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ثوختة
" progressiveــــ طةشــةكردن" لــة زمــاني كورديــدا تــةرخان

ئــةب باســة ب ـوَ تويَذينــةوة لــة كاتــةطؤريي ئةســيتيَك

كــراوة ،بــة ئــؤي ئــةوةي باســيَكي تايةــةتي لــةبارةوة نــةكراوة ،و ئــةوةي ئةيــة لــةايَر نــاوي "بــةردةواب"دا يَطــة
كراوةتـــةوة ،زؤربةشـــيان "ئةســـيتيَك

ثرِوَطريَســـيي رِابردوو"يـــان لـــةايَر نـــاوي "رِانـــةبردووي بـــةردةواب"دا دانـــاوة،

تةنانةت لة زمانةكاني تريشدا ئةو باري سةرجنة بةرضاو دةكةويَت.
لــةب تويَذينةوةيــةدا ،ليَكدانــةوة بــؤ ثرِوَطريَســيي كــوردي كــراوة ،ئةولَــدراوة ئــةوة ثيشــان بــدريَت ،كــة كــوردي دةتوانيَــت
لـ ـ ة رِيَطـــةي يـــاوازةوة ثرِوَطريَســـظ دةربنِيَـــت ،ضـــونكة زمـــاني كـــوردي ئـــةو نيشـــانة ثرِوَطريَســـييييانةي ي خـــوارةوة
بةخوَيةوة دةطريَت ،كة بةو شيَوةية بنياتي ثرِوَطريَسظ ثيَك دةئيَنن:
 .1خةريك  +ضاوط  +يَناوي لكاو

"خةريكي  +نانكردن  +ــ ـة/ن"
"سةرقالَي  +نانكردن  +ــ ـة  /ن"

 .2سةرقالَ  +ضاوط  +يَناوي لكاو

"لة  +بريكردنةوة  +داية/بوو/دةبيَت"

 .3لة  +ناو/ضاوط  +بوون

ئةو ئاوةلَكار و دةربرِينانةي خوارةوةش خويَندنةوةي ثرِوَطريَسظ دةسةثيَنن:
 .4وا  +تيَنسي رِانةبردوو (دة  +رِةط  +يَناوي لكاو)
 .5ئيَستا  +تيَنسي رِانةبردوو (دة  +رِةط  +يَناوي لكاو)

" وا  +رِادةكة  +ات"
"ئيَستا  +نان دةخوَ  +ات"

بؤيـــة لـــة ثرِوَطريَســـيي موَرِفــوَ-ســـينتاكتيكةلَي ،ثـــارافريَزي و ســـيمانتيكي تويَذراوةتـــةوة ،بـــة بـــةراوركردني

يـــةني

ليَكضوو و ياوازيي كوردي لةطةأل زماني ديكةي وةك ئينطليزي و فارسي دياري كراوة.
سروشــ

تويَـــذينةوةكة واي خواســتووة ،طــة لــة ثيَشــةكي ،كــة ســةرةتايةكة بــؤ ضــوونة نيَــو باســةكةوة ،دابةشــى ســةر

دوو بةشــــى ســــةرةكي بكريَــــت ،لةطــــةأل خســــتنةرِووي طــــرنط ين ئةجنامــــةكان و ليســ ـ

سةرضــــاوةكان و ثوختــــةي

تويَذينةوةكــة بــة زمــاني كــوردي و عــةرةبي و ئينطليــزي .بــة ئيــواي ئــةوةي توانرابيَــت ئةنــديَك زانيــاريي تــازة ســةبارةت
بــةو كاتةطوَرييــة خرابيَتــةرِوو ،ئــةرنا بناخةيــةك يــان دةرطايــةكي طفتوط ـوَي لةســةر كرابيَتــةوة ،تــا كةســاني تــر ،طــةر
كةليَنيَك مابيَت ثرِيةكةنةوة.
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كليلي ووشةكان :برؤكريسف،ئة سةيكت،تيَليك و ئةتيَليك،خويندنةوة سنوردار،بنياتى برؤكريسف
ثيَشةكي
تا ئةب كاتة وةك ئاطاداربني ،باسيَكي ئةوتوَ ،كة تايةةت بيَت بة كاتةطوَرييةكي ئةسيتيَكتيي طرنط ،بة ناوي
" progressiveــ طةشةكردن"ةوة ،نيية ،ئةوةي ئةية و لة يةن زمانةوان و لة نامةي ماستةر و دكتوَراكاندا باسكراوة لة
ايَر ناوي "بةردةواب"دا يَطةي كراوةتةوة ،زؤربةي زمانةوانةكان "ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسيي رِابردوو"يان لة ايَر ناوي

"رِانةبردووي بةردةواب"دا داناوة .تةنانةت لة زمانةكاني تريشدا ئةو باري سةرجنة كةب تا زوَريَك لة سةردةمانيَكدا بةدي
دةكريَت ،دواتر ئةوة طوَرِانكاريي بةسةردا ئاتووة و طةيونة ئةو برِوايةي ،كة ئةر زمانة و خاوةني كاتةطوَريي ثرِوَطريَسيي
تايةةت بة خوَيةتي ،ئةوة لة ي دةستةي دووةمي زمانةوانة فارسةكان بةدي دةكريَت ،بةردةواميةتي لة كيَلَطةي ئةسيتيَكدا
بةرانةةر بة زاراوةي "ئيميتيَرفيَكتيظ" ئينطليزي ئاتووة ،بةردةواميةتي دوو لقي ليَدةبيَتةوة ،يةكيَكيان ثرِوَطريَسظ و
ئةوةكةي تر نا-ثرِوَطريَسية ،ئةو دووانة ناضنة سةر يةك ،بوَية نابنة ئاوواتاي تةواو و ناكريَت لة شويَين يةك دا
بةكاربهيَنريَن ،كةواتة ،طةرضي ئةردوو لة مةوداي ئةسيتيَك
ئةسيتيَك

ئيميتيَرفيَكتييدا كاردةكةن ،ئةوة ناطةيةنيَت ،كة بة فوَرِمي

ثرِوَطريَسظ لة رِابردوودا بطوتريَت" ،كاري رابردووي بةردةواب" ،بةردةواميةتي دوو وَرة ،كاتي و ئةميشةيي ،ئةو

دووانة ناضنة تاي ئةمان تةرازووةوة ،بوَية ئيَمة ئةب باسة بوَ تويَذينةوة لة كاتةطوَريي ئةسيتيَك
دةكةين ،بةو ئيوايةي بتوانني ئةنديَك زانياريي تازة سةبارةت بةو كاتةطوَريية خبةينة ثيَ

ثرِوَطريَسظ تةرخان

ضاو ،ئةرنا بناخةيةك يان

دةرطايةكي طفتوطوَ لةسةر ئةو كاتةطوَريية طرنطة خبةينة سةر ثشت ،تا كةساني تر ،طةر كةليَنيَك مابيَت ثرِيةكةنةوة.
طرنطي و رِوَلَي ثرِوَطريَسظ لة زماندا كاتيَك بةدةردةكةويَت ،كة بتةويَت بة ئةر ئوَكاريَكةوة بيَت ،دةقيَكي دياريكراو لة
ئينطليزييةوة وةربطيَرِيتة سةر زماني كوردي ،يان بة ثيَضةوانةوة ،كةواتة ئةوة بةراوردكاريية ،كة دةرطا لةسةر طةليَك كيَشةي
نابةرضاو دةكاتةوة .بنياتي سيمانتيكي فوَرِمي ثرِوَطريَسظ بة تايةةت لة رِابردوودا لة بنياتي سيمانتيكي ئةر فوَرِميَكي تري
تيَنسي نا-ثرِوَطريَسظ لة رِابردوودا ياوازة ،بوَية ،سةربةخوَيي كاتةطوَريي ثرِوَطريَسظ لةطةلَ ئةو نيشانانةي ،كة
خويَندنةوةي ثرِوَطريَسظ دةدةن ،ثيَويست دةكةن ،لة كاتي وةرطيَرِان و بةراورددا دةردةكةويَت ،ئةو واتا و بةئا سيمانتيكييةي
ناوةروَكي دةربرِينيَكي ثرِوَطريَسظ دةري دةبرِيَت ئةو واتا و ناوةروَكة نيية ،كة دةربرِينيَكي تري ناثرِوَطريَسظ دةيطةيةنيَت .بةو
وَرة ،ئيَمة بةدريَذايي ئةب تويَذينةوةية ،ئةولَدةدةين ئةوة ثيشان بدةين ،كة كوردي دةتوانيَت لة رِيَطةي ياوازةوة ئةسيتيَك
ثرِوَطريَسظ دةربنِيَت .ئةب تويَذينةوةية ،زيادتر باس لة ثرِوَطريَسيي موَرِفوَسينتاكتيكةلَي ،ثارافريَزي و بة شيَوةيةكي
سيمانتيكي

دةكات ،كة تيَيدا فيضةرة سيمانتيكييةكاني ثرِوَطريَسيي كوردي لةبةرضاو دةطرييَت ،دواتري

ليَكدانةوةي

ثرِوَطريَسيي كوردي ،ضونكة بنياتي ئةو كاتةطوَريية وَريَكة لة بنياتي ئالَوَز.
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لة رِابردوو و نا-رِابردوودا ثرِوَطريَسيي كوردي ،تةنيا لة طةلَ ئةو تيَنسانة رِوودةدات ،كة تيَيدا ئةردوو كاري سةرةكي و
نا-سةرةكي نيشانةي رِيَككةوتن وةردةطرن ،وةك زماني فارسي ،ثرِوَطريَسيي كوردي ئةمان تايةةمتةنديي ئةردوو كاري ئالَوَزي
ئةسيتيَك

و بنياتي زجنريةي كاري ثيشان دةدات ،دواتر دةثرسني ،ئايا تيَنسي ثرِوَطريَسيي كوردي ،كاري ئةسيتيَك

ئالَوَزة

يان زجنريةيةك لة بنياتي كاري؟ دةبيَت لة دوو وة لةوة بتويَذريَتةوة ،يةكةب موَرفوَ-سينتاكتيك و ليَكدانةوةي سيمانتيكي
ثرِوَطريَسيي كوردي ،ديارة زوَر ليَكضوون و ش
توانس

تري لةو وَرة ئةن ،كوردي وةك زمانةكاني تر رِيَطةي ياواز دةطريَتةبةر و

ثيشانداني ثرِوَطريَسيي ئةية ،ئينطليزي " "be-+verb + -ingبةكاردةئيَنيَت تا ثرِوَطريَسظ ثيشان بدات ،ئةوة

لة كورديدا طةرضي تا رِادةيةك ئاوشيَوةيييةك بةدي دةكريَت ،لة بري ئةوة كوردي ضةندان رِيَطةي ياواز دةطريَتةبةر تا
ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسظ لة رِابردوو و نا-رِابردوودا دةربنِيَت .دةطوتريَت ،ئةو زمانانةي ثرِوَطريَسيي بة رِيَزمانيكراويان نيية،

ئةمان ئاميَر بةكاردةئيَنن ،كة بوَ كردةوةي نةري

بةكاردةئيَنريَت .لة كورديدا ،فوَرِمي كارةكة تاكة سةرضاوةي ئةو زانياريية

نيية ،كة خويَندنةوةي ثرِوَطريَسظ ثيَويست دةكات .ئيَمة لة ئةب تويَذينةوةيةدا ئةولَدةدةين ،ئةوة ثيشان بدةين كة كوردي لة
زوَر رِووةوة وةك فارسي و ئينطليزي رِةفتاردةكات ،فوَرِمي ثرِوَطريَسظ لة رِانةبردوودا ئةميشة ثةراويَزيية ،تةنيا لةو بارانةدا
نةبيَت ،كة فوَرِمي تيَنسي دياريكراو دةبيَتة وةآلب بوَ ثرسياريَك ،لة ويَنةي:
(أ)

باثري ضي دةكات؟ باثري نان دةخوات.
وةآلب بوَ ئةو ثرسيارةي لة (أ)دا كراوة ،دوو خويَندنةوة ئةلَدةطريَت ،بة ليَكدانةوةيةك ،كة مةبةست كاتي قسـةكردن بيَـت،

ئةوة خويَندنةوةي " ،"is-v-ingوةردةطريَت ،كة خويَندنةوةي نةريت لةدةست دةدات ،بة ليَكدانةوةيةكي تـر ،ئةطـةر مةبةسـت
ئةميشـةيي بيَـت ،بةرانةـةر بـة " "V + s = eatsدةوةسـتيَتةوة ،كـة خويَندنـةوةي ثرِوَطريَسـظ ون دةكـات .بـة ثيَضـةوانةي
خويَندنــةوةي يةكةمــةوة Jespersen ،زاراوةيــةكي وةك تيـوَري "ضوارضـيَوةي-كــات" بــةكاردةئيَنيَت ،ليَكدانــةوةكاني خـوَي
سةبارةت بة واتاي فوَرِمي ثرِوَطريَسظ بة طةشةطردني ميَذووةكةيةوة دةلكيَنيَت ،لةب باسةدا كة لة دوو بةشي سةرةكي ثيَكـديَت،
ئةولَــدةدةين وةآلمــي ثرســيارةكان بدةينــةوة و ئــةوةي طــوترا لــة واقي ــدا بيســةَيَنني ،خســتنةرِووي طــرنط ين ئةجنامــة
بةدةستهاتووة كان و رِيزكردنـي سةرضـاوة بـةكارئاتووةكان و ثوختـةي تويَذينةوةكـة بـة زمـاني كـوردي و عـةرةبي و ئينطليـزي
كؤتايي ئةب ئةولَةية.
بةشى يةكةب
 1ثرِوَطريَسظ
 1 . 1ثيَناسة و ميَذوويةكي كورتي ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسظ

بة شويَن )Ljung (1980دا ثيَناسة و بوَضووني يا سةبارةت بة ثرِوَطريَسظ دةخةينة ثيَ ضاو ،بوَ منوونة ،بة ي
زمانةوان ) Jespersen (1924-1931ةوة ،ئةركي سةرةكي ثرِوَطريَسظ يان ئةوةي ثيَي دةلَيَن" :دريَذكراوة-
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 ،"Expandedئةو فوَرِمانةن ،كة وةك "ضوارضيَوةي ــ كات ــ  "time-frameو ئةوةي ثيَوةنديي بة ئةنديَك رِووداوي ترةوة
ئةية Jespersen ،ئامااة بوَ ئةوة دةكات ،كة ثرِوَطريَسيي "ئةب رِوَاانة" رِاستةوخوَ لة " be + present
"participleةوة نةئاتووة ،بةلَكو لة ""be + on + verbal nounةوةية ،بوَ منوونة ،لة ""He is on writingةوة
ئاتووة ،كة ئةمان واتا دةطةيةنيَت .ئةو بريانة لة يةن زمانةواني تري وةك Mosseيشةوة ثيَشكةش كراون و ،دةلَيَت :مودي
ثرِوَطريَسيي ئينطليزي بةردةوامي""beية "be + present participle" .و بنياتي " "on + varbal nounتةنيا
ثشتطريي تةواوكةر دةكات ،(Jespersen ,1931:178-179) .دةلَيَت " بة تيَرِوانيين من ثيَويستة ثيَناسةيةك
بةدةستةهيَنني ،كة طوجناوبيَت لة زوربةي زوَري بارةكاندا ،ئةطةر ئيَمة لة بنياتي " "on-ingيةوة دةستييتيَةكةين ،بـوَ
نـمـوونة ."he is (was) on hunting" ،ئةوة ،لة كورديدا ،بة شيَوةيةكي سيمانتيكي دةردةبرِدريَت و رِيَطةيةكة لةو
رِيَطةيانةي بيَزيادةي زماني دوو خويَندنةوة ئةلَدةطريَت ،بوَية ،لة "ئةو رِاودةكات" ،ئةطةر بارودوَخةكة كاتي بيَت،
خويَندنةوةي ثرِوَطريَسظ وةردةطريَت و مةبةست " ئةو لة (كردةي) رِاو داية" ،بةآلب ئةطةر مةبةست "ئازاد رِاوكةرة" بيَت،
خويَندنةوةي نةريت وةردةطريَت .كةواتة "رِاوكردن" وا دةبينريَت وةك ئةوةي وَريَك بيَت لة ضوارضيَوة بة دةوري شتيَكي تردا...
بة شيَوةيةكي رِيَذةيي ،وا دةبينريَت وةك ئةوةي ماوةيةكي دووربيَت لةطةلَ ئةنديَك ئةقيقةتي تردا .سةبارةت بة نا-
تةواوبووني

 Jespersen ،incompletionباوةرِي واية ،كة ئةوة "ماوةدووري كات نيية ــ ،"period of timeئةوة

ناتةواوبوونة ،بةآلب كردةوة يان بارودوَخي يَطري بة ئوَي خودي كارةكةوة ةخ

لةسةر دةكريَتةوة ،لة يةكي ترةوة ،فوَرِمي

سادة قسة سةبارةت بة شتيَك ناكات بةلَكو قسة لةسةر خودي كردةوة و بارودوَخةكة دةكات.
 Jespersenوا ئةست دةكات ،كة تيَنسـة دريَـذكراوةكان "زوَر ـار ئامـااة بـوَ طـوَرِين  transitoryدةكـةن ،وةك ئـةوةي
ثيَضةوانةبن لةطةلَ بارودوَخي يَطري"—" ،بارودوَخة يَطريةكان بة ئوَي فوَرِمي سادة يان نا-دريَذكراوةكانةوة دةردةبرِدريَن"،
) (Jespersen, 1924:279لة )(Ljung, 1980: 7ةوة ،بة ي زمانةوان ) ) Krusinga,1922:94لـة Ljung,
)) 1980: 7ةوة ،بة ثرِوَطريَسظ دةطوتريَت "تاكة بنياتي رِيَكخراوي سيستةماتيكي ،كة بة شيَوةيةكي سةرةكي كاردةكـات تـا
ئةسيتيَكت دةربنِيَت" ،و "ثرِوَطريَسظ بوَ دةربرِيين ئةوة بةكاردةئيَنريَت ،كة كردةوة يان باروودوَخةكة وا بةينريَت وةك ئـةوةي،
كة لة طةشةكردندا بيَت ،واتة بةردةوامة" ،بة ي ) (Poutsma,1926:318لة )(Ljung,1980:7ةوة ئةركي سةرةكي و
بناخةيي ثرِوَطريَسظ (كة ثيَي دةطوتريَت فـوَرِمي دريَـذكراوة) بـوَ دةربـرِيين دووريـةتى يـان دووبارةبوونةوةيـة ،بـةو شـيَوةية،
لةطةلَ رِووداوة كورختايةنةكانـدا دووبارةبوونـةوة و بـةردةوامي رِةفتـاري ثـةرِ  separateدةردةبرِيَـت ،لـة يـةكي تـرةوة ،
دةلَيَت" :مةبةست لة ثرِوَطريَسظ دةربـرِيين كردةوةيةكـة ،وةك ئـةوةي بـةردةواب بيَـت و ئـةوة بـةكارئيَناني دووةمـة" .بـة ي
) (Poutsmaثوختةي قسةكان ئةوةية ،كة " ئـي بـةكارئيَنانيَكي وةكيـةكي لـة يـةن نووسـةر و قسـةكةرةكانةوة ئةسـ
ثيَنــةكراوة" ,بــة ي (1931:373) Curmeةوة ،ثرِوَطريَســظ دةردةبرِدريَــت ،تــا "ئةســيتيَك

بــةردةواب دةربنِيَــت" ،و

ئةنديَكجاري دةلَيَت :كة "زوَر ار ثرِوَطريَسظ بة ئةستكردن توَمةتةار دةكريَت" و "لةوةدا لة فوَرِمي سادة ياوازة ،كة ئيَـزي
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موَدالَي ئةية" ،ئةموو لةسةر ئةو رِايةن كة ئةو بارودوَخةي بة ئوَي ئةسيتيَكتةوة باس دةكريَت لة ضوارضـيَوةيةكي كـاتي ،واتـة
سنورداردا باسي بارودوَخيَك دةكات ،كة دةبيَت سةرةتا ،ناوةرِاست و كوَتايي لةخوَ بطريَت ،بةآلب ناوةرِاست لة ئـةمووان زةقـ ة.
) (Curme, 1931:373ياوازي لة نيَوان ئةو دوو رِستةيةدا( ،أ) "ئازاد من بيَـزار دةكـات( " Azad bothers me.ب)
"ئازاد خةريكة من بيَزاردةكات ،" Azad is bothering me. .لةوةداية ،كة يةكةب باس لـة ئةقيقـةت دةكـات ،ضـونكة
فوَرِمي تيَنسي رِانةبروو وةك "ئةقيقةت"( )1بةكارئاتووة ،لة كاتيَكدا (ب) وةك باري سةرجني طلةيي و نارِازي دةبينريَت ،و بوَ
كاتيَكي دياريكراو ،فوَرِمي سادة "ئاسايي كردةوةيةك ثيشان دةدات وةك ئـةموويي" و ئـةروةئا دةشـيَت "برييَـك دةربنِيَـت وةك
ئةقيقةتي/رِاس

طش " (" )...كردةوةيةك وةك نةريت ،عورف و تايةةمتةندي" (ئةمان سةرضاوة و ثـةرِة) Curme .وا

بري دةكاتةوة ،كة ياوازي لة نيَوان بنياتي منوونةكاني ثرِوَطريَسظ و بةرانةةرةكةي نا-ثرِؤطريَسظ دا نيية ،بوَ منوونة:
(أ) من لة شيكاطوَ دةايم.
(ب) من ئيَستا لة شيكاطوَ دةايم" .ئةطةر مةبةست طواستنةوةي شويَين ايان بيَت بوَ شيكاطوَ و بوَ ئةميشة"
رِستةي (أ) نةك (ب) ،رِةفتاري نةري

لة كاتي ئيَستادا دةردةبرِيَت" ) ،(Curme,1931:375ديارة ،ئةوةي دةطوتريَت

سةبارةت بة رِستةي (ب) رِاستة ،بةآلب بوَ (ث) نا .بة ي )(Zandvoort, 1962:37ةوة ،ثرِوَطريَسظ "ئيميتيَرفيَكت يان
ئةسيتيَكتيَكة ماوةي ئةية" و "ئامااة بوَ كردةوة يان ضا كييةك دةكات وةك ئةوةي لة ثرِوَطريَسظ (طةشةكردندا) بيَت و
سروس

ثرِوَطريَسظ "دايناميكيية" و فوَرِمي سادةي "ستاتيك -يَطرية"و بة يةوة ياوازي لة نيَوان:

(ث) لة ئةمس داب دةايمI live at Amestrdam÷ .
(ت) ئيَستا من لةطةلَ ئاموَزاكةب دانيشتووب I am staying with my uncle.
لةوةدا كورت دةبيَتةوة ،وةك ئةوةي لة نيَوان "ضا كي"يةك ،كة ضاوةرِوان دةكريَت بيَكوَتايي بيَت" و "ئةوةكةي تر بة
ماوةدووريةكي سنوردارةوة" ،واتة ،ماوةدووري يةكةب بيَسنوور و ئةوةي دووةب سنووردارة" ()Zandvroot, 1962:38
سةرجني لةوة داوة ،كة "لة باري كارة دياريكراوةكاندا ،كة لة خودي خوَياندا بةردةوامي يان ماوةدووري دةردةبرِن ،وا
دةردةكةويَت ياوازييةكي كةب ئةبيَت لة واتادا لة نيَوان فوَرِمة سادة و ثرِوَطريَسيةكاندا ،وةك لة (ج) و (ض)دا ئةية:
(ج) بووكةكة لي ئاوريشمي سيتي لةبةركرد.
(ض) بووكةكة لي ئاوريشمي سيتي لةبةردةكردThe bride was wearing a dress of white silk. .
( ) 1دةكريَت بة دلَنيايييةوة جةخت لةسةر ئةوة بكريَتةوة ،كة فوَرِمي تيَنسي رِانةبردوو هةميشة لة دوَكيوميَنتةكاني بواري ياسادا
بةكاردةهيَنريَت ،ضونكة دةتوانريَت بة هوَيةوة جةخت لةسةر هةقيقةت بكريَتةوة ،بوَية ئةو فوَرِمة وةك سيفةت و نةرييت قسةكةريش مامةلَة
دةكريَت ،بة ثيَضةوةانةوة فوَرِمي تيَنسيَكي دياريكراو هةر كات لة ثرِوَطريَسظدا بوو ،وةسفي بارودوَخي كاتي دةكات ،بوَية ناتوانيَت وةسفي
هةقيقةتيَكي هةميشةيي بكات ،بوَية نابيَتة نةرييت بكةري رِستةكة ،بوَ منوونة" :جطةرة دةكيَشيَت" دةبيَتة "جطةرةكيَش" ضونكة وةسفي
هةقيقةتي "جطةرةكيَشان" دةكات ،كة دةشيَت ماوةيةكي دوور و دريَذ ببيَتة بةشيَك لة رِةفتاري بكةر ،بةآلم" ،وا جطةرة دةكيَشيَت ــ is
 "smokingنابيَتة "جطةرةكيَش" ،ضونكة وةسفي هةقيقةتيَكي زوَر كورت خايةن دةكات.
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باوةرِي واية كة رِستةكاني وةك (ح) و (خ)ي :
(ح) ئةست بة ئيالكي دةكةب.

I feel tird.

(خ) وا ئةست دةكةب ئيالكم.

I am feeling tired.

ياوازن لة ئاورِيَ نا-ثرِوَطريَسـييةكانيان ،لـةوةدا ،كـة "زيـادتر وةسـفني" و ثيَشـنيازي ئـةوة دةكـات ( )1962:39كـة
"تايةةمتةنديي دايناميكي ثرِوَطريَسظ واي ليَدةكات بة شيَوةيةكي تايةةت طوجنـاو بيَـت بـوَ بـةكارئيَنان لـة دةقـي وةسـفي و
سوَزيدا"  Zandvoortلةوة ئاطادارة ،كة كـاريَكي ديـاريكراو بـة شـيَوةيةكي ئاسـايي لـة سـةر حيسـابي واتاكانيـان لةطـةلَ
ثرِوَطريَسيدا ثيَكةوة رِوونادةن ،ئةو كارانة وايان ليَ ضاوةرِوان دةكريَت وةك ئـةوةي "بـريي يَطريي/سـتةيتيظ"ي دةربـنِن .بـوَ
منوونة" :باوةرِكردن"" ،سةر بة  ...بوون"" ،تيَـدابوون"" ،زانـني"" ،تيَطةيشـ " ،و واي دةبينيَـت ،كـة ئةنـديَك كـار "لـة
سةنتةري واتاكانياندا" لةطةلَ ثرِوَطريَسيدا رِوونادةن.
يةكيَك لة تايةةمتةندييةكاني ثرِوَطريَسظ ئةوةية ،كة دةتوانريَت لة بواري تايةةمتةنديي كاتي رِووداوةكةدا
ليَكةدريَتةوة ،بة ي )(Joos,1964:107ةوة فوَرِمي ثرِوَطريَسظ "ئةسيتيَك
بطوتريَت "ئةسيتيَك

نيشانةنةكراو ،"،كة سروش

كاتي دةردةبرِيَت" ،كة لة ئينطليزيدا دةشيَت

رِووداوةكة دياري ناكات و "دةتوانيَت بة شيَوةيةكي كروَكي ثرِوَطريَسظ،

ستةيتيظ ،بةردةواب يان ثضرِ ثضرِ و ...بيَت ،سةبارةت بة ثرِوَطريَسظ ئةروةئا وا دةبينريَت وةك ئةوةي ،كة واتاي ئةسيتيَك
كاتي "سنورداناني ماوةدووري بيَت" ( ،)1964:113بة ي  Joosةوة زوَر كار ئةن ،كة ئاسايي واتاي فةرئةنطييةكانيان
نةطوجناوة لةطةلَ ئةسيتيَك

كاتي" ،ئةو كارانة طروث يان ثوَل دروست دةكةن ،كة وةك كاري بارودوَخي""status verbs-

ئامااةيان بوَ دةكريَت ) .(1964:116و ئةوانة بةسةر دوو طروثدا دابةش دةبن ،بوَ منوونة( ،أ) ئةو كارانةي ئامااة دةكةن بوَ
" بارودوَخي فيزيكي ،بريي/زيهين ،يان ئةلَويَس

سوَز و عاتيفي ،بوَ منوونة :بينني ،تيَطةيش  ،رِقليَةوون ،ليَكضوون و (ب)

ئةو كارانةي ثيَوةندي دةردةبرِن ،بوَ منوونة :ليَضوون ،لةخوَطرتن و  ...ية.)1964:118. -119( ،
بة ي زمانةوان )(Allen,1966:21ةوة ئةركي سةرةكي ثرِوَطريَسظ -دريَذكردنةوةية expanded-و بريتيية لة
دةربرِيين "ضوونةسةريةكي ــ  "Overlappingئةو برية لةطةلَ بريةكاني Jespersenدا ناكوَك نيية ،كة بريي
"ضوارضيَوةي-كاتي" دةخاتةرِوو" ،ضوونةسةريةكةكةي  Allenتةنيا ضوونةسةريةكيةكي كاتي نيية ،بةلَكو ئاميَريَكي
رِيَزمانيية ،كة بة ئوَيةوة قسةكةريَك دةتوانيَت ئةوة ثيشان بدات ،كة تةنيا يةك رِووداو لةبةرضاو دةطريَت ،تا بة شيَوةيةكي
ديار ئامااة بوَ رِووداويَكي تر وةك خالَيَك لة كاتدا بكات:
(د) وَن شةوي رِابردوو سةيري تةلةفزيوَني دةكرد و ماري نامةي دةنووسي.
وةك دةبيين ئةوانة ياوازن لة منوونةي تري نا-ثرِوَطريَسظ ،بة ثيَشنيازي ئةوةي ،كة ليَرةدا ئةنديَك ناوبةند ثيَوةندي
لة نيَوان  predicationsبةشة كارييةكاندا ئةية ،كة دةري دةبرِن" يان ئةنديَك ناوبةند ثيَوةندي لة نيَوان ئةو دوو بةشة

)Vol.5, No.1 (May, 2018

acadj@garmian.edu.krd

| 94

طؤظاري زانكؤي طةرميان

Journal of Garmian University

جملة جامعة كرميان

كاريية و ئةنديَك ضركةساتي كاتدا ئةية ،بة واتايةكي تر ئةو دوو رِووداوة ئاوكاتن ،ضونكة ئةردووكيان دةضنة سةر ئةمان
ئامااةكردني كاتي.
لة رِاستيدا ناتوانريَت ياوازي لة نيَوان فوَرِمي سادة و ثرِوَطريَسيدا تةنيا لة بواري ئامادةبوون و نةبووني ئوَكاريَكي
تاكةوة ليَكةدريَتةوة ،بةلَكو زيادتر بة ئوَي ضةندان ئوَكارةوة برِياري لةسةر دةدريَت ،يةكيَك لةو ئوَكارانة بة تايةةت لة
كورديدا ئةوة سروش

سيمانتيكي كارةكةية  ،بوَ منوونة ،ئةكشنسارتي كارةكةية (واتة وَري بارودوَخ يان وَري كارةكة)،

ليَرةدا دةبيَت ئةوةش بزانني ،كة دياريكردني كارةكان بوَ ثرِوَطريَسظ بةس نيية ،بوَية زؤربةي زوَري "كارةكان" ثيَش بة سةر
دوو طروثدا دابةشكراون ،ئةوانةي لةطةلَ ثرِوَطريَسيدا رِوودةدةن و ئةوانةش ،كة لةطةلَيدا رِوونادةن ،سةركةوتوو نةبوون،
ئوَكاري ئةوةش دةطةرِيَتةوة بوَ ئةوةي ،كة واتاي ئةر ثريديكةيتيَك دةشيَت لة بارودوَخيَكةوة بوَ يةكيَكي تر بة ثيَي وَري دةق و
نيةتي قسةكةر بطوَرِدريَت ،كةواتة ئاستةمة بتوانني ثيَرفيَك

سادة و ثرِوَطريَسظ لة بواري ثوَلي كارةكانةوة يابكةينةوة.

ئةوةي لةو بوارانةدا لة كورديدا ثيَرِةو دةكريَت ،ثوَلي واتاكانة.
بــة شــيَوةيةكي زوَر بــةربآلو واتــاي ئيميتيَــرفيَكتيظ بــة ئــوَي فــوَرِمي "ثرِوَطريَســظ"ةوة دادةثوَشــريَت ،ئــةوة لــة زمانــة
ئيندؤئةوروثييةكان ،و بة تايةةت لة كورديدا ،بـاش ثيَرِةودةكريَـت ،كاتيَـك ،كـة ئيَميتيَرفيَكتيييـةتي ئـةر فـوَرميَكي تيَنسـي
رِابردوو بة ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسظ دةردةبرِدريَت ،بةآلب لة فـوَرِمي تيَنسـي رِانـةبردوودا ئـةردوو ئةسـيتيَك

ثرِوَطريَسـظ و نـا-

ثرِوَطريَسظ لة دةقي ياوازدا بةردةواب رِوودةدةن ،ئةوةش لة رِيَطةي ناوبةند ثيَوةندي لة نيَوان تايةةمتةنديـةتيي سيسـتةمي
ئةسيتيَكتيةوة لة ئةردوو زماني ئينطليزي و كورديدا يَةة يَ دةكريَت .بـة تايةـةت لـة زؤربـةي زوَري دةقـةكان و بـة شـيَوةيةكي
بةربآلو ،بوَ منوونة ،لة زماني ئيندي و زمانة ئيندؤئارييةكان زيادتر لة زمانةكاني تر ثرِوَطريَسظ بةكاردةئيَنريَت ،ئوَكـاري
ياوازيي بةكارئيَناني ثرِوَطريَسظ لة زماني ئينطليزيدا بة بةراورد بة زمانةكاني تري وةك ئيندؤئةوروثييةكان ،ئةوةية ،كـة
لة دووةمدا ئيميتيَرفيَكتيظ بة شيَوةيةكي زوَرةمليَ  Obligatorilyنيشـانة كـراوة ،بـةآلب لـة ئينطليزيـدا تـةنيا ثرِوَطريَسـظ
نيشانة كراوة ،باقي ئيميتيَرفيَكتييةكاني تر ئاسـايي نيشـانة نـةكراون ،و ئـةوة كـوردي دةطريَتـةوة ،بـة تايةةمتةندييـةكي
ياوازةوة ،كة لة كورديدا زيادةي زماني و دةق ئةو دووانة ليَك يا دةكاتةوة.
 Langackerفوَرِمي كارة دياريكراوةكان دياري دةكات و "ثرِوَطريَسظ  ،"progressiveبةو رِيَطةيةي ي خوارةوة دياري
دةكات:
ثرِوَطريَسظ لة مةوداي ماوةي بةردةواميدا باسي بارودوَخةكان دةكات ،لة تيَطةيشتين كاتدا ،ئةركي ثشكنني و دوَزينةوةي
سةرةجناب بوَ بةدةستهيَناني بنياتة ئالَوَزةكان دةدات ،ثرِوَسةيةكي ثيَضةوانةية لةطةلَ بةرانةةرةكةي و ثيَوةنديي كاتي بة
ئوَي "ثرِوَفايلي كاتي"يةوةية ،ديارة ،ثرِوَطريَسظ وا دياري دةكريَت وةك ئةوةي تيَطةيشتين ماوةي كات بة ئوَي ئةوةوة بيَت.
كارةكان بة شيَوةيةكي ياواز لة بةشةكاني تري قسةكردن كار دةكةن ،بوَ منوونة ،رِووداوي دايناميكي دةردةبرِن ،كة دةتوانن
سروش

كاتي كارةكان ليَك بدةنةوة ،رِاستةوخوَ بة ئوَي سيستةمي تيَنسةوة "كات" دياري دةكةن .تايةةمتةنديي نةخشةي
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كارةكان بة ثيَي تيؤري بابةتي دةرِوات ،بة واتاي ئةوةي ،كة "ناوةروَكي بريي طرنطي كةم بةخوَيةوة دةطريَت ،وةك لةوةي ،كة
ضوَن ئةو ناوةروَكة ليَكدةدريَتةوة و بةدةستديَن" ،(Langacker, 2002:81) ،تايةةمتةندييةتيي سيمانتيكي بوَ ئةموو
ئةنداماني ثوَلي وشةكان دياري دةكات ،كة سةربةخوَ ثشت بة كردةي درككردن دةبةستيَت.
2 . 1ثرِوَطريَسظ لة ي زمانةوانةكان
Comrie 1 . 2 . 1
كاتةطوَريي ثرِوَطريَسظ و نةريت بة شـيَوةيةكي بـاو وةك بـاريَكي تايةـةتي ئيميتيَـرفيَكتيظ لةبةرضـاودةطرييَن ،بـةو ـوَرة
) (Comrie, 1976:26-40ئةردوو ثرِوَطريَسظ و نةريت ثوَل دةكات ،وةك وةضة بةشي ئةسـيتيَك

ئيميتيَـرفيَكتيظ ،بـة ي

كةسا ني تريشةوة زاراوةكاني ئيميتيَرفيَكت ،ث ِروَطريَسـظ و نـةريت وا تةماشـادةكريَن وةك ئـةوةي ئاوبةشـه لـة ئـةمان "بـاري
سةرجني ئةسيتيَكت" ،ياوازي لة نيَوان ئةو سيَ كاتةطوَرييةدا بريتيية لة ياوازي لة وَر و ثلـةي يـاوازيي ةختكردنـةوة
لةسةر خالَيَك ،سةرةتا ،ناوةرِاست ،يان كوَتايي بارودوَخي دياريكراو.
Dahil 1 . 2 . 1
ياوازي لة نيَوان ثرِوَطريَسظ و ئةسيتيَك

ئيميتيَرفيَكتيظ بوَ ئةو فيضةرانةي ي خوارةوة دةطةرِيَنيَتةوة( Dahil, 1985:

:)92f
.I

بة ثيَضةوانةي "ثرِوَطريَسظ"ةوة "ئيميتيَرفيَكتيظ" بة توندي ثيَوةنديي بة ياوازي لة نيَوان ئامااةكردني كاتي نا-

رِابردووةوة ئةية ،بةآلب ثرِوَطريَسظ تا رِادةيةك سةربةخوَية لة ئامااةكردني كاتي  ---بة واتايةكي تر ،ئةوة
بةكاردةئيَنريَت بوَ ئةردوو رِابردوو و رِانةبردوو و دائاتوو (.)...
.II

ثرِوَطريَسظ تارِادةيةكي زؤر و بة دةطمةن نةبيَت ،خوَيَندنةوةي نةريت لةخوَ ناطريَت( )...( ،واتة كةم واتاي نةري

لةخوَدةطريَت).
.III

ثرِوَطريَسظ بة شيَوةيةكي ئاسايي تةنيا بوَ دايناميكييةكان بةكاردةئيَنريَت.

Smith :2 . 2 . 1
سةبارةت بة ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسيي ئينطليزي ) (Smith,1983:482باري سةرجنيَكي يةكطرتوو و سةركةوتووانةي

باشي ئةية ،كة دةلَيَت" :باري سةرجني ثيَش ي ،كة ليَيةوة خالَي كوَتايييةكان ثشتطويَ دةخريَن" (1983:482) ،واتة،
ثرِوَطريَسظ ةخت لةسةر ضركةسات يان ماوةي رِووداويَك دةكاتةوة ،كة نة سةرةتا و نة كوَتاية"  ...بةواتاي ئةوةي
ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسظ ئامااةي زماني دروست دةكات بوَ كاتيَك كة خالَي كوَتايي نيية" ،رِستةي ثرِوَطريَسظ لة دةقي كلؤزي

(دةستةوااةي) كاتي "كةي "when-دا ليَكدانةوةي ماوةدريَذي وةردةطريَت ،بةآلب ئةطةر دةقةكة بيةويَت ،دةتوانريَت وا
وةربطرييَت ،وةك ئةوةي ةخت لةسةر خالَي كوَتايي بكاتةوة :ةختكردنةوةيةك ،كة سةرةجنامي ئةلَهيَنجانيَكة لةسةر ئةو
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لةسةر دةكريَتةوة لة بري ئةوةي لة ئامااةكردني

زمانيدا بة ئوَي ثرِوَطريَسيةوة بوَ خالَي كوَتايي بيَت" .(Smith,1983:478) ،سةبارةت بةوةي ،كة دةشيَت ثرِوَطريَسظ لة
ئةنديَك باردا ئامااة بوَ خالَي كوَتايي بكاتةوة ،كاتيَك كة كلَوَزي سةرةكي لةطةلَ رِستةي " when-clauseواتة
"كة/كاتيَك-كلوَز" رِودةدات.
ــ باثري سةيري تةلةفزيوَني دةكرد ،كاتيَك كة خةوي ليَكةوت.
ــ باثري ويَنةي خانووةكةي دةكيَشا كاتيَك زةنطي ثشو ليَيدا.
بة ي ()Smith,1983:480ةوة" ،ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسظ تةنيا لة رِستةي رِووداودا ئةية ،ضونكة "بريي ةوئةري

ثرِوَطريَسظ ئةوةية ،كة ةخت لةسةر كاتيَك دةكاتةوة ،كة نة سةرةتا و نة كوَتاية" ،و ئوَكاري رِوونةداني ثرِوَطريَسظ
لةطةلَ كارة يَطريةكان دةطةرِيَنيَتةوة بوَ ئةوةي ،كة ئةو كاتةي لة رِووداوةكاندا بةدي دةكريَت لةويَدا بووني نيية ،بوَ منوونة،
لة رِستةيةكي وةك "باثري باآل بةرزة" دةثرسني ،دةبيَت لةو بارانةدا قسةكةر ةخت لةسةر كاب كات بكاتةوة ،كة لة بنةرِةتدا
بوون (و ود)ي نيية ،لةبةر ئةوة ثيَضةوانةي زمانةوانةكاني تر بريدةكاتةوة ،لةوةدا ،كة ةخت لةسةر ئةوة دةكاتةوة ،كة
ثرِوَطريَسيي رِستةي ستةيتيظ وةك ئةر رِستةيةكي تر لةطةلَ ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسيدا ،رِووداوةكان لة بري يَطريةوةكان

دياري دةكريَن ،و واي دةبينيَت ،كة ثرِوَطريَسيي رِستةي ستةيتييي "قسة لة بارةي بارودوَخة ستةيتييةكانةوة دةكات (لة بري
قسةكردن لةسةر دايناميك) ،بةآلب  ...ئةوان ئةوة بة رِيَطةي نا-ستاندارد دةكةن" بة واتايةكي تر  Smithداواي ئةوة
دةكات ،كة طوَرِان لة ئةسيتيَك

سادةوة بوَ ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسظ رِةفتاري ئةسيتيَك

بارودوَخي باسكراو ناطوَرِيَت ،ليَرةوة

دةبيين ،كة لةو دوو رِستانةي خوارةوةدا دةبيَت بيَزياد و كةب ئامااة بوَ ئةمان بارودوَخ بكةن.
(أ) باثري حةزي لة ياري كرد.

liked

(ب) باثري حةزي لة ياري دةكردwas liking .

 Smithثيَشنيازي ئةوة دةكات ،كة لة بةرضاوطرتنيَكي يةكطرتوويي باري سةرجني ئةسيتيَك

سادة ،بوَ ئةردوو رِستة

ستةيتيظ و رِووداوةكان طوجناوة .بوَية ثيَشنيازي ئةوة دةكات ،كة "ئاوبةشيي يَطرييي باري سةرجني ئةسيتيَك

سادة ،ئةوة

باري سةرجني بارودوَخيَكة وةك ئةموويي"" (Smith,1983:492) ,ئةو باري سةرجنة بة شيَوةيةكي ياواز بة ثيَي
بارودوَخ ديَتة زانني" بة واتايةكي تر ةخت لةسةر ئةوة دةكاتةوة كة فوَرمي سادةي كار لة ئينطليزيدا وةك فوَرِمي ثرِوَطريَسظ
واتايةكي يَطريي ئةية كة "ثشت بة دةق نابةستيَت و بة ئوَي دةقيشةوة ناطوَرِدريَت" (ئةمان سةرضاوة.)482 ،
تيوَرييةكةي  Smithئةو كةليَنة ثرِدةكاتةوة ،كة لة نيَوان ليَكدانةوةكاني ئةسيتيَكت لة سةر بناخةي تيوَري "يـةك -بـوَ-
يةك-بةرانةةري" لة نيَوان "فوَرِب و واتا" و ئةوانةش كة لةسةر بنةماي "يةك-بـوَ-زوَر بةرانةـةري" لـة نيَـوان فـوَرِب و واتـادا
)Vol.5, No.1 (May, 2018

acadj@garmian.edu.krd

| 97

Journal of Garmian University

طؤظاري زانكؤي طةرميان

جملة جامعة كرميان

بناخةيان داناوة .لة يةكي تريشةوة ،واتايةكي نةطوَرِ بوَ ئةريةك لة فوَرِمي ثرِوَطريَسظ لة زمانيَكي ديـاريكراودا دادةنيَـت ،و
لة ليَكدانةوةي ــيــاوازيي ئــةر فــوَرِميَكي ئةسيتيَك

دةتويَذيَتةوة" ) (Smith,1983:206كارليَككردن لة نيَوان واتا و

وَري بارودوَخي ئاوبةشي دةكات" .ليَكدانةوةي ئةسيتيَك

سادة (بـوَ منوونـة ئةسـيتيَك

ثيَـرفيَكتيظ) تـا رِادةيـةك لةطـةلَ

وَريَــك لــة بــارودوَخي ئاوبةشــدا دةطوَرِيَــت ...طوَرِانــةكان ســةرةجنامي ئــةو ئةقيقةتــةن ،كــة ضــا كييةكان خــالَي كوَتــايي
سروشتييان نيية ،لة كاتيَكدا وَرةكاني تري رِووداوةكان ئةيانة") (Smith,1983:482بة واتاي ئةوةي دوو ثيَكهيَنـةري
رِستةي ئةسيتيَك

يا دةكاتةوة :ئةسيتيَك

بارودوَخ ،كة ئاوبةشي لة وَري بارودوَخ دةكات ،بـوَ منوونـة ،رِووداو ،بـارودوَخ و

باري سةرجني ئةسيتيَكت ،كة وَري باري سةرنج و رِا دةطريَتةوة ،بوَ منوونـة ،لـة ثيَـرفيَكتيظ و ئيتميتيَـرفيَكتيظ و لـةوةي ثيَـي
دةطوتريَت واتاي دووةمي ئةسيتيَك

ثيَرفيَكتيظ و ئيميتيَرفيَكتيظ دةتويَذيَتةوة ،وةك سةرةجنامي كارليَككردن لة نيَـواني بـاري

سةرجني ئةسيتيَكت و بارودوَخي ئةسيتيَكت .ئةوةي ثيَي دةطوتريَت واتاي دووةمي فوَرِمي ئةسيتيَكتةكان ،دةبيَت وا لةبةرضاوبطرييَت
وةك ئةوةي لة سةرةجنامي كارليَككردن بيَت لة نيَوان واتاي يَطريي نيشانةكاني ئةسيتيَكت و واتـاي كاتةطوَرييـةكاني تـر ،كـة
ثيَوةندييان بةكارةكةوة ئةيـة .بـوَ منو ونـة ،تيَـن  ،و ئةكشنسـارت ،يـان كـارليَككردن لـة نيَـوان واتـاي فـ َورِمي كارةكـة وةك
ئةموويي و واتاي رِةطةزة زمانييةكاني تر ،كة لة رِستةدا ثيَكةوة ديَن ،بوَ منوونة ،ئاوةلَكاري كاتي ،بكـةري كـوَ و ئـةروةئا...
تـةنانةت  Lyonsثيَي ئةواية ئــةمــة رِاستـ و طـونـجــاو نـيـيـة و ،دةلَيَت" :ثيَشنيازي ئةوة بكريَت ،كــة ئــةســيتــيَكـتـيـَكي
دياريكراو ناتوانيَت زيادتر لة واتايةكي ئةبيَت")(Lyons,1977:713
 :3 . 1ثيَكةوة ئاتين نةريت و ثرِوَطريَسظ
دوايني كاتةطوَريي تيَن ــ ئةسيتيَكت ،كة دةبيَت ئاورِي ليَةدريَتةوة ،بريتيية لة نةريت ،ئةر زمانة و وشةي تايةةتيي خــوَي
ئــةية بـــوَ دةربـــرِيــنـــي نــةريت ،بــوَ نــمــوونة ،لــة ئـيـنـطـلـيـزيدا وشةي  ،used toلــة سـويـدي
 ، brukar +infinitiveلة عةرةبي "عادة" و لة كوردي "داب و نةريت" بةكاردةئيَنريَت ،تاكة كاتةطوَرييةك ،كـة سـةر بـة
زوَرينةي وَري-رِيَزماني نيية ئةوة بـة ي ) Dahil-Bybe (1981ةوة "نـةريت"ة .زوَر كـةب زمـان ئةيـة ،كـة بـة شـيَوةيةكي
منوونةيي كاتةطوَريي نةريت-ئةسيتيَكتيان ئةبيَت.
بة ي )(Comrie,1976:27fيةوة ئةو فيضةرةي ،كة ئاوبةشة بوَ ئةموو زمانةكان و ئةموو نةريتـةكان ( )...ئةوةيـة،
كة باسي بارودوَخيَك دةكات ،كة تايةةمتةنديي ماوةدووري لة كاتدا لةخوَدةطريَت ،بةو شيَوةية دريَذبوونةوة لةو رِاستييةي ،كة
بارودوَخةكة ئامااةي بوَدةكات وا لةبةرضاو دةطرييَت وةك ئةوةي تايةةمتةنديي ضوونةسـةريةكي ضركةسـاتةكة نـةبيَت ،بـةلَكو
بيَزياد و كةب ،وةك فيضةري تايةةمتةنديي ئةموو ماوةكةية"
) (Dahil,1985:97تايةةمتةنديي نةريت بةو شيَوةية ليَكدةداتةوة:
"ئةوة دةردةكةويَت ،كة حالَةتةكان لةو شويَنةي نةريت بةكاردةئيَنريَت ئةوانةن ،كة ئاوةلَكاري " usuallyزؤربةي كات"
دةتوانريَت بةكاربهيَنريت ( )...ئةوانة ئاوبةشي ضوَنيةتي دةكةن بة دريَذايي دةستةيةك لة ئةلومةرج ،كة بة شيَوةيةكي رِوون
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و ئاشكرا يان بة ئوَي دةقةوة دةدريَن ( )...بةكارئيَناني نةريت ةخت لةوة دةكاتةوة ،كة ئةوةي دةردةبرِدريَت لة رِستةكةدا لة
زؤربةي زوَري ئةو (ئةلومةرج)انةدا رِوودةدةن.
بة ثيَضةوانةي تايةةمتةنديةتيي بـريي "ثيَرفيَكتييي "يـةوة ،تايةةمتةنديـةتيي ئـةردووك "ئيميتيَرفيَكتيييـةتي" بـة
تايةةت و "ثرِوَطريَسيييةتي" لة زوَر بار و زروفدا ،سةبارةت بـة دةربـرِيين واتـاي نـةري

لـة ئـةموو زمانةكانـدا طوجنـاون.

ليَرةدا طرفتيَك ديَتة ثيَشةوة سةبارةت بة برِياردان لة سةر ئةوةي ئايا دةربرِينيَكي دياريكراو وا لةبةرضاوبطرييَت وةك ئةوةي بة
تةواوي كاتةطوَرييةكي زوَرةمليَي موَرفوَسينتاكتيكي رِيَزماني بيَت لة دةقيَكي طوجناودا يان نا ،بة واتاي ئةوةي ئايـا لـة زمـاني
دياركراودا نةريت بةرِيَزمانيكراوة يان نا ،يان وةك فوَرِميَكي سةربةخوَ منوونةي كاريية ،لة ئةنديَك باردا ئةوة يَطـةي لةسـةر
وةستانة سةبارةت بةوةي ئايـا ئـةوة كاتةطوَرييـةكي وازي بـةرِيَزمانيكراوة يـان ضـي؟ ،بوَيـة زوَر ـار ئـةو بـرية لـة بنياتيَـك
ثيَكديَت ،كة ئاستةمة بتواني واتاكةي لة ثيَكهيَنةر و رِةطةزةكانييـةوة ئـةلَهيَنجيت ،ئـةوة رِاسـتة لةطـةلَ ئـةردوو كاتـةطوَريي
نةريت و ثرِوَطريَسـيدا (Dahil,1985:96) .بـةو شـيَوةية بـاس لـة دروسـتةووني نـةريت لـة زمانةكانـدا دةكـات ،لـة زمـاني
ئةلَـمـاني " "pflegen + infinitiveلـــة ســـويـــديدا " "brukar + infinitiveلة زماني ئينطليزيدا " used + to
 "infinitiveلة ئةلَةمانيدا زاراوةي فةرئةنطي زيادتر طوجناوة ،لة كورديدا تةنيا بنياتي ثرِوَطريَسظ لـة رِابـردوودا "دة+ -
قةد" و لة رِانةبردوودا بة ئـوَي بنيـاتي سـيمانتيكي فـوَرِمي تيَنسـي رِانـةبردووة ،لةطـةلَ بـةكارئيَناني ئةنـديَك زاراوةي وةك
"ئةموو رِوَايَك"" ،ئةردةب"" ،رِوَاانة" و  ...ئةو برية دةردةبرِن.
 :4 . 1ثرِوَطريَسظ و وَري بارودوَخ
 :1 . 4 . 1كارة ستةيتييةكان و ثرِوَطريَسظ
لةو بارانةدا ،كة نيشانةي ثرِوَطريَسيي ديار لةسةر كارةكاندا دةرناكةويَت( ،بة تايةةت ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسيظ لة كارة

ستةيتييةكاندا) ،دةربرِينةكان خويَندنةوةي ياواز و ئالَوَز وةردةطرن ،بوَية لةو بارانةدا كةلَك لة بنياتي سيمانتيكي بةشي
كاري دياريكراو وةردةطرييَت .واتة ياوازي لة نيَوان ثرِوَطريَسظ و نا-ثرِوَطريَسيدا زيادتر سيمانتيكيية وةك لةوةي فوَرِمي
بيَت ،ئةر لةبةر ئةوةية ،كة قسةكةر/طويَطري كورد كةم ئةو كارة كورختايةن و ستةيتييانة لةطةلَ فوَرِمي ثرِوَطريَسيدا بة
ناويَزة دةزانيَت ،وةك لة قسةكةريَكي ئينطليزي ،ئةوةش بوَ ضةند ئوَكاريَك دةطةرِيَتةوة ،يةكةب" ،دة ــ" وةك نيشانةي
ئيميتيَرفيَكتيييةتي ،بارودوَخي دياريكراو و كورختايةن بيَت يـان نـا" ،دة ــ" ئةر رِوودةدات ،ئةوة وا دةكات ،كة دةبيَت
تويَذينةوةي ورد بوَ واتاي "دة ــ" بكريَت ،دووةب ،لة كورديدا كةم بري لةو كةرةستة زمانييانة كراوةتةوة ،كة دةكريَت وةك
نيشانةي ثرِوَطريَسظ مامةلَةيان لةطةلَدا بكريَت ،كة ئاوتا بة نيشانةي " "-ingثرِوَطريَسيي ئينطليزي دةتوانن رِةفتار بكةن،
لة كاتيَكدا قسةكةري ئينطليزي لة دوو وة ئةست بةو ياوازييانة دةكات ،بوَ منوونة ،لةطةلَ كاريَكي وةك "دوَزينةوة find(-
)Vol.5, No.1 (May, 2018
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) ،"ingئاسايي تيَدةطات ،كة ئةو بارودوَخانةي بة ئوَي ئةو كاتةطوَرييانةوة باس دةكريَن و ،وةك دةستكةوت واتايان
ليَكدةدريَتةوة نةطوجناون لةطةلَ ئةو ماوة دوور و دريَذةي ،كة ثرِوَطريَسظ ثيَويستيةتي ،لةبةر ئةوة ئاسايي قسةكةري زماني
ئينطليزي ،لة فوَرِمي ثرِوَطريَسيدا بةكاريان نائيَنيَت ،نالَيَت ،"was finding" :كوردي لةوةدا ئاوبةشة و لة ئينطليزي
دةكات ،بوَ منوونة:
(أ) كة ضووب ئازاد كليلةكةي دةدوَزيةوة  .was findingكاري دةستكةوتة و نةطوجناوة لةطةلَ ثرِوَطريَسيدا?.
كاري بة يَطةياندنة و طوجناوة لةطةلَ ثرِوَطريَسيدا.

(ب) كة ضووب ناني دةخوارد.

) (Falhasiri,2012:992لةسةر بنةماي (أ)قسةثيَكةرةكاني زماني دايك و (ب)ئةوانةش ،كة فيَري ئينطليزي دةبن،
طوجناويةتيي ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسظ لةطةلَ ئةو دوو كاتةطؤريي كارانة بة طوجناو دةزانيَت ،واتة ،ئةوانةي فوَرِمي ثرِوَطريَسظ

لة طةلَ كارة ستةيتيظ و دةسكةوتةكان لة رِستةدا بةكاردةئيَنن ،ديارة ئةوة ثيَضةوانةي زوربةي زوَري باري سةرجني
زمانةوانةكانة لة ئينطليزيدا.
لــة زؤربــةي زوَري زمانةكانــدا ئةســيتيَك

ثيَــرفيَكتيظ و ئيميتيَــرفيَكتيظ دةشــيَت بــوَ باســكردني ئــةمان بــارودوَخ و بــة

شــيَوةيةكي بابةتييانــةش بــةكاربهيَنريَن ،زمانةوانــةكان ســةبارةت بــة يــاوازيي ئةســيتيَك
و "ئيتميتيَــرفيَكتيظ" لــة ســةر ئــةوة كــوَكن ،كــة واتــاي ســةرةكي ئةســيتيَك

لــة نيَــوان "ثيَــرفيَكتيظ"

ثرِوَطريَســظ لــة ئينطليزيــدا ناتوانيَــت بــريي

نـاتــــــةواوي دةربـةـــــرِيَت ،ضــــونكة بــــة ثيَــــي ) (Goedsche,1918:469ثــرِوَطــريَــســـيـــــــي ئـــيــنطلـــــيزي
دةشـيَــــــــت لةايَــــــــر بـــــــارودوَخيَكي ديـــــــاريكراودا ،كــــردةوةكـــــــــــة وةك ئةمـــــــــوويي دةربنِيَـــــــت ،لـــــــة
)(Farahani,1990:201ةوة Lyons .بــــاوةرِي وايــــة ،كــــة لــــة زمــــاني ئينطليزيــــدا سيســــتةمي ئةســــيتيَك

دوو

زاراوةيــي" ،ثرِوَطريَســيي نيشــانةكراو" و "نــا-ثرِوَطريَســيي نيشــانةنةكراو" ئةنــدامي يــاوازيي ئةســيتيَكتني ،ئةمــة بــة
تــةواوي ثيَضـــةوانةي سروشــ

بانطةشـــةكةي – Allenة ،كــة لـــة زمــاني ئينطليزيـــدا يــاوازيي ئةســـيتيَك

لــة نيَـــوان

ثرِوَطريَســظ و نــا-ثرِوَطريســظ دايــة ،ثرِوَطريَســظ ،وةك ئــةوةي نــا-بــةردةوامي و نــامولزةب بيَــت ،وةك تــةواوكردن يــان
تةواونةكردن سةبارةت بةو بارودوَخةي ئامااةي بوَكراوة.
كوردي بة ئةمان شيَوة كار دةكات ،لة رِستةيةكدا بارودوَخيَكي ستةيتييي دةكريَت باسي بارودوَخي دايناميكي بكات ،بوَ
منوونة She is having a headache ،واتة "،كضةكة سةر ئيَشة ئةية /يان سةري دةئيَشيَت" ،ليَرةدا بة ئوَي ضةند
ئوَكاريَكةوة دةزانني ،كة دةبيَت دةربرِينيَكي دياريكراو خويَندنةوةي ثرِوَطريَسظ وةربطريَت يان نا ،بوَ منوونة( :أ)سةليقةي
قسةكةر( ،ب)بنياتي سيمانتيكي ثيَكهيَنةرةكة(ان) و (ث) وَري ناوبةند ثيَوةنديي ئةو ثيَكهيَنةرانةي دةربرِينةكة ثيَكدةئيَنن
لة ضوارضيَوةي دةقدا ،ئةموو ئةوانة ثيَمان دةلَيَن :كة بارودوَخةكة بة ئوَي ئةسيتيَك
)(Lyons,1977:707ةوة"،ئةو رِستةية بة ثيَويس
)Vol.5, No.1 (May, 2018
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بارودوَخي ستةيتيظ .بةو وَرة دةشيَت ئةوة بطوتريَت ،كة ئةو رِستانةي تيَكةآلون لة نيَوان "ستةيتيييةتي" و
"ثرِوَطريَسيييةتي"دا دةبيَت وا وةربطرييَن وةك ئةوةي وةسفي دايناميكي بكةن زيادتر لة ستةيتيييةتي".
ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسييي لة كارة ستةيتييييةكاندا ،لة باري نةبووني نيشانةي ثرِوَطريَسيي ديار ،دةربرِينةكان

خويَندنةوةي ياواز و ئالَوَز وةردةطرن ،بوَية لةو بارانةدا ئةو كردةوةية بوَ بنياتي سيمانتيكي كارةكان دةطةرِيَتةوة .بةآلب
لةطةلَ كارة دةسكةوتةكاندا ئةوة بوَ رِووداني بارودوَخةكان لة ضركةيةكي تاكدا دةطةرِيَتةوة .بة

ي

((Falhasiri,2012:992يةوة ،ئةو برية بة تةواوي نةطوجناوة ،و قسةكاني خوَي لةسةر برِياري ئةوانةي فيَري ئينطليزي
دةبن و قسةكةرةكاني زماني دايكي بنيات دةنيَت ،و طوجناوييةتي ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسظ لةطةلَ ئةو دوو كاتةطوَريي كارانة

بة طوجناو دةزانيَت ،بة واتاي ئةوةي ،فوَرِمي ثرِوَطريَسظ لة كارة ستةيتيظ و دةسكةوتةكان لة رِستةدا بةكاردةئيَنن.
باثري خةريكة كليلةكة دةدوَزيَتةوة.

(أ)
(ب)

باثري "وا" وةآلمةكة دةزانيَت.

He is finding the key.
? He is Knowing the answer.

لة ئةنديَك باردا زماني كوردي وةك زماني ئينطليزي رِةفتار دةكات( )1و لةئةنديَك باري تردا نا ،ياوازييةكة لةوةداية،
كة قسةكةري ئينطليزي بة شيَوةيةكي سيستةماتيكي دةزانيَت لة كويَ نيشانةي ثروَطريَسظ دابنيَت و لة كويَ

نا ،ضونكة

ياوازيي رِيَزماني لة نيَوان كارةكاندا بةكاردةئيَنن ،لة كاتيَكدا لة كورديدا ئةو كارة ستةمة ،ئةوةش دةطةرِيَتةوة بوَ ئةوةي،
كة تا ئةب كاتة ئةو نيشانة ثرِوَطريَسييانةي لةب باسةدا دياريكراون ئةستيان ثيَنةكراوة ،تةنانةت باسيَكي تايةةتي لةسةر
ثرِوَطريَسظ بةدي ناكريَت ،تا بة ئوَيانةوة ثرِوَطريَسظ لة نا-ثرِوَطريَسظ يابكريَتةوة ،لة يةكي تـرةوة طــرفت سةبارةت
بة واتا و رِةفتاري نيشانةي ئيميتيَرفيَكتيييةتي "دة ــ" سةرئةلَدةدات ،كاتيَك دةبيين ئةو نيشانةية ،كة بةرانةةر بة "مي ــ"
فارسي دةوةستيَتةوة ،دةضيَتة سةر ئةموو كارةكان بة بيَ طويَدانة ئةوةي ض خويَندنةوةيةك وةردةطرن ،لة بةرانةةردا لة زماني
ئينطليزيدا ناكريَت ئةوة وةك كردةوة لة رِستةدا رِووبدةن .بةئةرحالَ ،لة (أ)دا "دوَزينةوة" لة ئةردوو زمانةكةدا دةتوانريَت
لةطةلَ فوَرِمي ثرِوَطريَسيدا بيَت ،بوَية لةب بارةدا كوردي لةطةلَ ئينطليزيدا رِيَكدةكةويَت ،و "خةريكة" بة واتاي كردةي
دةستيتيَكردن وَريَك لة ضا كي سةبارةت بة ثرِوَسةي دوَزينةوة ثيشان دةدات ،وةك بريكاري نيشانةي ثرِوَطريَسظ " "–ingكة
بة يارمةتي نيشانةي "دة ــ" بيَزياد و كةب ئةمان واتاي رِستةي بةرانةةري لة ئينطليزييةكةدا دةطةيةنيَت ،سةرةجناب وادةكات
كارةكة وةك رِووداويَك لة ثرِوَطريَسيدا مامةلَةي لةطةلَدا بكريَت .كةواتة ثرِوَطريَسيييةتي بةشيَك نيية لة واتاي كروَكي
نيشاني ئيميتيَرفيَكتييي

"دة ــ" ،ئةوةي ئةو كارة دةكات ئةوة موَرفيمي "خةريكة"ية ،لة لةكاتيَكدا كارةكة لة (ب)دا

"زانني" قسةكةري ئينطليزي ناتوانيَت لة فوَرِمي ثرِوطريَسيدا دةري بنِيَت .بوَية ،وةرطرتين نيشانة " "–ingو وةرنةطرتين
دةكريَت وةك ثرديَك بوَ دياريكرني ئيَلَيَك لة نيَوان كارة "ستةيتيظ" و "نا-ستةيتييةكان"دا بةكار بهيَنريَت ،لة كــاتــيَـكدا
( )1زوَرجـــار بـــة مةبةســـيت رِوونكردنـــةوةي زيـــادتر بـــة باشـــي دةزانـ ـ ثـــةنا بـ ـؤ بـــةر بةراوردكارييـــةك لـــةنيَوان كـــوردي و ئينط ي يـــدا
ببةين.
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سةبارةت بة نيشانةي "دة ــ" وا دةبينريَت وةك ئةوةي تةنيا وةك نيشانةي ئيميتيَرفيَكتيييةتي مامةلَة بكريَت نةك دةربرِيين
واتاي ثرِوَطريَسظ ،بوَية ،مةرج نيية كارةكان لة ئةردوو زمانةكةدا ،و لة ئةموو دةربرِينةكاندا لــةطــةلَ نــيــشــانةي "-
 "ingلة ئينطليزي و "وا ،خةريك ،سةرقالَ ،ئيَستا ،و لة ...بوون" لة كورديدا بطوجنيَن .لة خويَندنةوةي بارودوَخي
باسكراودا دةبيَت "دةق" و "نيةت"ي قسةكةر بة ئةند وةربطرييَن Yasuko ،ضةند منوونةيةكي لة كةسيَكي وةك Kerns
) (1991وةرطرتووة ،و باوةرِي واية ،كة ئةو كارانة بة شيَوةيةكي طش

طوجناونني لةطةلَ ثرِوَطريَسيدا ،بوَ منوونة:

( )1باثري وا ئةست بة كةسيَك لة سةر بانةكة دةكات( .نةطوجناو)
( )2باثري وا كةسيَك بة مسيَلَةكانييةوة دةناسيَتةوة( .طوجناو)
( )3باثري خةريكة ئؤتؤمةيَلةكة دةبينيَت( .طوجناو) بكةر لة ثرِوَسةي ضاوطيَرِان داية تا ئؤتؤمةيَلةكة بةينيَت"
ئوَكاري نةطوجناويةتي كارة دةسكةوتةكان لةطةلَ ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسيدا دةطةريَتةوة بوَ ئةوةي كات و ماوةدووري رِووداني

باروودوَخةكان لةطةلَ كارة دةستكةوتةكان كورختايةنن و بةو رِادةية نني ،كة ثرِوَطريَسظ ثيَويس

ثيَيةتي .لة ئةنديَك باردا

بوَ ئةنديَك ئةندامي ئةو طروثة طوجناوة.
(أ) شةمةندةفةرةكة دةطاتة ويَستطة (شويَين وةستان)ي امارة The train is arriving at platform 4. .4
(ب) مةليكةكة دةمرد.

(The quine was dying )quirk et al, 1985:209

(ث) وَن خةريكة دةطاتة لوتكةJane is just reaching the summit. (Rothstein, 2005:43) .
ثرِوَطريَسيي دةسكةوتةكان وةك ئةوةي لة (أ  ،ب  ،و ث)دا ثيشان دراوة ،ثرِوَطريَسيي ضاوةرِوانكراوة ،كاتيَك دةربرِينةكة
نزيك دةبيَتةوة بوَ خالَي مةبةست و ليَكدانةوةي بةدةستهيَناني ضاوةرِوانكراو دةكريَت .لــة منوونةي( ،أ  ,ب و ث)دا "
طةيشتين شةمةندةفةرةكة" ،و "مردني مةليك" ،و "طةيشتين وَن بوَ لوتكة" ،يةك بةرةو دوا ،دةبيَت ضاوةرِوانكراوبن وةك
رِووداويَكي طوجناو لة ئايندةيةكي نزيكدا .لة (أ) دةطوتريَت "خةريكة دةطات" ،لة (ب) دةطوتريَت "دةمرد" طةر دكتوَر
نةئاتةاية ،ئةوة دةقة ئةو خويَندنةوةيةي ثيَدةدات ،ئةطةر نا خودي كارةكة و بيَزيادةي زماني ،كارة دةستكةوتةكان لة طةلَ
ثرِوَطريَسيدا ناطوجنيَن ،بة ي زمانةوانةكانةوة كردةي وةرطرتن و بةدةستهيَناني زانياري ،وةرطرتن و بةدةستهيَنان ،لةو
بارانةدا ،بة داي ثرِوَطريَسظ دةوةستنةوة .بةرانةةر بة "دةطات و طةيشتة لوتكة" ،بة ئاساني لة ئينطليزيدا رِوونادةن ،ضونكة
ماوةي طةيشتنة سةر لوتكة و نةطةيشتين لة ماوةي يةك ئةنطاو زيادتر تيَناثةرِن ،ئةر وةك ئةوة واية ،كة لة كيَنِكيَي
رِاكردندا دةبينريَت ،كة ماوةي بردنةوةي يارييةكة لة يةك ئةنطاوداية لةسةر ئةوةي ياريكةر ثيَي خستةيَتة سةر ئيَلَي كوَتايي،
يان نا .ديارة ،وَري بةكارئيَناني دةربرِيين دياريكراو و مةبةس

قسةكةر لة بةكارئيَناني دةربرِيين دياريكراو ،ئةموو

ئةوانة ثيَكةوة كاريطةرن لةسةر طوَرِيين وَري بارودوَخ ،سةيري ) (Vlach, 1981:280بكة.
 :2 . 4 . 1كارة بة يَطةياندنةكان و ثرِوَطريَسظ
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واتاي ئةسيتيَك  ،ئاوبةشي لة زانياريي طوَشةنيطادا دةكات ،و ئةوةش بة ئوَي رِستةوة دةطوازريَتةوة .سيستةمي ئةسيتيَكت
ثيَمان دةلَيَت( :أ) كاب وَري رِووداو ،يان بارودوَخ قسةي لةبارةوة دةكريَت يان كراوة( ،ب) بة ئوَي تيَرِوانينةكانةوة دةتوانني
ئةوانة يا بكةينةوة( ،ث) ئةسيتيَكت تيَرِوانيين كاتي سةبارةت بة بارودوَخةكان بوَ ئيَمة دةطوازيَتةوة( ،ت) ئةسيتيَكت
تيَرِوانيين كةسيية ،ئةوة قسةكةرة برِيار دةدات بة ض طوَشةنيطايةك (واتة ثيَرفيَكتيظ يان ئيميتيَرفيَكتيظ) نامةكةي بوَ
بةرانةةر بنيَريَت .ديارة ،واتاي ئةسيتيَكت دةكريَت بة ئوَي دوو يةنةوة بطوازريَتةوة ،يةكةب بة ئوَي فوَرِمة زمانييةكان ،و دووةب
بة ئوَي نةري

ثراطماتيكييةوة ،سةرنج لة ( )1و ( )2بدة ،كة ئامااةن بوَ ئةمان رِووداو بةآلب بة تيَرِوانيين كاتي

ياوازةوة:
()1

ئازاد دويَين ثةجنةرةكةي دروستكرد.

()2

ئازاد دويَين ثةجنةرةكةي دروستدةكرد.

لة ()1دا ،بارودوَخةكة ثيَرفيَكتيية و كوَتايي ثيَهاتووة ،قسةكةر لة ديوي دةرةوةوة بارودوَخةكة وةك يةك دانةي يةكطرتوو
لة سةرةتا ،ناوةرِاست و كوَتايي ،دةبينيَت ،لة ()2دا بارودوَخةكة ئةسيتيَك

ئيميتيَرفيَكتيييةتي و لة فوَرِمي ثرِوَطريَسظ داية،

قسةكةر لةويَ بة يَمان دةئيَليَت ،بوَية زانياريي تةواومان سةبارةت بةوةي ،كة دةبيَت كردةوةي دروستكردن تةواو بووبيَت يان
نا نيية .لة يةكةي ترةوة ،لة ()1دا ةخت لةسةر سةرةتا و كوَتايي بارودوَخي دروستكردن كراوةتةوة و طرنطييةك بة
ناوةروَك نةدراوة ،لة ()2دا لةبةرئةوةي بارودوَخةكة ةخت لةسةر خالَيَك دةكاتةوة كة نة سةرةتاية و نة كوَتاية ،واتة
بةشيَكي غةيري ئةو دوو خالَة ثيشان دةدات ،لة ئةردوو رِستةكاندا ماوةي طوَشةنيطاي ئةو خالَةي قسةكةر ةخ

لةسةر

دةكاتةوة زانياري بنيات دةنيَت سةبارةت بة رِووداوي طوجناو بوَ ئةو كةسةي رِستةكة وةردةطريَت .ئةو دوو يةنة دوو ثيَكهيَنةري
سيستةميةتيي ئةسيتيَك
دائاتوو

ثيَكدةئيَنن .داياطرامي (:)1
كاتي قسةكردن

(أ)

ئازاد ثةجنةرةكةي دروستدةكرد.

(ب)

(ث)

كة باثري ضوو (ئازاد ثةجنةرةكةي دروستدةكرد)
لةب داياطرامةدا ،خالَي (أ) ئيَماية بوَ كاتي قسةكردن ،كة دةكةويَتة مةوداي رِانةبردووةوة ،خالَي (ب) ،دةكةويَتة مةوداي
كاتي رِابردوو و ئةو خالَةي ،كة تيَيدا "ئازاد ثةجنةرةكةي دروستدةكرد" ،رِوويداوة ،لة ئةمان كاتدا رِووداويَكي تر ،كة
بريتيية لة "ضووني باثري" ،كة رِوودانةكةي دةكةويَتة ناوةرِاس
)Vol.5, No.1 (May, 2018
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تيَدةطةين ،كة لة رِستةيةكي دياريكراودا دةشيَت دوو طوَشةنيطاي ياواز" ،ئيميتيَرفيَكتيييةتي" و "ثيَرفيَكتيييةتي"
يَطةيانةيَتةوة:
بة ثةلة

()3

باثري ثةجنةرةي دروستكرد.

()4

باثري لة ثةجنةرة دروستكردندا بوو .بة ثةلة

()5

ئازاد رِادةكات.

()6

ئازاد طرةوةكةي بردةوة.

()7

ئازاد زاني كة نامةكةب سووتاندووة.

رِستةكاني سةرةوة ،يةنيَكي تر لة سيستةميةتيي ئةسيتيَك

ثيشان دةدةن ،كة ياوازة لة رِستةكاني ( )1و ( ،)2بوَ

منوونة :لة ( )3دا وَري بارودوَخي يَةة يَكردن (لة فوَرِمي ثيَرفيَكتييدا) ثيشان دةدات ،لة كاتيَدا ( )4بارودوَخي
ثرِوَطريَسيظ (لة فوَرِمي ئيميتيَرفيَكتييدا) ثيشان دةدات ،رِستةي ( )5وَري بارودوَخي ضا كي )6( ،وَري باروودوَخي
دةستكةوتة ،و ( )7بارودوَخي ستةيتيظ يةك بةرةودوا ،ثيشان دةدةن ،كةواتة رِستةكان لة ()3ةوة بوَ ( )7وَري بارودوَخ بة
تايةةمتةندي و سيمانتيكي كاتي ياوازةوة ثيشان دةدةن .رِستةي ( )3و ( )6خويَندنةوةي تيَليك و رِستةكاني ( )5( ،)4و
( )7خويَندنةوةي ئةتيَليك وةردةطرن ،رِستةكاني ( )3وة بوَ ( )6رِةطةزي ضا كي لةخوَدةطرن ،بةآلب ( )7وةك بارودوَخي
ستةيتيظ تايةةمتةنديي دايناميكي ون دةكات.
 :5 . 1سيمانتيكي كارةكان
 :1 .5 . 1بنياتي ديوي ناوةوةي كارةكان لة كورديدا
فوَرِب ،واتا و بنياتي سيمانتيكي كارةكان لة زماني كورديدا ئةموو ضوونيةك نني ،بوَ منوونة ،فوَرِمي تيَنسي رِانةبردوو لة
"دة ــ  +رِةط" ،و فوَرِمي تيَنسي رِابردوو لة "رِةط - +ا- ،ت- ،د- ،و- ،ن" بنيات دةنريَن .ديارة ياوازي لة فوَرِمي كارةكاندا
ئوَكارن لة بةرئةمهيَناني سيمانتيكي ياواز ،كةواتة ئةردوو ثيَضةوانةي يةك ين ،ئةوة بة شيَوةيةكي بنياتي لة كورديدا
فوَرِمي تيَنسي رِابردوو نيشانة كراوة ،بةآلب فوَرِمي تيَنسي نا-رِابردوو نيشانة نةكراوة ،ئةموو فوَرِمةكاني تري ثرِوَطريَسظ ،لة
"رِانةبردوو" و "دائاتوو"دا ،بنياتي فريَزين و نيشانة نةكراون ،ئةوة دةقة واتا و ئةركي ئةر يةك لةوانة يةكاليي دةكاتةوة،
بة ئةو وَرة دابةشكردني كارةكان بوَ رِابردوو ثيَضةوانةي نا-رِابردوو باش ين دابةشكردنة ،كة ئةموو فوَرِمةكاني تر ،واتة
رِابردوو و نا-رِابردوو دياري بكات ،ئةموو ثيَكةوة دةكريَت ثيَيان بطوتريَت فوَرِمي دووةب ،كة سةر ةب فوَرِمي كاري كوردي
ثيَكدةئيَنن.
سةبارةت بة واتاي سيمانتيكي كارةكان ،واتاي رِانةبردوو لةسةر ئةوة كورت دةبيَتةوة ،كة ةخت لةسةر رِووداو ،كردةوة،
ضا كي ،يان ئةبووني بارودوَخيَك دةكاتةوة ،يان وةسفيان دةكات لةكاتي ئيَستادا .لة كاتيَكدا ،واتاي تيَنسي ئايندة :وةك
فوَرِميَكي ثيَكهيَنةري و رِةطةزي بناخةيي تيَنسي رِانةبردوو مامةلَةدةكريَت و باس لة كردةوةيةك يان ئةنديَكجار بارودوَخيَكي
)Vol.5, No.1 (May, 2018
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ضاوةرِوانكراو دةكات ،كة دةكةونة دواي كاتي ئيَستاوة .بةشيَك لة بارودوَخة ئايندةكان زانياريي موداليَتيمان دةدةنيَ ،سةبارةت
بة دةربرِيين "ئيَستا" لة دوو يةنةوة سةيري دةكةين ،يةكةب دةشيَت بريتيةيَت لة ضركةساتي قسةكردن و دووةب ،ئةر كاتيَكي
دريَذبووةوة ،كة ئاسايي ضركةساتي قسةكردنةكةش لةخوَ دةطريَت ،واتة كراوةية ،دةشيَت دريَذبةيَتةوة تا ئةنديَك يان
ماوةيةكي لة ثيَ كاتي قسةكردن و دواي قسةكردني بطريَتةوة .ئةوة مةر ي دياريكردني "ئيَستاية" ،كة دريَذبوونةوةكةي
بوَ دواوة و ثيَشةوةش بيَنِانةوة و بةردةوامة .ئةوةش ثيَضةوانةي رِابردوو و دائاتوو نيية ،ئاسايي بنياتي سيمانتيكي نا-
رِابردوو وا دةكات كة خويَندنةوةي ئةميشةيي  Timelessوةربطريَت .رِابردوو

()1

ةخت لةسةر كردةوة يان بارودوَخي كوَتايي

ثيَهاتوو دةكاتةوة ،كة بارودوَخةكان وةك يةك دانة ،كة سةرةتا ،ناوةرِاست و كوَتايي لةخوَدةطريَت ،ماوةيةك زووتر لة ئيَستا
رِوويانداوة ،و ئيَستا لةخوَناطرن.
 :2 . 5 . 1رِانةبردوو دةتوانيَت ،ئامااة بوَ ئايندةش بكات
( )1لةو رِستانةي وةك سةربةخوَ رِةفتار دةكةن ،ئامااةكردن بوَ ئايندة بة ئوَي تيَنسي رِانةبردووةوة ،لة ناوكي واتاي ئةنديَك
كاري لةو وَرةي كورديدا بةدةردةكةويَت ،بوَ منوونة :ئاتن ،رِوَيش  ،طةيش  ،بة يَهيَش  ،دةستيتيَكردن ،كردنةوة و ئةولَدان،
و ئي تري لةو وَرة ،ضونكة ،زيادتر ضركةساتني ،واتة ناتوانن مةودايةكي فرةوان داطري بكةن ،بةلَكو تةنيا لةسةر خالَيَك
رِوودةدةن ،كة توانس

فرةوانةوونيان نيية ،ئاتن و طةيش بة داناني يةكةب ئةنطاو بوَ ئةو شويَنةي مةبةستة بوَي بيَت يان

ثيَي بطات ،تا ئةو كاتة دةبيَت بلَيَني :كة ئةوة نةئاتن و نةطةيشتنة ،ئةوانة لة ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسيدا رِوودةدةن و وةك كاري

ضا كي مامةلَة دةكريَن.
( )2ئةر ضا كييةك بة ئوَي كارةكاني ( )1دةربنِدريَت ،بة ثالني رِابردوو و ئيَستايييةوة بةندن ،بوَية ،وا دةردةكةون ،كة لة
سنووري ثالني ئيَستايي رِزطاريان نةبووة ،وةك ئيَستايي مامةلَة دةكريَن .رِاس

ئةو بوَضوونة كاتيَك دةردةكةويَت ،كة بةو

كارانة بةراورديان بكةين ،كة لةباري ئاساييياندا ةخت لةسةر رِووداوي ئايندة ناكةنةوة ،بوَ منوونة :خويَندن ،دروستكردن،
و  ...يان كارة ستةيتييةكان ،كة مةودايةكي فرةوانيان دةويَت تا لة ثرِوَسة و بارودوَخيَكدا بن ،كة دريَذبةيَتةوة ،تا رِابردوو و
ئايندةش بطريَتةوة  ،بوَية ،توَ زةمحةتة ناوةروَكي رِستةيةكي وةك "من بةياني ئةوة دةزامن" ،بة طوجناو بزانيت ،طةرضي لة
دةربرِينيَكي تري وةك " من ئةولَدةدةب ئةوة بزامن/تيَةطةب" .طوجناوة.
) (1ســـةبارةت بـــةكاري رِابـــردوو ئـــةوة تـــةنيا فــوَرِمي ســـادة ناطريَتـــةوة بـــةلَكو هـــةموو فوَرِمـــةكاني رِابـــردوو لـــة كورديـــدا دةطريَتــةوة ،لـــة
نيَويانـــدا رِابـــردووي دوريـــش دةطريَتـــةوة ،واتـــة هـــةموو ف َورِمـــة دووةميـــةكانيش لةطـــة َِ رِةطـــةزة كروَكييةكـــة ،كـــة رِابـــردووي ســـادةية،
دةطريَتــــةوة ،هةنــــديَك فـــوَرِمي كــــاري رِابــــردوو بــــة شــ ـيَوةيةكي نــــةرييت ثيَيــــان دةطوتريَــــت مــــةرجي ،و لــــة يَـــر ناونيشــــاني moodدا
مامةلَــةيان لةطةلَــدا دةكريَــت .لةكورديــدا ضــةند ف َورِميَكةــان هــةن ،كــة جــةخت لةســةر ئــةو  subjunctive moodانــة دةكةنــةوة ،كــة

ئةوانـــة وةك تيَنسـ ـيَكي تايبـــةت و ديـــار مامةلَـــة دةكـــريَن ،وةك لـــة زمـــاني ئينط ي يـــدا زمانـــةوان "imaginative use" Jesperson

واتـــة بـــةكارهيَناني خـــةيالَي بـــةكاردةهيَنيَت .هـــةروةها زمانـــةوان  Twaddellبـــة هـــةمان شـ ـيَوة ئـــةوة وا دةبينيَـــت ،وةك دانةيـــةكي ئـــةو
سيَ بةكارهيَنانةي  modificationسنوورداناني واتا طوَرِاننب.
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( )3لة رِستةي ئالَوَزدا ،ئيَماي ئامااةكردن دةدريَتة دةست رِستةي ناسةرةكي" ،بة تايةةت لة كلوَزي كاتي و مةر يدا ،كة بة
"ئةطةر"" ،كاتيَك"" ،لةدوايدا" و  ...دةستيتيَدةكةن ،)Ota,1963:20-21) ،بوَ منوونة" :ئةطةر بيَت ،ديارييةكةب بوَ
دةئيَنيَت" ،ضاوةرِوانةة تا ديَت"" ،بة ئيواب ،ئيواخوازب .. ،كة كورد بةيَتة خاوةني دةولَةت" ،و ئةروةئا. ...
ئةو ئاوةلَكارانةي لةطةلَ كارةكاني رِانةبردوودا رِوودةدةن و لةطةلَ ئةسيتيَك
كاتةدا"" ،لة حالَي حازردا" ،ئةوانةش ،كة لةطةلَ كاري رِابردوو و ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسيدا دةطوجنيَن" :ئيَستا"" ،لةب
ثرِوَطريَسيدا رِوودةدةن" :دويَين"" ،دوو رِوَا

ثيَ ئيَستا"" ،لةو رِوَاانةدا .. ،ئةنديَك ئاوةلَكار ،بوَ منوونة :اريَك ،لة رِابردوودا ،لة ثيَ  ...،بة نارِووني ئامااة بوَ
رِابردوو دةكةن ،بوَ منوونة" :باوةرِب نةدةكرد رِوَايَك ثيَويستت بة كاريَكى وةئا دةبيَت" ،و ئةوانةي لةطةلَ ئايندةدا
بةكاردةئيَنريَن و لةطةلَ ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسيدا رِوودةدةن ،بوَ منوونة" :شةممةي دائاتوو رِادةكات" و ئةوةئا. ...

ئةنديَك ئاوةلَكار لةطةلَ كاتي قسةكردندا ناطوجنيَن ،بوَية ضاوةرِواني "ثرِوَطريَسظ"يان ليَناكريَت" ،دوو ئةفتة"" ،لة
كاايَر يةكدا"" ،لة دووشةممة"" ،لة بةيانيدا"" ،لة 1960دا" ،ئةو ئاوةلَكارانةي بةردةوامييان ئةية ،بوَ منوونة:
ئةميشة ،بة بةردةوامي ،عادةتةن ،زوَر ار ،ئةنديَكجار ،ئيَستا و دواتر ،دةطمةن ،قةت ،سيَجار ،ئةموو كاتيَك ...،ئي
ئامااةكردنيَكيان بوَ كاتي قسةكردن تيَدا نيية ،دةتوانن لةطةلَ رِانةبردووي سادة و رِابردووي سادةدا رِووبدةن ،بوَية بة
دةطةمةن لةطةلَ ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسيدا دةطوجنيَن" .دة ــ" ئامااة نيية بوَ رِانةبردوو ،ضونكة برِيار تةنيا لة ي "دة ــ"

نيية ،بةلَكو قةد ،رِةط و دةق زيادتر ئةو برِيارة دةدةن ،كةواتة ئةوة لةطةلَ ئةردوو تيَنسي رِابردوو و نا-رِابردووش
بةكاردةئيَنريَت ،ئةوةي ياي دةكاتةوة ئةوةية ،كة لة رِابردوودا دةضيَتة سةر "ضاوطي نوني قرتاو" ،و ثيَوةنديي بة ثيَكةوة
رِووداني ئامااةكةري كاتة ،كة دةتوانريَت ثةيوةست بة كاتي قسةكردنةوة دياري بكريَت ،ئاسايي ،سروش

بابةتي وشة ،يان

دةربرِين ،ئةنديَك بةلَطة سةبارةت بة تيَنسي دياريكراو بة دةستةوة دةدةن.
سةبارةت بة نيشانة و نيشانةنةكراو ،ئةو كاتةطوَرييةي ،كة ةخت لةسةر ئيَستايي و ئامادةبووني  Aدةكاتةوة ،نيشانة
كراوة ،و بة ثيَضةوانةوة خويَندنةوةي نيشانةنةكراوي ةخت لةسةر  Aناكاتةوة ،بةو ليَكدانةوةية ،تيَنسي رِانةبردوو لة
كورديدا نيشانة نةكراوة .ئةو دةربرِينانةش ،كة دةكريَت طوجناو بن لة رِابردوو ،ئيَستا و ئايندةشدا ،ئةوة وةك ئةبةدي مامةلَة
دةكريَن.
سةبارةت بة تيَنسي رِانةبردوو دةطوتريَت :كة ئةردوو  Non-committal and Neutralبيَاليةن و نامولتةزمية،
بة تايةةت لةو بارانةدا ،كة طوجناوبوو لةطةلَ ئامااةكةرةكاني كاتي رِابردوو ،رِانةبردوو و ئايندةدا ،طةرضي فوَرِميَكي تايةةت
و دياريكراو نيية ةخت لةسةر  Timelessnessئةبةديةت بكاتةوة ،بةلَكو زيادتر فوَرِمي نا-رِابردوو بوَ ئةو مةبةستة
بةكاردةئيَنريَت ،دةشيَت فوَرِميَك وةك ئةرك و وةزيفةي دوو يةن ثيشان بدات .لة زماني ئينطليزيدا  Twaddellلة
)(Ogihara,1996:330ةوة ،سيَ بةكارئيَنان بوَ ئةو طوَرِانكاريية يا دةكاتةوة ،بوَ منوونة ،ثياو لة "ثياوةكان وةك يةك
دةخولَقيَن" ،كة ئةردوو رِةطةز دةطريَتةوة ،لة كاتيَكدا لة "ثياو ئةميشة ئةلَخةلَةتيَنةرة" ،تةنيا رِةطةزي ثياو دةطريَتةوة ،بة
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"ثيَكهيَنةري كروَكي سيمانتيكي رِانةبردووي سادة نيية ،بةلَكو

ئامااةكةرة ،دووبارةبوونةوة و نةريت ،كة ئةموو فوَرِميَكي رِانةبردوو دةطريَتةوة ،رِوودةدةن ،زوَر ار ئةو ئاوةلَكارانةي لةطةلَ
رِانةبردووي سادةدا بةكاردةئيَنريَن زيادتر وةك لة تيَنسي رِابردوو .رِانةبردووي سادة بةوة لة رِانةبردووي ثيَرفيَكت
يادةبيَتةوة ،كة دووةميان ثيَوةندي و مامةلَة لةطةلَ ماوةيةكي كاتدا دةكات ،كة دريَذدةبيَتةوة بوَ رِابردوو لة ئيَستاوة ،بوَية
مةيلي بة ي رِابردووداية ،رِانةبردووي سادة مامةلَة لةطةلَ ئيَستا و دائاتوودا دةكات و مةيلي بة ي بةرةو ثيَشةوة ئةية.
بنياتي سيمانتيكي كارةكاني وةك "ئيواخواس "" ،حةزكردن"" ،مةبةستةوون"" ،نيازبوون" ،و ...ثيَماندةلَيَن :ئي شتيَك
بةدةستنةئاتووة ،و مةيليان بةرةو دائاتوو زيادترة وةك لة رِابردوو.
 :3 . 5 . 1سادة بة ثيَضةوانةي ثرِوَطريَسية
فوَرِمي ثرِوَطريَسظ ةخت لةسةر كردةوةيةك دةكاتةوة ،كة لة ثرِوَسةداية ،ئيَستا ،لةسةر  ...يان لة مةوداي ئةنديَك كات
لة رِابردوودا ،ثرِوَسة واتاي ئةوةية ،كة كردةوةكة ثيَش رِوويداوة ،ئيَستاش دة وولَيَت بةرةو ثيَشةوة بةرةو تةواوبوون ،بةآلب
ئيَشتا نةئاتووةتة تةواوبوون .بةو وَرة ثرِوَسةكة ئاوبةشي لة بةردةوامي و طةشةكردني كردةوةكة بةرة و تةواوبوون دةكات.
بوَية ،بيَزيادةي زمانى ،ثرِوَطريَسظ بة زوَري كردةوةيةكي دايناميك و ئةتيَليكيية .فوَرِمة سادةكان كردةوةكة وةك ئةموويي
(يةك كيتلةيي) ثيشان دةدةن .واتاي كرِوَكي فوَرِمي ثرِوَطريَسظ طرف

زوَر ئالَوَز رِوون دةكاتةوة ،بة تايةةت ئةوةي ثيَوةنديي

بة رِةطةزي سيمانتيكي كرِوَكي فوَرِمي ثرِوَطريَسظ و ثيَوةندييةكاني بة واتا وةرطرياوة ياوازةكانةوة ئةية ،بوَ منوونة:
كارةكاني" ،بريكردنةوة"" ،زانني"" ،دةركةوتن"" ،ليَضوون"" ،بوون"" ،ثيَويستةوون" ،و  ...ئةموو لة فوَرِمي ثرِوَطريَسيدا
رِوونادةن .ئةوةي ثيَكيانةوة كوَدةكاتةوة ،ئةوةية ،كة ةخت لةسةر بارودوَخيَكي دياريكراو دةكةنةوة ،كة ئاورِةطةز و
ئاوتومخن ،و ثيَيان دةطوتريَت :كارة ستةيتييةكان ،بوَية لة ووآلن و بةرةو تةواوبووندا نني ،و بة دةطمةن لة ثرِوَطريَسيدا
رِوودةدةن ،لةبةر ئةوة لة رِستةيةكي وةك "من بريب ديَتةوة" واتاي ئةوةية كة "من لة بارودوَخيَكي ئةبووني بريئاتنةوةداب"،
نةك ئةوةي من لة كردةوةي دووبارة وةبريخوَئيَنانةوةب"" ،من لة بريب ضوو" واتاي "من لة بارودوَخي ئةبووني بريضوونةوةب"،
نةك "من لة كردةوةي ونكرني بريةوةرييةكامن".
ثرِوَسة بة واتاي طوَرِاني ئةميشةيي و طرنط ين تايةةمتةندييةكاني طوزةري و كاتييةتني ،بوَ منوونة:
(أ) من ئيَرة بة يَدةئيَلَم.

(ب) خةريكة ئيَرة بة يَدةئيَلَم.

(أ) بوَ ماوةيةكي دوور و دريَذ و (ب) بوَ ماوةيةكي كورت و تايةةمتةنديةتيي تيَيتةرِيين ئةية ،طة لةوة (أ) واتاي ئةوةش
دةدات ،كة شويَنةكة ئي بكةرة و شويَين ئةميشةيي و يَنشيين نةريتيي ئةوة .لة (ب)دا ،ئةو شويَنة شويَين ئيَستاي منة و
دةشيَت بة شيَوةيةكي كاتي لةو شويَنة بووبيَتم .ئةوانة ثيَكهاتةي واتاي كروَكيي كارةكانة ،و ياوازييةكة لة نيَوان فوَرِمي
ثرِوَطريَسظ نا-ثرِوَطريَسظ داية.
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ثرِوَسة واتاي ناتةواوبوونة ،ئةو ساتةي ،كة تةواو دةبيَت ،ئةموو ووآلنةكة لة كاردةكةويَت و باآلنسةكة بؤ شويَين خوَي
دةطةرِيَتةوة .ئةو كارانةي بريي سروش

تةواوبوونيان تيَداية ،كاتيَك لة فوَرِمي ثرِوَطريَسيدا رِوودةدةن بريي تةواوبوونةكة

ديَتة ثيَشةوة ،طةرضي ئةموويان ئةوةيان نيية ،بوَ منوونة" :ايان"" ،بةردةوامةوون"" ،ضاوةرِوانكردن" ،ئةوانةن ،كة كةسيَك
ضاوةرِوان دةكات رِوَايَك مبريَت ،يان بةو مةبةستة بطات ،كة ضاوةرِواني دةكات ،بة تايةةت لةو بارانةدا ،كة ثيَوانةي
تةواوبوون ،ثيَضةوانةي ناتةواوبوونة ،واتاي فةرئةنطي كارة يَطريةكان ئاوبةشي لة ياوازي لة نيَوان تةواوبوون ــ
ناتةواوبووندا ناكةن ،ضونكة ئةوانة ،بريي طةيش بة طوَأل و مةبةستيان تيَدا نيية.
ثرِوَسة ثيَويس

بة ماوةدووري ئةية ،تا طةشة بة خوَي بدات .كةواتة ثرِوَطريَسظ ،دوو يةنة( ،أ) ةخت لةسةر ثرِوَسة

دةكاتةوة ،و (ب) بريي ماوةدوري لة خوَدةطريَت ،ماوةدووري تاكة تايةةمتةنديي ثرِوَطريَسظ نيية و ثيَويس

بة بةردةوامي و

طةشةكردني يَطري و ئةميشةيي و بةردةوامي ئةية ،ثرِوَطريَسيظ ةختكردنةوةيةكي زيندوو لةسةر وةسفةكة زياد دةكات و
ةخت لةسةر بريي ثرِوَسة دةكاتةوة ،ئةوةي وةك ئامااةكردن كاردةكات ثيَويس

بةوة نيية كات بيَت ،بةلَكو دةشيَت

كردةوةيةكي تر بيَت" .نازةنني بة دةنطي بةرز طوَراني دةطوت ،لة كاتيَكدا ئيَمة قامثان دةشت" .ثيَوةندي لة نيَوان ئامااةكردن
بوَ كات يان ثرِوَسةي كردةوةكة بة ئوَي ثرِوَطريَسيةوةية ،و ئةردوو "ثيَكةوة دةردةكةون".
(أ) بوَ ماوةي سيَ كاايَرة قسةي نةكردووة.

ياوازة لةطةأل:

(ب) خةريكي قسةكردن نةبووة بوَ سيَ كاايَر.
يةكةب نكؤلَي لة رِووداني بريي كردةوةي "قسةكرن" دةكات لة ماوةيةكدا ،كة دريَذ دةبيَتةوة بوَ سيَ كاايَر .لة كاتيَكدا لة
دووةمدا نكؤلَي لة ثرِوَسةي بريي قسةكردن دةكات ،كة بوَ سيَ كاايَر دريَذ دةبيَتةوة.
 :4 . 5 . 1دةربرِيين موَرفوَسينتاكتيكي ثرِوَطريَسظ
دةشيَت ثرِوَطريَسظ بة ضةندان رِيَطةوة دياري بكريَت ،لةوانة:
(أ) دةكريَت بة ئوَي ئاميَري "موَرفوَسينتاكتيك"ةوة دياري بكريَت ،ئةو ئاميَر و بةندانة لة كورديدا دةكريَت بة نيشانةي
ئيميتيَرفيَكتييي "دة ــ"وة بريي ثرِوَطريَسيظ بطوازنةوة.
(ب) يةكيَكي تر لةو رِيَةازة ضاوةرِوانكراوانةي بة ئوَيةوة بريي واتاي ثرِوَطريَسظ لة دةرةوةي "كار"VP-ةوة ،دةردةبرِدريَت
ئةوة بة ي )(Bertinetto et el,2000:520ةوة دةكريَت بة ئوَي ئاوةلَكاريَكي وةك "لةب كاتةدا" ،بيَت .ديارة ئةوة لة
ئةنديَك زماندا بة تايةةت ئةوانةي ،كة ئامرِازي موَرفوَسينتاكتيكي دياريكراو (نيشانةي ثرِوَطريَسظ)يان نيية ،رِوَلَي طةورة
دةبينيَت و بريي سيمانتيكي فرةواني ثرِوَطريَسظ دةطوازيَتةوة Blansitt (1975) .لة (Bertinetto et el, 2000:
)521-524ةوة ئةو ثوَلكردنانةي موَرفوَسينتاكتيك دياري دةكات:
()1

ثرِوَطريَسيي ثيَشطر و ثاشطر :تاكة زمانيَك ،كة ثرِوَطريَسظ بة ئوَي "ثيَشطر" و "ثاشطرةوة" دةردةبرِيَت ،ئةوة

زماني  Cali si-yor-duية ،تا رِادةيةك ئةسيتيَك
)Vol.5, No.1 (May, 2018
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 He was working = Work-YOR:PSTبة واتاي "ئةو كاري دةكرد"
( )2فريَزي كاري لةطةلَ ئوَطزيلةريدا
منوونة بوَ ئةو وَرةي ثرِوَطريَسظ دةكريَت لة زمانةكاني وةك Catalan, English, Italian, Brazilian
 Portuguese. Spanish, Kalmyk and Krachai,و كوردي بةدي بكريَت.
زماني ئينطليزي:
زماني ئيـسـيتاني:

 = Peter is writing a letterثيتةر (وا) نامةيةك دةنووسيَت.
chia
girl

con una
a

زماني ئــيــتـالَي:

hablando

Estaba

Was: ISG
talk: GER
with
 = I was talking with a girlمن لةطةلَ كضيَك قسةب دةكرد.
lavorando

sta

Lei

She
is
work:GER
 = She is workingكضةكة وا ثياسة دةكات
زماني كــوردي:
()3

نازةنني خةريك/سةقالَ ي كاركرد ن  +ــ ة/بوو/دةبيَت.
رِةوت و ووآلنةوةيان ئةية يان دةربرِينيَك ،كة كارة وو َوةكاني تيَدا

فريَزي كاري لةطةلَ ئةو كارانةي توانس

رِوودةدات ،بوَ منوونة" :وةرة  ،برِوَ" ،وةك ئوَطزيلةري ،كة ثيَوةندييان بة واتاي ثرِوَطريَسيةوة ئةية ،و دةتوانن واتاي تري
ثيشان بدةن ،تةنانةت كاتيَك ،كة ئاميَري ئةقيقي ثرِوَطريَسظ فوَرِب

وةك "ئجومي/ثة ماري" يان "ئايندةي نزيك"ي

دةكةن ،ئاستةمة لةبري يةك و لةئةمان دةقدا بةكاربهيَنريَن ،لةطةلَ بنياتي ئةو فريَزانةي ،كة بة ئوَي كاري ياريدةدةر،
واتة ،كاري ""isةوة ليَكدةدريَن .تايةةمتةندييةكةيان ئةوةية ،كة ماوةدووري دةردةبرِن زيادتر لة واتاي ثرِوَطريَسظ لة نيَو
ضةقدا ،بوَ منوونة ،دةطوتريَت" :طةرمي كرد" ،واتة طةرما ئات" ،كة تارِادةيةك واتايةكي ثة ماري و ضوونةناوةوة
وةردةطريَت ،طةرما دريَذةي كيَشا ،دةربرِيين "دريَذةي كيَشا" وادةكات ،كة واتاي ثرِوَطريَسظ لة بنياتيَكدا بةر ةستة بكات،
دواتر كاري تر ،كة وةك كاري ئارِاستة و خاوةن واتاي ووآلو مامةلَة دةكريَن ،بوَ منوونة" :ثياسةكردن"" ،دةورةدان" و
"خوخلواردنةوة"" ،باثري بة دةوري باخةكةدا خول دةخوات" .لة سويديدا دةطوتريَت:
Han sitter
och
laser
tidning-en
He sits
and
reads newspaper-the
” “he is reading news paperدانيشتووة و رِوَانامة دةخويَنيَتةوة.
بةشي يةكةمي رِستةكة "(ئةو) دانيشتووة" واتاي "ئيَستا" دةدات يَطةي " "is -ingئينطليزي دةطريَتةوة ،و واتاي ئةوة
دةدات كة لة كاتي حازردا كةسيَك دانيشتووة ،و لة كردةي رِوَانامة خويَندنةوة داية.
 :6 . 1كارة تيَليك ،ئةتيَليك و ثرِوَطريَسيةكان
 :1 . 6 . 1ثرِوَطريَسظ و خويَندنةوةي سنورداركردن
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لة رِستةي دياريكراودا ،كاتيَك كلوَزي سةرة لة فوَرِمي ثرِوَطريَسيدا دةبيَت ،خويَندنةوةي سنورداركردني سةرة طوجناو نيية،
بوَ منوونة ،بة شويَن ()Bertinetto et elدا.
(أ) ئازاد ئةميشة نامةيةك دةنووسيَت ئةر كات ،كة لة كاف ياكةبوو.
وةسفي ئةتيَلي ضاوةرِوانكراو" ،نامةيةك دةنووسريَت" ،ئةر كات لة كاف ياكة بووني ئةبوو ،بة واتاي ئةوة ديَت ،كة
زانياريي تةواو لةبةردةستدا نابيَت ،ئةروةك ضوَن طةرةن

ئةوةش نادريَت ،كة شتيَك رِوونادات و نابيَتة ئوَي ئةوةي

"نامةنووسني" نةطاتة خالَي كوَتايي ،طة لةوة" ،ئةميشة" ةخت لة بيَسنووري ئةو نامانة دةكاتةوة ،كة دةكريَت بة
شيَوةيةكي بيَ كوَتايي دووبارةبةنةوة ئةر كات بكةر لة كاف ياكةبوو ،بوَية ناتوانني مةودايةك بوَ دياريكردني ضةنديةتيي
نامةكان بةدةستةهيَنني ،ئةوة تايةةمتةنديي ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسية ،كة ئةميشة (بة بيَ زيادةي زمانى) خويَندنةوةي

ئةتيَليكي( )1بةخوَيةوة دةطريَت ،لةبةرئةوة دةكريَت وا ثيَشنياز بكريَت ،كة "ثرِوَطريَسظ" ناتوانيَت وةك سنورداركةر و لة زوَر
باروزروفدا كاربكات .لةو وةسفةي سةرةوةدا ياوازيي ئوَنتوَلوَ ي (و ودي) لة نيَوان ضاوةرِوانكردني تيَليك و ئةتيَليكدا،
ضاوةرِوانكردني تيَليك مامةلَةيةكي سادةي ثيَدراوة كاتيَك ئةوانة بابةت و ش

زةريي/وردن ،ضاوةرِوانكردني ئةتيَليكي وةك

بوونةوةري ئةتؤميك/ورديلة دةردةكةون بة نيسةةت وةسفي تيَليكي ضاوةرِوانكراوةوة.
 :2 . 6 . 1تايةةمتةندييةتيي سيمانتيكي ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسظ

ئةركي سةرةكي ثرِوَطريَسظ لة ئةر زمانيَكدا ،ئةوةية ،كة بكةر ئةميشة لة ناوةرِاس

ضا كييةكةدا دادةنيَت ،بوَية

دةبينني ،كة بنياتي ثرِوَطريَسظ لةطةلَ كارة دايناميكييةكاندا دةطوجنيَت ،زيادتر وةك لةطةلَ كارة ستةيتييةكان ،ئةو
رِةطةزانةي خوارةوة بة ئاشكرا و نائاشكرا لـة بـنـيـاتي ثـرِوَطـريَـسـيـدا دةبـيـنـيـن .بـوَ نـموونة( :أ) بكةريَك( ،ب) شويَين
رِووداني بارودوَخ (ث) ناوةرِاس

بارودوَخ (ت) ضا كييةك (د) لة كاتيَكي ئامااة بوَكراودا .بريي شويَين دةشيَت بة ئوَي كاري

ياريدةدةرةوة دةربنِيَت ،بوَ منوونة :دانيشتةوو ،مانةوة لة شويَنيَك ،لةسةر ،لة ناو.
(أ) باثري ئيَستا ياري بالة دةكات.
لة ئةنديَك باردا ،بةردةوامي زوَر باوترة ،و ئةنديَك تايةةمتةنديي زيادتر بةخوَيةوة دةطريَت ،وةك لة ثرِوَطريَسظ،
ضونكة بةردةوامي دةتوانريَت لة ئةردوو ستةيتيظ و ثرِوَطريَسييشدا بةكاربيَت.

( )1مةبةست لة "ت َي يك" ئةو فوَرِمي كارةية ،كة وةسفي بارودوَخي دياريكراو دةكات ،كة خالَي كوَتايي ديار بةخوَيةوة دةطريَت ،لة كاتيَكدا،
"ئةت َي يك" ئةو فوَرِمي كارانةن ،كة باسي بارودوَخيَكي دياريكراو دةكةن ،كة ناطةنة كوَتايي ،واتة خالَي كوَتايي ديار بةخوَيانةوة ناطرن.
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ئةسيتيَكت
ئيميتيَرفيَكتيظ
بةردةواب
ثرِوَطريَسظ

ثيَرفيَكتيظ
نةريت
نا ــ ثرِؤطريَسظ
داياطرامي ()2

لة ئةنديَك باري تردا ،كة تا رِادةيةك دةكةويَتة سةر بنياتي سيمانتيكي كةرةستةكاني زماني ايَر تويَذينةوة ،كة
ثرِوَطريَسظ ئيميتيَرفيَكتيية بة بيَ نةريت ،بةآلب ئةوة لةكورديدا ياوازة ،بة شيَوةيةكي سيمانتيكي ،بةردةواميةتي و
نةريتييةتي كاتةطوَرييةكي وةضة-ئةستكردني واتاي ئيميتيَرفيَكتييي و بةردةوامييةتي خالَي دةستيتيَكردني
ئيميتيَرفيَكتيييةتيية" ،داش " و "ئةبوون" لة كوردي و فارسيدا كاري ستةيتيين ،ستةيتيظ ئةتيَليكي نا سنوردارة لةو
كاتةوة ،كة رِووداوةكة خالَي كوَتايي دياري نيية ،بة شيَوةيةكي سيمانتيكي رِابردووي ئيتميتيَرفيَكت ئامااة بوَ نةري

رِابردوو

دةكات .نيشانةي موَرفوَ-سينتاكتيك ،كة نةريت فةرزدةكات لةو دوو تيَنسةدا ئةوة "دة ــ"ية.
دوو وَر لة رِستةي ثرِوَطريَسيي يادةكريَنةوة ،يةكةب رِستةي سةرةكي ،كة دةبيَت ئةلَطري ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسظ بيَت و

رِستةي وةكي ،لة يةكةمدا يةك كار ،كة خويَندنةوةي ئامااةكردن بوَ ديوي ناوةوةي بارودوَخ ،واتة ئاس

قوولَ دةدات .بة

تةنيا رِستةي ثرِوَطريَسظ وا دةئيَتة بةرضاو ،كة تةنيا ئامااة بيَت بوَ ئاس
ثيَكةوةبةس

سةرةوةي بارودوَخ ،بوَية ،دةكريَت دوو وَر لة

يابكريَنةوة ،لة SVCs1دا ثيَكةوةبةستين كروَكي ،كة تيَيدا يةك كار بريتيية لة كاري دةستوري و ئةوةكةي

تر كاري ياريدةدةريية ،كوَمةلَي نا-كرِوَكي /كة تيَيدا دوو يان زيادتر لة كار كردةوةي يةك لة دواي يةكي ياواز دةردةبرِن ،يان
ستةيتيظ لة ئةمان كاتداSVC .ييةكان بوَ دوو طروثي سةرةكي ثوَل دةكريَن( ،أ) بوَ نا-ئاوتومخي Asymmetricalو
(ب) بوَ ئاوتومخي symmetricalو تايةةمتةندييةكان ،بريتني لة:
()1

SVCييةكي ئالَوَز وةسفي رِووداويَكي تاكةريي دةكات.

()2

ئةر دانةيةك لة  SVCبة ني كةمةوة ئاوبةشي لة دانةيةك يان ئةرطوميَن

()3

يةك كار ناتوانيَت لة مةوداي تةواوكةري تردا رِووبدات.

()4

تايةةمتةنديي ئاوةزةيي intonationalي كلوَزيَك لةطةلَ زجنريةيي بريتني لة ئةوانةي كلوَزي تاك-كارين.

()5

ئالَوَزييةكة تةنيا يةك بكةر يان ئةرطؤميَنتيَكي دةرةكي وةردةطريَت.
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( )6زجنريةي ئالَوَز ئاوبةشة لة نيَوان ،ئةسيتيَكتـي موَدالَييةتي ،و قوتةييةتي /ةمسةرييةتي ،و زوَر ار لة تيَطةيشتين
موَرِفوَلوَ يكةلَي تاكدا رِةنطدةداتةوة ،يان بة رِيَككةوتن concordيَكي بةخورتي لة نيَوان كارةكاندا.
( )7ليَرةدا ئارةزوومةندييةكي ميَذوويي بوَ بة ليَكسيكةلَي يان بةرِيَزمانيكردني واتاي زجنريةي ئالَوَز ئةية.
 :3 . 6 . 1دياريكردني سةرة لة فوَرِمي ثرِوَطريَسيي تيَليك و ئةتيَليكدا
وَريَك لة ئالَوَزي لةو دةربرِينانةي ئاوةلَكاري دياريكردني قةوارة و زيادةي زمانيي تريان تيَداية ،بةدي دةكريَت،
ئالَوَزييةكة لةوة داية ،بزانني كاب لة كلوَزي سةرة يان كلؤزي زيادة ئةو سنورداركردنة دياري دةكات ،ئةوةش خوَي لة خوَيدا،
كاردانةوةي لةسةر خويَندنةوةي طوجناويةتي و كردةي دياريكردني سنوورداركردن ئةية .لة "ئازاد نامة دةنووسيَت"،دا خالَي
سةنتةر لة "نامة"داية ،ثيشانداني طوجناوييةتي و ئةبووني ئةو خويَندنةوانانة ،ثشت بة سروش

ئةسيتيَك

وةسفي

ضاوةرِوانكراو لة كلوَزي سةرةدا دةبةستيَت .ئةطةر وةسفي ضاوةرِوانكراو تيَليك بوو ،سنورداركردني سةرة طوجناوة .بة
ثيَضةوانةوة ،ئةطةر ئةتيَليك بوو ،طوجناو نيية .تيَليكة ضاوةرِوانكراوةكان وةك يةك مامةلَةدةكريَن ،بوَية ،وةسفي تيَليكي
ضاوةرِوانكراو بة شيَوةيةكي سةركةوتووانة دةتوانيَت مةوداكة بوَ دياريكردني ضةنديةتي يابكاتةوة ،ئةتيَليكة وةسفيية
ضاوةرِوانكراوةكان ،كاتيَك لة كةي---كلَوَزدا دةردةكةون دةتوانن وةك سنورداركردن كاربكةن" .كةي" كة ضاوةرِوانكردني
زيادتر وةردةطريَت ئةركي ني زوَريةتي ثيَشكةش دةكات ،واتة ضاوةرِيَ ناكريَت بارودوَخةكة بة شيَوةيةكي بةرضاو خالَي
كوَتايي ديار بةخوَيةوة بطريَت ،ئةو ئةقيقةتانة سروش

نايةكساني بنياتةكاني "كةي" ئاشكرا دةكةن.

 :7 . 1ثيَوةندي بة كاتةطوَرييةكاني ترةوة
 :1 . 7 . 1ثيَوةنديي كاتي
ثيَوةنديي كاتي وَري وشةكان ئاوثوَل دةكات ،ثوَلةكاني

دوو تايةةمتةنديي ئاوبةش لةخوَ دةطرن ،يةكةب ئةوانةي

ثيَوةندييةكة وةسف دةكةن لة بري شت ،بةو شيَوةية ئةوانة لة ناوةكاندا ديار و ياوازن ،دووةب ،ئةو ثيَوةندييانةي ئةو وَرة
باسي ليَوةدةكةن كاتني ،ثيَوةنديي كاتي ياية لة فوَرِمي دياريكةرةكان ،دواتر سةرةجنامةكان بةسةر دوو يةني "سادة" و
"ئالَوَز"دا دابةش دةبن.
 :2 . 7 . 1ثيَوةنديي سادة بة واتاي ئةبوون بة بيَ ئامااةكردن بوَ كات
ئةوانة بارودوَخةكان دياري دةكةن:
(ا) زاناي ساروخةكان وانة.
(ب) ئةو ساروخة وانة زانستة.
(ث) نازةنني بة واني دةنووسيَت.
(ت) نامةكان لة انتاكةدان.
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ئاوةلَناوي ئةوالَي لة (أ)دا بارودوَخ وةسف دةكات ،وةك ئةوةي لة ئاوةلَناوي وةسفي (ب)دا دةيكات ،ياوازي لة نيَوان ئةو
دوو منوونانةدا ئةوةية ،كة (أ) كلوَزة ،كاتيَك ئاوةلَناوةكة ئاريكارة لةطةلَ كاري ياريدةدةر لة دارِشتين بةشي نا-كاري(كاري)
كلوَزةكة .بة ثيَضةوانةوة لة (ب)دا فريَزي ناوي ،كة وةسفي شت (زانست) دةكات ،و ئاوةلَناوةكة ناوي سةرة دةطوَرِيَت ،ئاوةلَناوي
وةسفي وةك ئةوةي لة TRةكةيدا ناو ئةبيَت وةسف دةكريَت .لة كاتيَكدا ئاوةلَكار لة (س)دا باسي بارودوَخ دةكات ،كارةكة
دةطوَرِيَت ،و ثرِوَسة وةردةطريَت وةك TRةكةي.
 :3 . 7 . 1ثيَوةنديي كاتي و ثيَوةنديي كاتي ئالَوَز
سةرنج لةو رِستانةي ي خوارةوة بدة:
(أ) باثري حةز لة شةكرلةمة دةكات (سادة)
(ب) باثري (وا) شةكرلةمة دةخوات( .ئالَوَز)
منوونةكاني سةرةوة ،ئاوبةشي لة ثيَوةنديي كاتي (ثرِوَسيَ /كردة) دةكةن ،ضونكة كارةكان ويَناي كاتي رِووداني ئةو
رِووداوانة دةكةن ،كة لة ماوةيةكي كاتي دياريكراودا بةردةواب دةبن ،ياوازي لة نيَوان ئةو دوو منوونةيةدا ئةوةية ،كة (أ)
كردةي ستةيتيظ( )1و (ب) كردةي ثرِوَسةي دايناميك دياري دةكةن ،ستةيتيظ و دايناميك ،ئامااة بوَ زاراوةي ئةسيتيَك

دةكةن،

يةكةب ثيَمان دةلَيَت :بارودوَخةكان بة دريَذايي كات بة يَطريي دةميَننةوة ،دووةب ،وةك"دايناميك" واتاي ئةوةية ،كة بة
دريَذايي كات بارودؤخةكة ئاوبةشي لة طوَرِاندا دةكات .لة (أ)دا" ،خوَشةويس /حةزكردن" ثرِوَسةيةك دياري دةكات ،كة
ئاوبةشي لة ثيَوةندييةكي ئاراب و يَطري دةكات لة نيَوان  TRباثري و  LMشةكرلةمةدا .لة (ب)دا ،لة يةكي ترةوة،
"خوارد" ثرِوَسةيةك ديار دةكات ،كة ئاوبةشي لة طوَرِاني سروشتيدا دةكات لة ثيَوةندي لة نيَوان  TRباثري و LM
شةكرلةمةكةدا ،ثرِوَسةي "خوارد" ئاوبةشي لة سةرةتا ،ناوةرِاست و كوَتايي قوَناغةكاندا دةكات .لة ئةريةك لةو قوَناغانةدا
ثيَوةندي لة نيَوان  TR and LMياوازن .يَطريةكان ئاوبةشي طوَرِاني ناوةكيان نيية ،لةبةر ئةوة وةك سادة سةير دةكريَن،
لة كاتيَكدا ثرِوَسة دايناميكييةكان ،ئاوبةشي لة طوَرِاني ناوةكيدا دةكةن ،بوَية ،وةك ئالَوَز تةماشا دةكريَن .كةواتة ،رِيَكخس
لة نيَوان  TR and LMرِوون و ئاشكراية لة بنياتي كلوَزةكاندا ،و وَري ثيَوةندي لة نيَوان  TR and LMدةردةخةن،
بةشيَك لة واتاي كارةكان ئوَكاري ثيَوةندي دةردةبرِن ،سةيري داياطرامي ( )3بكة:

) (1ئيَةة زاراوةي ستةيتيظ لة بري جيَطري بةكاردةهيَن  ،ضونكة لة تويَذينةوةكاني تريشدا هةر وا هاتووة ،زاراوة بةالمانةوة طرنط نيية ،كةي
طةيشتينة زاراوةيةكي طوجناو ئةو كات بةكاري دةهيَن  ،ئةو زاراوانة طشت لة زمانةكاندا ،هةروةها بةكارهيَناني ثرِوَسة و دايناميك بوَ ئةم
كاتانة طوجناون.
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مةيدان domain
ناوضة

ثيَوةندي

ئةوالَي طضكةتري

ثيَوةنديية ئةوالَييةكان
ثيَوةنديي كاتي
ناوةروَكةكان

نا-بةس اوة

كاتي

ناوة قةوارةيييةكان

ثرِوَسةي كارةكان

(واتة ئةو ناوانةي

ئاوةلَناوةكان ،ضاوطةكان

نااميَردريَن)

ئاوةلَكارةكان ،و ثارتيسيتلَةكان

بةس اوة
ناوة بيَضراوةكان
(واتة ئةو ناوانةي
دةاميَردريَن)

داياطرامي ()3
بةشى دووةب
 : 2ثرِوَطريَسظ لة كوردي و زمانةكاني تردا
 :1 . 2ثرِوَطريَسيي نا ــ رِابردوو لة كوردي و فارسيدا
شيَوةي ئيميتيَرفيَكتيييةتي ثرِوَطريَسيي نا-رِابردوو ،وةك كاتةطوَرييةكي رِيَزماني لة كورديدا يَطةي مشتومرِيَكي زوَرة،
ئةوة لة زماني فارسيشدا بة ئةمان شيَوةية ،لةويَدا ،زمانةوانةكان دةكريَن بةسيَ بةشةوة سةبارةت بة مامةلَةكردنيان سةبارةت
بة ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسظ:

طروثي يةكةب :لةسةر ئةوة سوورن ،كة زماني فارسي ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسيي سةربةخوَ لة ئةسيتيَك

ئيميتيَرفيَكتيظ

لةخوَدةطريَت .وةك لة they were bringing-mi.avar.dandدا ئةية .بة يانةوة بنياتي فوَرِمي كارةكان ثيَكديَت
لة كاري ياريدةدةر "داش ــ  ،"to haveبةآلب ئيميتيَرفيَكتيييةتي كاري سةرةكي لة قسةي رِوَاانةدا ثشتطويَ خراوة ،ضونكة
لة بنياتي ثرِوَطريَسيي ثةراويَزي

()1

نادويَن ،و رِيَةازةكةيان لة سةر سيستةمي كاري فارسي فةرماني كورت دةبيَتةوة .لة

كورديشدا ئةطةر بنياتي ثرِوَطريَسيي ثةرِاويَزي لةبةرضاو نةطرييَت ،دةكةوينة ئةمان ئةلَةوة ،ئةر ئةوةشة وا لة زمانةوانة
كوردةكان بكات ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسيي رِابردوو وةك بةردةواب مامةلَة بكةن ،و سةبارةت بة ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسظ لة نا-

رِابردوودا ئي قسةيةكيان نةبيَت و بةشويَن بريكاريَكدا نةطةرِيَن.
( )1مةبةســـت لـــة ثرِوَطريَســـظي ثـــةراويَ ي ئـــةو فوَرِمانـــةن كـــة بـــة رِيَ مـــانيكراون ،بـ ـوَ منوونـــة :لـــــة ئينط ي يـــدا بـــــة رِيَ مــانيــكـــــراوة و
نيشــانةيةكي تايبــةت بــة ويَنــةي " "-ingتايبــةت بــة ثرِؤ طريَســظ ديــاريكراوة ،ئــةوة لــة كورديــدا بــةو شــيَوةية نييــة ،نــاتوان "دة ــــ" بــة
نيشانةي ثرِوَطريَسظ دابنيَ  ،ضونكة ئةوة لة طةَِ هةموو كارةكاندا رِوودةدات بة ثرِوَطريَسظ و نا-ثرِوَطريَسظيشةوة.
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طروثي دووةب :ئامااة بوَ بنياتي فريَزي دةكةن ،كة لة يةكطرتين ئوَطزيلةري "داشتةن ــ  "to haveو فوَرِمي
ئيميتيَرفيَكتيي كاري سةرةكي ثيَكديَت ،لة سيستةمي كاري فارسيدا ،لة يةكي ترةوة ئــوَطــزيـلةري " dash.t.anــ to
"haveو ثيَشطري "مي ــ" ئةردووك وةك نيشانةي ثرِوَطريَسيييةتي و ئيميتيَرفيَكتيييةتي دةناسن ،وةك لة وشةي"mi-
ي ) Farrokhpay (1979,23-4لة

 nevest.ــ"He was writingدا دياريكراوة "،ئـةوة بــة

)(Farahani,1990:33ةوة ،كاري داش لةو بارانةدا بة زيادة بةكاردةئيَنريَت.
كوردي ئاورِاية لةطةلَ بوَضوونةكاني طروثي دووةب سةبارةت بة دةربرِيين ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسظ بة ئوَي بنياتي

فريَزييةوة لة ثالَ رِيَطةكاني تردا ،بةآلب لةوةدا ئاورِانني ،كة "مي ــ" و "دة ــ" نيشانةي ثرِوَطريَسظ بن ،ئةوانة ،وةك
نيشانةي ئيميتيَرفيَكتييي مامةلَةدةكريَن ،ضونكة بيَ ياوازي لةطةلَ ئةموو كارةكان ثرِوَطريَسظ و ناثرِوَطريَسييشدا رِوودةدةن.
طروثي سيَيةب :بـريـتـني لــةو زمانةوانانةي وةكDehghan (1972), Keshavarz (1962), Purkhosrow :
 ،(1980), and Madani (1984).باوةرِيان واية ،كة ئةو كارانةي لةطةلَ ئوَطزيلةري "داشتةن" فوَرِب دةكريَن ،وةك
كاتةطوَرييةكي سةربةخوَي فارسي مامةلَةدةكريَت ،و ياوازي لة ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسيدا دةكةن ،بوَ منوونة Purkhosro ،لة

))Farahani:1990:34ةوة ،بة فوَرِمي ئةو كارانة دةلَيَت" :ثرِوَطريَسظ" و وةك سةربةخوَ لة كاري ئيميتيَرفيَكتيظ
دةياخناتةرِوو ،كة لة ايَر زاراوةي "ئةسيتيَك

ماوةدووردا" ثوَليان دةكات.

 :2 . 2رِةفتار و تايةةمتةنديي ئاوبةش لة بنياتي ثرِوَطريَسظ لة فارسي و كورديدا
(أ) ئةسيتيَك

ئيتميتيَرفيَكتييي فارسي و كوردي واتاي ثرِوَطريَسييةتي

لةخوَي بةدوورناطريَت .لة فارسيدا وةك "ئيَستا

دةمةويَت نان خبؤب .ــ  hala, dar.am qaza mi-xor.am. - I am eating food now.كاري داش زياد لة
ثيَويست بةكارئيَنراوة.
(ب) نةريَ بلؤككراوة ،بةو وَرة لة فوَرِميَكي وةك:
لة "ئيَستا كارناكةب= (Windfuhr,1979:102) ،Kar na-mi-konam = nadaram I am not working
ثرِوَطريسظ كاري خوَي دةكات.
(ث) فوَرِمي ثرِوَطريَسظ (لةطةلَ داش ) تةنيا لة رِاطةياندن ،طوتن و نيشانداندا فوَرِب دةكريَت.
) (Dehghan,1972:200لة ))Farahani, 1990:35ةوة.
ئيميتيَرفيَكتييي لة "كوردي" و "فارسي"دا ،بة شيَوةيةكي بنضينةيي لة بري ثرِوَطريَسيييةتي بة بريي سيمانتيكي
بةردةوامييةوة بةس اوةتةوة ،ديارة ،زماني تري

ئةن لةثالَ فارسي و كورديدا ،كة بنياتي ثرِوَطريَسيي دريَذةثيَدراو

(ثةراويَزي/فريَزي)يان ئةية ،بة ضاوثوَشني لةو ئةقيقةتةي ،كة ئةسيتيَك

ئيميتيَرفيَكتييييةكةيان واتاي ثرِوَطريَسظ لة

خوَيان قةدةغة ناكةن ،بوَ منوونة ،فارسي ،فةرِةنسي و ئيسيتاني ).(Comrie,1981
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لة فارسيدا ،ثرِوَطريَسيي رِانةبردوو لة ثيَرفيَكتييي نا-رِابردووي ئوَطزيلةري /داش  /بنيات دةنريَت( ،رِةطي رِانةبردوو +
دار  +يَناوة كةسييةكان) و ئيميتيَرفيَك

رِانـةبـردووي كـاري سـةرةكـي .لـة كـورديـدا ،بـريـتـيــيــة لــة "وا/ئاوةلَةكاني +

نيشانةي ئيميتيَرفيَكتيظ  +رِةطي كار  +بوو  +يَناوة لكاوةكان" ،لةو بنياتة ثةراويَزي و فريَزييةدا ،ئوَكار و كاري سةرةكي
ئةردوو نيشانةكراون بة كةس و امارة ،وةك نةخشةي ليَكدانةوةي كةسي يةكةمي تاك ،ثرِوَطريَسيي نا-رِابردووي كاري
"رِةفتةن  ، raf.t.anدةمةويَت برِوَب".
ب-

دة-
نيشانةي ئيميترثيَرفيَكت
(ت) ئةسيتيَك

ةويَت

يَناوي كةسي

ب

كار/موود

رِوَ
نيشانةي مةر ي

ب
رِةط-

يَناو

ثرِوَطريَسيي رِابردوو لة ئةردوو زمانةكةدا لة رِابردووي سادةدا بة ئوَي "نيشانةي ئيميتيَرفيَكتيظ  +قةد"

بنيات دةنريَت ،بوَ منوونة ،"mi-avarad" ،ئاوتا بة"دةئيَنا" ،و لة رِستةيةكي وةك " وتيارةكان مةرِةكانيان بوَ شار
دةئيَنا" ،ئةمان بنيات بةخوَيةوة دةطريَت ،ئةو تيَنسة خويَندنةوةي ثرِوَسة وةردةطريَت ،كة لة رِابردووي دوور واتة قوولَدا
دةربرِاوة ،و لة ثرِوََِسةداية لةو كاتةي ،كة قسةي تيَدا كراوة" .داشتم نامة مي-نييسم كة ضراغ خاموش شود" ،و "نامةب
دةنوسي كاتيَك ضراكة كواايةوة" بة ئوَي رِووداويَكي ترةوة ثرِوَطريَسظ لة كار خراوة ،و رِستة ناسةرةكييةكة نةريت كالَ
دةكاتةوة.
(ج) ثرِوَطريَسيي ثيَرفيَكت لة فارسيدا ،كة دةربرِيين "داش "ي تيَيدا بةكاردةئيَنريَت و بة بةردةوامي ثيَرفيَك
سةرةكي بةدوادا ديَت" ،ديروز غو مزاد داش

( )----ةنابى سةرئةنط بازي مي-كةردي" .دويَينَ كورِةكةي من ياري-

دةكرد" ،ثرِوَطريَسيي ثيَرفيَكت ،بة شيَوةيةكي نةري
كة لة رِابردووي دووردا دةس

كاري

لة كةسي سيَيةمي تاكدا بةكاردةئيَنريَت و ئامااة بوَ كردةوةيةك دةكات،

ثيَكردووة.

(ض) ثرِوَطريَسيي رِانةبردوو بة ئوَي بةكارئيَناني رِانةبردوو ئةوالَي /داش  /بنيات دةنريَت ،لةطةلَ ئةمان تيَنسي كاري
سةرةكي" ،ئانرا دارةند مي ــ ئاظةرةند كي يلوةي مةسجيدي شوما ئاتةشةش بي ــ زةنةند"" ،ئةوان ئةوة بوَ بةردةمي
مزطةوتةكة دةئيَنن تا لةبةردةب مزطةوتةكةي توَدا بيسوتيَنن" (Farahani,1990) ،ثرِوَطريَسيي رِانةبردوو ئامااةدةكات
بوَ ()1كردةوةيةك ،كة لة ثرِوَسةي تةواوكردنداية لة كاتي قسةكردندا ،و وا دةبينريَت وةك ئةوةي لة رِابردوودا دةس
ثيَكردبيَت و ()2لة بةردةوامةوون داية لة دواي كاتي قسةكردنيشةوة" ،ظةق

بطةردي دارةب مي ــ نييسم" ،و "كاتيَك

دةطةرِيَيتةوة  ...دة ــ نووسم")3( ،كردةوةيةك كة خيَرا تةواو دةبيَت ،بة واتاي ئةوةي لة دائاتوويةكي زوَر نزيكدا ،بوَ
منوونة" :دارةب مي ــ(ي)ئايةب" ،زوَر دةطمةنة .ئةنديَك لة زمانةوانةكان واي بوَ دةضن ،كة ثرِوَطريَسظ لة رِابردووي دووريشدا
ئةية واتة  pluperfectبوَ منوونة" :داش

بود مي-رِةف " لة كورديدا" ،لة نويسندابوو(بوو) ،كة دةرطاكة كرايةوة"،

بة َب ئةوة زوَر دةطمةنة.

)Vol.5, No.1 (May, 2018

acadj@garmian.edu.krd

| 116

طؤظاري زانكؤي طةرميان

Journal of Garmian University

جملة جامعة كرميان

بة ي)(Farahani,1990:258يةوة ئةو ئةقيقةتة سينتاكتيكييانةي خوارةوة ثشتطرييي رِيَةازي دووةب دةكةن ،و
ةخت لةسةر ئةبووني كاتةطوَريي ثرِوَطريَسيي سةربةخوَ لة فارسي موَديَرندا دةكةنةوة:
كاتةطوَريي ئيميتيَرفيَكتيظ و ثرِوَطريَسظ لة فارسي (و كوردي) موَديَرندا بةكار دةئيَنريَن ،تا طة لة بارودوَخي
ضركةساتي بارودوَخي نةريتي دةربنِن ،لة طةلَ فوَرِمي كاري ئيميتيَرفيَكتدا ،منوونةي رِووداوي تاكي نةري

ثيَويست نيية بة

شيَوةيةكي ئيميتيَرفيَكتيييةتي و بةردةوامي سةيربكريَت ،بة ثيَضةوانةوة لةطةلَ فوَرِمي ثرِوَطريَسيدا رِووداوي نةري

بة

شيَوةيةكي ئيميتيَرفيَكتييي و بةردةوامي سةيردةكريَت .بوَية ،لةطةلَ "فوَرِمي كاري ئيميتيَرفيَكتييي"دا ضةند حالَةتيَكي
بارودوَخي بة شيَوةيةكي ئيميتيَرفيَكتييي سةيردةكريَت .لةطةلَ فوَرِمي كاري ثرِوَطريَسيدا ئةر منوونةيةكي رِووداوي بارودوَخي
دياريكراو بة شيَوةيةكي ئيميتيَرفيَكتيييةتي سةيردةكريَت ،وةك ئةوةي لة طةشةكردندا بيَت ).(Farahani,1990:259
(أ) باثري نامة بوَ باوكي دةنووسيَت .خةريكة ديَت سةرةتا /خةريكة تةواوبيَت كوَتايي
(ب) باثري ئةموو رِوَا نامةيةك بوَ باوكي دةنووسيَت.

خةريكي سةربانة /طةشةكردن.

خةريكة بةئوَش ديَتةوة/خةريكة بريدةكاتةوة.

(ث) باثري دةيةويَت " /دارد" دان بدات بة كوَترةكان.
(ت) باثري ئةموو رِوَا دةيةويَت دان بدات بة كوَترةكان.
نيشانةي ئيميتيَرفيَكتييي "مي ــ و دة ــ" ئاسايي لةطةلَ كارة دايناميك و ستةيتيييكانيشدا ديَن ،ئةوةي ئاشكراية لة
كورديدا نيشانةي ئيميتيَرفيَكتييةتي "دة ــ" لةطةلَ ئةر فوَرِميَكي تيَنسي رِانةبردوو ،رِابردووي ثرِوَطريَسظ ،تةنانةت لةطةلَ
كارة ستةيتيية بة رِةسةن ياريدةدةرةكانيشدا ديَت ،بوَ منوونة :لة "بوون"دا بةكاردةئيَنريَت)Comrie,1976:33( .
بانطةشةي ئةوة دةكات ،كة "يةكيَك لة

ياوازييةكاني ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسظ و ئيميتيَرفيَكتيظ ئةوةية ،كة

"ئيميتيَرفيَكتيييةتي باريَكي تايةةتي نةري

لةخوَ دةطريَت" ،و لةسةر ئةوة سوورة ،كة لة كاتيَكدا فوَرِمةكاني ئيميتيَرفيَكتيظ

دةشيَت ئامااة بوَ بارودوَخيَكي تاك يان نةري

بكةن" ،فوَرِمةكاني ثرِوَطريَسظ ئامااة بوَ بارودوَخة ضركةساتييةكان دةكةن".

) Comrie (1976:33دةلَيَت :لة زمانةكاني تري وةك ئيسيتاني و ئيتالَي ،ياوازي لة نيَوان فوَرِمي ثرِوَطريَسظ و نا-
ثرِوَطريَسظ ئارةزوومةندانةية ،بوَية ،فوَرِميَكي ثرِوَطريَسظ دةشيَت بة ئوَي فوَرِميَكي ترةوة يَطةي بطرييَتةوة بةبيَ ئةوةي
واتاي نا-ثرِوَطريَست بطةيةنيَت .ديارة ،ئةوةش ئةوة ناطةيةنيَت ،كة ئةو زمانة ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسيي سةربةخوَي نيية.

نووسةري فارسي ثرِوَطريَسيي رِانةبردوو وا دياري دةكات وةك ئةوةي ئامااة بكات بوَ (أ)كردةوةيةك لة ثرِوَسةي تةواوبوونداية
لة كاتي قسةكردندا ،لةطةلَ ئةوشدا ،كة دةشيَت لة رِابردوودا دةس

ثيَكردبيَت( ،ب)كردةوةيةك ،كة دةشيَت بةردةواب بيَت لة

دائاتوودا ،لة ثيَ ئةنديَك كردةوة يان بارودوَخي تردا ).(Dehghan,1972:200
 :3 . 2ئةو فيضةرة ثرِوَطريَسييانةي يَطةي سةرجنن
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( )1ثـرِوَطــريَــســيـي رِابـردوو و رِانةبردوو ئةردوو لة كارابزريشدا رِوودةدةن" .داشــتــن نـيـيـيـشـتـيَ مـيـشـةوةد" it
 ،was in the process (of) being writingلة كورديدا بةرانةةر بة "دةنوسرا = لة كردةي نووسيندا بوو"
دةوةستيَتةوة.
( )2فوَرِمة ثرِوَطريَسييةكان تةنيا لة ئةوالَييةكاندا فوَرِب دةكريَن.
( )3فوَرِمي ثرِوَطريَسظ لةطةلَ كاري داش "بوون = بوون" وةك كاري سةرةكي بةكارنايةت.
( )4ئي كاب لة فوَرِمي ثرِوَطريَسيدا فوَرِمي نيَطةتيييان نيية.
( )5لة فارسيدا" ،شودةن" لة كاري سةرةكي بة ئوَي وشةيةك يان زيادترةوة دوور دةخريَتةوة .ئةوة لة كورديدا
مةحالَة/ئةستةمة بةآلب بوَ "كردن" ئاساييية.
 :1 . 3 . 2خالَةكاني سةرةوة لة يةن )(Farahani,1990:262يةوة بةو شيَوةية رِةخنةيان ليَدةطرييَت:
يةكةب :،ثرِوَطريَسيي رِابردوو ،نا-رِابردوو و ثيَرفيَكت ،بة شيَوةيةكي نةطوجناو ئالَوَزن و دةشيَت لة يةك ثيَناسةي طشتيدا
كوَبكريَنةوة ،فوَرِمي ثرِوَطريَسظ بارودوَخي دياريكراو لة خالَي كاتيَكي دياريكراودا ثيَشكةش دةكات ،وةك ئةوةي لة
طةشةكردندا بيَت.
دووةب Dehghan :سةركةوتوو نةبووة لة ثيشانداني ياوازي لة نيَوان رِابردووي ثرِوَطريَسظ و ثرِوَطريَسيي ثيَرفيَكت ،بة
بةلَطةي ئةوةي وةسفةكاني نووسةر بوَ ئةو دوو فوَرِمي كارانة وةك يةكة.
سيَيةب Dehghan :سةركةوتوو نةبووة ،ئةوة رِوونةكاتةوة ،كة ثرِوَطريَسظ تةنيا بوَ ئةوة بةكارنايةت ،كة ئامااة بوَ
كردةوةيةك بكات ،كة لة طةشةكردندا بيَت لة كاتي قسةكردن يان لة خالَي كاتي ئايندةدا( ،ئةوة وةستاوةتة سةر ئةوةي ئايا
ئاوةلَكاري كاتي ئةية يان نا؟) .بةو شيَوةية ،رِستةي ثرِوَطريَسظ "من دارةب با ثدةرةب نامةي مينيييَشتةب I am writing/
 /a letter to my fatherنامة بوَ باوكم دةنووسم" دةشيَت دوو ليَكدانةوة ئةلَةطريَت( ،أ)وةسفي رِووداويَك دةكات وةك
ئةوةي لة كاتي قسةكردندا لة طةشةكردندا بيَت( ،ب)كردةوةي ئامااةبوَكراو خةريكة دةست ثيَةكات".
ضوارةب Dehghan :لة رِيَكخستين بنياتةكاني ثرِوَطريَسيي "داش " لةطةلَ ئاوةلَكارةكاني كاتيدا سةركةوتوو نةبووة.
ثيَنجةب Dehghan :ئامااةي بوَ ئةو ئةقيقةتة نةكردووة ،كة فوَرِمي ثرِوَطريَسيي كاري فةرئةنطي "رِةفتةن ،"go -وةك
ئايندةي ئوَطزيلةري زماني ئينطليزي " "to be going toتوانس

بةكارئيَناني ئةية ،تا ئايندةيةتي دةربنِيَت .واتة

سةركةوتوو نةبووة ،تا ئةست بةوة بكات ،كة "دارةب مريةظةب" لة رِستةي "دارةب مريةظةب نامةي بي نييسةبI am going -
 "to right to him a letterلةو كاتةدا ،كة قسةكةر ئةوة دةردةبرِيَت دانيشتووة نةك ثياسة بكات .بوَ منوونة ،ئةوة لة
زماني كورديدا بةرانةةر بة "دةمةويَت نامةيةك بوَ ئةو بنووسم" دةوةستيَتةوة ،كة لة وةرطيَرِاندا بوَ ئينطليزي خويَندنةوةي
ثرِوَطريَسظ وةردةطريَت.
 :2 . 3 . 2ثوختة
)Vol.5, No.1 (May, 2018
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ثرِوَطريَسيظ و وَري بارودوَخ طوجناوة ،كة خوَي لة وَري ياوازيي كاري

فةرئةنطيدا دةبينيَتةوة( ،ب)واتاي رِيَزماني نيشانةي ئيميتيَرفيَكت "دة ــ" بة شيَوةيةكي نةطوَرِ ثيَشكةشكاري ئةو بارودوَخةية،
كة وةك بةردةوامي ئامااةي بوَ دةكريَت ،لة يةكي ترةوة واتاي ئةمة وَر دةبةخشيَت  ،بوَ منوونة ،خويَندنةوةي ئايندةيةتي،
نةريتييةتي ،دووبارةبوونةوة و ئةروةئا بة دةربرِيين دياريكراو دةدات( .ث)وةك نةريت ئةوة بوَ فوَرِمي كاري ئيميتيَرفيَكتيظ
وةك واتاي دووةب و ناسةرةكي تايةةت كراوة (ت)لةطةلَ ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسيدا بة شيَوةيةكي نةطوَرِ ئامااة بوَ رِووداويَك

دةكات ،كة لة طةشةطردندا بيَت( .ج)دووبارةبوونةوة ،ئايندةيةتي ،و  ...واتاي دةقني و سةرةجنامي كارليَككردنن لة نيَوان
واتاي ثرِوَطريَسظ ،واتاي ئةو بةندة زمانييانةي لة رِستةدا ثيَشكةشكراون ،بوَ منوونة :ئاوةلَكاري كاتي ،بكةر ،بةركار و
واتاي ئةسيتيَك

كاري فةرئةنطي ئاوبةشي دةكةن.

 :4 . 2واتاي "دة ــ" و "مي ــ" لة كوردي و فارسيدا
()1

باثري ئةميشة لةب كاتة و لةب ثاركةدا ثياسة دةكات.

Bapir is always walking at this hour in this Park har.
ruz dar in sa.at darad dar park qadam mizanad
بارودوَخي ئالَوَز وا دةبينريَت وةك ئةوةي لة كاتي قسةكردن لة طةشةكردندا بيَت.
()2

نةخوَشةكة دةكوَكيَت.

bimar darad sorfe mikokad

The patient is coughing

كاري كورختايةني "كوَكني" بةرثرسة لة دووبارةبوونةوةي واتا لة بري نيشانةي ثرِوَطريَسظ.
()3

دةنوسـ

 they were sleeping (were about to sleep), dasht an. mi.xab.id.andئاينـدة

لــة واتـــاي رِابردوودايــة ،و لـــةو بارودوَخــةوة ئـــاتووة ،كـــة لــة نيَـــوان واتــاي ثرِوَطريَســـظ و واتــاي كـــاري فةرئـــةنطي
"نوس "xab.id.an /دا كوَبووةتةوة .دةكريَت فوَرِمي ثرِوَطريَسيي كاري"  xabi.id.anــ  sleepــ نوس " وا وةربطيَرِدريَت
تا واتاي ئةوة بدات ،كة لةو كاتةي قسةي لة بارةوة كراوة ،ئامادةكردن ثيَ بارودوَخي "نوس " لة طةشةكردندا بووة.
 :5 . 2ثرِوطريَسظ و كاري ياريدةدةر بة بةراورد بة ئينطليزي
لة زماني ئينطلزيدا ئةو كارانةي ،كة تايةةمتةنديةتيي ناوي بكةري و ناوي بةركار  )1(participleوةردةطرن ناتوانن لة
رِستةدا بة بيَ كاري ياريدةدةر رِووبدةن ،بوَ منوونة:
()1

ئـــةو وشـــانةي لـــة زمـــاني ئينط ي يـــدا كـــة دروســـتدةبن بـــة زيـــادكردني " "–ingبــوَ كارةكـــة و دواتـــر بـــةكاردةهيَنريَت تـــا ئامـــا ة بــوَ

بةردةواميـــةتي بكـــةن "He is running" ،يـــان وةك ئاوةلَنــــاو لـــة "ئةســـ يَكي رِاكـــردوو"the running horse -دا" ،نــــاوي

بــةركار" ئــةم وشــةية لــة زمــاني ئينط ي يــدا بريتييــة لــة كار َيــك كــة ثيَشــطر يــان ثاشــطري ب ـ َو زيــاد دةكر َيــت يــان ط َورِانكــاريي ب ـ ويَن لــة نــاو
كارةكــةدا رِودةدات ،بــوَ منوونــة :شــكاو ،طــوتراو ،رِوَيشــتوو  .broken, sung, walkedشوشــةي شــكاو يــان بةشــيَك لــة كارةكــة ،كــة
دةاللــةت لــة تــةواوي دةكــات ،بــوَ منوونــة had broken :واتــة شــكاوة يــان شــكابوو وةك كــاراب ر  was brokenلــة اليــةكي تــرةوة
وةك ئاوةلَنـــاوي كـــرداري دةزانريَـــت ،وشـــةيةكة لـــة كـــردار وةردةطرييَـــت و وةك ئاوةلَنـــاو بـــةكاردةهيَنريَت و خـــوَي كـــردار و ئاوةلَناويشـــي
هةية.
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(أ)

باثري نامةي دلَداري زوَري نووسيوة.

(ب)

ئةو نامة دلَداراييانة لة يةن باثريةوة نووسراون.

(ت)

باثري وا نامةي دلَداري دةنوسيَت  lily is writing a love letterنةك Lily- writing a love letter

بة ئةمان شيَوة وةرطيَرِاني بيَزياد و كةمي " "is -ingلة كورديدا بةرانةةر "وا  +كار" دةوةستيَتةوة ،ئةو زيادة زمانييانةي
بة شيَوةيةكي سيمانتيكي لة بري " "is/are /was/were + v + ingلة كورديدا بةكاردةئيَنريَن ،بريتني لة "وا،
خةريكة ،سةرقالَ  +لة  ...كاري ياريدةدةر  +بنياتي سيمانتيكي كارةكة"ـ طة لةوة ،ئينطليزي بنياتيَكي تري ئةية ،بوَ
ثرِوَطريَسظ "he is on the writing = he is on the process of … " ،ئةوة لة كورديدا فوَرِمي "لة  +ضاوط +
بوون" وةردةطريَت ،بوَ منوونة :لة  +بريكردنةوة  +داية ،لة بريكردنةوةداية "... ،وةردةطريَت was .لة ئينطليزيدا ئاوتاية
بة "بوو" ،كاريَكي بة دوادا ديَت ،دواتر خويَندنةوةي ناوي بةركار يان ئاوةلَناوي كرداري وةردةطريَت  ،writtenلة ئةنديَك
باري تردا ،لة كاتي وةرطيَرِاندا ،بوَ منوونة "he was writing" :دةبيَت بة "(ئةو) دةينووسي" ،بةو شيَوةية لة ئينطليزيدا
فوَرِمي "  "was + V + ingو لة كوردي "دة  +قةد" وةردةطريَت ،كة ئةردووكيان خويَندنةوةي ثرِوَطريَسظ وةردةطرن و بة
واتاي "لة ثرِوَسةي نوسيندا بوون" دةطةيةنن.
لة يةكي ترةوة كاري ياريدةدةري " "isوةك كاري ياريدةدةري ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسف سةير دةكريَت و ناوي بكةري بة دواي

خوَيدا دةئيَنيَت ،بة ئةمان ثيَوانة دةكريَت" ،خةريك ،سةرقالَ ،لة  ...بوون" لة كورديدا وةك نيشانةي ئةسيتيَك
مامةلَة بكريَن ،ئةر رِستةيةك بة بيَ ئةو بةندانة ،لةكاتي وةرطيَرِاندا ناكريَت بةرانةةر ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسظ

ثرِوَطرَسظ لة زماني

بةرانةةردا ئاوتا بكريَت ،ياوازي لة نيَوان كوردي و ئينطليزي لةوةداية ،كة:
(أ)

فوَرِمي " "v + -ingبةبيَ " "was, is, were, areواتايةك نادات ،واتة لةويَدا سيَ كاتةطوَري ئاوبةشن لة

بنياتناني ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسيدا ،لة طةلَ ئةردوو تيَنسي "رِابردوو" و "نا-رِابردوو"دا ،بوَ منوونةwas/is + V + -" :

 "ingبة َب لة كورديدا ئةوة بة ثيَضةوانةوةية" ،دة ــ  +قةد/رِةط" لةطةلَ ئةردوو فوَرِمي تيَنسي رِابردوو رِانةبردوودا يَةة يَ
دةكريَت و ثيَويست بة كاري ياريدةدةر نيية ،لة كورديدا خويَندنةوةي ثرِوَطريَسظ لةطةلَ فوَرِمي تيَنسي رِابردوو بيَ كيَشةية،
بةآلب لةطةلَ فوَرِمي تيَنسي نا-رِابردوودا بيَ كيَشة نيية ،ضونكة بة بيَ يةكيَك لة نيشانةكاني ثرِوَطريَسظ بة ويَنةي "وا،
سةرقالَ ،خةريكةوون ،و لة ( ...دا)بوون)" يَةة يَ نابيَت ،تةنانةت ئةنديَكجار و لة طةلَ ئةنديَك كةرةستةي تري وةك
"لةب كاتةدا ،ئيَستا و  ...لة دةقي دياريكراودا خويَندنةوةي ثرِوَطريَسظ لةسةر فوَرِمي تيَنسي رِانةبردوو ثيَويست دةكةن ،ئةر
بوَيةية فوَرِمي تيَنسي رِانةبردوو ،و كةرةستةي زمانيي تر سيَ خويَندنةوة وةردةطريَت ،رِانةبردوو ،دائاتوو و ثرِوَطريَسظ،
ليَرةدا ئةوة تيَدةطةين ،كة ثرِوَطريَسييةتي بةشيَك نيية لة واتاي كروَكي نيشانةي ئيميتيَرفيَكتييي "دة ــ" لة كورديدا.
(ب) لة زوَر بار و خويَندنةوةدا ئةو نيشانانةي لة كورديدان بة زماني فارسي ئاوتا دةكريَن وةك نيشانةي ثرِوَطريَسظ مامةلَة
بكريَن ،كة ئةوانة بريتني لة " وا ،خةريكة ،سةرقالَة ،لة  ...بوون ،ئيَستا ،لةب كاتةدا" ئةمان ئةرك و خوَيَندنةوةي " is,
)Vol.5, No.1 (May, 2018
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 "was, were, areلة ئينطليزيدا دةبينن لة دوو وة( ،أ)ثيَداني خويَندنةوةي ثرِوَطريَسظ بةو كارةي لةطةلَيدا رِودةدةن،
(ب) بردني خويَندنةوةي نةريت ئةطةر زيادةي زماني ئاوبةشي نةكات ،بوَ منوونة" :ئازاد ئارةقي دةخواردةوة" ئةوة
ئةلَدةئيَنجني كة "ئازاد ئارةقخوَر بووة" لة كاتيَكدا" ،ئازاد لة ئارةق خواردنةوةدابوو" يان "وا ئارةق دةخواتةوة" ضي تر
ئازاد وةك ئارةقخوَرةوة مامةلَة ناكريَت ،بة ثيَضةوانةوة "ئازاد ئارةق دةخواتةوة" خويَندنةوةي "ئارةقخوَرة" وةردةطريَت ،ئةو
نيشانانة بة ياوازييةكي ئةوتوَ و بة ثيَضةوانةي ئينطليزييةوة لةطةلَ ئةردوو فوَرِمي تيَنسي كاري رابردوو و نا-رِابردوودا بة
بيَ طةردان رِوودةدةن ،بوَ منوونة" :خةريكي نوسينة" يان "خةريكي نوسينةوو".
(ث) لةطةلَ فوَرِمي تيَنسي رِابردوودا ،كارة ياريدةدةرةكان ئةمان رِوَلَ دةبينن ،بوَ منوونةwas writing, were " :
 "writingلة كاتيَكدا ئةوة لة زماني كورديدا فوَرِمي تيَنسي دياريكراو ،دوو شيَوة وةردةطريَت:
()1

يةكةب" ،نيشانةي ئيميتيَرفيَكتيييةتي  +قةد" لةطةلَ ئةموو فوَرِمي تيَنسي كاري رِابردوودا دةطوجنيَن و ةخت

لــةســةر نـــةريــت و ثــرِوَطــريَـسـظ دةكــةنــةوة ،ئـــةردوو ثــيَـكــةوة كــوَدةكــاتـةوة ،لـة ئينطليزيدا فوَرِمي " was +
 "V + -ingزوَر ار خويَندنةوةي نةريت دةبات .ئةو رِةفتارة ثيَضةوانةي تايةةمتةندييةتي رِةفتاري ئةسيتيَكتانةي
ثرِوَطريَسية ،كة ئةميشة بارودوَخي كاتي ثيَشكةش دةكات ،بوَ منوونة:،
(أ) ئازاد بريةي دةخواردةوة.
(ب) رِوَاانة ،ئيَواران ،شةوانة و  ...ئازاد بريةي دةخواردةوة.
(ث) كة ضووب ئازاد بريةي دةخواردةوة.
رِستةي (أ) دوو خويَندنةوة ئةلَدةطريَت:
()1ئازاد بةردةواب بريةي خواردووةتةوة وةك نةري

تايةةت بة خوَي)2( ،ئازاد بريةي خواردووةتةوة نةك شتيَكي تر ،بة طش

ئةوة بةدةست ديَت ،كة "ئازاد بريةخؤرةوة بووة" ،زيادةي زماني لة (ب) دا "رِوَاانة"" ،ئيَواران" و "شةوانة" و ئي تري لةو
وَرة ،ةخت لةسةر نةري

ئازاد وةك بريةخوَرةوة دةكةنةوة ،لة (ث)دا "كة ــ كلَوَز" خويَندنةوةي نةري

وازدةكات يان بة

تةواوي ي دةبات.
()2

ئةوةي رِةفتاري فوَرِمي ثرِوَطريَسيي كوردي (بة ئوَي ئةو نيشانانةوة) بة ئي ئينطليزي ئاوتا دةكات ،ئةوةية ،كة لة

ئينطليزيدا سيَ كةرةستة ئاوبةشي لة خويَندنةوةي ثرِوَطريَسيدا دةكةن ،و بردني ئةر يةك لةوانة دةربرِينةكة بيَ واتا
دةكات ،بة ئةمان شيَوة لة كورديشدا سيَ كةرةستةي زماني بة مةبةس

طةياندني واتاي ثرِوَطريَسظ ئاوبةشي دةكةن ،بوَ

منوونة:
( )1لة زماني ئينطليزيدا:

كاري ئوَطزيلةري  +فوَرِمي كاري سةرةكي  +نيشانةي ثرِوَطريَسظ.

( )2لة زماني كورديدا:

نيشانةي ثرِوَطريَسظ  +فوَرِمي كاري سةرةكي  +كاري ئوَطزيلةري.

بوَ ويَنة
)Vol.5, No.1 (May, 2018
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(( John --- running )3بيَ واتاية) John is running / John was running /John will running
ثرِ واتاية
( .)4خةريكي رِاكردن ( ...بيَ وااتاية)

خةريكي رِاكردنة"" ،خةريكي رِاكردن بوو" "خةريكي رِاكردن دةبيَت"

طوجناون
رِستةكاني سةرةوة ،بوَ يةكةجمار لة كورديدا ئةوةمان بوَ ئاشكرا دةكةن ،كة زماني كوردي ئاوتا بة زمانةكاني تري وةك
ئينطليزي نيشانةي ثرِوَطريَسيي تايةةت بةخوَي ئةية ،ئةو دوَزينةوةية بةرئةمي بةراوردكاريية لة نيَوان كوردي و زمانةكاندا،
ضونكة بة ئوَيةوة تيَدةطةين ضوَن و بة ض وَريَك ،ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسظ بنيات دةنريَت ،ليَرةوة دةبيَت ئاطامان لةو ئةقيقةتة

بيَت ،كة مروَظ لة ئةر ثارضةيةك لةب دونيا فرةوانةدا بذيت ،باري سةرجني تايةةت بة خوَي ئةية سةبارةت بة دةوروبةر،
يَطةي سةرجنة ،خةلَكةكان ضةندي ليَك دووربن ،لة زؤربةي زوَري دونيا بينينييةكانياندا سةبارةت بة دةوروبةر و بوَ ئةمان
ئةقيقةت ،ليَك دوورنني ،بةلَكو دةضنة سةريةك .لة كردةي بة فوَرِمكردني ئةو باري سةرجنانة ضةندة بة ئوَي فوَرِمي ياوازةوة
دةربرِابن ،ئةوة لة بنياتي سيمانتيكييةكانياندا ئةمان زانياري دةخويَنينةوة .بارودوَخيَكي كورختايةن كة بة ئوَي وشةكاني
وةك "مردن" لة كوردي" ،موت" لة عةرةبي dog and die ،لة زماني سويدي و ئينطليزيدا ضةندة لة فوَرِمدا ياوازبن ئةوة
ئةمان زانيارميان دةدةنيَ .دياريكردني دةربرِينةكاني وةك "خةريك ،سةرقالَ ،وا ،لة ...داية" وةك نيشانةي ثرِوَطريَسظ لة
زماني كورديدا ،بيَ زياد و كةب ئةركي نيشانةي ثرِوَطريَسيي " "-ingدةبينن ،دوو كةرةستةكةي تر" ،كاري ياريدةدةر" ،و
"فوَرِمي كاري سةرةكي" لة شيَوةي ضاوطدا لة ئةردوو زمانةكةدا وةك يةكن ،نةبووني ئةردانةيةك لةوانة دةبنة ئوَكار بوَ
لةدةستداني خويَندنةوةي ثرِوَطريَسظ ،كةواتة ئةردوو زمانةكة لةوةدا ئاوبةشن ،كة فوَرِمي ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسظ دةربرِينيَكي

فريَزيية .لة يةكي ترةوة ،كةرةستةي ضوارةب لة ئةردوو زمانةكةدا بريتيية لة بةشي بكةري رِستةكة ،كة لة ئينطليزي بة ئوَي
"ناو" يان " يَناوي سةربةخوَوة" و لة كورديدا يَناوي لكاو شويَين ئةوان دةطريَتةوة .يةني ياواز لة نيَوان ئةو دوو زمانةدا
ئةوةية ،كة لة ئينطليزيدا ئةو سيَ كةرةستةية لة رِابردوو و رِانةبردوودا كروَكني بةآلب لة كورديدا بة بيَ ئةو كةرةستانةش،
بنياتي ثرِوَطريَسيي تر ،بوَ منوونة :لة رِابردوودا بة ئوَي "دة ــ  +قةد" و لة رِانةبردوودا "وا /ئيَستا/لةب كاتةدا  +دة ــ +
رِةط" ثرِوَطريَسظ دةردةبرِن .بوَ منوونة:
(.)5
()6
()7

سيَ خويَندنةوة ،رِانةبردوو  /رِابردوو  /دائاتوو

ئازاد رِادةكات
ئازاد وا رِادةكات/بريدةكاتةوة

يةك خويَندنةوة ،كردةي ثرِوَطريَسظ لة كاتي قسةكردندا

ئيَستا ئازاد بريدةكاتةوة /رِادةكات

يةك خويَندنةوة ،كردةي يرِوَطريَسظ لة كاتي قسةكردندا

لة رِستةي ()5دا "رِادةكات" بيَ زيادةي زماني خويَندنةوةي ئالَوَز وةردةطريَت ،ئةوة لة ( )6و ()7دا ،ئةو ئالَوَزيية بة ئوَي "وا"
و "ئيَستا"وة ناميَنيَت ،كة كار دةكةن تا (أ)ضا كي"رِاكردن" بة كاتي قسةكردنةوة بةةستنةوة( ،ب)ثيَمان دةلَيَن :كة كردةي
"رِاكردن" ثيَ كاتي قسةكردن دةس
)Vol.5, No.1 (May, 2018
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كة نة سةرةتا و نة كوَتايي ضا كي رِاكردنةكةية( ،ت)بنياتي سيمانتيكي "وا/ئيَستا  +دة ــ  +رِةط" ئةمان خويَندنةوةي " is
 "+ base + -ingوةردةطرن ،ئةموو ئةوانة لةطةلَ تايةةمتةنديي ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسيدا يةكدةطرنةوة.

سةرنج لةو رِستانةي ي خوارةوة بدة:
( )9ئازاد لة خانوو دروستكردندا بوو.

( )8ئازاد سةرقالَي خانوو دروستكردن بوو.
( )10ئازاد خةريكي خانوو دروستكردن بوو.

( )11ئازاد خةريكي خانوو دروستكردن دةبوو.
( )13ئازاد سةرداني دايكي دةكرد( .ئيَواران ،مانطانة ،سالَانة)

( )12ئازاد خانووي دروست دةكرد(ن).
( )14ئازاد سةرقالَ/خةريكي سةرداني دايكي بوو.

لة ()8ةوة بوَ ( )14زانياريي ياوازمان دةست دةكةويَت ،لةوانة ،بنياتي سيمانتيكي ئةو نيشانة ثرِوَطريَسييانة ،بة
ثيَضةوانةي فوَرِمي "دة ــ  +قةد"ي فوَرِمي تيَنسي رِابردووةوة ،بةبيَ كةرةستةي زمانيي زيادةوة ،خويَندنةوةي نةريت ثوضةلَ
دةكةنةوة ،لة "ئازاد خانووي دروستدةكرد" ،و "ئازاد ئارةقي دةخواردةوة"" ،خواردنةوة" و "دروستدةكرد(ن)" ئةمان
خويَندنةوة وةرناطرن ،ضونكة بنياتي سيمانتيكييان لة ئاوبةشي كردني سةثاندني خويَندنةوةي ثرِوَطريَسظ وةك يةك نيية،
لة يةكةمدا "ئارةق" ،بة ثيَضةوانةي "دروستكرد"ةوة نيشانةي كوَ وةرناطريَت ،ئاسايي دةتوانريَت ،كردةوةي خواردنةوةي ئارةق
دووبارةبكريَتةوة ،بوَية ،لة كوَتاييدا بكةر بة "ئارةقخوَر" دةناسريَت ،بنياتي سيمانتيكي "دروستكردن" ،رِيَطة بةوة نادات،
ضونكة ئاستةمة كردةوةي "خانوو دروستكردن" بة ئاساني دووبارة و سيَةارة بييَتةوة ،كوردي ضارةي بوَ ئةوة داناوة ،لةو
بوارانةدا ،كة "بةركار" بة كوَ دةنويَنريَت ئةر كات مةبةست ئةوة بوو ،كة نةري

خانوو دروستكردن بدريَتة ثالَ بكةري رِستة.

وةك لة ()12دا ،كةواتة ،ثرِوَطريَسيييةتي و نةريتيةتي نابنة واتاي كروَكي نيشانةي ئيميتيَرفيَك

"دة ــ".

 :6 . 2بنياتي ثرِوَطريَسظ
بنياتي ثرِوَطريَسظ ئةميشة ثرِوَسةي

() 1

ثيَرفيَكتيظ لة تيَرِوانيين ناوييةوة (ديوي ناوةوة) لةبةرضاو دةطريَت و

ئةلَيدةسةنطيَنيَت ،لةبةرئةوة دةيكات بة ئيميتيَرفيَكتيظ  "...تةماشاكردني ثرِوَسة لة تيَرِوانيين ناوةكييةوة بابةتي
سنووربؤداناني ويَنة و رِيَكخستنةكةيةتي بوَ زجنريةيةك لة ثيَكهيَنةرةكان و ئةوة رِوون دةكاتةوة ،كة ئةوة قوَناغةكاني سةرةتا
و كوَتايي ناطريَتةوة" ) .(Langacker,1991:209بة ثيَي ئةو تيَرِوانينة واتاي موَرفيَمي ثرِوَطريَسيي ثارتيسيتلَ )،(–ing
كة لة كورديدا بةرانةةر ضةند دةربرِينيَك دةوةستيَتةوة ،لة سنووردانانةكةيدا سةبارةت بةو زجنرية رِووداوانةي ،كة سةر ةب
ثرِوَسةكة بنيات دةنيَت ،تةنيا قوَناغي ناوةرِاست دةطريَتةوة ،بةو شيَوةية ،سةر ةب ثرِوَسةكة وا لةبةرضاو دةطرييَت و ليَك
دةدريَتةوة وةك رِووداويَكي بةردةواب ،ئةوةش لةوةوة ئاتووة ،كة قسةكةر ئةميشة ناوةرِاس
سةرةتا و كوَتايي ،ئةر ئةوةشة وايكردووة تا ئةب كاتانةش لة كورديدا بة ئةسيتيَك

بارودوَخ دةبينيَت زيادتر لة

ثرِوَطريَسيي رِابردوو بطوتريَت ،كاري

( )1وشةي  processكة بةواتاي رِيَباز ،شيَوةي جيَبةجيَكردني كار ،رِةوتي كار ،ث َيرِةوي بةرهةمهيَناني شتيَك و  ...ديَت ،ئيَةة وشةي ثرِوَسة
بةكاردةهيَن كة لة ئينط ي ييةكة ن يكة و بة الي خويَنةرةوة ئاشناية و هيض سةرليَتيَكدانيَكي تيَدا نيية.

)Vol.5, No.1 (May, 2018

acadj@garmian.edu.krd

| 123

Journal of Garmian University

طؤظاري زانكؤي طةرميان

جملة جامعة كرميان

بةردةواب ،ضونك ة قسةكةر لة سةرةتا و كوَتايي دلَنيا نيية ،سةرنج لة "باثري وا رِادةكات" و "ئازاد وا بوَيةي خانووةكةي
دةكات"بدة ،قسةكةر رِاثوَرت تةنيا لةسةر ناوةرِاست ،واتة ئةوةي لةو كاتةدا دةيةينيَت دةدات و بةس .قسةكةر ةخت لةسةر
قوَناغي ناوةرِاس

ئةو رِووداوة بةردةوامة دةكاتةوة ،كة خوَي دةبيَتة بةشيَك لة رِووداوةكة و لة ديوي ناوةوة سةرنج دةدا و

بةشدارييةكةي بة ئؤي وةئا دةربرِينيَكةوة لة شيَوةي ثرِوَطريَسيدا ثيَشكةشي ئيَمة دةكات ،لة يةكي ترةوة لة ئةرك و واتاي
نيشانةي ثرِ ) (–ingو ئاوشيَوةكاني لة كورديدا ،وا ضاوةرِوان دةكريَت وةك ئةوةي زجنريةي ئةو بارودوَخ و قوناغانةي
ثيَشكةشي دةكةن ،وةكيةكن و دةضنةسةريةك ،لةبةر ئةوة" ،وةستاني مةوداي بينيين بةردةواميي ئةو زجنرية رِووداوة
وةكيةكانةية"(ئةمان سةرضاوة ، )209 :كة دةبنة ئوَي ثيَوةنديي ئةتيَميتورالَي ئالَوَز .سةرةجنامي بنياتةكة بريتيية لة
"(وا ،-خةريكة ،-سةرقالَة ،-لة – دا ،وا( ،وا/ئيَستا))  +فوَرِمي كار  +بوون" ،لة كورديدا ئةوانة دةتوانن وةزيفة و ئةركي
طوَرِان يَةة يَ بكةن ،بوَ منوونة" :لة رِارِاييدا بوو ،نامةكةي كردةوة"" ،ئةر دةب لة بريكردنةوةداية" ،دةتوانن ئةركي طوَرِان
يَةة يَ بكةن ،بةآلب ناتوانن بةنة سةرةي كلوَز.
 :7 . 2تايةةمتةندييةكاني ثرِوََطريَسظ لة زمانةكاندا
زؤربةي زوَري زمانةكان ،لة زجنريةيةك تايةةمتةنديدا ئاوبةشن ،كة بريتني لةمانةي ي خوارةوة:
ثرِوَطريَسظ تةنيا لة كارة ئةوالَييةكاندا رِوودةدات و بنيات دةنريَت.

()1

فوَرِمي ئةسيتيَك

()2

ثرِوَطريَسظ فوَرِمي ئةردووك رِابردوو و رِانةبردووي ئةية ،و لة كارابزريشدا بةكار دةئيَنريَت ،لة فارسيدا "داش

ثرثش

مي-شود" ،كة ضووب خانووةكة دروست دةكرا".

()3

ثرِوَطريَسظ لةطةأل "ئةبوون"دا وةك كاري سةرةكي رِوونادات (بودن و داش )

()4

كارةكاني وةك "ئيستادةن/وةستان ،نيشةستةن/دانيش  ،خابيدةن/نوس " فوَرِمي ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسظ دروست

ناكةن ،كاتيَك وةك كارة ستةيتييةكان رِوودةدةن .واتايةكي وةئا دةردةبرِن ،بوَ منوونة" :داش مي-خابيدةن" " ،خةريك بوو
دةخةوت" ،يان "لة خةوداية" ،ثرِوَطريَسيي رِانةبردوو و رِابردووي ئةو كارانة دةتوانن ثيَشكةش بكريَن ،وةك ئةوةي ،لة
ئةدةبي فارسيدا ئةية ،بة ئوَي ثيَرفيَكت و ثلوثيَرفيَكت" ،خابيدة(است) وا دةنويَت " ،he is sleeping,خابيدة بود /
دةنوست "He was sleeping
()5

"داشتةن" كاتيَك لةطةلَ ئةو كارانة بةكاردةئيَنريَت ئامااةدةكات بوَ ئةنديَك ثرِوَسة ،بوَ منوونة :موردةن/مردن to

 ،dieشودةن/دةبيَت  to becomeوةك لة "ئاوةكة دةبيَت بة سةئوَلَ" ،ئةوة ثرِوَسةيةكة وردة وردة لة ئاوةوة دةبيَتة شتيَكي
تر ،لةطةلَ زؤربةي كارة ليَكدراوةكاندا" ،شودةن" وةك "بوون"ي كوردي بةكاردةئيَنريَت ،بوَ منوونة" :خةستة شودةن/ماندوو
بوون" ،"to get tired /طوروسنة شودةن  /برسي بوون  "to get hungry /ئامااة دةكةن بوَ كردةوةيةك ،كة ئةر ئيَستا
لةسةر دةستيتيَكردنة.
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"داشتةن" دةشيَت لة كاري سةرةكي يابيَتةوة بة ئوَي دانةيةك يان زيادتر لة وشةيةك ،لةطةلَ ئةوةشدا ،كة

زةمحةتة ميَذووي يةكةب رِووداو داش وةك ئوَطزيلةري لة زماني قسةكردندا رِووبدات ،بوونةكةي لة سةردةمي كوَندا زوَر
ثرِطومانة" ،(Farahani,1990:30-7) .بوون" لة كورديدا بة ثيَضةوانةي "كردن"ةوة لة بةشي نا-كاري يانابيَتةوة,
ثرِوَطريَسظ ةخت لةسةر خالَيَك دةكاتةوة ،كة نة سةرةتا و نة كوَتايي بارودوَخة ،بةلَكو ئةميشة ةخت لةسةر

()7
ناوةرِاس

بارودوَخةكة دةكريَتةوة.

 :8 . 2تيَن  ،ئةسيتيَكت و ئاوةلَكاري كاتي ناوبةند ثيَوةند
لة سيمانتيكدا ،ياوازي لة نيَوان ئةو كاتةطوَرييانةدا ،زوَرن و ئاوبةشي لة ليَكدانةوةي طةليَك دياردةدا دةكةن ،بة
تايةةت لةو بارانةدا ،كة نيشانةي ديار لةخوَناطرن ،زانس

سيمانتيك لة طةليَك رِيَطةوة زانياريي ثيَشوةختمان دةداتيَ

سةبارةت بة دياريكردني ئةوةي ضوَن بتوانني ئةقيقةتةكاني زماني سروش

ثيَشكةش بكةين ،ئةوة لةوةدا دةردةكةويَت ،كة تا

ئيَستا لة كورديدا وا زانراوة ،كة زماني فةرمي ئيَمة ئوَكاري تيَنسي-دائاتوو ئةروةئا نيشانةي ثرِوَطريَسيي ديار لةخوَ
ناطريَت ،ديارة ،بةآلب ،ئةوة بة دواي خوَيدا نائيَنيَت ،كة كوردي ثيَويستة وا ثيَشكةش بكريَت وةك ئةوةي تيَنسي ئايندة يان
نيشانةي ثرِوَطريَسيي نيية ،لةو بارانةدا ،ئةنديَك نيشانة ،واتاي سيمانتيكي كار و ئاوةلَكارةكان و وَري رِستةي ايَر
تويَذينةوة ،سادة ،يان نا-سادة ئةموو ئةوانة دةتوانن بة ئوَي بنياتي سيمانتيك و ناوةروَكةكانيانةوة قسة لةبارةي ئايندة و
كردةي ثرِوَطريَسظ بكةن ،ئةروةك ضوَن لة زماني ئينطليزيشدا قسة ئةية ،كة دةلَيَت :ئينطليزي تيَنسي ئايندةي نيية ،تةنيا
بة ئوَي ئوَطزيلةرييةكانةوة ،كة ناوةروَكةكانيان ،بوَ منوونة "Will" ،قسة لةسةر ئايندة دةكةن .ئةوةي ،كة دةكريَت برِياري
لة سةر بدريَت ،ئةوةية ،كة رِانةبردووي ثيَرفيَكت بة ي زوَر لة زمانةوانةكانةوة ،ناتوانريَت وةك تيَن ثيَشكةش بكريَت،
بةلَكو زيادتر وةك ليَكداني تيَنسي رِانةبردوو و ئةسيتيَك

ثيَرفيَكت مامةلَةي لةطةلَدا دةكريَت ،دةشكريَت نةبووني نيشانةي

ديار بوَ ئةر يةك لةو كاتةطوَريية تايةةتييانة وةك وازي بوَ زمانةكة لةقةلَةب بدريَت.
 :1 . 8 . 2بارودوَخةكانى ثيَرفيَكتيظ و ئيميتيَرفيَكتيظ لة باري سةرجني ئةسيتيَكتييةوة
بة ئوَكاري ياوازي لة فوَرِب و بنياتي سيمانتيكي كارةكان ،نيةت و ئارةزوي قسةكةر ،وَري دةق و طةليَك ئوَكاري
تريشةوة ،بارودوَخي ياواز بةرئةب دةئيَنن:
(أ) بارودوَخي سادة بة تةواوي لةبةرضاو دةطرييَت ،و بارودوَخةكة وةك خالَي سةرةتا و كوَتايي ثيَشكةش دةكريَت ،سةرةتا و
كوَتايي دةضنة ناو يةكةوة و وةك يةك دانةي يةكطرتوو مامةلَة دةكريَن.
(ب) بارودوَخي نا-سادة كة قسةكةر لة ناوةوة سةيري بارودوَخةكة دةكات و وةك بارودوَخي ماوةدريَذ مامةلَة دةكريَن.
(ث) ئةو بارودوَخانةي ،كة بة تةواوي ثيَشكةش ناكريَن ،بةلَكو زيادتر ةخت لةسةر بةشيَكي تايةةت ئاس -بناخةيي
بارودوَخةكة دةكريَتةوة ،بوَ منوونة" :ئازاد دةس
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(ت) ئةو بارودوَخانةي كة بنياتي ماوةي نيَوانيان ئةية و ئالَوَزن بة تايةةت كاتيَك ئةو بارودوَخانة لةسةر بارودوَخي تر
بةندن ،وةك ئةوةي لة رِستة ئالَوَزةكاندا دةبينريَت" .كة ضووب ئازاد ضاي ليَدةنا".
بة ثيَي ( ،)Langackerياوازيي بناخةيي ئةسيتيَك  ،ئةوة لة نيَوان ثيَرفيَكتيظ و ئيميتيَرفيَكتيظ داية ،و بناخةي
سيمانتيكي بوَ ئةو

ياوازيية ئةسيتيَكتيية دةتوانريَت لةبواري شيكردنةوة و ثشكنينةوة باس بكريَت،

) (Langacker,2002:86ثرِوَسة دياري دةكات وةك ئةوةي "باسيَكي كورت بيَت ،كة زانياريي ورد و طرنط سةبارةت بة كةس
و طروثي خةلَكةكان ،يان شويَن ثيَشكةش دةكات ،يان ئةنديَك شت و طرنطي ثيَداني زوَر لةسةر قةراغ ،يان شيَوةي شتيَك كة لة
بةرانةةر ثاشخانةوة دةبينريَت .ثيَداني وةسفيَكي كورت سةبارةت بة كةسيَك ،يان شتيَك .واتة ثرِوَسة بريتيية لة زجنريةيةك
لة ثيَوةنديي وةسفي دياريكراو ...ئاوبةشيكردن لة مةوداي بة خةيالَدائيَناني كات و ثيَداطةرِان بة شيَوةيةكي زجنريةيي يةك
بةرةو دوا.
ئةو ثيَناسةية وةك ئةوةي ئةية ئامااة بوَ ياوازييةكاني ئةسيتيَك

ناكةن ،بةلَكو بة شيَوةيةكي يةكسان بوَ ثرِوَسةي

ئةردوو ثيَرفيَكتيظ و ئيميتيَرفيَكتيظ بةكاردةئيَنريَت ،ثرِوَسةي ئيميتيَرفيَكتيييةتي بة ئوَي ئةو رِةفتارةوة دياري دةكريَت ،كة
ئةو ثيَوةنديي انةي نويَنةرايةتي كردةي درككردن دةكةن ئةمان ش وةك ئةوةي ثيَ خوَيان ،بة واتاي ئةوةي ،ئةو بارودوَخةي
باس دةكريَت بة شيَوةيةكي يَطري دةميَنيَتةوة بة دريَذايي كات .بة ثيَضةوانةوة ،ثرِوَسةي ثيَرفيَكت بة ئوَي زجنريةي
ثيَوةندييةكانةوة باس دةكريَت ،كاتيَك ئةردانةيةك لةوانة ياوازة لة ئةوةكةي دواي خوَي .بة واتاي ئةوةي ئةو بارودوَخةي
وةسفكراوة ئاوبةشي لة طورِانكاري بة دريَذايي كات دةكات.
) (Langaker,2002:86وةسفي كارةكاني وةك "بازدان"" ،تيَهةلَدان"" ،طةيش " ،وةك ثيَرفيَكتيييةتي ثيَوانةيي يان
منوونةي يةكةمي تومخي خوَيي دةكات ،بةآلب كارةكاني تري وةك "ليَكضوون"" ،ئةبوون" و "زانني" وةك منوونةي يةكةمي
تومخي خوَيي ئيميتيَرفيَكتيييةتي ،و ثشت بة تاقيكردنةوةي رِيَزماني باش-بيناكراو دةبةستيَت لة نيَوان ئةو دووانةدا،
"ليَكضوون" وةك منوونةي يةكةمي تومخي خوَيي ئيميتيَرفيَكتيييةتي ،دةتوانيَت لة رِانةبردووي سادةدا (أ) رِوبدات بةآلب لة
ثرِوَطريَسيي (ب)دا نا.
(أ)

باثري لة دايكي دةضيَت.

(ب)

باثري (وا) لةدايكي دةضيَت .كة يةكسانة بة  Lily is resembling her mother؟

بة ثيَضةوانةوة ،منوونةي يةكةمي تومخي خوَيي ثيَرفيَكتيييةتي وةك "دروستكردن  "buildدةتوانيَت لة ثرِوَطريَسيدا
رِووبدات ،بوَية طةرضي لةطةلَ ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسيدا ئاساييية ،لة (ث)دا واتاي نةري

يان "طيَرِانةوةيي" ،لة رِانةبردووي

سادةدا سةرئةلَدةدات.
(ث) باثري وا بةلةب دروست دةكات.
(ت) باثري بةلةب دروست دةكات.
)Vol.5, No.1 (May, 2018
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ياوازييةكي رِوون لة نيَوان ثيَرفيَكتيييةتي و ئيميتيَرفيَكتيييةتيدا نيية ،ئةوة دةقة دةتوانيَت بنياتي ئةسيتيَكت بطوَرِيَت.
بوَية ،ثيَرفيَكتيييةتي زوَر ار خويَندنةوةي نةري

وةردةطريَت ،ئةر كات بارودوَخةكة وةك ئيميتيَرفيَكتييييةتي ليَك

بدريَتةوة .بةراوردي ئةوانةي ي خوارةوة بكة:
(ج) باثري ضي دةكةيت؟
 باثري :ثرِتةقالَ دةخوَب.(ض) باثري ضوَن قةت سةرمات نةبووة؟
 باثري :من ئةموو رِوَايَك يةك ثرتةقالَ دةخوَب.منوونةي (ج) دةقي دةربرِينةكةي باثري لةطةلَ بةكارئيَناني دةربرِيين "ئةموو بةيانييةك" لة (ض)دا وا دةكات
ليَكدانةوةي نةري

سةرئةلَةدات .بة ضاوثوَشني لة دابةشكردني بارودوَخةكان لة نيَوان ثرِوَسةي ثيَرفيَكتيظ و

ئيميتيَرفيَركتييدا ،ئةنديَكجار ئاسايي دةتوانن لة ئةردوو رِانةبردووي سادة و ثرِوَطريَسيدا رِووبدةن ،بة خويَندنةوةي
ياوازةوة:
(ح) باثري حةز لة ناني وَ دةكات.
(خ) مندالَة خةريكة حةز لة ناني وَ بكات.

ئيميتيَرفيَكتيظ و نةريت.
ئيميتيَرفيَكتيظ ،ثروَطريَسظ و نا-نةريت.

بارودوَخةكة لة (ح)دا بة يَطريي دةميَنيَتةوة ،بة ثيَضةوانةوة ،ثرِوَسةكة لة (خ)دا لة سةرةتاداية ،بوَية ،ثيَشةيين ئةوة
ناكريَت ،كة ثرِوَسةكة بطاتة ئةجناب يان نا .ثرِوَسةي ئيميتيَرفيَكتيييةتي ثيَوةنديي بة ناوي قةبارةوة (كة نااميَردريَن)
ئةية ،ثرِوَسةي منوونةي يةكةمي تومخي خوَيي ئيميتيَرفيَكتيييةتي طوجناوة لةطةلَ رِانةبردووي سادةدا ،ضونكة وةضة
بةشةكان ثيَكةوةديَن و لة كاتي قسةكردندا دريَذدةبنةوة ،بوَية دةتوانن لة خزمةتي ثيَشكةشكردن و رِوونكردنةوةي
ثرِوَسةكةدابن وةك ئةموويي .بة ثيَضةوانةوة منوونةي يةكةمي تومخي خوَيي ثرِوَسةي ثيَرفيَكتيظ لةطةلَ ثرِوَطريَسيدا
ناطوجنيَت ،ضونكة ئةرك و وةزيفةي ثرِوَطريَسظ ليَكدانةوةي رِووداويَكة وةك ئيميتيَرفيَكتيظ.
(د) باثري خشتةي تاقيكردنةوةكان دةزانيَت.
(رِ) باثري وا ،سةرقالَة /خةريكة خشتةي تاقيكردنةوةكان دةزانيَت.
"وا"" ،خةريكة" ،و "سةرقالَة" وةك نيشانةي ثرِوَطريَسظ ،واتاي دةربرِينةكة دةطوَرِن ،لة (د)دا "زانني" خويَندنةوةي
ستةيتيظ وةردةطريَت ،لة (رِ)دا نا" ،ئةولَدان" ،و "خةريكةوون" و "سةرقالَةوون" واتاي كوَتايي بارودوَخةكة نيية ،بة ئةر
ئوَكاريَكةوة بيَت دةشيَت ثرِوَسةكة بوةستيَت ،ئةريةك لةو نيشانانة خويَندنةوةي ثرِوَطريَسظ ثيَويست دةكةن و ثيَوةنديي نا-
كاتي ئةلَدةئيَنجن.
ثرِوَسةي ئيميتيَرفيَكتييي ئةتيَليكة ،ضونكة ماوةدووري ثيشان دةدات و خالَي كوَتايي سروش

دياري ناكات ،منوونةي

يةكةمي تومخي خوَيي ئيميتيَرفيَكتيييةتي ستةتييية ،بوَية ئاوبةشي لة طوَرِاني ناوةكيدا ناكات" .ليَكضوون"" ،زانني" و
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"ئةبوون" ،ئاوتان بةو بارودوَخانةي  Vendlerباسيان ليَوةدةكات .بة ي )Taylor (2002:402ةوة ،دةتوانريَت
ضا كييةكان وةك وَري ثرِوَسةي ئيميتيَرفيَكتيييةتي ثوَل بكريَن ،ضونكة ،ئاوبةشي لة طوَرِاني ناوةكيدا دةكةن ،بوَ منوونة:
"ضاوةكاني باثري دةبريسكيَنةوة" ،دايناميك ضا كي و ماوةدريَذ ،ئةتيَليك و ناسنوردارة ،و لةطةلَ ثرِوَطريَسيدا طوجناون.
 :2 . 8 . 2بةكار ئيَناني ثرِوَطريَسظ
ثرِوَطريَسظ لة دوو بواري سيمانتيكي تةواو ياوازدا بةكاردةئيَنريَت ،و لةنزيكةوة لةطةلَ قوناغي ثرِوَسةي يةك لةدواي
يةك لة كاتدا دةطوجنيَت ،بةآلب لةطةلَ بريي  agentivityوابةستةن واتة "باي ناوي" ،كة دةبيَتة بكةري ئةقيقي و وا
ثيَشنياز دةكريَت ،كة دةبيَت ئةو دوو ئوَكارة لة نزيكةوة بة يةك ثةيوةسته يان نا .دةكريَت ةخت لةسةر ئةوة بكريَتةوة ،كة
(أ)بريي  agentivityبة شيَوةيةكي كروَكي بة بةكارئيَناني فوَرِمي ثرِوَطريَسييةوة ثةيوةست نني و (ب)بةكارئيَناني فوَرِمي
ثرِوَطريَسظ بة شيَوةيةكي ةوئةري ثيَوةنديي بة ثيَوانةي ثرِوَطريَسيةوة لة كاتي دياريكراودا نيية ،لةطةلَ ئةوةشدا ،كة لة
نزيكةوة ثيَوةنديي بة كاتةوة ئةية.
بة ي ()Emmon Bachةوة ،لة ضريوَكي فوَرِمي ثرِوَطريَسييدا ،ثيَوةنديي بة ئةوةوة ئةية ،كة شتةكان لة بارودوَخي
دياريكراودا بة شيَوةيةكي كاتي بة ئوَي طيَرِةرةوةوة بة ئةزموون دةكريَن )Dawty 1979 and Galton 1984( .وا
بريدةكةنةوة ،كة لة رِستةيةكي وةك " = The village was lying in the Vallyطوندةكة لة دوَلَةكةدا ثالَ
كةوتةوو/طوندةكة كةوتووةتة ناو دوَلَةكةوة" ،ناوةروَكةكة رِاثوَرت دانة لةسةر بارودوَخي طوندةكة ،وةك لة طيَرِةرةوةوة
ضاوةرِوان دةكريَت ،و وا ديَتة بةرضاو وةك ئةوةي ئيَستا ضووبيَتة ناو طوندةكةوة .بةكارئيَناني فوَرِمي ثرِوَطريَسظ مةيلي بة ي
بة ئةقيقةتكردني كةمكردنةوةي سروش

خيَراييدا ئةية ،كة لة تيَرِوانيين قسةكةرةكةوة ثيَشكةش دةكريَت .دةكريَت بلَيَي

 lying-stateكةوتين-بارودوَخ ،بارودوَخي ثالَكةوتين طوندةكة ،وةك رِانةبردووي كاتي ثيَشكةش كراوةVendler .
ئةردوو بارودوَخ و ضا كي لة يةك كاتةطوَريدا داناون ،وةآلمةكة ئةوةية تا لة دةستكةوت و يَةة يَكردنةكان يايان
بكاتةوة ،و لةئةمان كاتدا طفتوطؤي ئةوة دةكات ،كة يةكةميان تايةةمتةنديةتيي بارودوَخي ئةية .داياطرامي (:)4
 ثرِوَسة دياريكراو +دياريكراو

 +ثرِوَسةضا كي

بارودوَخ

تةواوكردن

بةدةستهيَنان

يةكيَك لة كانديدة طرنطةكان سةبارةت بة ياوازي لة نيَوان تيَنسي بةردةوامي و نا-بةردةواميدا ثرِوَطريَسية ،كارةكاني
ضا كي و يَةة يَكردن فوَرِمي ثرِوَطريَسييان ئةية ،لة كاتيَكدا كارةكاني بارودوَخ و بةدةستهيَنان نيانة .بة ي Vendler
ئةو كارانة بةو شيَوةيةي خوارةوة رِةفتار دةكةن:
(أ) من لة زانينداب ،وا خةريكي خوَشةويس

وآلمت ،خةريكي خاوةنداريةتي خانووةكةب.

(ب) وا مةلةدةكات ،خةريكة ثالَ بة ئؤتؤمةيَلةكةوة دةنيَت ،سةرقالَي نامة نووسينة.
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(ت) باثري "لة ناسينةوةي مندالَةكةداية ،دةطةيشتة لوتكةي ضيايةكة".
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يَةة يَكردن (طوجناوة)
دةستكةوت

(نةطوجناوة)

 :3 .8 . 2ياوازي لة نيَوان تيَن و ئةسيتيَكت
بوَ ياوازي لة نيَوان تيَن  ،مود و ئةسيتيَكتدا زمانةوانةكان خالَي سيمانتيكي بوَ دةستيتيَكردن دةستنيشان دةكةن ،بوَ
منوونة ئةسيتيَكت بريتيية لة رِيَةازي ياواز بوَ تيَرِوانني لة بازنةي ديوي ناوةوةي ثيَكهاتةي كاتي بارودوَخةكان .لة كاتيَكدا
تيَن

بريتيية لة بةرِيَزمانكردني داناني بارودوَخةكان لة كاتدا.

دةردةبرِدريَت و ئةنديَكجاري تر بة ئوَي ليَكسيمي ياواز لة "ئةسيتيَك

() 1

ئةسيتيَكت ئةنديَكجار بة ئوَي واتاي وشةكانةوة

ناديار و شاراوةدا" ،بوَ منوونة :كاري "مردن و نوس "

بة تةواوي ياوازن وةك ئةوةي ،كة مةبةست ئةو دةقانة بيَت ،كة بة شيَوةيةكي سروش

تيَيدا رِودةدةن ،بوَ منوونة" ،نوس "

دةتوانريَت لةطةلَ ئاوةلَكاري ماوة دريَذدا بةكاربهيَنريَت ،بةآلب "مردن" نا ،بوَ منوونة" ،دوو كاايَر نوست" طوجناوة بةآلب "دوو
كاايَر مرد" نةطوجناوة.
 :4 . 8 . 2بةكارئيَناني نيشانةكاني ثرِوَطريَسظ
بة سةرجندانيَكي ورد و ئةلَسةنطاندني ثرِوَطريَسظ لة كورديدا ،ئةنديَك بةلَطة دةبينني ،ةخت لةسةر ئةو ئةقيقةتة
دةكةنةوة ،كة لة كورديدا ثرِوَطريَسظ لة دوو باردا رِوودةدات ،يةكةب لة بازنةي موَرِفوَلوَ يكةلَي (لةطةلَ فوَرِمي تيَنسي
رِابردوو) و لة بازنةي دةقي (لة طةلَ فوَرِمي تيَنسي نا-رِانةبردوودا ،ئةروةئا رِابردووش) ،دواتر ئةوة دةبينني ،كة بنياتي
ئةنووكةيي ثرِوَطريَسظ دةتوانريَت بوَ ضةندان ضيين ياواز ثوَل بكريَت ،بة رِيَزمانينةكراو واتاي كاركردنة لةبواري دةقيدا،
لة ئةموو بارةكاندا لة بةكارئيَناني سيمانتيكيدا وةك سةرةتاي خالَي ئيميتيَرفيَكتة .ثرِوَطريَسظ دةتوانريَت وا دياري بكريَت،
كة لة كردةوةيةك دةرِوانيَت وةك ئةوةي بةردةواب بيَت لة كاتي ئامااةكردندا .لة يةكي ترةوة لة كاتيَكدا نةريت باسي
رِووداويَك دةكات كة تايةةمتةنديي ماوةيةكي كاتة.
باري تاقيكردنةوة :بوَ وةآلمدانةوةي ثرسياريَكي وةك "ئيَستا/لةب كاتةدا  Xضي دةكات" وةآلمي ئةو ثرسيارة لة
زمانةكاندا ياوازة:
لة سويديدا
på att arbeta

håller

Hon

she holds on and works
(أ)
لة كورديدا كضةكة بةردةوامة لةسةر كاركردن.

لة تيَنسي تردا

Hon hå ller på och arbetar
works

on and

She holds

()1

Aspect are different ways of viewing the internal temporal constituency of a situation, and tense is
)a Grammaticalized location in time. Comrie (1976
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رِستةكاندا بةكارنايةت ،بة منوونةكراوي نةري  ،دووبارةبوونةوة ،يان

زجنريةي رِووداوةكاندا .لة زؤربةي زوَري زمانةكاندا ثرِوَطريَسظ لةطةلَ كارة ستةيتييةكاندا رِوونادات ،بة ثيَضةوانةي زماني
ئينطليزييةوة ،كاريَكي طوجناو ضاوةرِوانكراو نيية ثرِوَطريَسظ بةكاربهيَنريَت تا بارودوَخي كاتي دةربنِيَت ،ئةر لةبةر ئةوةية،
كة ئي كاب لة زمانة ةرمةنييةكان/ئةلَمانييةكاني تر ناتوانن نيشانةي ثرِوَطريَسييان ئةبيَت لة وةرطيَرِاني رِستةيةكي وةك
) ،(Ebert,2000:609كة دةلَيَت:
she is sitting in the kitchen, the shirt is hanging on the nail, you are being rude this
evening.
بةو ثيَية ،ثرِوَطريَسظ لةطةلَ ئةو ئاوةلَكارانةدا يةكناطريَت ،كة ماوةيةكي سنووردار دياري دةكةن ئةقيقةتةكةش
لةوةداية ،كة ئةو كةسانةي زانياري لةسةر زماني زطماكي خوَيان دةدةن لة زمانة ياوازةكاندا ثيَشنيازي بارودوَخ و ئةلَويَس
ياواز بوَ ئةو بنياتة دةكةن.
 :5 . 8 . 2ياوازي لة نيَوان ثرِوَطريَسظ و نا-ثرِوَطريَسظ
زمانةوان  Sweetلة ( )Ota,1963:99دوو زاراوة بوَ  definite vs. Indefiniteثيَشكةش دةكات ،تا ياوازي لة
نيَوان فوَرِمي ثرِوَطريَسظ و فوَرِمي سادةدا بكات ،و دةلَيَت:
(أ) (ا) وا نامةيةك دةنووسمI am writing a letter. .
(ب) (ب) من دةنووسم I write

" من لة ئيَواراندا نامان دةنووسم "I write letters in the evening

لة (أ)دا كردةوةكة لة كاتي رِانةبردوو و ثةيوةستة بة كاتي قسةكردنةوة رِوودةدات ،لة (ب)دا بنياتي سيمانتيكي
دةربرِينةكة ثيَمان دةلَيَت :كة ثةيوةست نيية بة كاتي قسةكردنةوة ،بوَية دةتوانريَت بوَ ماوة-كاتي فرةوان بةكاربهيَنريَت ،لة
(أ)دا كاتي ئامااةكردن دياريكراوة لة (ب)دا نا-دياريكراوة .زوَر ار رِانةبردووي سادة بةكاردةئيَنريَت ،تا ئامااة ،بوَ نةريت
يان دووبارةكردنةوة بكات .فوَرِمي ثرِوَطريَسظ و ثيَرفيَكتي لةطةلَ ئةو ئاوةلَكارانةدا ديَن ،كة سروش

دووبارةبوونةوةيان

تيَداية ،طةرضي تيَنسي رِانةبردوو مةيلي بة ي ئةوةداية ،كة ئامااة بوَ "نةريت" بكات ،بةآلب ناكريَت بطوتريَت ،كة ئةوة
تايةةمتةنديي دياري ئةو فوَرِمةية ،زؤربةي زوَري فوَرِمي ثرِوَطريَسيةكان لة رِابردوودا ،نةريت دةطةيةنن ،طة لةوانةي رِستةي
ناسةرةكي "كة-كلوَزيان" تيَداية ،كة بار و دوو تايةةمتةنديي دياري ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسظ لة رِابردوودا ثيشان دةدةن،

(أ)كاريطةريي ئةو ثرِوَسةيةي بة ئوَي كاري رِستةي سةرةكييةوة ،كة لة فوَرِمي ثرِوَطريَسيداية( ،ب)خويَندنةوةي نةريت ،كة بة
ئوَي دةربرِينيَكى وةئاوة ثيَشكةش دةكريَت ثوضةلَ دةكريَتةوة.
(ث) ئازاد بريةي دةخواردةوة .

بة ئيَواران "نةريت"

(ت) كة ضووب ئازاد بريةي دةخواردةوة.

"بة ئيَواران" "ثوضةلَكردنةوةي نةريت"
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لة (ت)دا نةريت ثوضةلَكراوةتةوة ،كةواتة ،نةريت واتاي كروَكي نيشانةي ئيميتيَرفيَكتييي "دة ــ" نيية لة كورديدا،
"ئاودةمي" و "بة زجنريةيي" رِوودان ،وا دةردةكةويَت وةك ئةوةي ثيَوانة بن ،تا ياوازي لة نيَوان فوَرِمي ثرِوَطريَسظ و
رِانةبردوي سادةدا ثيشان بدةن .و بة ي  Brusendorffلة ()Ota,1963:101ةوة "لة كاتيَكدا تيَنسة سادةكان بة
شيَوةيةكي طش

زجنريةي يةك بةرةودوا دةردةبرِن ،كاتة دريَذبووةكان ئامااة بوَ ماوة -يان بةردةواميةتي ناكةن ،بةلَكو بة

شيَوةيةكي كردةوةيي ئةميشة "ئاودةمي" يان "رِيَذةيي" ثيشان دةدةن.
(( )1د) كاتيَك ضوومة اوورةكةوة ،ئةو دواب كةوت.

(ج) كاتيَك دةضوومة اوورةكةوة،

ئةو دواب دةكةوت.

بة ي Brusendorffةوة لة كاتيَكدا (د) ئامااة بوَ زجنريةي يةك بةدواييةكدا ئاتن دةكات و (ج) ئامااة بوَ
ئاوكاتييةتييان دةكات ،كة باس لة كات دةكريَت ئاورِ لة نيشانةكاني رِابردوو يان ثيَرفيَكتييي نادريَتةوة ،ئةو نيشانانة

()1

ثيَمان دةلَيَن :كة كاري ايَر تويَذينةوة لة ض فوَرِميَكي تيَنسداية ،وةك ئةوةي بة ئوَي تيوَري "ضوارضيَوةي-كاتييةوة"،
ثيَشنيازكراوة ،ليَرةدا باري ثرِوَطريَسظ ئةية ،وا ليَكدةدريَتةوة وةك ئةوةي ئامااة بوَ "ئاودةمي" بكات ،بةآلب "ئاودةمي"،
تايةةمتةندييةكي كروَكي ثرِوَطريَسظ نيية ،كة بوَ ياكردنةوةي ثرِوَطريَسظ لة فوَرِمة سادةكان كاربكات .بة ي
()Jespersenةوة ئةردوو رِانةبردووي سادة و رِانةبردووي ثرِوَطريَسظ فوَرِمي تيَنسي رِانةبردوون ،و ياوازييةكةيان تةنيا
نةكةوتووةتة سةر ئامااةكردني كات ،بةلَكو لةو ئةقيقةتةوةية ،كة رِانةبردوي سادة ئامااة بوَ دةستورـ ميزاج ،لوَ يك ،كروَك
و بنياتي شتةكان دةكات .رِانةبردووي ثرِوَطريَسظ تةنيا ئامااة بوَ رِوودان دةكات ،كةواتة ،ثرِوَطريَسظ بة بةراورد بة تيَنسي
رِانةبردووي سادةوة ،وةسفي ئةقيقةتي بةردةواب ناكات.
بة ي ()Hillةوة ياوازي لة نيَوان رِانةبردووي "سادة" و "ثرِوَطريَسظ" بريتيية لة "نةري " ثيَضةوانةي "نا-
نةري " ،لة كاتيَكدا ياوازي لةنيَوان رِابردووي سادة و ثرِوَطريَسظ لة نيَوان "تةواوبوون و نا-تةواوبوون" داية ،واتة دةشيَت
واتاي سيمانتيكي ثرِوَطريَسظ ئةنديَكجار دواي كاتي ئيَستاش بكةويَت .ئةو دوو ياوازيية ووت -يةنة ثيَويست نيية نةريت
و نا-نةريت تايةةمتةنديةتيي كروَكي بيَت ،كة رِانةبردووي سادة لة ثرِوَطريَسيةكةي ثيَ يا بكريَتةوة ،تةواو ثيَضةوانةي
ناتةواو بيَت ،دةشيَت بوَ زوَر بار بةكاربهيَنريَت.
 -لةو رِوَاانةدا لة خانوويةكي بضووكدا دةاياب.

لةو رِوَاانةدا لة خانوويةكي بضووكدا اياب.

 -ئيَشتا لة كاركردن بةردةواب دةبوو.

ئيَشتا لةكاركردن بةردةواب بوو.

) (Hill,1958:210دةلَيَت :دةشيَت كاري رِابردووي سادةش ئةنديَك كاتي بوويَت ،بوَ منوونة" :باثري بوَ ماوةي نيو كاايَر
ياريكرد" ،و "ئةو سيَ سالَ لة ئةوليَر ايا" ،دووبارة لة باري ثيَرفيَك

نا-ثرِوَطريَسظ"دان ،ياوازييةكة لةوةداية ،كة

( )1ئــةو نيشــانانةي بــة هة َلــة بــة "كــات" دانــراون لــةم ليَكدانــةوة و ليَكدانــةوةكاني تــر ئــةوة دةســةجيَنن ،كــة ئيَةــة ســةرن لــة نــاوةروَكي
ســــيةانتيكي كارةكــــة دةدةيــــن ،كــــة بةهوَيــــةوة ئــــةوة هةلَـــدةهيَنج  ،كــــة كردةوةكــــة ضــــةند لــــة كــــات دةخايــــةنيَت هــــةر لــــة ســــةرةتاي
دةســت يَكردنيةوة ،تــا دةطاتــة كوَتــايي ،يــان لــة رِســتةي نــا-ســادةدا ئــةو كاتانــةي بــة هــوَي كــارة جياوازةكانــةوة دةردةبــرِدريَن كاميــان ثــيَش
كاميانة ...دةبيين هةنديَكجار كارةكة لة تيَنسي رِابردووداية ،كةضي كاتةكة دةخاتة دواي كاتي قسةكردنةوة و هةروةها. ...
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لةطةلَ "دة ــ"دا وَريَك لة دووبارةبوونةوة بة ئيزافةي بةردةوامي دةدريَت بة دةربرِينةكة ،ماوةي ثيَويستة بوَ دياريكردني
واتاي ثرِوطريَسظ .سةبارةت بة سنوردانان ،دةلَيَت :كارةكاني وةك "دامةزراندن" و "دوَزيــنــةوة"" ،وانــةطـوتــنــةوة"،
"نــوَاةنـكردنــةوة" ،واتـاي فةرئةنطي ماوةيان ئةية ،طوَرِاني سيَيةب بنياتةكاني " "be + ingواتا دياريكردن ،و كارةكاني
وةك" ،ئاوسان"" ،زانني"" ،لةخوَطرتن"" ،تيَدابوون"" ،رِقليَةوون" ،واتاي فةرئةنطي ماوة دريَذيان ئةية ،و لةطةلَ
"ثرِوَطريَسف"دا بةينيان نيية:
ياوازي لة نيَوان ئةسيتيَكت و سيغةي كردةوة بناخةي لةسةر ئي نيشانةيةكي فةرمي/رِةمسي شيَوازي دانةنانة ،لةبةر
ئـةوةي سيغةي ثـة مـاري دروست دةكــات :بــوَ نـموونــة ،ســـارديـكــرد .يان بة سيغةي ثرِوَطريَسظ" ،وا ســارديـكــرد"،
سيغةيةكي ثة ماريية ئةوة ثرِوَطريَسظ نيية ،بةآلب لة واتاي فةرئةنطي كارةكةدا ئةية .ضاوةرِوانكردن باريَكة كاتيَك ،كة
تيَنسي ثرِوَطريَسظ ئامااة بوَ ئايندة دةكات.
( )Bodelsenدةلَيَت :ياوازي لة نيَوان فوَرِمي سادة و فرةوانكراو ئةوةية ،كة فوَرِمي سادة يان ئةوةتا وةسفي
(أ)ئةقيقةتي طوتنةكان (رِووداو و سةرةجنامي كردةوةكان)دةكات يان (ب)ئةوةية ،كة وةسفي سروش

يان رِاس

طشي دةكات،

لة كاتيَكدا فوَرِمي فرةوانكردن وةسفي خودي كردةوةكان دةكات ،ئةقيقةتي رِووداو يان "سةرةجنامي"" ،رِووداوةكان" ،زوَر ار
لة رِابردووي سادةدا دةبينريَن ،بة ثيَضةوانةوة ،نةري

رِاس

طش

زوَر ار لة رِانةبردووي سادةدا دةبينريَت ،لةبةرئةوة

ياوازي لةنيَوان رِانةبردووي سادة و رِانةبردووي ثرِوَطريَسظ ئاسايي لةوة ثيَكديَت ،كة نةريت يان رِاس

طش

بة ثيَضةوانةي

كردةوةوةية ،دةربرِيين "ئةو رِادةكات" ئامااةية بوَ كردةوة و ئةقيقةتي رِاكردن لة اياني واقي دا ،زيادتر لةوةي ،كة "ئةو
رِايدةكرد" ئامااةي بوَ دةكات ،لة يةكةب وةسفي ئةقيقةت و دووةب وةسفي خودي كردةوةي رِاكردن دةكات لة ماوةيةكي
دياريكراودا ،بة ي ( )Bodelsenلة رِستةيةكي وةك "من طويَم لة دةنطةدةنطيَكة" ،سةرجنةكان لةسةر ضا كي ضةق
ناكريَنةوة ،بةلَكو لةسةر سةرةجنامي ئةو ضا كييةية ،ئةربوَيةية ،ليَرةدا ثرِوَطريَسظ بةكارنايةت" .طويَليَةوون" ئامااة بوَ
كردةوة ناكات .بةلَكو بوَ بارودوَخ .ئةستكردن و تيَطةيش و ...كاري ستةيتيين.
 :1 . 5 . 8 . 2كاتةطوَريي ثرِوَطريَسظ و ئيميتيَرفيَكتيظ
ياوازي لة نيَوان بنياتي سيمانتيكي ثرِوَطريَسظ و ئيميتيَرفيَكتيظ ئةو ئةقيقةتة دةسةَيَنيَت ،كة كوردي وةك ئةر
زمانيَكي تر ،بوَ منوونة ،فارسي و ئينطليزي كاتةطوَريي ثرِوَطريَسيي يا و ديار لة كاتةطوَريي ئيميتيَرفيَكتيييةتي
لةخوَدةطريَت ،بة ثيَي ئةو بةلَطانةي ي خوارةوة:
(أ) كاتةطوَريي "ثرِوَطريَسظ" ،و "ئيميتيَرفيَكتيظ" بة مةبةس

وةسـفي بـارودوَخي نـةري

بةكاردةئيَنريَن ،لة طةلَ فوَرِمي "كاري ئيميتيَرفيَكتيظ"دا منوونةي رِووداوي نةري

و بارودوَخـة كورختايةنـةكاني

تاك ثيَويسـت نييـة ،بوَيـة ،وةك بـةردةواب

لةبةرضاو دةطرييَت ،بةآلب لةطةلَ فوَرِمي كـاري ثرِوَطريَسـيدا رِوودانـي ئـةر منوونةيـةكي رِووداوي نـةري

تـاك بـة شـيَوةيةكي

ئيميتيَرفيَكتيييةتي لةبةرضاو دةطرييَت ،و وا ثيشان دةدريَت ،وةك ئةوةي لة طةشةكردندا بيَت.
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(ب) لةطــةلَ فـوَرِمي "كــاري ئيميتيَرفيَكتيييــةتي"دا بــارودوَخي ديــاريكراو ئــةموو ثيَكــةوة بــة شـيَوةيةكي ئيميتيَرفيَكتيييـةتي
لةبةرضــاو دةطرييَــت ،لةطــةلَ "ف ـوَرِمي كــاري ثرِوَطريَســظ" ئــةر منوونةيــةكي تــاكي ،بــارودوَخي ديــاريكراو بــة تــةنيا وةك
ئيميتيَرفيَكتيظ مامةلَة دةكريَت ،وةك ئةوةي لة ثرِوَطريَسيدا بيَت.
عةلي نامةيةك بوَ باوكي دةنووسيَت.

Ali is writing a letter to his father.

æLi be pedær.æsh name mi.nevis.æd
عةلي ئةر رِوَايَك نامةيةك بوَ باوكي دةنووسيَت.

)(Farahani:1990:285-9

Ali writes a letter to his father every day.

æLi hær.ruz be pedær.æsh yek name mi.nevis.æd
) Comrie (1976:33ياوازي لة نيَوان ئةو دووانةدا لةوةدا دةبينيَتـةوة ،كـة "ئيميتيَرفيَكتيييـةتي بـاريَكي تايةـةتي
نةريتيةتي لةخوَ دةطريَت" واتة فوَرِمي ئيميتيَرفيَكتيييةتي دةشيَت ئامااة بوَ بارودوَخيَكي تاك يان نةري

بكات .بـةآلب فـوَرِمي

ثرِوَطريَسظ تةنيا ئامااة بوَ بارودوَخة تاكةكان  semelfactiveدةكات" .ثياوة ثريةكة ئةميشة لة ثاركةكةدا دان دةدات بة
كوَترةكان" ،لة )(Farahani,1990:259ةوة.
(ث) نيشانةي ثرِوَطريَسظ "دة ــ" لة طةلَ ئةردوو كارة ستةيتيظ و دايناميكةكان ،و تةنانةت لة طةلَ "بوون"يشدا رِوودةدات،
بوَ منوونة" :خةريكة تيَدةطةب ــ  "I am understandingبارودوَخي ثرِوَطريَسييية ،بةآلب "تيَدةطةب ــ I
 "understandبارودوَخي ستةيتييي دةنويَنيَت ،كةواتة ،ئةركي سةرةكي نيشانةي ئيميتيَرفيَكتيظ بارودوَخيَك ثيَشكةش
دةكات ،وةك ئةوةي بةردةواب بيَت.
(ت) واتاي ثرِوَطريَسظ ،لة زماني كوردي و فارسيدا ،ئةميشة بة ئوَي فوَرِمي ئيميتيَرفيَكتييةوة ئامااةي بوَ دةكريَت ،طة
لةوانة ئةنديَك بنياتطةلي تر ئةن ،كة لة بري فوَرِمي ئيميتيَرفيَكتيظ دةتوانن واتاي ثرِوَطريَسظ لة زماني فةرميدا بطةيةنن،
تا بارودوَخي ضاوةرِوانكراو وا لةبةرضاو بطرييَت وةك ئةوةي لة خالَي كاتيَكي دياريكراودا لة طةشةكردندا بيَت ،ئةو ئوَكارة
زمانييانة ،بريتني لة:
()1

فارسي و كوردي ،لة دوو نيشانةي ثرِوَطريَسيدا ،ئاوبةشن ،بوَ منوونة ،ئاوةلَكاري كاتي "لة كردةي  ..دا" بوون و

كاري بة ياريدةي "بوون" ،دةشيَت لةطةلَ فوَرِمي ضاوطي كاري سةرةكي يةكةطريَت و لةشويَين فوَرِمي ئيميتيَرفيَكتيظ
بةكاربهيَنريَت ،تا بارودوَخةكة وا لةبةرضاو بطرييَت وةك ئةوةي لة خالَي كاتيَكي دياريكراودا لة ثرِوَطريَسيدابيَت.
()2

ئاوةلَكاري فريَزي كاتي لة ئةر سيَ زمانةكةدا دةكريَت فوَرِمي "لة  +ضاوط  +بوونprocess "dar hal.e –in-

’ ofكة لة ئةمووياندا واتاي "لة ثرِوَسةي  ...بوون" دا دةطةيةنن:
(أ) “Ali was eating (lit. was in process of eating) food.
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Ali dar hale qaza xor.d.an (inf) bu.d.

(ث) عةلي لة ناخنواردندا بوو كة ...
()3

ئاوةلَناوي "سةرقالَ  "mashqul = busyو نيشانةي (" )eسةر قالَ" لة كوردي و فارسيدا دةشيَت لةطةلَ فوَرِمي

ضاوطي كاري سةرةكي بةكار بهيَنريَن ،تا وةسفي كردةوةيةك بكات ،وةك ئةوةي لة طةشةكردندا بيَت ،بوَ منوونة:
(أ) Ali mashqul.e nevesh.tan.e bu.d.o
(ب) Ali was writing (busy of writing of) the letter.
(ث) عةلي سةرقالَي نووسيين نامةكة بوو.
( )4لة كورديدا ئاوةلَناوي "خةريك  +ضاوط  +بوون" وةسفي كردةوةيةك دةكات وةك ئةوةي لة ثرِوَطريَسيدا بيَت.
()5

ئةو نيشانةي ثرِوَطريَسييانة ،لة طةلَ ئةردوو فوَرِمي تيَنسي "رِابردوو" و "نا-رِابردوو"دا بةكاردةئيَنريَن ،و دةتوانن

لةطةلَ كارة موَدالةكاني رِووبدةن ،بوَ منوونة لة كوردي و فارسيشدا xas.t.an"،ــ  wantــ ويس " ثيَشةيين ئةوة دةكةين،
كة بارودوَخي دياريكراو لة كاتيَكي دائاتوودا لة طةشةدا دةبيَت ،يان قسةكةر دةيةويَت لة بارودوَخي يَةة يَكردني كردةوةيةك
دابيَت لة ئايندةدا.
()6

ثرِوَطريَسظ بة واتاي رِووداو ،كردةوة و ضا كييةك ،كة بة سةرةتايةك دةست ثيَدةكات ،وردة وردة بةرةو ئةلَكشان

دةضيَت ،تا دةطاتة خالَيَكي لوتكة لة ناوةرِاستدا ،ا وردة وردة بةرةو خوار دةبيَتةوة ،تا دةطاتة خالَي كوَتايي ،بوَ منوونة :لة
"ئازاد وا طــةرة دةكيَشيَت ــ  "Azad is smoking.ـياية لة "ئازاد طــةرة دةكيَشيَت .ــ  " is smokes.يةكةب ثيَمان
دةلَيَت :كة لة كاتي قسةكردندا ئازاد لة كردةوةي طةرةكيَشان داية ،بة سةرةتا ،ناوةرِاست و دواتر بةرةوخواربوونةوة و
تةواوبوون ،بة تةواوبووني طةرةكة ،تا خالَي كوَتايي ،ئةوة تايةةمتةنديي ثرِوَطريَسية ،بوَية نابيَتة طةرةكيَ و نةري
ئةو ،دووةب ثيَمان دةلَيَت :ئازاد طةرةكيَشة ،سةبارةت بة سةرةتا و كوَتايي ئي زانيارييةكمان ناداتيَ ،كةي دةس

ثيَكردووة

و كةي وازدةئيَنيَت ،دةشيَت تا مردن لة طةلَي بةردةواب بيَت ،ئةوة تايةةمتةنديي ئيَميتيَرفيَكتة ،كة دانةكان ئةموو ثيَكةوة
طريَ دةدات و بري لة تاكة طةرةيةك ناكريَتةوة بة تةنيا و بة ئيَلَيَكي رِاست بةردةواب دةبيَت ،وةك لة ،داياطرامي ()5
دةيةينني:
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كردةوةي طةرة كيَشان بة بيَ دياريكردني سةرةتا و كوَتايي(خويَندنةوةي ئيميتيَرفيَكتييي) دوو ئيَلَي رِاست كة دةشيَت بةيةك
نةطةن.

كوَتايي

سةرةتاي طةرةكيَشان (خواردن)يَك (خويَندنةوةي ثرِوَطريَسيي)

ناوةرِاست

داياطرامي ()5
بة تيَكرِاي ئةوةي لة سةرةوة باسكرا ،ةخت لةسةر ئةوة دةكاتةوة ،كة رِانةبردووي سادة ئةميشـة بـاس لـةو ئةقيقةتانـة
دةكات ،وةك ئةوةي لة اياني واقي دا رِوودةدةن ،رِانةبردووي سادة زماني ياساو دوَكيوميَنتةكانة ،بوَية ئةميشة لة نووسينةوةي
بةندة ياسايي ،طريَةةست ،رِيَككةوتن و  ...ةكانـدا بـةكاردةئيَنريَت ،لـة كاتيَكـدا رِانـةبردووي ث ِروَطريَسـظ و سـةر ةب ف َورِمـة
ثرِوَطريَسية ثةراويَزةكاني تر تةنيا بوَ وةسفي خودي ئةو كردةوةية بةكاردةئيَنريَن ،كة فوَرِمةكة باسي ليَوةدةكات.
 :9 . 2ثرِوَطريَسظ لة كوردي و زمانة ئةوروثييةكاندا
ئاســايي ثرِوَطريَســظ لــة ئــةموو زمانةكانــدا لةطــةلَ ئةســيتيَك

ئيميتيَرفيَكتيي ـدا ديــاري دةكريَــت ،بــةآلب ئةم ـة ،ئــةوة

ناطةيـــةنيَت ،كـــة وةك كاتةطوَرييـ ـةكي ســـةربةخوَ بـــة تايةةمتةنـــديي ديـــاريكراو و يـــا لـــة كاتـــةطوَريي ئيَميتيَرفيَكـ ـت
مامةلَــة نــةكريَت ،ضــونكة بنيــاتي ســيمانتيكي ئــةو دوو يةنــة بــة تــةواوي ناض ـنة ســةر يــةك و لــة رِةفتاريشــدا ئةريةكــة
و ئارِاســـتةي خــوَي ئةيـــة ،طةرضـــي ئـــةردوو بةردةواميـــةتي ثيشـــان دةدةن .لـــة نيَـــوان زمانـــة ئةوروثييةكانـــدا زمـــاني
ئينطليـــزي وةك بنـــةما و ســـةرةكي وةرطـــرياوة تـــا لـــةويَوة لـــة ثرِوَطريَســـيي زمانـــةكاني تـــر بـــدويَن ،ضـــونكة "وةك
دةردةكـــةويَت ئينطليـــزي زمـــانيَكي ديارة/زالَـــة بـــة تـــةواوي ثرِوَطريَســـيي بـــةرِيَزمانيكراو رِوون دةكاتـــةوة ،كةســـيَك
دةتوانيَـــت ياســـاو تايةةمتةندييـــة ثيَوةنديـــدارةكان ئـــةلَةهيَنجيَت بـ ـوَ باســـكردني ثرِوَطريَسـ ـظ لـــة زمانـــةكاني تـــردا"
)el,2000:517

et

 .(Bertinettoئيَمـــةش ثشـــتطريي رِايـــةكاني  Bertinettoدةكـــةين ،بوَيـــة لـــةب

تويَذينةوةيــةدا ــةختمان لــةوة كردووةتــةوة ،كــة بــةراوردكردن كردةوةيةكــة لــة مةبةســتمان نزيــك دةكاتــةوة ،بوَيــة،
بـــة مةمةســ

ئاشـــناكرني ئةســـيتيَك

ثرِوَطريَســـظ بـــة خويَنـــةران ،بـــةردةواب بـــةراورد لـــة نيَـــوان كـــوردي ،ئينطليـــزي،

فارســي و زمانــةكاني تــردا دةخةينــة ثــيَ ضــاو ،تــا بوَمــان دةركــةويَت ئايــا كــوردي فــوَرمي تايةــةت بــة دةربــرِيين
ئةس ـيتيَك

ثرِوَطريَســيي ئةيــة يــان نــا؟ ،لة يةكــةي تريشــةوة تــا خويَنــةري كــوردي بيَتــة ســةر ئــةو بــاوةرِةي ،كــة كــوردي
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ثرِوَطريَســظ بــة ضــةندان رِيَطــة و بــة ئ ـوَي ضــةند نيشــانةيةكةوة دةردةبرِيَــت ،تــا رِادةيــك وةك كاتةطوَريي ـةكي
فريَزي لة رِابردوو نا-رِابردوودا مامةلَة دةكريَت.

بة رِيَزمانيكراو لة رِابردوو ،يان وةك ئةسيتيَك

لةب بةشةدا ضةند منوونةيةك لة زماني ياوازدا ثيَشـكةش دةكـةين ،تـا ثيشـاني بـدةين ،كـة تـا ض رِادةيـةك زمانـةكان
يةني ليَكضوو و ياوازيان سةبارةت بة بنياتي فوَرِمي ثرِوَطريَسظ ئةية ،لة يـةكي تريشـةوة تـا بـزانني فوَرِمـةكان ئـةمان
بنياتي سيمانتيكيي ئاوبةش بةخوَيانةوة دةطرن ،و طوزارشت لة ئةمان كردة دةكةنةوة يا نا( .)1بة مةبةس

ئةوةي بزانني ئايا

لة زماني دياريكراودا كردةي ثرِوَطريَسظ بة رِيَزمانيكراوة يان نا؟ ،و ئةطةر واش نةبيَت دةكريَت بريي سـيمانتيكي ثرِوَطريَسـظ
بة فوَرِمي ثةراويَزي وةك رِيَطة ضارةيةك و ثــرِكــردنــةوةي ئةو كةليَنة لـــة زمـانـةكــةدا دةربــةــرِدريَـــت يـــان نا؟ بـوَ ئــةو
مـةبـةسـتةي خــرايـةرِوو نـمــوونــةيــةك لة ()Bertinetto et el,2000:517ةوة وةردةطرين:
كةسيَك لةسةر تةلةفوَنة دةيةويَت سةبارةت بة  Annشت بزانيَت :وةآلمدانةوةكة بةو وَرةية،
ثرِوَطريَسيي يةكةب:
Ann is next to me
)She works(right now

ئان لة تةنيشت منةوةية" .خويَندنةوةي ستةيتيظ"
ثرِوَطريَسظ بة ئوَي "ئيَستاو" و " right

ئةو (ئيَستا) كاردةكات.

"nowةوةوة
ثرِوَطريَسيي دووةب:
)?(A: what does Ann do every Saturday morning
B: She CLEAN HOUSE/Read

ئان ئةموو شةممةيةك ضي دةكات؟

ئةو مالَ ثاك دةكاتةوة/دةخويَنيَتةوة.

يــاوازي ديــار لــة نيَــوان ( )1و ( )2بــة ثيَــي ( (Bertinetto et elئةوةيــة كــة لــة ثرِوَطريَســيي يةكةمــدا
رِووداوةكــة وا دةبينريَــت وةك ئــةوةي ئيَشــتا لــة ثرِوَطريَسظ/طةشــةكردن دايــة لــة مــاوةي ثيَوةنديــداردا (مةبةســت لــة
كــاتي قســةكردنة) لــة كاتيَــدا لــة ثرِوَطريَســيي دووةمــدا ئــي ضركةســات (مــاوةي كــورت) ــةخ

لةســةر نةكراوةتــةوة،

(رِســتةكة بــارودوَخي نــةريت دووبــارة دةكاتــةوة) تــا ئــةوة بلَ ـيَن :لــة زمانيَكــدا ،كــة ف ـوَرِمي ثرِوَطريَســيي ئةيــة ،ثيَويســتة
ضاوةرِواني ئةوة بكريَت ،كة:
( Dahil (2000) )1لــــة تويَذينةوةيــــةكي ثرِاكتيكيــــدا ن يكــــةي  100ثرســــيار بةســــةر ضــــةندان قوتا انــــةي ئاســــت جيــــاواز ،لــــة
هـــةموو والَتـ ـة ئةوروثييةكانـــدا دابـــةت دةكـــات ،دواتـــر ،داوا لـــة قوتابييـــةكان دةكـ ـات ،تـــا بـــة ئـــارةزوي خوَيـــان رطســـتةكان وةربطيَرِنـــة ســـةر
زمانةكــةي خوَيــان و وةآلمــي ثرســيارةكان بدةنــةوة ،ئــةوجار ،وةآلمــي ئــةو ثرســارانة دةدات بــة ضــةندان زمانــةوان و ماموَســتاي زانكــوَ ،تــا
هـــةر كةســـة و بـــة ثيَـــي ثســـ َورِي خـــوَي ،لـــة وةآلمـــي ئـــةو ثرســـيارانة بتويَذيَتـــةوة و لةســـةر ضـــةندان وةضـــة-كاتـــةطوَريي ئةســـ يَكت
بنووســـيَت ،لـــة و كـــارةدا ،زيـــادتر طرنطـــي بـــةوة دراوة بـــ انن ضـــوَن ئةســـ يَكيت ث ِروَطريَســـظ لـــة زمانـــة ئةوروثييةكانـــدا دةردةبرِدريَـــت و
اليةني ليَكضوو و جياواز سةبارةت بة بنياتي سيةانتيكي و فوَرِمي ثرِوَطريَسظ لة نيَوان ئةو زمانانةدا لة ض ئاستيَك داية؟
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) (iبةكارئيَناني فوَرِمي ياواز لةو دوو رِستةيةدا ،يان ( )iiبة ني كةمةوة لـة رِسـتةي يةكةمـدا دةبيَـت فـوَرِميَكي لـةباتي
ئةبيَت ،كة لة دووةمدا نيية.
لة كورديدا سةبارةت بة وةآلمي يةكةب "ئان بة تةنيشت منةوةية" خويَندنةوةي ستةيتيظ وةردةطريَت ،ئاوبةشـي لـة طـوَرِان
ناكات ،و طةشةطردن و دابةشكردنيَك ،كة سةرةتا و ناوةرِاست و كوَتايي لةخوَ بطريَت نابيين ،وةآلمي دووةب "ئيَستا كاردةكـات"
خويَندنةوةي ثرِوَطريَسظ و نا-نـةري

وةردةطريَـت ،ئاوةلَكـاري "ئيَسـتا" ئـةوة دةسـةثيَنيَت ،و بـةبيَ "ئيَسـتا" رِسـتةكة سـيَ

خويَندنةوة ئةلَدةطريَت ،دائاتوو ،رِانةبردوو (نةريت بة واتاي كاركةر) ،و ثرِوَطريَسظ .لة دووةمدا ،ئاوةلَكـاري كـات "ئـةموو
شةممةيةك" ،رِانةبردوو دةسةثيَنيَت و بة رِسـتةيةك ،كـة وةسـفي بـارودوَخيَكي كـاتي (ثرِوَطريَسـظ) بكـات وةآلب نادريَتـةوة،
وةآلمـي ( Ann " )2دةخويَنيَتـةوة يـان مـالَ ثـاك دةكاتـةوة "،وةك وةسـفي بارودوَخيَـك لـة ئاينـدةدا خويَندنـةوةي نـةريت
وةردةطريَت ،وةآلمي سيَيةب ئةطةر مةبةست لة ثيَداني زانياري سةبارةت بة  Annبيَت ،كوردي رِستةيةك دةردةبرِيَت ،كـة تيَيـدا
خويَندنةوةي نةريت يَي نابيَتةوة و يَطةي باس و خواسة ،بوَ منوونة Ann" :خةريكي مالَ ثاككردنةوة يـان خويَندنةوةيـة"
دةربرِيين "خةريكة" وةك ( )–ingنيشانةي ثرِوَطريَسظ كاردةكـات ،كـوردي بـة ثيَضـةوانةي زمانـةكاني تـر ثرِوَطريَسـظ لـة
رِابردوودا خويَندنةوةي نةريت بةخوَيةوة دةطريَت ،لةو بارانةدا كة (دة ــ) ئاوبةشي تيَدا دةكات ،بةآلب نيشـانةكان ئوَكـارن بـوَ
داني نةريت.
لة زمانةكاني تردا:
( )1لة زماني ئوَلَةندي
( )1ثرِوَطريَسيي يةكةب:
( )2ثرِوَطريَسيي دووةب:

werken

te

Zit

to
work
”“she is working
Dan maakt ze het huis schoon

Ze
sits

She

”Then makes she the house clean “she is cleaning the house then
بة كورتي ،كوردي وةك ئينطليزي و ئوَلَةندي فوَرِمي ثرِوَطريَسيي تايةـةت ،بـةخوَي ئةيـة .كـة تيَيـدا ئاوةلَكـاري "خـةريك،
سةرقالَ ،و لة  ...بوون" و ئاوةلَكاري كاتي" ئيَستا ،وا ،و لةو كاتانةدا " . ،ئاوكارن لة بنياتنـاني ثرِوَطريَسـيي فريَزيـدا".
طة لةوانة بنياتي سيمانتيكي كارةكان و فوَرِمي "دة ــ  +رِةط" و "دة ــ  +قةد" ئةموو ئةوانة ،كاتةطوَريي ثرِوَطريَسظ بنيات
دةنيَن ،سةرنج لةو رِستةية ي خوارةوة بدة:
 (دويَينَ شةو كاايَر  )8كاتيَك/كة باثري ئات ،ئان ئيَشتا قاثي دةشت.بة ئوَي دوو يةنةوة ،يةكةب بووني امـارةي تايةـةت و ديـاريكراو ،كـة وا دةكـات رِسـتةكة تـةنيا لةطـةلَ بـاري سـةرجني
ثيَرفيَكت بطوجنيَت ،يةني دووةب ئةبووني رِستةي ناسةرةكيية لة كورديدا ،كة كردةوةكـة سـنوردار دةكـات بـوَ تـةنيا كـاتيَكي
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ديــاريكراو ،كــة دةشــيَت لــة دائــاتوودا دووبــارة نةكريَتــةوة ،و نــةريت بــةريَت ،كةواتــة ،وةك (Bertinetto et
) el,2000:519ثيَشنياز دةكات كة:
( )1ئةطةر زمانيَك فوَرِمي ثرِوَطريَسيي بةكارئيَنا لة تيَنسي رِانةبردوودا ئـةروةئا رِيَطـة بـة بـةكارئيَناني ثرِوَطريَسـظ لـة تيَنسـي
رِابردووشدا دةدات.
( )2ئةطةر زمانيَك فوَرِمي ثرِوَطريَسيي لة تيَنسي رِانةبردوودا نةبوو ،ئةوة زمانةكة دةشيَ لة تيَنسي رِابردوودا بةكاري بهيَنيَت.
 :1 . 9 . 2ياوازيي ثرِوَطريَسظ ،تيَن و ئةسيتيَكت
ثرِوَطريَسظ لةطةلَ ئةسيتيَك

ثيَرفيَكتييدا ناطوجنيَت ،بوَية كوردي ئةميشة بوَ دةربرِيين ثرِوَطريَسظ ئيميتيَرفيَكتيظ

بةكاردةئيَنيَت ،لة كورديدا ،دةتوانريَت ئيَلَي ديار لة نيَوان ثرِوَطريَسظ و نا-ثرِوَطريَسظ بكيَشريَت بة تايةةت لة رِابردوودا.
بةآلب لة رِانةبردوودا دةكريَت دةق وةك سةنطي مةحةك و بة يارمةتي ضةندان دةربرِيين وةك "وا ،خةريكة ،ئيَستا ،و "...
ثرِوَطريَسظ لة نا-ثرِوَطريَسظ يا بكريَتةوة ،لةبةر ئةوة ،رِانةبردووي سادة ديارينةكراو و ئالَوَزة لة نيَوان رِانةبردوو و
دائاتوو و ثرِوَطريَسيدا ،ئةوةي ئةو ئالَوَزيية دةبات ئةوة دةقة .ثرِوَطريَسظ لة زمانةكاني وةك ئينطليزي و ئيَرلةندي و
ئةنديَك زماني تردا نيشانةي ثرِوَطريَسظ بة تةواوي بةرِيَزمانيكراوة ،بوَية بة بةراورد بة كوردي كةم سةرليَتيَكداني تيَداية.
ئةوة تةنيا ثيَوةنديي بة تيَنسةكاني ئيميتيَرفيَك

سادةوة نيية ،بةلَكو دةبيَت زيادتر لة ئوَكاريَك بوَ دةربرِيين ثرِوَطريَسظ

لةبةرضاو بطرييَن .ئةنديَك بنياتي ثرِوَطريَسظ دةشيَت ثيَكةوة دةربكةون ،و لة بةكارئيَناني زماندا كةم دةركةون:
()1

وَريَك لة بنياتي ثرِوَطريَسيي  Focalizedوةك بارودوَخي كوَكراوة ،واتة بريي رِووداويَك دةردةبرِن ،كة وةك

بةردةوامةوون لة سةر خالَيََكي تاك لة كاتداية ،و ثيَي دةوتريَت " ،"Focalization pointئةو ثرِوَطريَسية دةشيَت بة
رِووني لة رِستة يان مةوداي رِستةدا وةك بابةتيَكي ثيَشةيين ثيَ وةقت دةربكةويَت.
()2

بنياتي ثرِوَطريَسيي ماوةدوورة  ،Durativeئةوانةي ،كة ئةلَدةسةنطيَنريَن ثةيوةست بة ماوةدووري كاتيَكي

طةورةترةوة .بة دلَنيايييةوة ،ماوةدوورييةكي ئةقيقي رِووداوةكة بة نادياريكراوي دةميَنيَتةوة .تةنانةت كاتيَك ئاوةلَكاري
ماوةدووري رِانةبردوو ،كاتي ئيَستاي لةطةلَ رِوودةدات.
()3

بنياتةكاني  Absentiveبة واتاي ئةوانةي واتاي رِووداويَك دةطةيةنن و دةطوازنةوة لة شويَنيَك ،بردنيان لة

سةنتةري ئامااةكردنةوة( ،واتة ئامادةنةبوونيان).
ثرِوَطريَسيي كوَكراوة لة ناو ضةقدا :بوَ منوونة" :زةوي بةدةوري رِوَادا دةسورِيَتةوة" ،بة ضاوثوَشني لة سروش

ئةميشةيي

ئةو بارودوَخةي ئامااةي بوَ دةكات .وةك ئةوةي ثيَوةنديي بة طوجناويةتي لةطةلَ ئةو ئاوةلَكارانةي ةخت لةسةر "بارودوَخي
دياريكراو" دةكةنةوة ئةبيَت ،كة بة ئوَي ثرِوَطريَسيي ماوةدوور ثيَشكةش دةكريَت ،لةطةلَ ئةوةشدا ،كة بارودوَخةكان لة
طوَرِاندان لة زمانيَكةوة بوَ زمانيَكي تر و لة ئاوةلَكاريَكةوة بوَ ئاوةلَكاريَكي تر ،ئةوة ئةقيقةتة ،كة ثرِوَطريَسيي ماوةدوور
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دةشيَت ئةو ئاوةلَكارانة قةولَ بكات ،بوَ منوونة /لة  txبوَ  ،tyلة كاتي  Xةوة ،تا  ، txبوَ ماوةي تةواو  ...باثري رِادةكات".
ثرِوَطريَسيي بةردةوامي ،لة زماني ئيسيتانيدا ئةرسيَك ثرِوَطريَسيةكة بة ئاساني بة تيَنسي ثيَرفيَكتيظ دةردةبرِدريَن.
Estuvo
leyendo todo
el dia
Was:SP:3SG
read: GER
all
the day
(Bertinetto et el, 2000:520) A/he spend the whole day reading
ئةموو رِوَاةكةي بة خويَندنةوة بةسةربرد.
 :1 . 1 . 9 . 2ئةسيتيَك

سيمانتيكي

بةشيَك لة طرفتةكان سةبارةت بة سيمانتيكي ئةسيتيَكتةكان ،ئةوةيـة ،كـة زوَر لـة تيوَرييـة سـيمانتيكةكان خوَيـان لةسـةر
دياريكردني ثوَلة ئةسيتيَكتة دياريكراوةكان لةسةر ئاس
سروش

"ف  .ك" خةريك دةكةن .ئةوةي تـا ئـةب كاتـة زانـراوة ئةوةيـة ،كـة

ئةرطيوميَنتةكاني "ف  .ن"ي لة بةشي طوزارةدا دةتوانيَت بة توندي كاريطةريي ئةبيَت سةبارةت بةوةي ئايـا "ف  .ك"

وا ثيشان دةدريَت وةك ئةوةي خويَندنةوةي " يَةة يَكردن" ،بة خويَندنةوةي تيَليكي يان "ضا كي" بة خويَندنـةوةي ئـةتيَليكي
وةربطريَت .ئةمـة ،ئـةوة دةطةيـةنيَت ،كـة بةنـديَكي فةرئـةنطي كـاري دةشـيَت ئاوبةشـي لـة امارةيـةكي يـاواز لـة منوونـةي
ثوَلكردنةكاندا بكات ،ئةوة يةكيَكة لة تايةةمتةندييةكاني زماني كوردي ،بة ي )Farahani (1990يةوة لة زماني فارسي
موَديَرندا ثيَرفيَكتيظ و ئيميتيَرفيَكتييى فوَرِمي نا-رِابردووي ئةنديَك كار لة بةكارئيَنان دان و ناتوانريَت بة يةك بطوَرِدريَنةوة
بة بيَ ئةوةي واتاكةي تيَك بضيَت ،و بة بيَ ئةوةي باري سـةرجني ئةسـيتيَك

دةقـي زمـاني نـةطوَرِدريَت ،كـاري "بـودن،"be -

يةكيَكة لةوانة ،كة لة تيَنسي رِابـردوودا تـةنيا فـوَرِمي ثيَرفيَكتييـي ئةيـة ،بـةآلب لـة تيَنسـي نـا-رِابـردوودا ئـةردوو فـوَرِمي
ثيَرفيَكتيظ ،بوَ منوونة" :ئةستةب = ئةب "من ئةب" ( ،"I am or I beدووةب فوَرِمي ثيَرفيَكتيظ ئةوة بوَ رِستةي ناسةرةكي
تةرخانكراوة) .و فوَرِمي ئيميتيَرفيَكتيظ( ،بوَ منوونة ،دةمب = ميةاشم  .)I am/will be = mi-bash.amئةوةي دوايييـان
ويَنةيةكي شيَوازي ئةوةي ثيَشةوةية و تةنيا لة قسةي فوَرِمالَي و دةقـي ئةدةبيـدا رِوودةدات .فـوَرِمي ثيَـرفيَك

نـا-رِابـردووي

ئةيــة ،ب ـوَ منوونــة" :دارب = ئةمــة =  ،"I haveو ئــةروةئا .ئــةموو ئةوانــة طوجنــاون ،ب ـوَ منوونــة" :ئــةمةوو ،داشــتةب
 ،I had ،dash.t.amيان ئةمة" ،بةآلب لة ئةردوو زمانةكةدا ناطوتريَت" :دة-ئةمة يان ميدارب" كة نةطوجناون.
 :2 . 1 . 9 . 2ئةسيتيَكت ،ئيميتيَرفيَكتيييةتي و ثرِوَطريَسظ منوونةي تومخي خوَيي
كردةي ئيميتيَرفيَكتييي ثيَوةنديي بة ناوي قةبارةوة ئةية ،ضونكة بةشة ثيَكهيَنةرةكاني ئةو ناوة قةبارةيييانة ئاوتوخم و
ضوونيةكن ،و لة كردةي منوونةيي تومخي خوَيي ئيميتيَرفيَكتيييتيـدا وةكيـةكن ،بـوَ منوونـة :بـارودوَخي "زانـني" وةردةطـرين،
دواتر ئةر كاريَكي تر لةو تومخة وةردةطرين ،كة ئةمان تايةةمتةندي بةخوَيانةوة دةطرن و وةك كاري ئيميتيَـرفيَكتيظ مامةلَـة
دةكةن ،تا ئةوةمان بوَ دةربكةويَت ،كة بوَضي ثرِوَسةي منوونـةي تـومخي يةكـةمي خـوَيي ئيميتيَرفيَكتيييـةتي طوجنـاوة لةطـةلَ
رِانةبردووي سادةدا .ضونكة وةضة-بةشي ئةو ثرِوَسةية ،كة ثيَكةوةديَن و دريَذدةبنةوة لة كاتي قسةكردندا دةتوانن لة خزمةتي
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ثيَشكةشكردن و رِوونكردنةوةي ثرِوَسةكةدابن ،وةك ئةموويي .بـة ثيَضـةوانةي "ثيَـرفيَكتيظ"ةوة ،منوونـةي يةكـةمي تـومخي
خوَيي لةطةلَ ثرِوَطريَسيدا نةطوجناون .ضونكة ئةرك و وةزيفةي ثرِوَطريَسظ ليَكدانةوةي رِووداويَكة وةك ئيميتيَرفيَكتيظ:
(أ) باثري خشتةي تاقيكردنةوةكان دةزانيَت.
(ب) باثري وا /سةرقالَ /خةريكة خشتةي تاقيكردنةوةكان دةزانيَت.
ناوةروَكي سيمانتيكي (أ) ئـةمان نـاوةروَكي سـيمانتيكي (ب) نييـة ،ئـةوةش دةطةرِيَتـةوة بـوَ كاريطـةريي نيشـانةكاني (وا،
سةرقالَ و خةريكة) ،كة ئاوتان بة رِةفتاري نيشانةي ثرِوَطريَسيي " "-ingلة ئينطليزيدا .كارة ستةيتيظ و ثرِوَطريَسـييةكان
لةوةدا ئاوتان ،كة بةبيَ كةرةستةي زمانيي زيادة خويَندنةوةي ئةتيَليك وةردةطرن ،و بة طش
كوَتايي سروش

ثرِوَسةكة ناسـنووردارة و خـالَي

دياري ناكات.

 : 3ئةجناب
لة زماني كورديدا ،لةبةر نةبووني نيشانةيةكي ديار( )1بوَ ئةسيتيَك

ثروَطريَسظ (بة ي ئةوانةي لة بواري زماندا كاريان

كردووة) بووةتة ناوناني ئةو دياردةية و دياريكردني بة نيوةضلَي لة ايَر ناونيشاني دياردةي تردا ،بةآلب ئةمة واتاي ئةوة
نيية ،كة زماني كوردي نيشانةي ثرِوَطريَسيي تايةةت بةخوَي نيية ،ديارة ئةو زمانانةي "ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسظ"يان لة

رِابردوودا ئةبيَت ،بة ئةمان شيَوة دةبيَت لة رِانةبردووشدا ئةيانةيَت ،بة كورتي فوَرمي ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسظ ئةو

تايةةمتةندييانةي ي خوارةوة بةخوَيةوة دةطريَت:
()1

ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسظ لة نيَوةنديي ضوارضيَوةي ئةسيتيَك

ئيميتيَرفيَكتدا دةردةبرِدريَت ،بة َب بة تايةةمتةنديي ياواز

و وةك كاتةطوَرييةكي سةربةخوَ رِةفتار دةكات.
()2

ةخت لةسةر خالَيَك (لة بارودوَخي باسكراودا) دةكاتةوة ،كة نة سةرةتا و نة كوَتايي بارودوَخةكةية.

()3

فوَرِمي ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسظ ،لة رِانةبردوودا ثيَكديَت لة "دة ــ  +رِةطي كار  +خويَندةوةي دةقي".

()4

فوَرِمي ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسظ لة رِابردوودا دوو ةمسةرة ،واتة لة ثالَ ئةوةي ثرِوَطريَسظ دةطةيةنيَت ةخت لةسةر

نةريتي دةكاتةوة.
()5

لة رِستةي ئالَوَزدا "كة-كلَوَز" خويَندنةوةي نةريت دةبات.

()6

ثيَشطري "دة ــ" لة بواري ئةسيتيَكتدا وةك نيشانةي ئيميتيَرفيَكتيظ رِةفتاردةكات ،و بةرانةةر بة "مي ــ" فارسي
دةوةستيَتةوة.

( )1ئةوةي طوترا بة ت َيرِوانيين ئةوانةية ،كة لة بواري زمـاني كورديـدا كاريـان كـردووة و كاتـةطوَريي ث ِروَطريَسـظيان بـة بةشـيَك يـان رِوونـة بـة كاتـةطوَريي
ئية يَرفيَكتيظ ،واتة بةردةوام زانيوة ،ئةوانة برييان لةوة نةكردووةتةوة ،كة كوردي وةك زمانةكاني تر (كة بة دريَذايي ئةم كارة منوونةي بـوَ هيَنراوةتـةوة)
خاوةني نيشانةي ث ِروَطريَسظي خوَيةتي و دةتوانريَت بة شيَوةي بة رِيَ مانيكراو و ثارافريَ يشةوة دةري بربِدريَت.
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ثرِوَطريَسيييةتي بةشيَك لة واتاي كروَكي نيشاني ئيميتيَرفيَكتيييةتي "دة ــ" نيية ،بة بةلَطةي ئةوةي كة ،يةكةب،
لةطةلَ ئةردوو كارة دايناميك و ستةيتييةكانيشدا رِوودةدات ،دووةب ،ئةميشة لة طةلَ نيشانةي ثرِوَطريَسظ و ئةو
دةربرِينانةشدا رِوودةدات ،كة خويَندنةوةي ثرِوَطريَسظ ثيَويست دةكةن.

( )8كوردي دةربرِينيَكي وةك "دة ــ  +قةد" لة رِابردوودا بة خوَيةوة دةطريَت ،كة بة شيَوةيةكي سيمانتيكي ئاوشيَوةي بنياتي
ئةسيتيَك

ثرِوَطريَسيي بةرِيَزمانيكراوي ئينطليزي رِةفتاردةكات ،ـيـاوازييةكة لةوةدايــة كــة "دة ــ" نابيَتة ئاوواتا بوَ

" "-ingضونكة لة بنياتي تري نا-رِابردوودا نابيَتة يَطريةوةي.
( )9كوردي دةتوانيَت ياوازي لة نيَوان ثرِوَطريَسظ و ناثرِوَطريَسظ لة رِابردوودا بكات.
( )10كوردي ئةو نيشانة ثرِوَطريَسييييانةي ي خوارةوة (ئاوواتا بة  -ingئينطليزي) بةخوَيةوة دةطريَت ،كة بةو شيَوةيةي ي
خوارةوة بنياتي ثرِوَطريَسظ ثيَك دةئيَنن:
 .1خةريك  +ضاوط  +يَناوي لكاو

"خةريكي  +نانكردن  - +ـة/ن"

 .2سةرقالَ  +ضاوط  +يَناوي لكاو

"سةرقالَي  +نانكردن  - +ـة  /ن"
"لة  +بريكردنةوة  +داية/بوو/دةبيَت"

 .3لة  +ناو/ضاوط  +بوون

ئةو ئاوةلَكار و دةربرِينانةي خوارةوةش خويَندنةوةي ثرِوَطريَسظ دةسةثيَنن:
 .4وا  +تيَنسي رِانةبردوو (دة  +رِةط  +يَناوي لكاو)
 .5ئيَستا  +تيَنسي رِانةبردوو (دة  +رِةط  +يَناوي لكاو)

" وا  +رِادةكة  +ات"
"ئيَستا  +نان دةخوَ  +ات"

 : 4سةرضاوةكان
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- Bach, Cark. (1995). The Study of Aspect, Tense and Action: Towards a Theory of the
Semantics of Grammatical Categories. Frankfurt am Main.
- Bertinetto Pier Marco (2000). Durative (non-focalized) PROG. In Dahil (2000). The
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)Vol.5, No.1 (May, 2018

acadj@garmian.edu.krd

| 141

جملة جامعة كرميان

Journal of Garmian University

طؤظاري زانكؤي طةرميان

- Comrie, B. (1981). Language Universal and Linguistiv Typology: Synatax and
morphology. Chicago: University of Chicago Press.
- Curme, G., O. (1931). Syntax by George O. Curme, published by: D. C. Heath and
Company .
- Dahil Osten (1985). Tense and Aspect System. Oxford Blackwell.
- Dahil. Osten (1987). Review Article. Folia Linguistics. Series II.
- Dehghān, I. (1972). Dāshtan as an auxiliary in contemporary Persian. Archiv Orientälni
(Praha) 40: 198-205.
- Dowty, David R. (1979). Word Meaning and Montague Grammar The Semantics of
Verbs and Time in Generatives Semantics and in Montague’s PTQ. Dordrecht: Reidel.
- Falhasiri, M., Y. M. & Barati, H. (2012). Second Language Acquisition of Progressive
Aspect of Stative and Achievement Verbs in English. Journal of Language Teaching and
Research, 3(5), 992-1003.
- Farahani, Ali Akbar Khomeijani. (1990) A Syntactic and Semantic Study of the Tense
and Aspect System of Modern Persian. The University of Leeds.
- Hedin, E. (2000). The type-referring Function of the Imperfecrtive. In Dahil (2000) The
Tense and Aspect in the Languages of Europe.
- Hill, Archibald A. (1958) Introduction to linguistic structure. New youk: Harcourt,
Brace.
- Jespersen, Otto (1924). The philosophy of Grammar. London: George Allen and Unwin,
LTD.
- Jespersen, Otto (1933). Essentials of English Grammar. Londond: George Allen and
Unwin. LTD.
- Joos, M. (1964). The English Verb: Form and meanings, University of Wisconsin press.
- Langacker, Ronald ([1991] 2002). Concept, Image, and Symbol: The Cognitive Basis of
Grammar, 2nd edn. Berlin: Mouton de Gruyte.
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ملخص
لقددخ صّصددا اددحث ثلرادد لخكثرددة كددا

ك ثرددري

" progressiveدددد ثلتطدد ك" يف ثللغددة ثل كة،ددةل لدد لعددخ

نددا ه اددحس ثة دددلة يف ةكثرددة صاةددة مدده جأددةل مدده جأددة قصددر تددخ نددا مددا،تعل يأددا
نددا مع ددب ثلرددا بي "ثرددري

ثةانددحت للتط د ك"

د

د

ن د ثن ث رددت رثك ل ي د

ن د ثن "ثة دداكا ثة ددت ر" ي د تددر ثة

ددة ت ددأا يف لغددا

قصر .
،ددخكه اددحث ثلرادد ثلتطدد ك  progressiveثل دد كة ل حمددا بارددا تددخكة ثللغددة ثل كة،ددة لدد ثلتعددر

دده

ثلتط ك ه خة طرق خمتل ةل ألتأا ت ه ثلع ما ثليت عخ قرارا للتط كل ثليت ه ثراه ثلتط ك كاأل حت:
 .1صةك + ،ثةصخك  +ثل

ثةتصل

" صةك ،حت  +تات رةن  +دد دة /ن"

 .2رةكتاأل  +ثةصخك  +ثل

ثةتصل

" رةكتالَحت  +تات رةن  +دد دة /ن"
"لة  +ي كرةتة ة  +ةث،ة /ي  /ةةييَ "

 .3لة  +تا /نا ط  +ي ن
احس ثل ر ف ثلتعاي ثلتالية

لة

 .4ث  +ثلزمه ثة اكا ةس  +ثجلزك  +ثل

ثلتط ك ق ،اً:
ثةتصل

 .5ئيَ تا  +ثلزمه ثة اكا ةس  +ثجلزك  +ثل
لدددحل تدددخ رد د

" ث  +كِثةةكة  +ث "

ثةتصل "ئيَ تا  +تان ةةص َ  +ث "

طد د ك ثة ك ،ردددينتاكتي لل ثلرددداكث،ر،ز ثل دددي اتتي حت مريندددا ثلت ددداي ث صدددت ف يدددي ثللغدددة

ثل كة،ة غ اا كا تطليز،ة ثل اكرية ل

ه طر ،ثىل ثةقاكتة يي ل ثللغا .

تددخ طلرد طريعددة ثلراد ثن ،ت د ن مدده ،صددلي يا نددا،ة ثىل مقخمددة دددد ثلدديت عتددخ مددخص لل لد ح بىل ثلراد دددد ل
ددرأ قاددب ثلنتددائيت ثللدديت ةددل بليأددا ثلخكثرددةل اددب ثا يددان يقائ ددة ثةصدداةك مليددا ثلرادد ياللغددة ثل كة،ددة
ثلعرييددة ث تطليز،ددةل لملددي ثن ت د ن م د ،قي يف ددرأ معل مددا جخ،ددخة د ه اددحث ثل ددا

ك ل ب ل  ،د ن لرنددة قرارددية

ث ،تح ياب منات ة ه احث ثة ن ا ل حت  ،ل غ تا ما مل تطللا لي .
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Abstract
This research has been dedicated to study the category of (Progressive / development)
aspect in Kurdish language due to the lack of a special study in this field. All most all
the studies that have been done so far, have entitled "Progressive" as "Continuous" and
named "Past Progressive Aspect" as "present continuous" even this is a case in other
languages, as well.
In this study Kurdish progressive has been investigated and it has been attempted to
illustrate that Kurdish language is able to demonstrate progressive through different
ways because Kurdish language has these progressive markers which form progressive
as the following:
1. Xarik + base +Clitic
"xariki + Nankrdn + a / n"
"Sarqali + Nankrdn + a / n"

2. Sarqal + base + Clitic
3. La + base/noun + bun (verb be)

"La + Birkrdnawa + daya/ bu / dabet"

Additionally, these adverbs and expressions demonstrate progressive:
4. Wa + present tense (da + root + clitic) "wa + radaka + at"
5. Esta + present tense (da +root + clitic)

"esta + nandaxo + at"

Likewise, the progressive of Morphosyntax, paraphrase and Semantics have been
studied. In comparison with other languages such as English and Persian, similarities
and differences of Kurdish language progressive have been indicated.
The nature of the papers has required that with the exception of the preface which is an
opening path to the study, the research also should consist of two chapters, result and
bibliography. It is tempted that some new information about this category has been
expounded or it has opened a gate to negotiate this vital subject and further researches to
be conducted.
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