ ،اري َا رة َ ،َ ري (ا)  ردوو          

                                                   
٧    ررام ََوط يموا" وةك م" َ“-ing” ،َدةدو  و يَدر  داَر َ  و َر دة ي ي  



  رى رودؤخ  زم ردا
 

  

 ١٠٨                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  دامردوو          ز   ،موةرَوك دةطن م َ ،ونر ردَوخ ن وة

اون ر  -زمدا  َو  مَ ن رمون، َ ري ش        

    ر "وةدَوز" َ رَ  وةي َ وةَروةش دةط ،وةَم   ،وري دةَط

         ،َطا مََوط َ َلط و ََر رتوة َ رودَو  َدة

ن َة ري (ب) ر  طَري "" و وازي رَم   مَان رةما        

مَ  َر َوطَا دةرو .َوة وةن َة َ وةرط       ردةَ، و وةك مر ما

"  ي و "وا"  ردا دةَ وةك َةرَ َ دردمََ  در  مَان       ing-"-ممي

و م َ رة-َ نوة وة م ،ََر امةَ  نرة و رج م  َة 

  و دةرما طَل ممي َوطَدا َ.    و  ردوو زمدا

   Vendlerمي  زموام ي  ١.٤

Vendler      ي يةَ و نرودَو ريَ دمَ ي وم دمرد  

          وةوة ي  رودَوخ ،رةت: ددة  َوذةي و م  س ارةوةState   ي و

 َدةط َ واممز  َمStative  :م َ ،  

َstative/ : A  َ َ  t١    َt٢            َ  ر  وةي يوا 

  و ي َوة.   Aةوةوة    َt٢   t١دةوَ مان 

activity/ :A   t         َموة دةط يد، واةادا رt    ر َودة

َدةَدر  َ  ي و اَدر  وةA  .دةار     

 tدا واي وةt      وَي زم دةََaccomplishment/ :A         َن

  و زمي َووة.  Aدةو َر و ي درَدةَوة  ا 

واي وة     َt٢   َt١ان    ري دةوة  م   achievement/ :Aدةَن 

 : Verkuylةوةوة.  (  َt٢     t١ري ري دةوة دةوَ مَان     Aي 

  ) ةوة.  َم، "دو ََذ َار  ري دةوة" ١٩٩٣:٣٤

  ١.٤.١ يامَ ردةوا  

دا، روة دةVendler   َاري َامي ت  رةي         رةم   وة ر ي دادم  

 وازي و م ردةوا َ انَم-   َور َي دةممطو دام َ ،َ اردةوا

        رَ نمَ و  مَ ،ََوط َ وة امَ وةك    ، نََوط 

  :من مَدة رودَوخ و مَ اَ  

)١(    ازام ، ر٨      روة و ،و وَ       رودَوخ و -مَل    طط َ"

 َوطَ مت  

"طَل  طوة   م     رَل رةوة دةم   ،َردةت، وا  )٢(

"َد ََوط 

                                                   
 ا  ”ing-“ممي َوطَ   ممي َوط َن دة و يدةرم وةك "وا" و "رون" َ وةك   ٨

  رن دةَ،  ك ا ت دوا   َوط  َردا وة رومةوة.  



 ا ا  د .د  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٠٩                                                                        )٢٠١٧ 

)٣(   وا    ،ََك دةزم يَوات         واودةر َنَ َ       وَل  طط"

      "َا دََوط  

)٤(   ا وةيموة     دادة ر وت، واو    دةطا  مََوط َلط"

 مت"                                   

  )  نرة١       َو يم ي ر ََوط م ،َ اََِوط رَ  امدا م(

"م و دازراوة، "+ َو "َةمي و وَِموة   ردةوا  ا. و َرة      

            كةودةدةن و زا رََوط  ،دة ردةوا ا نَو رةَ و يم ن" وََو

   َم ك دواي ك َدةطن.     

      Vendlerطم رةي ١.٥ 

        م و  وةيدم  كي دةَ دي ر  وةدا ري مرة مط

ةودةت   وةي ام ،َر دامك  رةن ر  و ار طَرن. و َرة    

       توة دة َ ذة ،ردةوا َ يمم ومم       زاراوة وة ن اورري د رَ 

           م َ ،ت دمرَل دط ودانوة رَ دمرد ،مودة وط  ر ن 

(ي ...؟ َ وة و وة وةك) وة دري دةت  و َري ري رةوة دة َري          

َدة  ، كم وة،   موامَ   َ يمم وم    ذة و وة وةك ،ردةوا

      موام ،مََ ري ن  وة ن َر  ي و َ وةدم

     (....  د يم) ةيَ  ت دمرَل دط وَن ر َر َرذة وةك

.َ  وةي ي ،نمََ َ َدة 

Verkuyl   راني مGalton  (١٩٨٤)و Hoeksema (١٩٨٤)    يدمدا َدة  تدة

Vendler        و نَو رودَوخ و .وةي وة ت وةكةَ ن وارَط ار َ    

م  يةم  كم-     نورودَوج و دة . وةمردارةم  وةرةم م  

  نةم-      ر ردةوا َو ن، وةكمََ و  اَ  ، وة

دوو ََن و دةَن و َ  مَ ري        درََوة دةَ، و َ ا، ر     

) اطن.  دا دةَ٤  .(  

                            -                       َو     -       َو  +  

و  -     رودَوخ                                                       درا

و +  دةَن                              ََدن                درا

  دا Vendlerطن طَل َدمي  ١.٦ 

رو دةَ وة و  مو زموامما      Vendlerي زَور  زموامموة رةي   

         ،ي مر و  َ اوة َلط  ،وةدَو يَ يَFarahani ١٩٩٠:١٩٠)    م

، ممت و رامي  وا دَرو وةك وةي طَل َر          رك درةت،   

طا مََوط      :ةنوودا رن دة اورد دة  َدة ،َون   دووةن وا دةردةمََ ،

وةك وةي طَري ر ، واي و دةرمي   ََ ر، رر َن واور ز و     



  رى رودؤخ  زم ردا
 

  

 ١١٠                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

وةي ر   طَر ،وا       رامي وامن َ َن رَا دةن رةت       

     َ رة رَ   م َامرةدا، مَ ار و ر نرة دمَ وة ودم

م  تمم روة ،رر ي وةكرََ - ري م رَ  ري-    رنو ارةدا و دةدا .

Mourelatos (١٩٨١K١٩٦)   (Farahani ١-١٩٩٠:١٩٠)     ن "ري  "زام رط  ي واوةر ،ةوة

     رودَو َلط  ن ي و مةم  اوة َلط ،دة وةر ""

       ي (َرََ) انرَط وموام َور ر" ،اوة    دةَ َ يَ   م

دةدر ... دةام  رن   دة ن  َو   دة َا"، وا دةام وةك   

 رن، ر"،َ زَ ةط رةت  م َم وةك وةي رَوذةن         

   "نرةَ            وازي ريَ ويم  ََ ر َاو دةرد  َر" وةي يوا

   "َ رودَوخ(Brinton ١٩٨٧:٢٠٤)   (Farahani ١٩٩٠:١٩١)       وامَ ن وة دةق ةَو و ،ةوة

  ،م َ .نرة  واز دةدات ر وةيَ  رة 

  

)١(   ش ار ر       دة    وة ""                (َ) 

( ن َو )         "وا" َموةي وازي  دةر       دةوا َةن  )٢(

       

د َ "" موةي    ن ور دة (دةَن)                 "ش" واي     )٣(

َ  

)٤(               اوداروةي د "     .(نََ) دة  َ وةي َ م 

"َدة 

   ) مر  در وا وامَ و ري دةق و وَ وا١) َ (٤  ""  ري (

از واز وةر .َن َة ري  "زام "و رمي ي ارةوةدا         َموةي و

) واي ورد ن  دةدات روة وةك ري    َ٥موةي واز وةردةط :َ ري (  

      َدة  ار ردي و مردوو ز  "نَدة"(Farahani ١٩٩٠:١٩١) ) ٦و َ ذة (

   . وا ،تدة َ رودَو  

 ر َ زام   مَ (دةَن)  )٥(

)٦(          .َم   دةزا 

َون و رةري  رةت و ط ،وةش َِ دم          (١٩٦٦)  Allenي َوة 

  ري         وةم َ ،نط دمرة   ،واز م ريَ َ نرة ي

رةت  طَري  رةن   ي وة دة  َرةت  طَري ن َري         

      مم  َ : نرةVendler   مََ  رةت    دمار" ،م َ ،ةطَ ن

     مََ ريَط "كر دمدرو" ،"َم  وةم" ،"كَو دمَ" ،"َ

                   .مر ري ي ر  ريَط رة ةَ  رَط  و

) اط٥د(  



 ا ا  د .د  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١١١                                                                        )٢٠١٧ 

دةنةَ                           ن                       نََ              نمَ   

 راطدن                         دةادن                       روة                       دروم  

  وة                       مدن                        دَوزز                             دن  

 د                                       و           ََ دمار              (ري)وةدم  

               وةر م اودارري د   ريم  ري و  ردوو َ ،ارد 

       م  ،ري  ريَ ،م َ ،دارَط ار و انَم ر مي دامَو-    ر ريَ ،ري

  رةََ ريَ ن (ةوةرَ ورَ وير )        ، نَ رير رةوة و اوري در م

        وا ،َرد ط ةَ  َامدةق دة مَر دةرةوةي  نمر رة ،اَ

وةي   ََمن  ري رما،  رة رمن  دةرةوةي دةق درة .َر         

      م  َ ،ةةط َمردي ز-    ري م  ري-       ري  رط ،َوةر م دةدا

        وة، وارة ر  م  امم رودَوخ و دم  سر وةك َوةر

ري دةر  وو م ام َ ري          دوا  ،رَط يي وا ،َ ن

         ر ريم  اَ  ،وةدة .... و  ووة ،وي وةك ممرَط  وةَ

            رَ وةيمَ َدة  تا دة ري  ر ت زَورمم ،رودَوخ ريَ دمرد

دة َزة َ ر دة،  َم" ،د" دةَ موك َ َر     -ر َن مَ َ ،رَ  موة

    م  ريَ  وةش رةوازةوة. د وةيمَ  واز و ري-     و م ،َري دة

 وةامَ  ة ارةوة ياطد) اطد   :َةدا دةطَ وةي ر٦ (  

                       دنََ                                                      وتدة   

  دم ا   دن  ا          وةرم رة                          دان                         را

  ط    ردم ة          زدن  رة                      َدمدم ذةن         دا 

                دن                           وةيدممَ                     دندن   وم  

                          

ةوة ةمي مَان واي رة و َري رودَو دراو ق م،       (٢٣٠ :١٩٩٥ Bacheي  

م َر دةام واي وازن   ،َوةش   ري دة دةَ، "درة وةش وا    

  .َ ذَ موممَ ري رودَوا َن       دةت  و رة ر  ز ََ  رت

دةَوة". واَ ،ري دةق، ت و   ،َمَ ر ري دراو، ََل رةري     

 رك ََ رةم ر و َرن َ ري رودَو دراو و طَرام رَون       

ري دة ذََوةدا" وة ي رَم دة َا و روون َ و طر و م طر            

م ن دة ن ةرةرَي طَ- ."وةَ اوةوةرد مز(Trauwein ٢٠٠٥:٣٧)  نط:  

I /            ذة.       دةوة   ذة/ وا دةزا           ) أ(  am thinking that I 

think that   

 ?        I am thinking  what do  you do دة؟  دةوة                ) ب(

                           



  رى رودؤخ  زم ردا
 

  

 ١١٢                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

        َ ذة وة اي دووةم  ،تدة (ي زام) رودَوخ َ ذة وةدم ،دام  

   .داَو  ادم   تدة َ يام وا   

  درَاي مان ذ  ِر راةد.    ) ت(

   راد.  ٤َو   ) ث(

ري "رادن"  (ت) وة  رادم  دةت، و رة  و ،َ مي رادووة     

َ موة دةطَرَ،   ٤دةَ موة َ ت و وَي  ة ،َرَل،  (ث)          

     َ َ  َ وة تو َدة      ،َن" وةردةطََ" ريَط يم "دنار"

) . درة و وام اري وازي  مَان َ وامي       ١٩٧٩:٦٠ Dawtyي (

ت، وةدرَي و ذةدن  َرودَوَ  َة دة  ن روداو   َ طودا رودةدا    

وةك ن، مك وةك ََمن"مََ من  دا َن َن  ر و        

"ََن" َة ردار َ َر و  رن،  مVendler        واور، طَري   

  وة دام  طَ دم رةن.   

٢.٠  ََ وةيامَ  

 ٢.١  َ واز   

م  َدة َ وازي-       م ةداَ  اوةم  و َ وةامَ ،َ اموا

      َو َدة" ر دويامن، ر ت ك رج و دووI may go     ر  ررام وة

 رودَوI may have/be gone   "رة" رَوو    ظ" و ر" ََ ة

 ةظر " ََ- I would go  "َو َودة(Farahani ١٩٩٠) دوويار رودَو ،

 وَور" ََ–     ،اوةرَ ةداَ وةيامَ و ."دةَةو     ر ر" ردوو  وة

 رودَوخ" َ ي َوة َدةَوة.

ك رامري  --َةم مَان وا و َرا  ر ي ك   وة Comrieي         

،وة  ةم و رم ن زَورا داممو وام زراوة، ودا      ا، وَر وة 

"َدة ي دووةوةك وا مو وا َو يوةك وا رم  و وا رةي     َ ،م َ

دة" ،َدموة ر  َرودَوخ  ا م دام  واي وةرواماوي           

 ََ رَ     ) ."اوي مرد (يم)ريووة رد  ،(Comrie ٢٠-١٩٧٦:١٩ .Lyons 

 ن َو دوورةدةوة و دة" َوة َر َرامََ ....   دراو     

 "َ وا  ز َامي (١٩٧٧:٧١٣) مَ "Comrie      زيَن رَ" وةي رةت

       ر ري َ  رة وة وا ... مرودَو يووةوةي مم  ر ري واز

،  وة وازي    ٩)َ١٩٧٦:٣ي  دي موةوةي  رودَون دةروام َ مو دراودا." (  

ََ انَم   .َو ََ/  

                                                   
٩  Comri  ر يَ   يَ م ،ارةدا و س م (١٩٥٣:٦)  Holt  " َدة  ووةزرامداles manierres 

diverses de concevoire l’ecoulmen du process meme’’    وةدا نوازComrie  َ ذة م و ط ز

 مرودَو َ  تن مَو(Comrie ١٩٧٦:٣)  تذة دة ي يوة  .مَو وداو ورودَوخ، ر َ  



 ا ا  د .د  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١١٣                                                                        )٢٠١٧ 

 (١٩٧٦:١٨.         Comrie          َ" دووة ََ و ََ ريَط َ يَ 

       َ و اوةرم ،رة َلط  واو َرودَو َ تذةدة ََ      ادام

 " وة  "وةاوةر        اويواموةر رودَوخ وةك وا َ و رة ر وةدم 

ي واي  ،ََو َ وا م َو ََ َ دموة ر،    

 ذةدم َ رودَو    مواوون، ردةوا رودَو  َردةوا ن َوطَا، و واي مَو

 Brinton مرن، وةش وةوة وة   س  ت دةت،  ن َة، زموان    

(١٩٨٧)             (...) ،َدةر رم  َردة ََ اممي ززور   ي واوةر

   ََ امز َم       َ وازي  "ندةر رم  َردة ََ و   ي

Comrie       

  
٢.٢ َ ر ري 

زَور س َي َن دووة ر ر زوري مم و طَر وران،    

،وام   ١٠Simith (١٩٨٣:٤٨٠)      يدوم رودَو  وامَ َ رر/م يَر" ،َت ...  -و دة

ا". ري  َرودَو َمةدات      -رََزي ر/مر   َرودَوخ  دومي  

 و ر .اوةوةرد َر ري  (روة و  ،وداور)     رة مَ او ور اردم

   .رودَو ر  

Smith       ري" و "َ رودَو" َن دةَ ت وده دة"َ رت و" انَم وازي

           " ي اري  تةرد ََ و ََ َ رم "َ ر

      دوو وم ر  ،مواممن" وةك زَ"  ،"ونواوم" ،"و   َ

دةوة، "ََ و  ."ََوةري وا  ي دوو  َ  َدة        

    ."ََ َ" و ،"ََ َ"    واري  م نرودَو ريَ وة

       يم اري  روة  َروة" دَوةدوري، دا/َ" مة

                                                   
١٠   ر  ا زَ يرَ  يودة َ اي وا  وة مزَ ر ن    ،اوة َلط" ،

َط َامدة زةَوة، ري دة.  



  رى رودؤخ  زم ردا
 

  

 ١١٤                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

        َََ و ََ َ ريَط يوا م ،َةروة" دممَ

  يم   .اودارد َر  َدة َ ذةي يرودَو و ،وةَوة دةَ  

 Smith  وةةوموة ر      وةي وةك َوا وةر َدةدا دة َ َلط نووداور ر"

َ  "وةم  دواي ك ن ودة رودَو ر .ةوة"َ"ي دةر  

)١(  زة ِذ َ دار َ   .و ر  َط 

)٢(  دن وةار  َ    .دن وةار  زةمم 

َ/ ةن و رمدا ن َموةي وةدوري وةردةطن ن  ر رةي             

رودَوخ دة .وةم  

)٣(       .ي روة زةمم َ وةر   

َ ي َرَ رَموة، رودَوَ  َ ي َ  ََر َرموة         

          ةَ  َدة  ،َم َ وةر   مَر َرَ ر" .َدردةردة 

م  ََ ن ةمي ََ  َري رَم ن  اري رَم اوام  ا     

  )  ١٩٩٠:٨ Smithرودةدات". (

              َ  .مَر َرَ َ يمن و مرةري د ما وةك زرد مز 

   امN’   و V’            .دارامََ و يرةوةي ر   رك دة وام ،م َ ،

     نةم م ةَ  نرةرد  N’        ون وت، ر يم  س و  ةوة

رداراوةن دةن و دة ما      ا، دراو ،م َ َو و موة ةمار و

من. َ ا مممَ  و َ  َة رَم ةمن َ ة دارةوة       

      واو يوة ر  َ ون، ودةردة رة رَ ر مَر َرَ و  وةك 

ةَاروة م  ةوة  ،َوة دةطَ ا-     .َةر اَ َ ةوي

طمَ رَ رَمن وةدا   ودا اوام را ردةن، و و ةي َ ي            

ري رامدوو م ك ي َ  وةك       واموة دةردة َ زما رَماوة.  ردا،

ي "موامَ ،َدة اومز    -مَ وةك َ ودو و داار وا ، ي دوو" دووار

    َن دةدمواموةر   َرم ي َ .َدة اوممن   و م 

  .َش دةَ وةةوة  

رَم ماوة. inflections     َرودَوَ َ ي مم رَم وازةموة/              

رودَوخ مم رَم  م ، ز وامَ ي زاراوة/و رمموة          َري 

دةم  ،ََذة  َرودَون دةن،  اردم و َرةوة، رةن داواي َري           

  رودَوخ ريَ َ  .ناو دةرد رودَو      ،نَة امر  اورد رَ نرة

دوا رن رو َر َت  رودَوخ و دة  و دري رَم و مي         

 ردا    ١١مَ وة دةطن. وة، وة دةطمَ  َري رودَوخ ر َ ي ر      

                                                   
١١  ةرَ دي َامدة َارَ داَمن ز ردي مر  َدار ر  ،وة ري يَ  ن   َ

َ وت ودة ،َ ،" ،م َ ،اونوم َ زَور   ،رودَوخ ريَ مرةَ َرَ مامن" مَ  



 ا ا  د .د  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١١٥                                                                        )٢٠١٧ 

دةَوة. و زمن و رووةوة وةك ك م َ ،م" مَ زن َري رودَو زَورن       

 ،م َ م َ ،"م"  زم مار  دوو ن  ََ َ دوو ََ و        

  (١١-١٩٩٠:١٠ Smith) ري رَ ن"

  اردمَ  و َري رودَوخ٢.٢  

      ات، واَوة طوا  ار َرودَو َور دة ،اَر دةر      انَم  يةم

         مز َرَ  رةت و دن/م يَ  وةش ،تدةو ي دةرةوةدان و دومدةر

ة  دةطمَ ،َةدا دوو ن ةن    ر و ط ،َن        دراوةو

ز م و رودَوي   اردمَ ا درة ،َو َرة ةمي  مَان        

ي دة .َو دطاي ارةوة      رودَو را و ر دراو  ن رةوة موةمط

 Smith (١٩٩٠:١٢) ن دةدات داو وا ار رودَو انَم  َوارم ةم اوةةوة وةرط.    

  

  
  

    َدة ،َدة َو وةك ط   ،َةطَ "مر َ" ر رت زَور

       ،َوداور ر َل  ،َت دةم وة  ة نرودَو وةَ  كَر وا َ

     َ  دااو ر ار  اوواموةر َ ،َةدةر رة  ،كدةوة ،َرودَو

    ن اي ر ،م َ ،وةم  َ وري َي درَو دة١٢  َ ،اوةك ط ،

رم و َ رَم دوو طَري َوازن، " ،م َو وةرواماوة،       

مَ  ا َ رَم مي (رَم ن َمََم)َام َ .ر       

                                                   
١٢   َت دةط و ، اوا  وت"ةوة" ويم ََ ،زاد ويم  َ" َدة "وة  زاد" اط  ، اي ر

 ا وة"ار ر وةرَزك ووي "مم  ا َ  وة ، ي درَوري وة ،ر مط ،وةَةومت ر  



  رى رودؤخ  زم ردا
 

  

 ١١٦                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

 َ(Smithة، َا َ رَم دةامَ َردر َ َوةس و رةزوي رةوة"    

١٩٩٠:١٤)  .  

َزة رة و موم ةمن ٢.٢.١  ر  

ة ري ر ر  اردمَ ري رودَوخ و مردم َ رامر،  وة              ) أ(

    اوة، وامَر  ،اممو ز  طGrammaticalization    ردي و مز  وة ،ة

ا  َو دوو طَر موم ةمارامَ ي مم رَمَ ة طَرةموة          

inflections    َ وةرَوكو م رَ  ريَط و     دوو ََ ةيَ  ََدة ر 

  ََرن   َ مَ موة  و َوامم ر  َرامر      

 دةطازموة،

َةي و  َري رودَوخ،  َوةي رادَووة، ََ  وةي زما   ار        ) ب(

       َ َ َل ودام ،َر دم وةي وةك َن دةرة  س وا  َوةدا م َ

            ر دوو نرة ر َاموة دةَ  ،ََردة "رودَوخ" ةَ ،... و َ

   و دا  رة ،م َ ،ارة     َش دةرامَ و ك ر دوا ،َن دا

ر م وةَ دا داَ، و   مامم رودَوي   و دة  و      

        م  امرة يَ  َ و ،ََر  -      َدة رة َوري ر

 َ        َم ي ر و ةَ لَ ار َ شدمَ و ،رودَوخ ريَ دمَ

       اطي د  ،م َ ،نون و دةََ ،ن ،نةَ ،م َ ،نمم

)١  ( 

Smith (١٩٩٠:٦)   ،وةدة رم ري  رة ريَ َ  

)١(   ََ ر ري- Perfective viewpoint     وة وةكرودَوخ دة ر  :

 و   رة و َوة.

)٢(    ََ ر ريImperfective viewpoint    َ ر 

 ة،  مَ   و م رَ مط.َرودَو دةو

)٣(      رم مَ ر ريNetural viewpoint وا ،       ، نممطَ يام يوام

        م وةم مَ  كوة دام م ن، ودةط َ رودَو يرة  وام

  ن واز ن. زامو     وةردةط َامدة .مو و رم ري م ي ي زام

   َ َ و،

و زموامن ر وةن   َ و رَي َوة ر/مر       ) أ(

     اي ردوم  ريدةورو  تدة وداوامدةوة و ر و ي   رةوة و .وودةدةندا رLyons 

        َرةوة د يَ وةي و وةك  ةَ ردووك ، وة" َدة  وة َ 

 ،َن رودَوخ دةََ َ وةك وةي َو ن روداو َ َوةي  ر     

  تةر "ن م وةوةم  Lyons ١٩٧٧:٧٠٩)   



 ا ا  د .د  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١١٧                                                                        )٢٠١٧ 

ري رم  دوو روةوة رَ ةدر َ ،َم وازي   ََ/ََ            ) ب(

        َدةَ ذةي يَِرودو ن دةوة و ومواوم ون وواو اري  و ةَ

  وة ،وةَةدرَ نBache: ا    (١٩٨٥:٦َ  ،َدة َ ذةي ،ةوةLyons ١٩٧٧:٧٠٨)  

 رَدا وة َةداوة،  َم  ،اري َدم رودَوَ وةك روداو ن وةك وك.  

  رودَومن  :  ٢.٢.٢ 

رودَو دة  رودَو  واوي رودةطَ وا رودَو وةك     رة و      ) أ(

 "مَ َة ،َرة و َ دة مو وة "مي 

"  دة  ر  موةوة ي رودَو دةت  َرة و َ در      -رودَو م   ) ب(

 (وا)مَدةم  " 

-و رودَومي   واوي َش م ،َ ز  ر  َت        ) ت(

 وةمَ يرة ،"دوةمَ  زاد دة ،م َ ،وةدة رودَو ي 

 وةي مَامن   ت  َو      رودَوَ ز: و رودَومي       ) ث(

"ي دةمم  " .ادة  رودَو ر نم يمرودَو 

  ط و رةن رةت   رودَون٢.٢.١ 

           "واو م واوي رودَوخ اويرري دَ ن ورة يان واَم  يةمBache (١٩٩٥:٢٣٠) 

        َوة دةر ،دة ي دةر    ، نواز يواوي وا  ن ر َم

      مَر ي وة" .وةَن دةَ ار مومم َذ   ،َر َ ز ر

    و َ وونا و ر َدة         م ن دة ن ةرةرَي طَ رط م ر وط-  مز

 ،  َة   (٢٠٠٥:٣٧ Trauwein)دراوةوة َوة". 

 .َم رة م  َدةزام  (ا)  

           .َم رة م  زام َ ر  (ب)  

  َوط زةمت.    (ت) مة  

 (ث)  مو و وموةرةدا ةت.   

 و   (ا)دا "زام "ذة َ رودَوخ(ي زام) وا   و َا ون و َموةي               

     دة وةيَ وازةوة و دة مدةي زي زَ "ري "زام (ب)دا  ،َوةردةط َ َ

و َموةي َ وةردة ،َ (ت)دا "دن" وة  دةوةي دم َو ن ت و      

داو دةت َ  دةمَ و  رودَوش وةك زةك  موي وةك ك دَ َو،     

، َا َ ي وازي ََرةم ري (ث)وة   َ وةك ري  و َ رةردةت  

ن َرَ  (د) واك و َري رودَو َواو واز دةمََ و واي َطن و            

 رmodifier درَي ر دةدات، َ َموةي  و َ وةردةط" .َمطَر     

        ( ريدن م/دنار ،م َ) داري تو وا دة َدة دة َ  دمرد

  .  (١٩٧٠:٦٠ Dowty)و ردا وةك ري َ رةرت"

  دردم ي ةمار  واوون و طَ وة ٢.٢.٢.٢  



  رى رودؤخ  زم ردا
 

  

 ١١٨                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

     َ    ،تةَ رودَوخ َ  ،وةدة َردةوا ر  ز ََ 

وة َة در دة روو و دة  َ" َا دموة،         (١٩٦٦L٢١٩) Allenزموان 

روطَ راو ن     ةوة  (٦-١٩٩٠:٢٤٥) Farahaniرةت  واودن ن واومدن"،  ي     

وَ زي ري رامدووي ر، واي َو مَ دةامَ وا َ وةك وةي       

   " يمي موا  ،َرة و رَ يرو زةةطو ر ي دووي واوموَ و ر-

م رة و ز وة و زامري َ ي ر ك و دواموة دةطمَ"،         " و رةط ر

   وموَ ر ََ دويامي روا ،وا وا       () ََ يمي م

دةموة، و رةط    رودَو او ) رد  ،ردة  ر ردةوا-    َرامر ممي (دة

دةوة ز وةي واي دووة ر ك و دوو ََرة          " رةش  ر  ي "دواي

       َ "ت" ،وة دةر ر ،رةََ و دوو َو يوة وا وا ،َمط

 دمردز  ََ ا   مط شرَط و َدةدا َردةوا يوا ََ يم

ََ َ  َت"دا. و         ١٣دةو دة ر"  "تدة"  َو دة ،ََوط ن

ة  دة" َوةي  -  (١٩٦٦:٢١٩) Allenامَ ش  َري  ََوة َي   

ون و مواو  يةم-" وةومواو  

 طر رَن دةطم---------.َرَن طن.  )١(

)٢( ( ) .َدة ذورة             ...  ة ذورة 

  رة ت  

)١( .دام  رة 

)٢( . ام يم ي 

 رةي َي وة.ر  )٣(

  ز  ةت. )٤(

مطَري و َي رة ن   َم رممن   وَ َمَ ازي     

           ََ ةر  َ ،ةيَ ن  َ ،ََردة رَطو م َ رودَو

   وةدا ر ،ت  ة ،مَر      ََ َو ر َر دة اَ اري

َ ن س  دي موةوةي  و رودَون ت.  رة ن  ر  َرةن           

   دةدةن  رودَوَ  ة مطَر و  َ و رَ وَي َ ،َ طَران و        

موةرَوَ ، زة ر ام  َر رة ،ن  َرودَون وة، ممت      

م َ ،.ادووار  نواوةر رط  

)٥(   .َور دا ر دز  

                                                   
و، رادوودا -طر  مَ وة ر وَي رودَون وةك روداو َواو و دااو وَدة، َطر رودَوَ   رادوودا و  ١٣

َوة دة ََ َو   وطواو مون/ مَ رةو َو وةك .  
  



 ا ا  د .د  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١١٩                                                                        )٢٠١٧ 

َو وة، م وة م ا        زدن"دا وا َط  ر   ر  َرود

  .ن م ودةداتر ور  َزامم َ تمم و  

 وة  و،  ر دا روت.  ا رودَوخ مراوة.  ) أ(

 I knowing Kurdishردي دةزا            ) ب(

 "مطو)      * I am knowing Kurdish وا ردي دةزا  ) ت(

" وةك وا واي -طر (ب)  ا رَم  ،َردا وة  واو درم ،وا "دة     

       م  "ي "وامم " امم وة ي ز ،ََوط كدةدات م َردةوا ‘’-

ing’’  ي روةي وا َ ََر       ،نر دةةر رذة ن وةكَ رة .ََم 

               َ تذة دة رة ت، وان دةوداوةي رر   َ ن كدام َ ذة و ر

  .رودَو  اورد َ ر دة ومن و ررودَو  اورد َ  

" و طَ  دروت، دة َرن َ و      -رودَوخ رت  َن در َرم ر واي "دة      

وا َ وةك وةي درََوة  ر دوو ي  دراودا. طر مطو َوةروامدن           

   رودَو و ردةوا دموان موةر ن       ،َ وةََ رَ يَ  ي

-و دومي راَ َ وة دةَ، ز وةك وةي  واي ممي ََ "دة  

  .َ " A  َ َBرودَو او دةَ َي َر َوطَوة  َ َم " وا         

ة و زَور رم  دي موةوةي َ ة ا درم ،وة  -ةدات"، ان واي "َان"

 وومَا روودةدات، ن "وا موت دةم َ"، مومن دوورة رت م ،وام ردوو ر     

و، ري ََرةن طَل وةا  و دةوةي        " دة-    َ َي م "دة 

           ََ يمم دم َ ط  ،دار َل دةرط َواودة َدة َ ذةي

 Allenض م  اري واوون و واوموما   ١٤“" دامم ،َمَ رََ    -"دة

(١٩٦٦:٢١)            ،م َ ،َر وةردةطوة "ي زاموا " ير ،َةري درودَو و َ

      وا "ي زاموا َ " ،َ دووامر َ َن دة  "ي زاموا  ََدو"

 ،وة طَ وا و      اَ م  َدوو  رزَور ط ادةر  "َ" ريوة

َموةي    ،َ ردا دةام َ ردا  دامم ر  مَان َ و    

 و داما، طر    رادوودا ر ََ، و  رادةك طوة طَل ردوو رة      

َاموةي  وةر  ،َوة " "َ طَل رة  و ََمما َموةي         

"ي ي  َردي دةطَوة، وة -ing     َوطَ دةدات  ر و َي ممي "    

 ر ،ََوةي طَل زام طا واو َوام طَل طري       ا دةام َطَل "زام

) اطدن"دا.     دا١٠"ر (  

  

  

                                                   
١٤  is noncommittal with respect to complertion or non-completion   



  رى رودؤخ  زم ردا
 

  

 ١٢٠                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

 َري رودوخ٣.٠  

َوة د  ،َام و  ذِ موي       (١٩٧٦) Vendler، موي  َرم و  

َري رودَوخ وة، َةوة و َزةي  ا و رام دة رة، ر ار َردا داش         

) اطا. دمَ رة اري  ١١دة (  

      َ/َوةدرَي/َ    /داَ    ري رودَوخ

        َوة درَي             َرودَوخ  

      ي    داَوةدر      َ  

        َرت ن    دا    دةوت

         َوة درَي    داََ    دن

        رَ وة  وة ر واط ،وةد        رودَو ريَ ر ر م َ

      ،َواري رر ،م َ ،و رةداو ي ر ريََ م ، ،دةدات ر

    ر َ َم ر ردان  رنو مرةوة و َوارري مر  

 ،وةو  م  ارد- ري م  ري-    و ك رَط  َدة رة َودةدا ر

:َ َ مرَط  

دن         رودَوَ دةت  مي َ وةدةطَ.     (رري        ) أ(

َوم-.(َ 

 رودَوَ دةت  مي ََن َوةدةطَ. (رري   دن     س درو  ) ب(

َدةو-.(َ 

َ/مدن    س  رودَوَ دةت  مي َ وةدةطَ ( َ        ) ت(

َ-(َ 

ت و رم . (  دن         س  رودَوَ دةت  مي دة    وم  ) ث(

َ-(َ 

 ).  stative (رودَوخ        دوة دموةم .       ) ج(

 )activity(                                ري َ َ دةت       ) ح(

 )    achievement(دةوت           ط  ١٢روام ت  ) خ(

 accomplishment (ََن                   دة ط وة  ٣٠   ) د(



 ا ا  د .د  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٢١                                                                        )٢٠١٧ 

  )  م ، (ج) ١(ت)  و       َ ن وا موةرَوم و " و دن و زاممَ/" (

) ،َ و َر نامرَوةي ط َ وةَدة َدورودر وة٢ َوة در (     َ م ة

)  َم َ َ رودَو وازة،  (ا) و (ح)  ٣دةَوة و دة  َ ر، ( 

رودَو   ذَِمَو ردان،  ،َوةدرَن، د  َ َر َاَ، (ب)     

 رودَو (د) و .َ ودة رودَو ن ور رودَو (خ) (ث) و ،َ و مََ 

  رة ن  ٣.١ 

و  -staticةو رودَون دة  دوو وة،  َم ،رودَوَ      (١٩٧٧:٧٠٥ Lyonsي    

دا"  رودَوَ  دام وا دَ َ وةك ون، ي رودان، وام وادَرو          

      ،ردا م َومَ َذ  ،اممردةوا وداي  رَطو م ردةوا ،و وةي وةك

ر َ ،ةوة   دا رودَو" ودةدات----      م زةرورم ،َ ردةوا ن ،ت َدة

             َدة ،موي ط  و ،َ  َرور م َدة  ،َ ردةوا ن و

  ."ن م َ ردا َومَ ِذ  

من  ردوو ي  دا درَدةوة،    و ردةوان َي دةوة دةمَوة     

       امرَط  و ت، و اَدر و و ردةوا ،َ  ندة َوداور  نةَ

        ري نوةَ ك دواي ك ويم رام و َ .نا ممدةوة و وةم

َ   وةَ  ،واموة، رة دان و طَرام موةا دةن،   مي 

" ن دةوة "اردن"، وازي  مَان  َوةدوري و ا،      َgrowم،" طدن 

  م َ ،وة   روداوة رادةك َ وة ن

  م طم رة ن ٣.١.١

َ ة ط طَل  ََوطَا مطَ، طر دةر ون، وة وةك َرَ        ) أ(

  .َواز دة ش وَم 

َري دةق،   و زَوري ، واي دة     (١٩٧٢ Quirk et al :١٩٨١ Comrie زموامم وةك    ) ب(

        ،َوةر م َارةدا دة و روة ر و وامَ ت وم ،ري دةرََ ريَ

.ن م   وةيمَ رة وةي رةت 

ر َ دةق   زةورةرةت َ َاموةي و رام دة َم ممن وةك     ) ت(

 .َوةر 

َ َ ي َوط  ،َمي رودَو وة درَن و وةك َري رودَو        ) ث(

طدوو  ا، طَل رودَو  وَ ، وا  دوو  م وازةوة     

    َ اَدةر  وةَ زة         يةم رم ةَ ََوط َ .وة

  . وةرة م 

 دةام  َواز رة ن  َدا دةق رودةطَ.      ) ج(



  رى رودؤخ  زم ردا
 

  

 ١٢٢                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

ر و    طَل َر َوطَ دةرمون، طر دةرون م وة وة َ      ) ح(

      ن، و زَ  م ،نطوةرم ََوط وةيامَ وةََِذ مز م

 َي دةوة دةمَوة.

َةوة دةَ َك ر  م "دة" وةك ممي ردةوا ،          ) خ(

 َََوط يدي     وا َلط  ،َوا دةردةر ووا  وة ،ن م مو م يوا  َ

      َ َلط  ،وةدةَ اَدةر  وةَ ردووك رو م ََوط يدوودا واار َ

ردي دةزا-م يم وةك  ،ترة م و دووداار  .َم 

ن طَري  م  ،طَل َر وَزطَا         (١٩٩٧:٣٥) Kakietekي    ) د(

 مطوة، دة َرم  رةري و رام ة  رَمن دةا

رة ن مام وةك رة دةون طَل  ََوطَا روةن، م،              ) ذ(

        ،َ َ وةَ  ،انرَط َ اوة ندةوة رة مر و م وةرَوم

    رودَو  َ ك وةر  ،ن اَ      امر وةرَون م  و 

ر وةن      (١٩٦٣ ota (١٩٦٤) J٠٠s ,(١٩٧٦) Comrie ,٢٠٠٢ Smiecinska)دةت، زموامم وةك  

        ،َ ،ََردة اََوط  ندةط و ،َاو دةردةردم وة اورد ََ

 دةق م كا.مَ ةيَ  َدة مط َدةور م وةرَوم روة  

َوط َ  ََوطَا، دذ  ذرةك َر رةردةن،  َم،     -روودام ري م  ) ر(

  ،َV’        وةي م اون وةكي وا موام ... ،دة ريَ از وَ ،ن ريَ ،ت ،-

      َن دةواممز  َم ،دةنووما رََوط رَ   نطوة م َواوي ر ََوط

 ،وودةدةنا رََوط  ن رة ََ   .ام يَوذامر مذ  تمم 

ري "+  " دة ا ردة .ََو َوامي وةرن وا ،         ) ز(

          او، ورد دة َ ،َ "و دا " مَر َامدة َرر

 رةت م م    .ن رة َ وةيدم  

مَ ون، و، مطَر، موم  موة ،وة   ام رَ            ) س(

وة َ رةم اما م َر ر َدم رَ           (١٩٧٨)  Dowtyن م ،ي 

ر   ،ا         ضَ  وةةداَ وة ،وة ،َرودَو رةَ وة ض َام ن ،اوةَ ا

          رة انم  وازي   ،وةَن دة م  نمز م

ت.  -وما دةم 

 َردةوان م ،مstate-verbs      ةن َ-ةوة، رة  (١٩٨٤:٧١)  Galttonي      ) ش(

وامن َة زةروري َة  وا ردةوا ،وا َ ردةوا دةَ زةرورمَ، و   

دةون  َردةوان م م وامن، وةك وةي دةن ي       -زدةَ ،ا رة  

  دةطموة، و طَل ردةواَا مطون".  

َامي  َردةوا دة موةوة  ي اوامت، مي در Vendler               ) ص(

امَ" َدةط َ-           و "دةزا ،َ" "؟َم  و  دةزام " انَم وازي َ "ر



 ا ا  د .د  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٢٣                                                                        )٢٠١٧ 

"     َامم امَ و ا ون ور ةَ .ََردة "دة َ" "؟ادةر 

 م   ََر-    " مر  ة ةوةردازdo -         كامَ ةداَ "دن

  دة" َ َ َطوة".  

)١( ةَ   وةط  ي زامرة                    َ"-"وطم 

)٢(  ةَ  وط"              وةممرة      و"-ةط 

)٣(  ةَ  وةط  نََ"                  دَ يزم-"وةط 

)٤( َ   وةةط  "وطوت موة                 "دةي دَوز 

ةدةن: ٣.١.٢  َوة طَ ن رة يمم و  

 ن  طَل َوطَ من.                                    "وا وة دةزامَ؟"  )١(

)٢(   م م-      د وةازي ر"   َدن"دا دةطازدن" و "زََل  "زَورط ن

 ".*15امَ؟

)٣( م م-"؟!ام وة"                                  َا دةطمر َلط ن 

)٤( م م-     َا دةطمَ ريوة َلط ن    يوا  "                    ،

 زام؟"  

)٥( م م-        وة زام دي وةي"            ودةدةنا رمزا َل دةرط ن

 وا؟"

)٦(          /َزامم وا "                            ردا م ومََذ  ن

 " َان م 

)٧(             د دة /َام وا وة"        .َطدن و ... مَن، دةري وة َلط  =

  ".. ونوةر 

" وةردارة/مزةم                                       = دة ت  َر.         )٨(

 زام/ام/دةومة..."

َي  رة ن   ر رة دةموة.  "واي زام ،"وم مو          )٩(

 رودَو زةوة.  

 

  رة ن و و راي زموامن رن ٣.١.٣

ةوة،  َوطَ َ  َري رة و و      (١٩٧٢ Quirk et al :١٩٨١  Comrie راي   ) أ(

دةي ا ردة ََي طا دة  ،َن ا مي ممن      

  .َ دةق  َر وةك َةدات، و دةمَ 

                                                   
١٥  وةي م ون وةكرةوة وا دةردة يمو ر- ،َطا ممةَ رة يم َلط  وة ر وة ،مَرردي و م

ر وة  ،و مطمام مة. وا   مام مي رة َةمَ  .موةي و رمش  رةا ر 

 وا َ ر وة زَور رودَوخ دة ريَ (ن دار)  اورد َرَ ويم  ن َ  ر زَور َ ن تةَ

   طم م ن  .َموة



  رى رودؤخ  زم ردا
 

  

 ١٢٤                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

َوط َمي رودَو وة درَة و ا طدةت، و دة  َواز طَل رة         ) ب(

   .َودةطر دةق دا َ ن 

َة مر ةمي  م رةوة ، و و وة      - ََوطَ   ) ت(

   نةي دةررة          دوور  راود  ََ ر ن رة َلط  م ن ط و

 ,١٩٧٦ Comrieداموة، وام رةطزي اون دا َ ،طَل ما رَ مون.         

Lakoff ١٩٧٠, Leech ١٩٧١          و وةي يوا  نةدرو دةر  َ      يم رة

 طَل َر َوطَا دةردةون.   

واز مَان  و دةون وةداَ  ر َوط َم طَل رة              ) ث(

     ،َ َ وةَ  انرَط َ اوة نممر وةرَوم ،م ،وةا طمدةوو

دةَ   ١٩٦٣) َotaا ن  ر ةك وةت  ن موةرَو رما (       

     و ،َداو دةردةردم وة اورد ََ       كم ،ََردة اََوط  ندةط

 َ طم دةَ  َةي َا. و ي    م دةق  روة موةرَو م دةور   

Kakietek (١٩٩٧)       واوي  وداط َرودَو  ََردة َ ن ي زَوريةوة "زور

           رَط وةي وةك َور وا َامن و موةر ََوط رَ  زادن 

 ،"َ َردوورة  

ةوة "رة ن َر َوطَن م ،م وة و         (١٩٧٦) Comrieي       

و م رة (ََ) م ،تا دةوةم َوة     -م "ََوط َ َو َ

 راوةوة، َدم ر َ  ة م ري         (١٩٧٠)  Lakoffي  

     َرة دةَ و و .  ةَ  َودةطر وا روة 

 -ي "" وةك وةي  رامر  رة َون وةوة  مم          +مماو وةك " 

:مَر ارةوة م وةي وةك ر  وة ر ر ،نوةردةط "  

  وا ر زام رة   ن  وا وةن دةزامَ.  "م طوة" )١(

   " دة  " +"  ري  ي و َل َوة دةدر– رد "ا  .ََة  

       وةش ،َ و دا  مَر َامدة َرر ن واوةر  ن زَور

 َLeechري دةق دةَ و  م م رةت  دموةي  َرة ن.     

et el (٢٠٠٢) ري "م َم- "ََوط    ندةوة ن  َ ذة يرام و وة وةكدة

actions          ار ريَط ريَ ار ر رام و ن. وا دةََوط  َ ي

   داةن.  

  

     دموة و موةي رة ن٣.١.٤ 

 ٣.١.٤.١     يرام و َ دن وَperceptive verbs  ،دن ،م َ :

       َةَ رَط و ام َم ... دن و ،دنمَ  ، ،ونََط



 ا ا  د .د  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٢٥                                                                        )٢٠١٧ 

رة ن  دة"  رة رةطن  Palmerدمَ  َمةدةن. و رام  ي   

primitive verbs.تَم َامر دة م  ي و ر ،"  

رة ةمارةن:  َم ،ةمي َةون، َ ،َاون،  ،.. واون،        ٣.١.٤.٢

   ،وون، وا دةرَ وة، وم ،دنَاروةم ،ونَ  واو  موو ط ،....دن

من، ز وة،  دة َ دة وازدا رَ   َموةي واز،  َن      

دا. وةرطَ امي م، ر َوةدةدات  زوري زَوري رة ن طَل ردوو       

و دا           يامَ يَ و  نو دا  مَر م ،ةنوا ر

.َةروة و دَدةم  ريوي ر م 

دةن،  َمperceiving     ،و رامي ذة  َرودَو َ ن َدمن     ٣.١.٤.٣

 ون و  زام، و روة ،َط

٣.١.٤.٤    َ ،زَ َ ذة يرام و/     ،دنوةر ،م َ .ندة ةز رودَو ز وَر

رَط ،رةزودن، رَون، زَدن، طمدن، وموة، رَون، َدموة،        

  ،ن، زامَا      ،وةمَ ،دنز ردا ،نمدن، واطَز ،وَ

  َردن، َ، و ،رةزوودن و روة .وة ما و طَري رةوة.

 دوو   ،و ر/ََو      :١٦و رامي ذة  َةمي ن رودَو ون دةن     ٣.١.٤.٥

         ،َ ،وطر ،ونَاورون، د ن  ر ،م َ ،وةوة دةَ  ،

َط، طوة، َان، وةمار ،ون، َدن، مَردن، َون، ةمي       

  وادةرو، دةرو  .(مَان موةر و وةن ( َم ،ون، 

دم  ن دن  :      و رامي ذة  َدم موة دةن      ٣.١.٤.٥

-ةوة دة َ مLeech   و رام ي   رةَ وة ن رو وة وة.   

 ي زَوريزور  وةي وةك ، ََوط        َيور َلط ونواوي ط  ََوط رَ ن

  َمي و رام وةك: َن، دن، ران، ار ون.    دةمما ، 

  وةردةطن:  -achievementsو رامي َموةي دةوت٣.٢ 

وامَ رَ    و وةدا َ ر ََ دةَوة  َ  ا             

ةوة   داموة  رة دةون   ن           (٢٠٠٥) Yasukoرودةدةن، وام  ن 

Dowty (١٩٧٩)  ،م َ ،ووراوم ،اون ةوة 

٣.٢.١ cognitive verbs         وة ،دنن/درَ ن ري زام واVerbs of inert 

cognition      ن  د و زام م رة واLeech (١٩٧١:١٩)    ،م َ ،اونوةوة م

    َو وام ،اونوم ،ََ ،دنوة، ومم ،و ،دن ،ط    وةرط َ َ 

    رَ ري وةك وام ،َةدرم وةدم ن وز ،وةدم يَ  َ ري وزام

دة َ ،َم دَوزوة، ن دردم ومَ ، وةك دردن و طدم رةي       

                                                   
١٦    د دادامو داLeech (٢٠-١٩٧١:١٧)  .اوةوةرط  



  رى رودؤخ  زم ردا
 

  

 ١٢٦                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

 دموة وةك ومش، دَوزَوة،       مدم ،َ ،انر ،دن ،وةرة دَوزو دوو َ

دردن، ، طواان، و وموة، َاا و َدا َن، دن و واورةن      

 وامن:     

دة .(َدةَن، (وةك ري َرAcquisition and loss     ِوةرط و ومدن   ٣.٢.٢  

دن-وةرطوة.  -، ومدم ، 

 ٣.٢.     ،ََ ،وة، طم ،ط .(َدة رَ/ورَ وةك) :ََ و ط

  . وةم 

 دةرو ،دن،   دةرو ،رو، ومون (وةك ري َر دةَ) رودان،٣.٢.٣ 

 ٣.٢.٤     َرةوذ ،ور ،وةوموة، مومرز ،(َدة رَ ري وةك) َم امرَط

 وموة، رو، مون، و، دَدن،   

 ٣.٢.٥    َ ،ن ،(َدة رَ وةك) و رودَو :رودَوخ امرَدن، طن، درزمَ ،ن

 وة، رةردان.

 ٣.٢.٦  م رودَو) رودَوخ امرَن،    -ط ،م َ ،َدة رَ ري ار) و وةكةم

 طرون، ون، وازون.  

ن ٣.٣   : رة دا

   ووا رََوط رَ   اموة       دةم رة يوامَ ردان و َومَ ِذ ،ةن

 :َم  ن، وردةةر  

 روداوي َ و دةَ روداوي َ  َن.  ) أ(

  وةك  ا ردةوا دة.  ) ب(

 روداوي ك  رودَو.  ) ت(

 موةمن و  ون َوة رودَو،ََ امي دادمن م َ   ) ث(

 ن  ون  وةك و ن  و وازةوة.    ) ج(

 رة رودَو مَي ر َ ،َم، ط  دموةي ََ و   ) ح(

 (١٩٨٥:٢٠٠) . Quir et alو  طَرام موةا دةن و روة.   ) خ(

   ذَ ِمَو ردان  ) د(

 

          َرَ ةداَ ،َدا د ََوط َ ر نرة دا رَس د َ

" ةوة  َن  -َون رودةدات رةت وةي  دة َوة َي ممي ََ "دة        

      يموةي ممَ و  رةت ،َ ،؟ دة" ََ-     يَ ،ن رة َلط "

روةم ،م دة و مم ممت طَل رة رت مما روودةدات، طَل      

وةا  زة رة رمن وا َ وةك وةي وة رودَو َن   طدما    

  وا .َ     دة" ََ يمي موا  َ دني ط ،-   َ وة ز  "

        ندة َرودَو َ ذة نرة دا ،وة  ،نرة دا م  و وا



 ا ا  د .د  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٢٧                                                                        )٢٠١٧ 

  َت واوةش وا دة ،نان دةرَط  و زةرورةت      .انََوط   نرودَو  

م طَل رة دا و مَ دةَوة و        “-دة“و ة وةوة وة  ممي    

       تةَ نوة وا ،نرة دا يوا  َ "دنط"  ي و وةرط

َدة ََ يمم" َ ك-    ََرودَو دةر َدة  وة" َ َدة  "

 ."َ ردةوا وةي اوة وةكَ ذةي Farahani (١٩٩٠:٣١٠)  

             ر ي ر ودةدةن، ور  نةرد مرودَو و نرة دا ن

           وام َ ،ر وة َ تمم ،وةمَا در  نمر رودَو ،َةَ

 Comrie موةَ مطن، وةوة ر وةي  و رودَو رمم  ن م؟  

دةَ، زوري زَوري رودَو ن  زَ ي        وة و رةدةداوة و      ٤٣-٣٢ :١٩٧٦

               َوة دةط ي   ،م  رَ   ،َدةَ ذةي وةمرة دا

ات، ن  رودَوَ زَور ر .وام  وةك ت د َرو،  َم َ : دةرط دةد          

َ دة َوة ذةَ  روداو َك،  ي زةك  َ ن دةرطدان، و ر وة        

          ،َ َ وة  َ َر ،َوة در وةي وةك َام وا َامدة

َ اش دةَوة، دة  رم مك slow motion films   َ    .زة  

    َر  َوط ز َوة دة"ي          ١٧  َور  ن وة دةرومةر 

     رَط وةي (Bache ١٩٨٢:٦٧)  (Farahani ١٩٩٠:٢٣٤)              اطد  رم  .ةوة   

) اط١٢د(  

  
  

  رودَو :َ زي َو  مان   و َري رودَوخ   ٣.٤

ردوو ري رم و َري رودَوخ مودم ةم و َون،  ر زمَا وة راَ  ري     

    ، و ،رودَوخ  دن ر ر رودَوخ      ،ون دةدات ووَ ريَ ون ووَ

                                                   
١٧   ،م َ ،اوةروة دمواممز  ن زَور َرBache ١٩٨٥:١٠٩  ا َوَ َم وةي وةكprovedural 

َ ذي َرودَو  اوة ي ،:Dahil ن"  (١٩٨٥:٩رة َ و يي -وة "وا ة، وFarshni ١٩٩٠Lي  (٢٣٤وا  َ ةوة

 َوارت ر وا "َ  رودَوخ ز  َرَ َ نذة دة وةَ  نرة  



  رى رودؤخ  زم ردا
 

  

 ١٢٨                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

          ،م َ ،م اممز  وام ،اورد َمز   ممون و طوَ و

               م و م وة ،َمز  وازة  َوةدةطَ رور  رَ ارد  َوط

َروة، دةم وة ر دةي َوط  َو زمما           َ َروي

   ،ََ َةطَ  َدردةردة َ     و َ ردوو  ،اوة َلط

ي وةي ا   رَ َن  م  دةرموة رةن،   ار     

َراوة َ اموةي و رودَوي َي دةرموة دةردةدرَ، و  رَوذطري َودا    

            َدةط َ  ،ةدةنم ك زاراوةدا مومم َذ  ردوو زاراوة َ اري مزام

    َ ،م َ ،"ََ"   ََ وداي و aspectuality      ي وةمموي مَ  

     دي، دةَا دمَو ر مر انَم َ اويرد مز دمَرderication  

           َ ،كر واوي م  ت وردة وة يم و را و ر َ ر

  ي وازي  مَان و دووامدا دة َ و:  

 (رم ري) َ                                          (رودَوخ ريَ)  رت  

رودَوخ                           و ريَ يوا  م ن    يي وواvid   وةور

يوا و .َرد 

      .َردر دةورو ر ر ري                                         .رداي دةورودوم وة   

-َزَر                   َرودَو ن كدةوة ر   َ      وةرَوم  مط ز

  رودَون

دة         تدة ر وةوة يَ دةدات و          َرودَو  َدة ردةوا ن تدةط  وة

   ر

دراودا.                                                                    دةرةوة رام  رودَون دةدات   

  ن  موةوة

وامَ               وةمر يَ وةير وا     َ     ر يَ ي و 

   وامَ  

  ةطَ.                                                                  دازرامووة 

و رودَون    َوامر ارَر طَري وازدا                        َرودَون

  ر دوو ما        

زةك  مي درااوةوة  داةت.               داش دةت ََ    و        

  .ََ  

 رَماوة    َوام  و  و                        رودَوخ َ  َري

Grammaticalization      

. و َي مم رَمموة                   اوة و  رةlexicalization          زاراوة 

  دةردةدرَ و ي 

  ََرَ دةوةي ر   ر                نَومر و inflectional   .َدادةم  



 ا ا  د .د  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٢٩                                                                        )٢٠١٧ 

 derivational  

دةوة                     ارودَو ريَ م   دةوة       اودارد َوامَ ريَ 

  تدةطَط 

  مي دراوةوة.                      مي دراوةوة.                        

ادةر        ا وةكممو ز  ك         زَورادةر                        اممو ز َ ةوي زَور

.وةك ك موةو ممت  مو زم    َ مَامما ةودة             َو ي وش  

  دراوا  

ي وش مَامما وةدة                    .َرَ  و  رَوَل دةَ و      

                           .دة  ر  

 َ  ذ َرري َ        َ واي راوةي م َرم                مَر

                                               .                م َم  و مَر. 

 .ار        َ 

  ي  مَان دا و                          درةت  واز

  و رودَوم دةطَوة و ردوو ن                                            

                                                                                          .ةا داَ و َ                

َر            زام  (ا) تن دة دوو َ ذةَ    ت ون دة دوو َ ذة 

                                                  َن دةَ  

                     (ب) و مر َ َ اط مز.ن دا و  ت  

  .َ اط َ ممَ مز  ََ  

 " ري رم"دا َم   .وةرةنررن  دردمَ" ري رودَوخ "            وةرةن

َوامن  ري      ري رم َ           .َ  م موة َ دة    رودَوخ

 رودَون  

  َِةت.                                                                               

رةماموةي  رودَوَ         طم دةدات  َوي م              َرت 

   طا

 َةَ رودَوخ         زيَت، ر وةيدمَووي درن ر ر  ،م َ(Bach ١٩٨٢:٦٠)   

         اردم" ر ر َم                اورد َرودَو َل َدةدر  ،دنط

       

ك وة ذةي َدةَ                               مَان دوو رَي وازدا َ َدمَ -       ي ف

رودَو  

 مَر            م  و َ مَ ر               .و يوا  و رت

  ر.



  رى رودؤخ  زم ردا
 

  

 ١٣٠                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

را  و َري رودَوخ                    َ و  ن و ذة َ َ   زاراوة  ط

 دةن   

  درةت

 زَوري م َر و                ري رم  زَوري مي ممي        َري رودَوخ 

  مَر  

مي و                 مَي رَ ر و واي اط دةوري         ر ،م َر م 

 كم   

ري م  َدار-ري م  ريم                           .ََوَل دةدةدا ر-.دةدا  

َ دة ردا و مردم    ذ  ري رم ذَ دة ردامَ                  ري رودَوخ

 َ م  

     ر ري دوو  ن و ررام                   وةطمر  اوري دو

َدة  

  ََر دة اورد  

مرةََ                            او ريد َي دةر ََ ري      ر اورد َي دةر

 م ر  

   َم ،وةر رر ن  مري                    ري ر ر. 

  َ ر ري مدةدا َري رودَوخ  

  َ رَوة َ َرَ دةطَرن.   

  

  

  وازي  مَان َ و را درةَ مك اري "َ"دا                    

                     َ َدة  وةي اري ز  "َ" ررام-ن وار  

   دووار  ذَ موي َا َدةوة .  رواَ "َ=، و ردوو                     

. ٣.٥  رة   

Roger Brown (١٩٨٥:١٩٥)         Smith xvii          واوي َ مرَط  ،ي واوةر

 ،ن مز      ادةيو ر  يام ر  ن ز     رودَو َ نَوظ َ

او داموة،  َم ،َوظن َي دن و امي دردمموة وازي  مَان َري        

 ري و مو رودَو-    شوام و َدرَي دةوامو م امن دةَ روةك .نري دةو

واَ  ةََ  در وازَ  دةن،  َم ،،        مَدرَ َوَن. 

وةري وا   و و ما مَ  َ زمَ رSmith         دا و ن. 

  دة ، ،َي َن، ت، َري، و  ن.   



 ا ا  د .د  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٣١                                                                        )٢٠١٧ 

       ١٨parameter           اممو زم    ةَ   امرَري طَ  و

        .ََ و ََ ت، واةَ وةمَي رمَوداي ط  نوداوةر .َدةزام

 رودَوَ   ي  زاراوةوة       موم ةم وةوة  مَان ري رم و       

َة ،َوةدا و  زامري رةت  رة، موةراَ ، و وةي دووري        

          م   م  توة دة ي وة .نةَ نرودَو

  مت، و زن دةرودَو        داَ يرا  م ،ن مَ َ ن ن

  وازن.   

               َ .مَر َرَ َ ن ورةري د ما وةك زرد مز 

    امNP  و VP    نةم م ةَ  نرةرد ،م َ  NP  . ةوة

    َم و ،َاورد ،ا وون وت، ر م  س يَ رةيَم  و  ر وام

ةن دةن. َ وةك َرَ رَمَ ي ري دةردةوَ  .َة م َNP           ،و 

   ةَار  واو ير َ     ااوام ودا  نمَر َرَ .َوة دةطَ ا

ردةن،  اري َ و َا وام رَون درة، و ةي َ ي َرَ رَمموة          

م َ ،اونمَر وةي وةك َوادة  امز  َدةردة   م دوواري ر ،ة

  ي موامَ  ي ك-          رةوة ،م َ ،دةز مي زرة ر دووةوة، واار

  ن داش دةطم َردوو وداي رامدوو و داش دة ذَرَ َوة،  

        مرودَوخ م ريَ         مَر وةممَر َرَ يَ م ،م  مَر 

             َ ذة  َدررةوة دةردة ََ مر َرَ يَ وام ز  ،اوةم

       َرَ  س نرة ،رةوةَ و يَ  ،نن دةرودَو    .ناو دةرد رودَو

ر رةن ز  ردا درة ،َرةت وةي ض َر  َرودَوخ ةن، ن َة،    

          وا .نوة دةطَ م يم و مَري رد ن دةَ رةيَم مر

و ر  دة َ  دموةي َري رودَوخ.  طر "دةام            َوة َ ي ر 

رت َ َ وة،(زَور دت َ رَم)، طَل وةا، وازي  مَان       

  ) خ مَ و  يَ يا  وامة ر دووtobin ةدا .)١٩٩٣:٣َ   وةدا نَ نواز

          .َدة رودَو وةَ  رم ري  دةدات مط مَر َ  وةدة

            َ يَ  وةي وةك َرودو و   َ تذةدة ،رت وةوامَ

  َوة وةردةطمر  ) وةرة    يَ رةيَم َ ريَط .َةروة دن دة (

          دة   َم ن دةر   ة تةك وةدةوة  رودَو

                                                   
١٨  وةَ ريَ  و زاراوة-  امَرgenerative-binding theory  مرةدة  ترن دواز  ََردة

 مر م  ،م دا وة َراوة َ ةدا ي رَن GB َ رَن  مَان زم وازةما ادةن.  دوامي 

 رة يَار ،م َ  ،َر ن ووازدا وةرط مز  واز َم رَ امدة  ن َر و روداي دة  رة َ

 ،م َ) تةردا دَhead-first  رةي ا و -م  دوا ( (Crystal ١٩٩٢:٢٤٩)  



  رى رودؤخ  زم ردا
 

  

 ١٣٢                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

          يمو ر رم  .نةممووة مم  ان يوام كر ،اَ  .تةري د

   ارةوة ة:

  م طو                                                طو                  

  وة/دةد  زام وةن                      وة/دةد رادن    )١(

ر ، طَا. دة      ؟؟        ة\    وة/دةد  دَوزوةي ي    )٢(

 

ة وةي م َن  َ  در َ،         دة د  دن  دن                )٣(

وة.  

  دة د وةي  َن وة          .َ َ  وة/دةد ري )٤(

"وةن" مامَ ام ، م  ردا َر َوطَن م         .رةم "دةَدن" و       

 دة  ا م َر دة َ َام َوة َاوة َ ض َةم وةك          

‘’knowing that…  and ‘’finding her sister’’    :ن ي ،ونواوي ط 

واَ امي CTC  continuous tense criterion     َطر رَ َزة و  اري     ) أ(

  ردةوا ن وة ر  دة  ري  ن ري ََن . 

طر ر َر دةك ري  و ََن ون دوا وامَ زة  اري               ) ب(

CTC  .ةوةVendle           يامَ رَ ارةدا دوو و ،تا دةممََ و  رة انَم  وازي

        ،َدة َ  ،زراونودان داوة رَ ي ر يوام (ا) ،م َ ،تةرواز د مز

  ن ر واطمن دازرامووة. و (ب) وامش َFIT-criterionامي طَل طن 

  

وةرة ن  ٤.٠  َو ر     

وةرة ن  رت و ٤.١   

   و ،َوةَا رم رةوة َلط وردي   ،وة ،َر مم  َ

ةم مووة مم       رودَو ريَ َاموة دةمَ  ،َةا درومامَم و وا

     رةت ورةدةط َووة، و رَ م َدة ،مرةوة ،َراو د

َي ارةوة  دردم طَري دراو  ارَةي  َرا. رة و و    

  دةروو:

)١(  "tx   ،"tx  َty   ،"tx   .ةوة t   /  ت  =x    / اورد    =y     رةدو =

 دراوة  

)٢(     X   َ ،داX  ، 

  َ وةدا، َ    و دة و مي ي ارةوة   )٣(

و رام  زَوري طَل و وةرة مدا طون َ  ر activities              َ" ن ٤.١.١

  وة دوريX  / “for-adverbial    ندة َ ردةوا وة دووري و َ ذة  ،َدا دةط

  ،م َ ،اوةوة رودَو وةيومَدر اَدر   



 ا ا  د .د  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٣٣                                                                        )٢٠١٧ 

)١(   َ .ت م َ وةي 

  َ وةي  َذَ راد. )٢(

) ٢         َو دة َ  ةطم َ َداي رم    َوة دةدر ر ،دا(

دا X     زَور وة زر رات، دووة ،ما طر   ر َ دراو  وةي          

 .َ رودَو مم  وة دام ،دووةار  َ امم َوة دنار 

: َ ة مر (وةك َ) دةَ و طَل      ََaccomplishmentن ٤.١.٢

مرةوةin-adverbials    وةي " واx      و موةي زة ،دام  .وندا" ط

      وة واوةر  َ دةط دةوة َ تةرد ة  ارةم

َد دة  و َم ردةوا و َواو دة ا دةوة  تةرد    

 مي م.                  م دةَ  مردن  دوو ا )٣(

)٤(  ِذ  ١  َ٢  = = = = = = == =       م م 

: وام زَ  ي وةرة رن و موة        achievementsدةون  ٤.١.٣

 ز  ،َةرد  " ةيَ  َروة َلطx داat x time-   .َدةط ،"  

  َ و دواي مةرَودا  دَوزوة.      )٥(

  " ةي وةكَ  ن َرطوةA  َ ََ    وةيY نوةردةط ،  

 .   َد  رةَ د )٦(

  دوو ت م واو دةت )٧(

ةوة    Yواو دةَ، وا  رةي وةي      َAوةي  وا دة َط دةوةي      

   مََ  َةدة  A       وةش رةد .َن دَ وةَ ن وةَوة دةَ  ،

  دةطرَوة  َوةي  وام م رَ  َاموةي وةدورودرَي و َ دةدةن.  

    َد  م و  و.  )٨(

رة ما روودةدةن، م وةي  رودان     وام  طَل وة :Statives ن ٤.١.٤

              وةي و د مرودَو رةَ و ،اوةرَ دامم  دي  ردةوا و

 ،م َ ،َرَت دةزة نردةوا  

  زام  مةن رة.  )٩(

   َ "زام" رودَو       دووة َ وة ر ر ةر  م ،

  مَي مَ  و   درَاي م  و زامر ط دةََوة.

  مام  مةن رة.   )١٠(

ممت     ١٩موة  َمم رودَو او َي و رة    

         َزامو م َام  وا ،َدررَطرة" م ةنم " او رودَو ي ر اممَرم

  وة مةن ر رة و ر دةََوة.    

                                                   
دةََوة،  َوام رة من َةط  ،َر دوو َر   ردوو ردا مرَي و رَي  او روةك َي   ١٩

م ،وة  ر . دووة  ،ر َري  و م َ ام ن مزام"  ةطون  ،"ن  َوةرت  َ  ن 



  رى رودؤخ  زم ردا
 

  

 ١٣٤                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  ةمي مَان َ ،َ و را.  ٤.٢ 

 - َر َ.َدة رودَو ةَو  وةدة رم ري ر  م 

 -         يَ ن ن وةي ت وةكن دةرودَو وةوةيم  يد َ ذة رتط

   .َةروة دو دة (ر ت)ري  

 -    ت ودة  رودَو  َ ريَط        وا ،دةر   ة نوداوةر

     .َا دادةم   َم ن دن  

                 دمدا ةَ ،م َ ،نةممووة مَ و رَط َ و ،رةد

     ريَط  ت َرَ َلط اوةردار  .رت      ةوة.و وةَ اَ  َ

 و رام دةداوة:

 َ َرَ ََ ( ردا) ؟   )١(

 وازي موة م  مَان و رمدا ؟   َ رامدوو، رادوو و داو )٢(

)١  (واا ََ ت:      واةدام دةر  دةدات ََوط وةي                  He is dancing  

)١  (دبةر دةدات                دامي داموا ،رم ،ََو دوويار He was dancing    

)١  (ت تةدام                  َوةردةط روةي ممَ ،دووةامر           He dances 

)١ م (تثةدام                            َود وةردةط وةيمَ وةدا "He will dance    

       "رَ" ت" و" ردوو  دا طمو ر انَم وازي–      "دندام" َ ري َيدةو  ة

)  ،َي١   دا (ي "   ا  "ت و "وادة ردةوا داَ -ing  )  ،ََردة "ب) دا ١

           َروةي ممَ ،داَ  َ َ  دووةردةوا ي وةي ري 

دة َ ،رد دوويار ََوط َ ري يم وة ،َداوة    " وةك دةز َام

       ري م َو روة، ط رر م  ز  َدز َ ن ..."ي ارانَ

    )  ،يدز "و " يَو  رةم ر اموة دة وة ري ١دةر   ت)دا

ي زدةز وم َ ري       َ يم وة ،َدةدا ردوو و ماموةي رمَ م

    ،دز َ ي"" ي وةك دةيز َامدة وة ش ،تت دة   دووةامر

) ١م َ  و دةداتوةي دامَ "م" دمدث) دا ز-  دووي "دامار    رم َ  "دن

و دةَ َموةي ود ر ََل م وة  ري و ر ن ر َرَ و           

  .ن م ديَةدا د  رة و زامم  ) اط١٣د (  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                               
  َةطون رة" و دةرم  و رامن دا ردة ََم ي ران ، وا ي درَون م َ .م" ، دةزام

 رة"، دة ونطة  َزامم " .رم نط وةي ر رم ردا ردوو    



 ا ا  د .د  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٣٥                                                                        )٢٠١٧ 

  

     
      رة  يَ وةير وةَََي ذر َ يري     واََ ان دووَم  دنَر 

      و َةَ َ َ نردوو و َوة وةردةطَ َر

             مرة  ن. زَورردةدة ر ر ري رودَوخ و ريَ انَم  وازي َ ريدة

 ،وةو، رر، َو  و ... و  مَ  دةن  دةَ        زن،  َم ،وة

      َ َور .َ ةوة ي َ وامَ ك و وةك  ن وداووةك ر

 ر دةدات  َر  َودةردة وةدا َ       َ َ مَرودَوخ و ط ريَ  

 .ََر دةام َ رَي واز   دوو ن دةرم دا ن   ر     

رودَون ت.  اري َا، "ري رم " رَي َرََ و  ر  و             

 َن َرَ دراو و رةزومام مي را دةت، َ ا  رة، و            

وةرةن مََ َري رَ  ري رودَوخ  دري دةن، و دةَ رة  ر      

و دة ،مر  وةوة و دةمو     وةردةط ،م َ ،َرَ اط ري  م

      ر ََ ياون، و وام مَر  اممو ز  ناوةواموةر َ وا



  رى رودؤخ  زم ردا
 

  

 ١٣٦                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

 روةي َي  رة رَدن  مَان دوو ََري رَي َوة        

 .َوةردةط  :  

  ر َري رودَوخ و ري رم  ري وا ٤.٣ 

واي َ ر ،ردوو زامري م و اطَ ةت، واي َ ر و         

      َ .َوة دمرةََ ردوو   ََ وةمرزام       َن دة مز َ َ

       مَري طَط .داَ يرا و  وازن نمز م َ ور 

َاموة  ر رم، وا ر دوو ََر  ردا زامري  َرةت َ ري        

رمَ ش دةن. طَل وةا  ردوو َوة روودةدةن دة  رووي       رودَوخ و ري 

  مامم زامروة رَن.   

)١(  و   .م َ 

  مي دروةدن. )٢(

)٣(  .ي زاموا  

)  َ   ٢دةو دةت، (   س  رودَو َ  ََ َو م     ١ري 

           َن مَ وةدا واز ،تدةر وة ر دام دمدرو   وداوري رَ

) رودَو َواو  رادوودا  ٣داا درودم مو  دن َ َوة ن م؟ (   

ر  تةَ     ) ،َدة ردةوا دم   دواي دن و دوا    كر٢ (

)  َوةردةط روةي ممَري     ٣) و (١ و مَرط رةك و يَ  رودَوخ ريَ ،م (

وةرةن زامري  زدة     رَ  ي َرَ رَمموة ذةن َدةَ .َ و       

 )  .(  ٢) و (١دةدةن   ،دراوةدةر ََ  رم ري ٣) دا   َ  رم ري دا(

 ََ٢٠         َ مرةََ وا ،َطوةرم روةي ممَ  اوةدةر

    رم ري .ََ َ ي دوو  ر َ يوا .و دةَ ن وةَر امر

) (٢) و (١  ،ََ (٣)دا  ،ََ دا(دا١( )  ،٢) ن و وََ (٣  . دا(  

               مودن و مَر  رةت ف.ك َ و م  ر  نمن، زَ

ك وةك "-  "َةمدي مَان ما ن رةر َوة مطن، ر َ  ف      

  َدة         ري ا وةك  وة ،َ  داَ و  اَمز

      م   ارد   ،َطا مََوط رَ َلط كادةر  م َدة

 .َوة ََ دمي    ر و َري دةق دةَ َموةي َوطَ و  وةر     

                                                   
٢٠  َوةردةط روةي ممَ زَوري  ممز  ي زَوروامَ  ردي ََوط َ مم  َ يَ  ،

دة  وام َ ن ةدةرر يرة َم دةر ا دةَ  ََ ةَ رودَوخ َ 

 م وم رةوةي دووام  رودَو  وةي َ وةَروة دةط  وةش ،دةدات دة روةي ممَ ةيَ ن

م ري دووةَ  مت ن واَل امَوة،  ي ةوة وة  وة دةوة  رودَو َ ، ر َواَ زا

دةوا   موةَ  ةي موي ك دواي  م  ،ط و رودَو و و ك   درَاي ر

 و   رة داما َ واموةي  َم "  ردام و دةد" َموةي وة ةط   َرودَو ،وة

زة روةي ممَ وة ز ،"... و م/ارانَ  " وةك َر دةرط َ وةدَورةر دو رةي زَور      .وةدة  



 ا ا  د .د  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٣٧                                                                        )٢٠١٧ 

Vendler    ن  Dowty (١٩٧٩)        ) اطد  ،َوراوة و دةردةَ يك طادةر ١٤    دا (

  ريي زام رDowty (٥٤ :١٩٧٩)  .راوةم ةوة  

  
 مدمَVendler     ،ووةزرامدا  ي دوو ر     ك نوو دة  ،

      اَ .وا طََوط َلط ن امم وام   وةي ي  َا دادةموط

     ،َا دةطََوط َلط ندمََ وRothstein (٢٠٠٤)       تدة مم و َ ذة

ور  نرة] موةم± [   ا ن Verkuyl (١٩٩٣)      ت وةكدة مم و َ ذة

] ََو±[        ندمََ و  ،ن مَو يَ نون و دة َو دة

دةون وا دةَ وةك وةي       م .م ن  موةن مَ  ا

) اطةن. دووا ر١٥   ( Rothstein (٢٠٠٤:١٢)       مم  َم ،اوةوةرط

  وور دةVendler     .دوونَ ذةي 

  
    دة دوا Vendler     َ نَ رة ريَط   و ردةوا يامَ رَ دوو 

ودمَ َ ةت. و دطا ي َدم رة َن  ا      

 ) ١٥دطا (  (١٩٧٩:٥٤ Dawty)َةت 

 



  رى رودؤخ  زم ردا
 

  

 ١٣٨                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

 ٤.٤    َ و َ انَم وازي   

 َوازي مَان  ،َد و َ زموامن  مَ  دةَدن دةمةن،        

            يَ وةوةيي مي دزم  وامَ َ واز زيَر ،  َ م َ

    َر   َ اَ  .نرودَو     ا  نرودَو مدام دممComrie (١٩٧٦).٢١ 

           واز َ يَ ر َم و َدروة دةردةمي وي واَ ر َم َ

 َم ،ري دن و م  واوي       َ"Aspectual potentialوةرواماو/راوة"، 

ةك وةي   و دةمَ  َ ة و ا رودةدةن،  َم، م       وازن و

            ت م دوو ،م َ ،دن م  وةَ َر َوةدر ريوة َلط َامدة

  مَ َ دوو ت د.  

٥.٠   ي  

٥.١ ردي   ي    

ر دوو َ و رت َن وة رةن، وا ،ت وةك َام رت  وةي       

      ،َة ندةر م وة وةك و ،َةرن درودَو وداو ور ودامر

   َوارو م َوار ةَ     وةمي درَ  يمرودَو و   اون و

دةردةدر ،َ زم ردا، وةك زَور  زمم ،رت زاراوةاوة و ذ َ َري رودَوخ      

ر ر   دةت، رةي رت مة زممَ ،ا  َ رَماوة و ري 

            مووة مم  اار   َ يم وةم مرَط و ك ر ،ََدةم

ةمن، َ زموامن ذَ مومم ك زاراوةدا َن دةموة  موي "ََ" ةوة     

      وة وةوة ة و ،َمدة        َر و َ ردوو يم 

  رَدن و موم ةمي  مَان زاراوة و مم زمموة روةي َي وة.  

              َ يَ َرودَو ن وداودةوة، ر نَ َن دةَ  مَر رَط َ ر

     َ وازي ي ،ممي زَوري زا وةك زوررد  ،َدة َ ذةي وةَر َ

      ََ َ ،زراوةدا دا"ََ" و "ََ" انَم وازي ي ر

   ) ََ ممي مَ- ،د +      -، ا، وو-د، -ت" امَ و   راوة، دوامي) ةوة م

            و وةك دام  تدة َرودَو َ ذة َر َرَ "ََ ممم

     ي دةرةوة  ر  دارام و َ ،ورَد َ و اوةرم ،رة رودَو

   " َََ يمي مَ اوة وممم ََ اَ ،تاو دةرةوة -د "ةدة + ر

  دةم  ،ََذة  َرودَو َت  وةك ردةوا ن دوورةووة د َ َو.   

َا رَ َري رودَوخ دةم ،ََطَري        َري ر ر َمةدات،     

رت  راورد َ وة مَ طو، و َرة َ وة دةطرَوة َ  ي            

   م دة و دووة  ،ةردا داَ ر دوو  ،ََوة دةمممر ةم-  ،دة   رَ 

                                                   
٢١  Aspect are different ways of viewing the internal temporal constituency of a situation, and tense is a 

Grammaticalized location in time.  



 ا ا  د .د  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٣٩                                                                        )٢٠١٧ 

        َ وةش وةك رودَوخ دةدات، و ريَ ر ر امرة ي زَوريزور  ري  ندةم

مم ردي دةزام  ،َا، َ زاراوة/ر َمي و ر     

ي ممماوة،  ز وازي مَان رودَوما   ن َي رَ   ،ةَ از  

    ، وةك "ادةو "ر  وةك "دةزا" ،م َ ،ََ رة ريَ ار   ،ةدةنم

 "رةَ  دةد"، وةك َن و " ومد" وةك دةوت، و "ط ي        

" وةك  ت،  و وامَ ةَ  دةَوة، ر وة       

       ر ري  وةدا  َ اَ ،تت دة  س  وةدا  َر

  َ ا دوورودَو   ،ا ن  ،ةداتم ر  وام ك ،وةَدة رَ

"َ"-     ،َ دووة ،َا دةط ي مَو ر مر َ  َرَ وةك  ،ة

دوورة مي ر، َي ري و رط َرةم ،وام وة َدةَوة ن     

دووة مردارة، ةوة وةرة ن  دموةن َ ن َ  َر          ردار و  

  .ن م ت ودة َ رودَو  س  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  رى رودؤخ  زم ردا
 

  

 ١٤٠                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

٥.٢ رة   ي 

ا ا ، و ا اف،  ان  ا، اي ام د ا را س ة                

وث ا، و ات ا . و  ة   ، و ا  رة ة و  ة     

 اد  ا مع ات ا  ط ات        ات ا ، اف  ا

ا  ، ان ا  ا  ف  ط ات ا ا ر  ا، و            

  ( ا ا)    ان   نا  ذا  

   س اا  ل. و       وا  و ،ا   فة ا  ( ا ا) ف

      ) : :ا  ط  ا  ا ن ا- ،وو، -ا، -د، -ت-     ا    ي) اي

   ،و ا ،اء، و اا  ةة ظ  ا  ا       ،رجا  دةا ا ا 

             (رده + ا) :اا  لا   ط  و ،ء اا  لا  ان 

   ا  م ة و دة ظا.  

             ا  د ل، وا  ء   ا  ر فا ا  ان

         ا ا  و .     مو ا ،   رة وو ا ،د ا

ت ا، و ا   ار اماع ر     ، ا ، ا ا  ا اال  مع ا

 :  

     . (  راد ه) و .و ا  (ده زا)–          ) و . (د َ   ره  )

 . (دوم---       م () ا ة. اذا اظا  ( ي   ) ث   و

  .ا    م (ذا)  ا ا    ،ا   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 ا ا  د .د  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٤١                                                                        )٢٠١٧ 

  ي   ي ٥.٣

 Aspect and aktionsart are both concerned with the temporal 
semantics of utterance in terms of the time intervals (‘phases’). These are 
conceptualized in the construal of the situation expressed by that utterance. 
Aktionsarten in Kurdish is lexicalized while Aspect is grammaticalized. 
Most aspectologists today conceive of aspect and aktionsart as an 
‘aspectuality’ domain – this is characterized by the strong language-specific 
interaction between lexicon and grammar.  Aspect is a grammatical category 
that expresses how an action, event or a state is denoted by a verb. In Kurdish 

like other languages, a basic aspectual distinction is that between perfective 

and imperfectives. The perfective aspect is  maked by means of perfective 
markers like, (-w, -t, -d, -ã and –í) and therefore it is used in referring to an 

event. This event can be conceived as bounded, unitary or without reference to 

time duration. In constrast, imprerfective is unmarked by means of 

imperfective marker like, (da-). It is used for situations conceived as existing 
continuously repetitively as time flew.                                                                                                                        

        The category of aktionsarten is a little problematic. The reason is 
that it is expressed by lexcal items, and these items are not in the same 
form. They are divided on two sorts, simple and non-simple.  In the non-

simple forms the verbal element tells us that the form is verb. In contrast, 
the non-vebal element in most cases decides a given form refers to which 
kind of a situation type.                                                                  
         Indeed, lexical aspect is an inherent property if a verb or verb’s 
compement phrase. In doing this, it is not marked formally, but the 
distinctions are between states. For example, ‘I know.’ and an activity like ‘I 
am running’. An accomplishment such as ‘I made a chair’, and an 
achievement like ‘I found the key’.  ‘I reached the top of the mountain’ 
describes a punctual situation. These statements are distinguished often 
syntactically. So aktionsarten is objective, in contrast to the aspect which 
expressed the view point of the speaker, so it is subjective. we have two 
factories in situational components, one of them is telicity. Telicity might be 
considered a kind lexical aspect, but it is not a poerty of a verb in isolation. 
This is the property of entire verb or phrase. The, second one in situation 
aspect is the duration. This is also a property of a verb or verb phrase.  On 
the other hand using time adverbials is the best test in findout if the verb 
form is telich or a telic  

  

  

  

  



  رى رودؤخ  زم ردا
 

  

 ١٤٢                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  
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