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 : ثَيؼةكي -0
ُاكشَيت يَوُاُي، التيين و ئيِطويضي  ّ( دةكةيذاكاتَيم باغ هة ٓةس بواسَيم )بة تايبةت هة بواسي صًاُةواُي      

ًي "ًوود"ياْ ٓةية، ةطيظت ىالتيِو  ، كة يَوُاُيَييت" دةبيِنيذاَه"ًوود" و "ً، طةباسةت بة ّفةساًَوؾ بلةي
داَهةكاُي" ٓةية، كاسي ًؤًي "ة"ٓةواَهي"، و "فةسًاُي"يةوة، هة كاتَيلذا، ئيِطويضي طيظت بةُاوي "ًةسجي"، 

ًي "ًوود"ي، واتة بِشَيم هة وةسطَيِشاُي ٓاوتايي وال وةسدةطشَيت، بة تايبةت طيظتةكوسدي تايبةمتةُذيي ٓةسدو
 ٓةسوةٓا وود"ي التيِيذا طوجناوة،ًي "ًةوةدةطشَيت. بةآلَ صياتش هةطةَي طيظتبةخؤ ًةةهة َُيواْ ئةو دوو طيظت

ةكاْ وةسدةطَيِشسيّ، داَهٓةية، كة هة كوسديذا بؤ كاسة ًؤ، "ًةسجي" و "تةًةُي/ٓيواخواصي"  ىيَوُاُي "ًوود"
"تَيِع"، "ئةطجَيلت"، "كاسابضس" و  ِسًاَهي ثةيوةُذيذاسْ، جطة هةواُة دةبيِنيػَيوةيةكي فؤاُة ٓةًوو بة ئةً

يةن ياْ ا"كاسادياس"، تةُاُةت "رًاسة"، "ِسةطةص" و "كةغ" ٓةًوو هةطةس فَوِسًي كاسةكة ُيؼاُةكشاوْ، و بة ِسَيط
ي ُي كةًةوة بِاخةال كي طيٌاُتيلي ياْ بةةَييت"، بة ػَيوةيداَه"ًؤ يةكَيليرتةوة بة يةن ثةيوةُذيذاسْ، بةآلَ

 . (Palmer, 1986)"دةطةِسَيتةوة ُاطةِسَيتةوة، بةَهلو بَو ٓةًوو ِسطتةكةتةُيا بَو كاس 
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 ةوة، بَوية بةة ٓةًوو صًاُةكاُذا وةكيةن ُايةتو ه طشاُة "َييتداَه"ًؤي يدياسيلشدُي ئةسكي طيٌاُتيل     
 طةسجنةكاُي هةطةس هة دوو الوةئةَ باطة  كة صَوس هَيَى و ُادياسة،، ي "بريي ًؤداَهَيتى"كشدًُةبةطيت ثَيِاطة

" تةطم"و يا "فشةوةضة" )واتا و ئةسن(  "واْةفش"وُة، باسي طةسجني و، بَو من" كوست دةكاتةوةداَهَييت"بريي ًؤ
صاساوةكاُي  كة اُة طوجناوة،يبَو ًةيذاُي ئةو طيٌاُتيلي "َييتداَه"ًؤ، هة ِساطتيذا، بريي )يةن واتاي بِاخةيي(

رت، كة وةن منووُةي ُةي ُاجَيطري ًاًةَهةدةكشَيّ.و"هةواُةبووْ"، "ثَيويظيت" و "ُاضاسي" دةطشَيتةوة و وةن منو
"دةػَيت بِشوات" و  وُة،و"، بَو منى/ِسةُطة"، و "ثَيويظتُي ضاوةِسواُلشاوْ، بشيتني هة "ػياْسدُةي ٓةَهبزاومنو

 بَو ػتَيم ةئاًار "ثةمياْ و بةَهَيّ و ئةسن" ُيؼاُذةدةْ، ذاْ" و دووةَثَيابِشوات"، يةكةَ "ِسَيط "ثَيويظتة
"باسودَوخ"يؽ  وةن "َييتداَه"ًؤنت دةسدةبِشْ. "كشدُي طوَيطش بة ِسؤيؼُاضاس"بة ياْ  "هةباسدابووْ" دةكةْ، كة

ي دوُياي يئاَهَوصْ. كاسدةكةي" يةساي "صاُيِطيَيتيؼاُذةدسَيت، كة ِسةفتاسةكاُي وةن ثَيضةواُة هةطةَي ًَوداَهُ
ةكاْ وايلشدووة، كة صًاُةواُةكاْ تةواو ٓاوِساُةبّ، هةطةس يي بِياتي كةسةطتة صًاُييدةوسوبةس و ئاَهَوص

ة ًةكاْ، بَوية ئةداَه" بَو كاسة ًؤثةساوَيضي"و واتاي  "ةيي"بِاخياْ واتاي  "ةيي"بِاخدياسيلشدُي يةن واتاي 
ةكاُي تشي وةن يسيكاتةطؤهةطةَي  "ةكاْداَه"ًؤي يطةباسةت بة ُاوبةُذ ثةيوةُذ هةَ بواسةدا اْتوَيزةسئةسكي 

هة اليةكةي تشةوة طةيؼنت بة ثَيِاطةيةكي دياسيلشاوي بَيضياد و كةَ بَو  كات،" طشاُرت دةئةطجَيلت"و  "تَيِع"
 ,Palmer)هة   Lyons (1977: 452)دةكات، هةَ باسةوة ٓاوِسايّ هةطةَي "ًوود" و "ًؤداَهَييت" طشاُرت

. "بةجَئَيؼتووةكشاوةيي  لشاوي بة"رًاسةيةن هة ثَيِاطةي ضاوةِسواُ ةوة، كة ئةو ئاَهَوصيية وايلشدووة(1986:2
 ةكاُي كوسدي بة بةساوسد هةطةَي فاسطي وداَه"طيٌاُتيم"ى ًؤيؼاُذاُي بِياتي ُئةَ باطة ٓةوَهَيلة بَو 

ِسًَيلي دياسيلشاو دةػَيت خوَيِذُةوةي ٓةسيةن هة ة، كة فؤ، ٓةسوةٓا جةخت هةطةس ئةوة دةكاتةوذائيِطويضي
ُيةتي "و  "، "دةق"، "ثَيلَٔيِةسةكاْ"ي تشي ِسطتةكةجَوس"بة ثَيي  يؽ"داَي"ًؤو  "ئةطجَيلت"، "تَيِع"

ِةوةكة، و طةسداُي "ًوودي توَيزيجياواص دةبِة كةسةطتةي  يوةسبطشَيت. صَوس اليةْ و كاتةطَوسي ةوة"قظةكةس
ِسًاُةي هة صًاُةكاُي تشي وةن بةساوسد بة ئةو فؤ ةوة بةيي طيٌاُتيلييهة كوسديذا بة تايبةمتةُذ ؾًةسجي"

ةكاُي داَهيةُي طيِتاكتيلي و طيٌاُتيلي ًؤٓةسوةٓا جةخت هةطةس ال يضي و فاسطيذا ٓةْ، دةخشَيتةِسوو،ئيِطو
هةخَودةطشْ، واتة  طةسداُي ًووديؽ بةَهلو "تَيِع"ا يتةُُةن ةكاُي كوسدي داَه، ضوُلة ًؤكوسدي دةكشَيتةوة

َهذةدات ٓةوباطةكة   ٓةسوةٓا بة بةساوسد بة فاسطي و ئيِطويضي، ِسًاُةي تواُاي طةسداُلشدُياْ ٓةيةئةو فؤ
و ًَوداَهي "ثةمياْ و ئةسن" خباتةِسوو،  "صاُيِطةسايي"ي ةكاُي ًَوداَهيسياليةُي هَيلضوو و جياواص هة َُيواْ كاتةطؤ

 بَو منووُة:
 ئَيظتا هة ًاَهةوة بَيت. اي روسةكةي باثري ثَيية، دةبَيتضش (1)

 هة ًاَهةوة بَيت.  َٔيَِيت، ثَيويظتة ئةًِشؤبةدةطتب وِسَورَيم ثؼو تواُيباثري  (2)

" ي "بـةَهَيّ و ئـةسن  داَهةط" دةػَيت بةطـةس ضـةُذاْ كاتةطؤسيـذا دابةػـببَيت، كـة ًـؤ      ي "ِسي ًَوداَهيسكاتةطؤ      
دةكـات، طـيٌاُتيلي   يؽ ي دايِـاًيلي" داَهو "ًـؤ "ئـةسكي طةسػـاْ"    اليةكي تشةوة ئاًـارة بـوَ  هةخَودةطشَيت، و هة 

تواُـادابووْ"،  هـة  " بَو دةسبـِشيين تايبةمتةُـذَيتيي   هة بةكاسَٓيِاُيذا ي "تواُني"ةوة دةطواصسَيتةوة،َٓو َٓيض، كة بة
  "خواطت" ياْ "ِسَيلدظنت" ئةسن دةبيَِيت.
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ئـةوةي   ساوةٓةوَهـذ  ثَيلٔـاتووة، و تَييـذا   ثَيؼـةكيية هـة ذـةوت تـةوةسة      َةةسباسي ئـ طـ  ئةَ باطة طرتاكضةسي      
هة واقيعـذا بـة منووُـة و ِسووُلشدُـةوةي ثَيويظـتةوة بـة بـةساوسدكاسي بـة صًاُـةكاُي فاسطـي و ئيِطويـضي            طوتشا 

توَيزيِـةوةي ثةطـين   ُيؼاُبذسَيت، ئةًةؾ ئةوة دةطةيةَُيت كاسةكة بؤ بةدئَيِاُي ئاًاجنةكةي جطة هـة بِـةًاي   
ػيلاساُة ثؼيت بة اليةُي بةساوسدكاسيؽ بةطتووة، و منووُةي ئةَ صًاُاُةي َٓيِاوةتةوة و بة منووُةكاُي صًاُي 

ــة     ــشُطرتيّ ئةجناًـ ــتِةِسووي طـ ــشدووْ. خظـ ــةساوسدي كـ ــوسدي بـ ــتٔاتووة كـ ــاوة  بةدةطـ ــي طةسضـ كاْ و ِسيضكشدُـ
ياْ، هةطةأل ثوختةي باطةكة بة صًاُةكاُي كوسدي و عـةسةبي  بةكاسٓاتووةكاْ بة طوَيشةي ئةهفباي ُاوي داُةسةكاُ

 و ئيِطويضي بووْ بة كؤتايي ئةَ ٓةوَهة.
 
 كاتةطوَريية سمانييةكاى :0.  1

ةَُيت، ت داسوطت بِيدةسبِشيين دقظةكةس  ي ٓةية، و بة َٓويةوةبة خَو تايبةت ِسَيطايةكي َيمٓةس صًاُ     
  هةطةَي وةضةبةؾ و كاسة ثةساوَيضةكاُيؼذا. ."ثشطاسي" ُاطشاوْكة وةن "ٓةواَهي"، "فةسًاُي" و 

 
 ٓةواَهي، فةسًاُي، و ثشطياسي: 1.  1 

بة  طَي جَوس هة بِاخةي ِسطتة جيادةكشَيِةوة، "ٓةواَهي"، "فةسًاُي"، و "ثشطياسي"، كة ثةيوةُذيياْ     
جَوسي "ِسطتة" هة جَوسي  Lyonsهلشدْ" و "ُيؼاُةُاطيةوة" ٓةية. توَيزيِةوة طةباسةت بة "ثؤ

 وُةطةسيةن و ٓاوتاكشدْ:و"دةسبِشيّ" جيادةكاتةوة، دةسبِشيِةكاْ دةػَيت ثةيوةُذي دسوطتبلةْ، ُةن ض
بَي ُيؼاُةي  صاساوةكاُي وةن "ِساطةياُذْ"، "وتّ"، "دةسبِشيّ"، "ثشطياس" و "وةآلَ"، ئاطايي بة )أ( 

 .(Palmer, 1986: 26-27)َيِشَيّ طوتةي وةسطرياو، بَو ئةسكي طيٌاُتيلي بةكاسدةٓ

صاساوةكاُي وةن، "ٓةواَهي"، "ثشطياسي"، "فةسًاُي"، "وةسطرياوي"، "بريكشُةوةيي" و "طةيؼتِة )ب(  
 سي بةكاسدةَٓيِشَيّ.  لشدُي كاتةطؤهًاُة بَو ثؤئةجناًي"، ٓةًوو ئة

ئةجناًي"، و "فةسًاُي" و ٓةس صاساوة ُةسيتييةكاُي وةن، "ًةسجي"، "ِساطةياُذُي"، "طةيؼتِة )ث(  
 سييةكاُي صًاُي تايبةت بةكاسدةَٓيِشَيّ.  طؤكاتة بَيؼم بؤ َٓوي ُووطةسةكاُةوة خبشَيتةِسوو، صاساوةيةن بة

 كي ِسطتةي دةسبِشساو ِساطتة. ، قظةكةس باوةِسي واية كة ُاوةسؤهة دةسبِشيين ِسطتةي ٓةواَهيذا)ت(  

ٓةواَهي ٓةْ،  بةآلَ هة "صاُظيت صًاْ" و "فةهظةفةدا" ًاًةَهةي ِسطتةي ُلؤَهي طةباسةت بة ِسطتةي )د(  
دةَهَيت: "صًاْ بة   Lyons (1977:803)َيضًاُي" دةكشَيت. ُةي "هؤجيلي" و "ِسٓةواَهي وةن منوو

 كةكاْ ُيية". ، ئاًَيشي دةسبِشيين بريي ُاوةسؤكي، تةُياػَيوةيةكي كشؤ

ودياْ ٓةية، "ِساطةياُذْ" جةخت هةطةس ٓةواَهي دةكاتةوة، كة وةن ًي ًويظتةهةو صًاُاُةدا، كة ط      
ي كاسييةوة بةدةسدةكةوَيت، "ًةسجي" ياْ "فةسًاُي"، بة ػَيوةي َوي ًؤسفؤهَوجيُيؼاُةكشاوي ِسووْ و بة ٓ

 َيتيذاداَهةكاْ هة بواسي ًؤسبةي صًاُةكاُذا ٓةواَهييؤدةكشَيّ، هة صًاًةَهة ُةسييت وةن داُةيةكي "ًوود"
بة  ْو "بة ُاضاسي" ةوة، ئةو ٓةقيكةتةي كة "تواُني" Lyons (1977:809)ُيؼاُةُةكشاوْ، بة الي
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طشفيت كةكاْ ٓةية، و دوو ٓةقيكةتي ُاوةسؤ دَهِيايييةوة كاسيطةسيياْ طةباسةت بة دسوطتلشدُي بةَهَيّ هة طةس
 دةكات: ِسًاَهي دياسيتش طةباسةت بة جؤسي فؤ

ي ثَيضةواُةي "باوةِس" ُيؼاُبذةْ، ئةوة بة طوجناو دةبيِشَيت، كة يٓةْ تا صاُياسِسًياْ يةكةَ: صؤس صًاْ فؤ
ثَيؼِياصي ئةوة دةكات، كة  Searle (1982:12)"باوةِس" وةن تايبةمتةُذيي ٓةواَهي ًاًةَهة بلشَيت، 

 . وةيةكي "صاُيِطةسايي" بةَٓيضتشةةوة، بة ػَيي"ِساطةياُذُي "صاُني" بة دَهِييايي
فَوِسًةي بَو ٓةواَهي بةكاسدةَٓيِشَيت، )هة صَوس صًاُذا( هة كَوَوصَيلذا بةكاسدةَٓيِشَيت كاتَيم، كة  : ئةودووةَ

جَوسَيلي "ثةمياْ" و "بةَهَيّ" ُاكاتةوة. هة ِسطتةي ُاطةسةكيذا بةكاسدةَٓيِشَيت،  قظةكةس جةخت هةطةس ٓةس
سَوكةكة قبوَهِاكات. "دةثشطٍ ئايا باثري كاتَيم كاسي طةسةكي جةخت هةطةس ئةوة بلاتةوة، كة قظةكةس ُاوة

 " ؟دَيت
ًي "بةَهَيّ ةفَوِسًياْ ٓةية، كة صياتش ثةيوةُذيي بة طيظت صؤسبةي صًاُةكاْ بَو دةسبِشيِة "فةسًاُييةكاْ"       

ةوة ٓةية، فةسًاُييةكاْ بة يو ئةسكةوة" ٓةية ٓاوتا بة ٓةواَهييةكاْ، كة ثةيوةُذيياْ بة " صاُيِطةسايي"
( وةن بةَٓيضتشيّ جَوسي ِسَيِيؼاُذةس، و أةيةكي طيٌاُتيلي ُيؼاُةُةكشاوْ، و دوو دةطةآلت بةخَووةدةطشْ، )ػَيو

دةطةآلتي تةواوي قظةكةس وةن هة  فةسًاُي طةسباصيذا دةبيِشَيت، )ب( دةطةآلتي الواص وةن هة "بِوطة!" هة 
 ,Searleطةيشي دةبيِشَيّ ) داْ"دااهة دةسطوةآلًذاُةوةي "دةطتجَيبلة". "وةسة رووس!" هة وةآلًذاُةوةي  "

 Stokhofبة ًةبةطيت ضاسةطةسكشدُي "تةًوًزي" هة دةسبِشيِة ًووداَهةكاْ، بة الي بلة(. 1982:12-20

ُة، تَيِظي كاسي و، بَو منو ةوة ئةو "ُاِسووُيية دةتواُشَيت بة َٓوي ِسةطةصي تشةوة هة ِسطتةكةدا (1974:63)
ياْ بة َٓوي دةقةكةوة" ضاسةطةس بلشَيت، بَو منووُة، كاسةكاُي تش كة صياتش هة طةسةكي، طشوػيت بلةس، 

 واتايةكياْ ٓةية.
اسي ٓةس دةبَيت ببَيت ثةيوةُذيي بة رياُي كةطةكةوة ُاضطةسُا دةًشَيت. )بة ئةصوو ُةػتةسطةسي بلةْ،  ثَيويظتة (1)

 ٓةية(

 .دا هةوَي دةبَيت.   )الواصة و ًةسد ُيية ِسووبذات(هة َٓوَهةكة بَيت، ئاطايي ِسَوراُة هةَ كاتة دةبَيتكاسواْ  (2)

 
   Demonic Possibility  وةن ديَوُتيم، : هةواُةبوو2ْ.  1

جيلي ديَوُتيلي واتة "بةَهني" ياْ "ثةمياْ ئةسن" و "دةطتوس" بة طؼيت وا دةبيِشَيت وةن ئةوةي ؤه      
بلةيت" و دةػَيت ئةوة بلةيت" وةن جياواصي هة َُيواْ ، جياواصي هة َُيواْ "ثَيويظتة ئةوة خاوةُي بِيات بَيت

ئةسن.  َييت ديَوُتيلي/بةَهني وتشَيت ًَوداَهطودةكشَيت، ئةوة ثَيي دة ة" و "ئةوة هةواُةية" ًاًةَهةي"ئةوة ُاضاسي
كة ي "هةواُةبووْ" بة واتاي "ًَوَهةتذاْ" بةكاسدةَٓيِشَيت، كة دواتش وا  دةكات، "بةَهَيّ و ئةسكي طةسػاْ"

شيتني هة "تواُني" و ُة"، بدوو هةَ كاسة ياسيذةدةسة "ًَوداآلكشدةوةكاْ وةن ضاوةِسواُلشاو ببيِني. 
 ياُة"وة، دةطوتشَيت:جَوسة "ًَوداهَيتي اسي "ياسيذةدةس" ثةيوةُذيذاسْ بةَبووْ"، كة وةن ك"ػياْ/ِسةُط

ُاطريَيت(،  ٓةَهة بلات و بة طوُاذيؽ"دةػَيت/هةواُةية ًةالؾ )دةتواَُيت( ٓةَهةبلات" )ًةالؾ دةتواَُيت 
وُة، "ُاتواَُيت هةو باسةدا قظةبلات" = "ئةوة ُةطوجناوة بَو ئةوةي ئةو كاسة وتي" بَو من"تواُني" = "طوجناوية
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َ هة ِسطتةي آلة هة اليةْ طةجناُيؼةوة بلشَيت" = واتة طوجناوة، كة  ...". بةي"دةتواُشَيت ئةو ياسي " ،بلات
 هةواُةبووْ" بذات هَيلذةدسَيتةوة،ُّ ئةو ياسيية بلةْ" وةن ئةوةي واتاي هة "باسدابووْ/"طةجنةكاْ دةتوا

Saeed وُة، "ثَيويظتة وةكاُذا وةطفبلات، بَو من"ُةخؼةي َٓيض" بةكاسدةَٓيَِيت تا فشةواتايي هة كاسة ًَوداَه
ةكاْ دةكشَيت ٓةسدوو ًَوداَهةوة كاسة Saeed (2004:362)باطةكةت ثَيؽ طةسي طاَي تةواو بلةيت"، بة الي 

  Talmy (1985, 198)وُة،وتَيطةيؼتين واتاي "صاُيِطةسايي و "بةَهَيّ و ئةسن" بةخَووةبطشْ، بَو من
ةكاُي وةن "ثَيويظتة"، "دةػَيت"، "تواُني"، هة "ُةخؼةي صاَهبووْ"ي بةكاسَٓيِاوة بَو هَيلذاُةوةي كاسة ًَوداَه

ئةسن" واتة وُة، "ثَيويظتة/دةبَيت"، بةكاسدةَٓيِشَيت تا "بةَهَيّ و وبَو من بةكاسَٓيِاُي "بةَهَيّ و ئةسن"دا.
" بة  canدةَٓيِشَيت، و "تواُني"دةػَيت"  بَو ًَوَهةتذاْ بةكاس َآليؼاُبذةْ، بةئيوتيضاَ و وابةطتةبووْ ُ
   " بةكاسدةَٓيِشَيت. abilityًةبةطيت هة "تواُادابووْ 

 يةكاليي بلةيتةوة.                       "بةَهَيّ و ئةسن"ثَيويظتة ثَيؽ طةسي طاَي خَوت  (1)

 "تواُني"  بيت ثَيؽ ئةوةي ُاطِاًةكةت بطاتة دةطتٌاْ.       سدةػَيت دةطتبةكا (2)

 بووْ"طتَيت.                "هة باسداوةًّ ِسابلات بَي ئةوةي بباثري دةتواَُيت صياتش هة  (3)

      Talmy  ي ئةوة دةكات، كة بةكاسَٓيِاُي كاسدةَٓيَِيت، و ثَيؼِياصي ِسَيطشيذا بةئةو بةكاسَٓيِاُاُة هة بواس
 Sweetser ُةيةكي الداُي ِسَيطشي بةكاسدةَٓيِشَيّ.وثَيذاْ و منواو ػياْ" وةن ِسَيط ْوُةي وةن "هةواُةبووومن

كاسَٓيِاُي /ػياْ" كشدووة، و باوةِسي واية كة بةMayبَو " واُلشدُةوة ٓةًاْ هَيلذاُةوةيةبة فش (1990)
 اثَيذاْ" بة ٓةًاْ ِسَيطاشَيت، كاسي "ِسَيطليةتي بآلكاتَيم دةبَيت، كة ِسَيطشي هة داُةيةكي كَوًة  ئاطايي "ػياْ"

لضوَُيلي ةوة، هة طةَي ئةو كاسةدا هَيSweetserالي  بة ،"تت ثَيذةدةَ جطةسةيةن بلَيؼيابةكاسدةَٓيِشَيت "ِسَيط
يذا باساُةكة اُة، "كوُي طةسباُةكة ِسَيطوِسَيطشة ضاوةِسواُلشاوةكاْ ٓةية، بَو منوفيضيلي طةباسةت بة البشدُي 

 بَيتة ُاوةوة". 

ي هة َُيواْ "َٓيضي فيضيلي" و "ًَوِساَهي" هةطةس يةكي بريةوة، ثةيوةُذي((Saeed 2004;363الي  بة     
ي بةكاسَٓيِاُي ًَوداَه ةهSweetser (1990 )اطتة بلات. كي تايبةت ئاِسةػَيوةي كةطةكة ٓةية، تا ِسةفتاسةكةي بة

"بةَهَيّ و ئةسن"، كة بشيتني هة كاسةكاُي  فَوِسياواُلشدُي بةكاسَٓيِاُي ًيتةَيتةوة وةن فشتوَيز"صاُيِطةسايي" دة
)هة ػَيوةي  ويظتة" ثوختةي طوجناو/ثَيكاسي "دةبَيت دا"ػياْ" و "ثَيويظتة" هة بةكاسَٓيِاُي "صاُيِطةسايي"

 ا( دةسدةبِشْ:طةسةجناًذ
كاسي كشدووة ثَيويظتة /دةبَيت  ( بة دسَيزايي ِسؤر2)       ثاتشييةكة ًشدووة، ثَيويظتة فِشَيبذسَيت. (1)

 ٓيالن بَيت.

 بِشَيت:"هةواُةبووْ" دةسدة mayبةكاسَٓيِاُي "بةَهَيّ و ئةسن" ي دةػَيت/
 "هةواُةية"   بلةيت كاتَيم ًةهةدةكةيت.   ًاُذووييٓةطت بة   دةػَيت كةًَيم (2)

 طوَيي هَيبطشة! دةػَيت ِساطت بلات.                                "هةواُةية/ِسَييتَيذةضَيت" (3)

"دةبَيت" واتاي "هةواُةبووْ" دةدات، بة واتاي ئةوةي كشدةوة، ِسووداو ياْ ػتَيم هة ئايِذةدا هةواُةية      
بة ًةسجَيتيلشدُي دةسبِشيَِيم بة ػَيوةيةن، كة  "ِسووبذات، "ئةوة دةبَيت باوكٍ بَيت وا هة دووسةوة دَيت
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بلشَيت، "قظةكةس جةخت هةطةس ئةوة  ))طةسضاوةي صاُظت توَيزيِةوة هة طشوػت و ػَيواصي "صاُيِطةسايي
دةكاتةوة، كة ئةو ػتة ثَيؼلةؾ ُاكات، وةن ئةوةي ٓةقيكةت بَيت، بةَهلو صياتش وةن ئةوةي بريي هَيذةكاتةوة و 

 ,Palmer)وةن "ئةجناًلشدْ" ياْ "دةسئةجناَ"ي ئةوةي قظةكةس هةباسةيةوة قظةدةكات  ،ثَيؼبيين دةكات

بَو منووُة، "هةواُةية باثري هةَ كاتةدا هة هةُذةْ بَيت". هة باسي "بةُاضاسي" هة "صاُيِطةسايي"دا  ،(1986:51
س بِةًاي دةسئةجناًي ثوةيةكي بةسصتشي دَهِيايي دةسدةبِشَيت طةباسةت بة ِساطيت ئةو ػتةي دةيَوَيت هةطة

دةسكةوتّ" هة ِسَيي  اْ بطوتشَيت "بَوبةو َٓويةوة "بة  ُاضاسي" و "هةواُةبووْ" دةػَيت ثَيي ،ٓةقيكةتةكاْ
 وُاُةي الي خواسةوة بذة:ومن طةسُخ هةَ ،((Nielson 1990-73 بريكشدُةوةوة، )ٓةًاْ طةسضاوة( هة 

ثؼت بة رًاسةيةن بَوضووْ هة رياُي واقيعذا .                "هةواُةية بةٓاي ثاوةُذ دابةصَيت       ( أ)
  "طتَيتةدةب

 تَيذةضَيت كةطَيم دةطتلاسي بلات"َيي"ِس   ة داُةخشابَيت.   ئؤتؤًبَيوةكوسيابة هةواُةية  ( ب)

بةكاسَٓيِاُي "هةواُةية" طؼيت و باوة هة طفتوطَودا، و هة ثشطياسيؼذا ِسووُادات، "هةواُةبووْ" بة واتاي       
هةواُةية" كة بةساُبةس " َ" هَيشةداقظةيةكي وةن "هةواُةية بةياُي بِشَو َيتَيضووْ" جةخيت هةطةسكشاوةتةوة،"ِس

 event طةَي "كاسي ِسووداوبَو ئايِذة دةكات، كاتَيم كة هة ي ئيِطويضي دةوةطتَيتةوة، ئاطايي ئاًارةmayبة 

verbs بَيت/ُةيةت/ثَيؼواصمياْ هَيِةكات" و ٓةسوةٓا. ت"هةواُةية بِشوا " يةكذةطشَيت ب جؤسَيم/ 
 .ووْ" و "ِسَيتَيضووُة"وةن واتاي دةسبِشيين "هةواُةب )ث(     جياواصي هة َُيواْ "تواُني" و "ػياْ"

 .هة صًاُي ئاطايي )عاًي(دا، "دةػَيت جواْ ُةبَيت، بةآلَ بة ِسةوػتة" ( ت)

 
    Necessaryبة ُاضاسي  : 3.  1

ٓاوكَيؼةيةكي وةن "ئةطةس ئةوة هةواُة ُةبَيت ٓةَهة بَيت = )واتة ِساطت ياْ بةُاضاسي ِساطت( دةبَيت، هة      
صًاُي ئيِطويضيذا "صةسوسةت/بةُاضاسي" بةَٓوي "ثَيويظتةوة" جَيبةجَيذةكشَيت، كة تَييذا قظةكةس جةخت 

منووُة بَو "بة  سودَوخَيلي دياسيلشاو بةدةطتذَيت،كة باهةطةس ئةوة دةكاتةوة، كة بة َٓوي ٓةَهَٔيِحاُةوة دَهِياية، 
 ثَيويظتة"" باساُةدا هةَ بَيت"، بةسدةواَ كاسةكة هةطةس دة كارَيش تا ُاضاسي" هَوجيلي بشيتيية هة "ثَيويظتة

 صياتش بةدةطتذَيت، ًةُتيكةوة و ٓةَهَٔيِحاْ بة َٓوي صاُياسييةن هةطةس ئةو بِةًايةي، كة بةكاسدةَٓيِشَيت
خةوبيِني" دةػَيت " دَهِيايييةوة بة"، خةو ببيٍِ ثَيويظتة" ،بَيت ِساطتةوخَووة ئةصًووُي بة َٓوي هةوةي

"، هةبةسئةوةي ػةيتاُة و كةَهةػَيش َُيواْ دةطوتشَيت: "ئةوة ػةِسي و بَو ٓةس كةطَيم بَيت ِسووبذات، هةٓةس كات
دةَهَيت: هة ًَوداَهي "بة   Palmerت.ُابيِشَيت، دةبَيت ئةوة تةُيا هةخةودا ِسووبذا "ػةيتاْ"

ُاضاسي/ثَيويظتة"دا قظةكةس هة ٓةَهوَيظتَيلذاية، دةيةوَيت، كة "بةَهَيّ و ثةمياْ" هةطةس طوَيطش بظةثَيَِيت، ئةوة 
وةن ئةوة واية، كة هة ذاَهةتي دةطةآلتذا بَيت، هة ٓةًاْ كاتذا، دةػَيت "ًَوداَهَييت "بةَهَيّ و ئةسكي طةسػاْ" 

سوسةت" هة ذاَهةتي باُطَٔيؼتذا ُةبَيت، كة تَييذا قظةكةس ثَيويظتة فةسًاْ ُةدات. بة بةكاسَٓيِاُي "بة صة
ًَوداَهَييت  ،"ثَيويظتة" قظةكةس دةيةوَيت طووسبَيت هةطةس كشدةوةيةن كة تَييذا ُاًة بَوَُيشدساو طوودًةُذ بَيت

 خواسةوة وةسدةطشْ:ْ" فَوِسًَيلي هَوجيلي وةن ئةوةي و"بة ُاضاسي" و "هةواُةبو
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"( و P"ئةوة هةواُةية كة (" P َييت ِساطيت كة "هةواُةبووْ" هةخَودةطشَيت، "هةواُة بووُيووُة بَو ًَوداَهمن     
َييت تشيؽ "( ًَوداَه P"ئةوة هةواُة ُيية كة P)هةواُةُةبووُي  )"Pة كة ي)ئةوة بة ُاضاسي  ("P)"بة ُاضاسي 

"ئةوة ) "(P"ئةوة ذاَهةت دةبَيت كة )"( و Pَييت كاتي ياْ كات، )"ئةوة ذاَهةت بوو كة ٓةْ، بَو منووُة ًَوداَه
  ."(Pٓةًيؼة ذاَهةتة كة 

واَُيت هةطةس ُاضاسي" و بريي "بِشياسداْ"دا ُيية، قظةكةس دةتبة " هة َُيواْ "هةواُةبووْ"، جياواصي     
ثَيؼِياصي دوو  Palmer (1986) .ة" هةو ئاطتةداة" ياْ "هةواُةييئةوة "ُاضاسي باوةِسةكةي طووسبَيت، كة

قظةكةس ُة هَيذاْ" كاتَيم "طةسةجناَ" و "بريكشدُةوةيي/ُوقآل ةيي "بِشياس" دةكات، كة ثَيياْ دةَهَيتجَوسي بِاخ
 بلات.  Xتَييذا دةخواصَيت، كة 

 
  Can,Could تواُني: 4.  1

ي تشيؽ طواتاي بِاخةيي "تواُني" وةن كاسي ياسيذةدةس ِسةفتاسدةكات، و دةتواَُيت وةن كاسي فةسٓةُ     
يةوة ٓاتووة، و ٓةُذَيلياْ طةػةياُلشدووة بَو ثَيلَٔيِاُي يواتا بِاخةي هةَ ِسووبذات، ٓةس واتايةكي تشي "تواُني"

سَيم هة "هةواُةبووْ"يؽ دةسدةبِشَيت، وةن ئةوةي ٓةُذَيلحاس "تواُني" جَوجةختلشدُةوةي "هةتواُادابووْ" 
"هةواُةبووْ"، دةكشَيت بة َٓوي "تواُني"ةوة جةخيت هة  دةسبرِبَيت، بة َٓوي "صاُيِطةسايي"  )ِسةُطة/ػياْ(ةوة

 طةس بلشَيتةوة، بَو منووُة، دةسبِشيِةكاُي "دةتواُشَيت،  كة ..." و " ئةوة ضاوةِسواُلشاوة بَو ..."، دةتواُشَيت
دابِشَيزسَيِةوة. ئةو "تواُيِة" بة  ػَيوةيةكي طيٌاُتيلي جياواصة هة "صاُيِطةسايي" ي "ػياْ". جياواصي هة 

كة ػةقاًة" و "دةتواُشَيت ثاوةُذ طةػةي ثَيبلشَيت" و "ِسةُطة  كة داخبشَيتػةقاًةَُيواْ "دةتواُشَيت 
بة َٓوي "ِسةُطةوة" جَيطةي بطريَيتةوة، ضوُلة  "تواُني" دةكشَيتبَيت"، داخبشَيت"، "ِسةُطة طتَوكٔؤَهٍ طاسد 

 ,Palmer)وةٓا طؼتيذا ُاتواَُيت جةخت هةطةس "صاُيِطةسايي" "بةَهلو" بلاتةوة.  " هة دةقَيليِسةُطة"

وةن ئةوةي، كة ئاًارة بَو ئايِذة بلات، و هةطةَي ، ػةؾ بةكاسَٓيِاُي "تواُني" دةطتِيؼاْ دةكات (1965:115
، تا ثوةي ُضيلبووُةوة هة ئةسكي دا"كات"دا بطوجنَيت، ٓةسوةٓا ِسَيللةوتّ هةطةَي ئاوةَهلاسةكاُي تشئاوةَهلاسي 

 :couldفَوِسًي 

 وطَيت".وةن ئةسكي "هة تواُادابووْ"ي بلةس بَو كشدُي كاسَيم، "دةتواَُيت بة كوسدي بِو هــةبـــاسدابـووْ:  (1)

 ، كة هةطةَي ئاوةَهلاسي كات ُاطوجنَيت، "دةتواَُيت دسَوي طةوسة بلات".ُةي ِسةفتاسووةن منو يت:ةمتةُذَيتايبـ  (2)

 دوات" يَٓوي بةكاسَٓيِاُي تواُيِةوةية، "دةتواُيََت ضي بيةوَيت ب بة :ًَوَهةتذاْ  (3)

 "دةتواَُيت خَوي بؼاسَيتةوة"  وبذات ياْ ببَيت" ،ووْ"، "دةػَيت ػتَيم ِسو"هةواُةب :ضاوةِسواُلشدْ  (4)

بةكاسدةَٓيِشَيت، "دةتواُي كتَيبةكةمت بةقةسص   will"ئاًادةتَيذابووْ، وةن ُيؼاُةي  ئاسةصووًةُذَييت:  (5)
 بذةييَت" 

داسةكاْ  دووسي طَى كيوَوًةتشةوة "دةتوامن هة سبَٔيِشَيت،كة هةطةَي كاسةكاُي ٓةطتلشدُذا بةكا ٓةطتلشدْ:  (6)
 ببيٍِ".



 ًـوود يـاْ ًــؤداَهـَيـتـي
 

 

 (81٥2)كانونى يةكةمى (،٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (81)
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صاُلَوي دةتواَُيت هة  "هةتواُادابووْ و هةباسدابووْ" بَو منووُة، "صاُلَوي ِساثةِسيّ" واتة ability"تواُني=     
 باساُةدا بةكاسَٓيِاُي"تواُني" بةَ واتاياُة َهة "،تطليى هَيبدوِسَي"ًِذاَهة بةآلَ دةتواَُيت ثا "،دَٓون بةسَيتةوة

يت بةدةطتَٔيِاُياْ هة ئةسصي واقيعذا ٓةية. بة تايبةت، كة ئاًارة بَو ِسووداوي كاتي بلات، كة تواُظصَوسباوة، 
بةآلَ ٓةسكات بَو وةطفي باسودَوخَيم هة ًاوةيةكي دووسودسَيز و بةسدةواًذا بةكاسٓات هة واتاي ًيتافَوِسي و 

 خةياَهجآلو ُضيم دةبَيتةوة، "دةتواَُيت كَيو هةبّ بَٔيَِيت" كة ئاطتةًة ِسووبذات.  
بة  تُة، "دةتواُيوةكاْ بلات، بَو منويَو باسودَوخة جَيبةجَيلةسة ٓةًيؼةييكات "تواُني" ئاًارة ب ٓةس      

ْ "هة ئيِطوضي قظةبلةيت؟"، ئةوة تا ِسادةيةن دةبَيتة ٓاوواتا بَو "دةصاُي ضَوْ ... ؟"، جياواصي هة َُيوا
ُاتواَُيت وةن ن ةادةيئةو كات "تواُني" تاِسدا ُاًَيَِيت، تواُادابووْ"، "تةواوكشدْ" و "جَيبةجَيلشدْ"

بريي  ة هةدةطتذةدات، "دةتوامن بريَ بَيتةوة"، دةبَيت بة "دةتوامن بةي" كاسبلات، ضوُلة ئةو تايبةتي"ًَوداَي
َيتة ةٓكاتَيم باغ د واتاي جةختلشدُةوة دَيت،وةن بريًذَيتةوة"، كة هة "َيٌِةوة"، جياواصة ٔخَوًيذا ب

وُة، ومن " ياْ ُا دةطَوِسَيت، بَوَيٓاكاْ هة َُيواْ بووْ بة "ًَودابة ذا،ةتواُادا بووْ" هة بواسي ٓةطتةكاُهطةس"
ي ٓةطتجَيلشدُ inert perception" طةَي كاسيجياواصي هة َُيواْ "دةتوامن تَيبطةَ" و "تَيِاطةَ"، هة

دْ بَو ئاًارةكش ئةسكيبةَهلو ئةسكي صياتش وةسدةطشَيت، واتة،  " ُةن تةُيا ٓةس بةٓاي "ًَوداَي""تواُني طظت"دا،
ٍ"، ظتهَيبَيت" و "دةبي جياواصي هة َُيواْ "دةتوامن طوَيٍ خ" صياتش هةوةي بَو "ِسووداو" دةبيَِيت،"باسودَو

لشدُي جَيتلشدْ" بة ثَيضةواُةي ٓةطتجَي" ٓةطperception"دةتوامن ببيٍِ" و "دةبيٍِ"، وةن باسودَوذي 
 كاتييةوة كاسدةكات.  

طةَي ٓةًوو واتاي هةُيية َ ئةوة ذاَهةت آلطؼتني، بة و بَيطشفت " تَيِظي" و "ئةطجَيليت"، "كاتي"واتاي       
ايي و "بةَهَيّ و ئةسكي طةسَُيواْ "صاُيِ هة هة واتادا ُيؼاُةكشاو و طؼتني ةيجياواصي ًَوداَهةكاُذا، ضوُلة ئةَ

"تواُني" ، وةسدةطشَيت "بةَهَيّ و ئةسن"ةكامن دةتواُّ كوسدي خبوَيِِةوة" خوَيِذُةوةي ي. "قوتابيطةسػاُذا"
واتة، وي بلةسييةوة )ي بلةسةكةيذا دةكات، كة بة َٓوي فشَيضي ُايي تايبةتيٓاوبةػي هة تايبةمتةُذ

ذا" يطةسايسكشاوة، بةآلَ هة بواسي "صاُيِةكةي بَو طِوسداكة ًةوداي ًَوداَهئاًارةي بَو كشاوة، قوتابييةكامن(، 
ةكاْ" ُاوةُذطريْ يطةسايية "صاُيِ. ًَوداَهُابَيتة تايبةمتةُذيي بلةسةكةيواتة  ٓةًوو ُاوةسَوكةكةيةبَو "تواُني" 

صَوس  اطت بَيت"ِسطتةي "ئةوة دةتواَُيت ِسوُة: ي "صاُيِطةسايي" و "دايِاًيليذا"، بَو منوَُيواْ ًَوداَه هة
" كاسبَٔيٍِبةت ة"دةتوامن قةَهةًةكدا كةًرت ًوجةِسةدة و ًةهة بلةيت" ت"دةتواُيهة َ آلدة، بةةِسةجوً

و هة ة بةسضاوةكاُي هة واتاكةيذا وُذةكات، يي "تواُني" هة ٓةُذَيم بةكاسَٓيِاُذا تايبةمتةُذيُاوةُذطرية. ًَوداَه
بووْ"، دَيت، بة واتاي ئةوةي ٓاوبةػي هة تواُادا ضوُلة بة واتاي "هة ا وةن "دايِاًيلي" ِسةفتاسدةكات،ةدبِاخ

 طياُوةبةسي ئاًارةبَوكشاودا دةكات. يًَيؼلي ياْ فيضيلي هة فشَيضي ُاوي بلةسي يتايبةمتةُذَيتي
ة وا دةكات، كة ئةو ًهة ٓةُطاويرتدا واتاي ًَوداَهي "بةَهَيّ و ئةسكي طةسػاْ" طةػةيلشدووة، ئة       

و دةتواَُيت تايبةمتةُذييةي بة َٓويةوة دةسدةبِشدسَيت ضيرت "ًَيؼلي" ياْ "فيضيلي" ُاًَيَِيت و بةَهل
كشدووة بة  جطة هةوة، "تواُني" بة واتاي "صاُيِطةسايي"ي "هةواُةبووْ"دا طةػةيكَوًةآليةتي ياْ .... بَيت. 

شاوة، ـي كـتـؼــة طــشةوة، بــيةن ياْ يةكَيلي تاػَيوةيةن، كة "واتا" ُاوةسَوكة كشَوكيية طيٌاُتيليةكةي بة ِسَيط
ةسي" صيِذووي ئاًارةبَوكشاو بلات، و ــلـاوي "بــي فشَيضي ُيايبةمتةُذةًة ضيرت ٓاوبةػي هة تـتـاطـبَوية ئ



 خــؤػـــِـاو عــةصيـض ذـةًـةئـةًـيـّث. د. ًـةذـٌـوود فـةتـرـوَهـاَل ئـةذـٌـةد     َ. 
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-Nielson, 1990-22) لشَيتــبــشةواُــف دياسيلشاو ليت بَو ٓةًوو ُاوةسَوكي دةسبِشيَِيـَيـواُـةي دةتـةوداكــً

23.) 
 
   Must   ويظتةثَي: 5.  1 

 :دةطشَيتاُة هةخَوبةكاسَٓيِاُ ئةَ
 ًةبةطيت ثةمياُذاْ بةكاسدةَٓيِشَيت، و ٓةًيؼة ئاًارة  بَو ئايِذة دةكات.: بة ثةمياُذاْ  )أ(

 ثؤطتةوة.ثَيويظتة )ئَيظتا( ُاًةكة خبةًة  -
: جةخت هةطةس "ثوختةكشدْ" ياْ "ُضيلي هة دَهِيايي"، دةكاتةوة، و هة "دةبَيت" و ثوختةكشدْ  )ب(

"دةوَهةًةُذ دةبَيت/ثَيويظتة، خاوةُي                               وُة:"هةواُةبووْ" ُضيم دةبَيتةوة، بَو منو
 بَيت. طةياسةيةكي وةٓا

 "دواُةكةويّهة ػتَيم كة ِسووبذات:      "ثَيويظتة/ وا باػة ضيرت  جةختلشدُةوةبة ًةبةطيت   )ث(

 لةَ" و ٓةسوةٓابووْ، ويظنت:                        "دةوَيشَ قظةب: تواُني، ثَيويظتوَيشاْ  )ت(
 " ٓةية و وةن ُيؼاُةي ئايِذة كاسدةكات. willةكي "يهة كوسديذا، ضةُذ بةكاسَٓيِاْ و تايبةمتةُذي :دةبَيت  )ج(
باوةِسي واية، "كة دَهِيايي   (Coates, 1983:41)طةباسةت بة "ثَيويظتة"يََِحاْ و دَهِيابووْ: ٓةَهٔ  )ض(

طةباسةت بة ٓةسوةٓا  قظةكةس هة ِساطيت ئةوةي دةيَوَيت، وةطتاوةتة طةس "بةسئةجناَ" هة ٓةقيكةتة صاُشاوةكاْ، 
 هة "دَهِياييبووْ" هة ُاوةسَوكي دةسبِشاوةكةداية".  "ػاُظي قظةكةس :دةَهَيت (131 :1983)"ػياْ" 

َ" هة اليةْ ا( "دَهِيابووْ" ياْ ثوةي "ثةمياْ و ئةسكي طةسػاْ/ئيوتيض1) دوو بابةت جَيطةي طةسجنذاُّ،     
ي تشةوة، كة هة دةوسوبةسدا ٓةية. ي( "دسوطتلشدْ" ياْ "طةيؼنت بة طةسةجناَ" هة صاُياس2قظةكةسةوة، )

طةباسةت بة "ثَيويظتة"، ٓةُذَيم جةختلشدُةوة هة طةس ٓةقيكةتةكاْ ٓةْ، كة هةطةس بِةًاي ئةو 
وُةيةكّ  هة ُاوةسَوكي "ثَيويظتة". ضوُلة "ثَيويظتة" ٓةًاْ واتاي وًةوة وةسدةطريَيّ. ئةواُة منطةسةجنا

َييت دوو بري طةباسةت بة ًَوداَهة دياسيلشاوي" بةخَووةُاطشَيت، ئاوةَهلاسةكاُي وةن"بَيطوًاُي" و "ب
َيِحاْ هةطةس ئةو ٔا قظةكةس ٓةَهطةسايي" ٓةْ، كة بشيتني هة "بةَهَيِذاْ" و "دَهِيابووْ"، هة يةكةًذ"صاُيِ
جياواصي  يي ئةو ػتة دةكاتةوة كة دةيَوَيت،اُة دةكاتةوة، كة ٓةْ، هة دووةًذا جةخت هةطةس ثوةي دَهِيايصاُياسي

يةوة" ةكاْ و ئاوةَهلاسي "بة دَهِيايييةوة"، هة دةسبِشيين ًَوداَهيدياس هة َُيواْ "ثَيويظتة" و "بة دَهِياي
 :دةسدةكةوَيت

 (Nielson, 1990-83-84)ثَيويظتة ًاُذوو بيت.   بلةس كاسي طشاْ دةكات         بةآلَ ( أ)

واي ٓةطتلشد كة ئةوة ثَيويظتة ِساطت بَيت.    )ثوةي دَهِيايي هة ٓةطتلشدُي بلةسةوة طةسضاوةي  ( ب)
 طشتووة(

"وةن ئاطاداسْ، هةَ " كاسدةكات، و بة َٓوي ٓةًاْ ياسيذةدةسةوة جَيبةجَيذةكشَيت، must"ثَيويظتة" وةن "     
ةوة، بة ئاطتةَ دةتواُني Palmer  (1979:56)". بةاليةقبطشيّكاتاُةدا ثَيويظتة ئَيٌة ثؼيت خاوةْ ٓ



 ًـوود يـاْ ًــؤداَهـَيـتـي
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ي "صاُيِطةسايي" بلةيّ، كةواتة "ثَيويظتة" هة ِسطتةي وةٓادا صَوس دةطٌةُة، كاتَيم يثشطياس هةطةس ًَوداَهَيت
ُضيم  "بةَهَيّ و ئةسن" و "صاُيِطةسايي" صَوس هَيم يو ًَوداَهَيتيكاتَيم ٓةسدوقظةكةس ثشطياس ئاِساطتة دةكات" 

 Lyonsدةبِةوة، ئةو كات ثةيوةُذييةكة دةكةوَيتة طةس "هةواُةبووْ" و "ثَيويظيت"،  هةَ باسةوة 

دةَهَيت: "بريي ضةقي ُةسييت هَوجيلي ًَوداَي" بة ػَيوةيةكي هَوجيلي هة بواسي ُةسَيذا  (1977:787)
ْ، ضوُلة، "ُةتواُني" وةن دةسبِشيين "ُةسَيي هةواُةبووْ" وا دةسدةكةوَيت وةن ئةوةي ُةسَيي ثةيوةُذيذاس

 صاُيِطةسايي "ثَيويظتة" بَيت". 

 
1  .6" :will"ٓاوتا بة "دةبَيت " 

ي ئيِطويضي willي "دةبَيت" هة كوسديذا، صوسبةي ئةسكةكاُي ٓاوتاية بة بِياتي طيٌاُتيلي ًَوداَه     
 = "دةبَيت" دا جَيطةي طةسجنّ، بؤ منووُة: willدادةثَوػَيت، طَي ثَيواُة هة بةكاسَٓيِاُي 

ثَيلةوةٓاتّ: بة تايبةت كاتَيم، كة هةطةَي ئاوةَهلاسي كاتي ئايِذةدا بَيت، دةبَيتة َٓوي جياواصي هة َُيواْ  (1)
 بةكاسَٓيِاُي ئايِذة و ُائايِذة.  

 .كَوَوصي ًةسجيذا بةكاسُايةتهة دواي "ئةطةس"ةوة هة  (2)

(3)  Will   و shallةن ُيؼاُةي ئايِذة ًاًةَهةدةكشيّ.و 

 "بةياُي باساْ دةباسَيت"، و "ئةطةس باساْ بباسَيت، ضةتش بةكاسدةَٓيٍِ"
 shallداوَيم جَيبةجَيبلات، وػةي وكاتَيم قظةكةس دةيةوَيت ثةمياُي كاتي )صةًاْ( باسودَوخَيم ياْ ِسو      

وةسدةطشَيت: كوسدي بَو  "بةياُي ثاسةكة"ِسطتةيةدا قظةكةس بةساُبةسةكةي دَهِيادةكاتةوة، كة  َِيت، هةَبةكاسدةَٓي
 ئةو ًةبةطتة "ثَيويظتة، بةكاسدةَٓيَِيت. 

 دواي ُيوةِسَو ثَيويظتة طةسداُي باوكٍ بلةَ.ــ           ــ بةياُي ثَيويظتة ثاسةكةت بطاتة دةطت. 

" بةَٓيضتشة، هةوةدا كة تةُيا بةَهَيّ ُادات بةَهلو /mustهة "ثَيويظتة shall(ةوة Palmerبة الي )      
طةسةُيت و كات دةدات، كة كشدةوةكة بَيؼم ِسوودةدات ئةوة هة كوسديذا تاكة وةسطَيِشاَُيم كة بَو ئةو ػوَيِة 

 م هة "دةبَيت" بةَٓيضتشة.    دةطتبذات، فَوِسًي تَيِظي كاسي ًَوداَهي "ثَيويظتة"ية هة بشي "دةبَيت"، كة كةًَي
خَوَيِذُةوةي  "willِشيِاُة بةبَي ُيؼاُةي ئايِذةي وةن "ئةو دةسب: بريي ئايِذة يَيتيي ًَوداَهيكاتةطَوس

 بواسةدا.    ن هة ثَيلَٔيِةسةكاْ ٓاسيلاسْ هةَبِياتي طيٌاُتيلي ٓةسيةئايِذة وةسدةطشْ و 
 ثَيويظتة بِشوات.   بة ُاضاسي:    دةبَيت بِشَوَ.   صَوسهةخَوكةس:بِشَو!                          فةسًاُي:

 َ بذة بِشَوَ.ِسَيطا ٓاُذاُي:      تلاية طوَيبطشة! ثاِساُةوةيي: باػرتة بِشَويت.           ِساوَيزكاسي:
 .بباسَيت دةػَيت تةًةُي:    ُاوت تَوًاس دةكةَ    بةَهَيِذاُي:ئةطةس ئاسةصووبلةيت.       ثَيذاْ:طاَِيس

.يةن و يةن دةكاتة دوو : رًاسةيي                   هةبةس ئةوة بابِشوات. :ًةبةطيت
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: هةواُةية يثَيؼِياص:  دةػَيت دةوَهةًةُذ بَيت،       ُادَهِيايي    :      ُاصةُني دَيت.ِساطةياُذُي
 .ضة بذسَيتوًو

ئةطةس      طشمياُةيي:      بَيت، ئةطةس     : ًةسجي دةتواَُيت قظةبلات. : هةتواُادا بووْ
 بٔاتاية

 و ٓةسوةٓا. كة دةوَهةًةُذة...    هةطةَي ئةوةػذا داُجَيذاُاُي: 
 
 ػياْ/ ِسةُطة :7.  1 

ًوود، )بَو منووُة، ًوودي فةسًاُي، و ًوودي ًةسجي(، هة صًاُي  ُيؼاُة ِسَيضًاُييةكاُي طةس كاسةكاْ        
 كوسديذا ئاطايي ٓاوتا بة فاسطي هةبةسضاوْ.  ًَوداَهَييت"ػياْ" بة ضةُذاْ ِسَيطاي جياواصةوة، دةخشَيتةِسوو، و

ُلشاو" هة ًةوداي ًي و ضاوةِسواةثَيذاْ" بة َٓوي ياطاي "طيظتوُة، "ِسَيطاضةُذاْ هَيلذاُةوة ٓةَهذةطشَيت، بَو منو
تَيطةيؼنت هة  دوو جياواصي هة بةكاسَٓيِاُي "ػياْ" دا، "ًَوَهةتذاْ" هة ثشطياس و ،ًةكاْ"داة"طيظت

كةغ ُادةيّ قظةبلات" واتة ًَوَهةتي  بة اُة، "ِسَيطوػياْ" دةدات، بَو منو-بة فَوِسًي "ُة اَهةتذاْ"دا ِسَيط"ًؤ
ثَيذاْ" بَو منووُة، دةػَيت جوةكاُي ًّ بةكاسبَٔيَِيت"، واتة اطُيية."ػياْ"، دوو بةكاسَٓيِاُي ٓةية: "ِسَي

 ثَيذساوة"، و "هةواُةبووْ"، "دةػَيت ِساطت بَيت" واتة "هةواُةية".ا"ِسَيط
 
 
 : واتاي بِضيِةيي "ِسةُطة/ػياْ" بةساُبةس بة "هةواُةبووْ" 1. 7.  1
 اثَيذاْ بةَٓوي قظةكةسةوة"ِسَيط"دةػَيت هةَ روسةدا ثَيؼواصي ًيواُةكاُت بلةيت.               ( أ)

ي تَيذاية. هة ةتدةكشَيت هةبشي "ػياْ/ِسةُطة"، "تواُني" بةكاسبَٔيِشَيت، كة كةًرت بريي ِسَيض و ُةصاك      
تَيذا ُيية،  دةكاتةوة، و قظةكةس ِسَوَهي ِسطتةي ثشطياسي و كوَوصي ئةطةسيذا، "ػياْ" جةخت هة طةس ًَوَهةتذاْ

َ ايةن بذةَ"، بة واتاي ِسَيطو"دةػَيت هَيشة ثؼوووُة: ئةوة واتاي "ًَوَهةت" وةسطشتِة هة كةطي بةساُبةس، بَو من
ثَيذةدةيت هَيشة ئةو كاسة بلةَ. هة كاتَيلذا، "دةتوامن ًاف بة خَوَ بذةَ تَوصَيم ثؼووبذةَ؟"، وةن ثشطياسي 

 دةبيِشَيت. ُةطوجناو

ةوة ُيؼاُةكشاوة، كة ئةسكي ًَوداَهي ي"may" َٓوي ةوة، ًَوداَهي "دةػَيت" هة ئيِطويضيذا بةPalmerالي  بة      
 ُة:وبَو منو َو،دسوطتلشدُي "بِشياسداْ" طةباسةت بة "هةواُةبووُي" باسودَوخَيم دةطشَيتة ئةطت

 باثري ًةهةواَُيلي باػبَيت. may)أ( دةػَيت/ِسةُطة 

( أتا بِشياس هةطةس ُاوةسَوكي ) ،" وةن ئاًَيشَيم، هة اليةْ قظةكةسةوة بةكاسدةَٓيِشَيتmayوػةي "دةػَيت/      
بة  ا" تةُيmayة،  وةسدةطشَيت، هَيشةدا "دةػَيت/يبذات، كة خوَيِذُةوةي "باثري ًةهةواُي باػة"

 .جةختلشدُةوةيةكي ثوةيةكي تَوصَيم ُضًرت هة "هةواُةبووْ" كاسدةكات
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كوسديذا ، كة دةكشَيت هة "الواص" و "بةَٓيض" صاُيِطةسايي" دياسيذةكشَيّ، بَو منووُة،"ًَوداَهي  دوو جَوس       
ئةوة دوو صاساوةية ًاًةَهةبلشَيّ،  َهة دةسبِشيّ )تةعبريكشدْ("ػياْ" و "ثَيويظتة"، وةن باػرتيّ وةسطَيِشاْ بَو 

 هة طشوػيت  دا جيادةكشَيِةوة، ئةو كاساُة جَوسَيم(Palmer, 1986:57)َييت" هة "ثوةكاُي ًَوداَه وةن
دوو  Palmer (1986:58) تش جيادةكشَيِةوة، هةَ بواسةدا هة كاسةكاُي ة دةطشْ، وبةخَوو طيٌاُتيلي جياواص
 ِسَيباص جيادةكاتةوة:

ة ُاضـاسي"دا دابِشَيـت،   ثةيوةُذي هـة َُيـواْ ئةواُـةدا، دةتواُشَيـت هـة بـواسي "هةواُـةبووْ" و "بـ         ِسَيطاي يةكةَ:
ػَيوةيةكي "صاُيِطةسايي"، "هةواُـةبووْ" يـاْ "ثَيويظـتة" دةطشُـةوة. بـةآلَ       ضوُلة ئةو ػتة دةسدةبِشْ، كة بة

"بة ُاضاسي" بة واتاي "صاُيِطةسايي" هة صًاُي ئاطاييذا، بةكاسُايةت، "ئةوة بـة ُاضـاسيية، كـة ..." داِسػـتِةوة     
هةواُـة ُييـة،    )ب( ( "هةواُةية، كة ئةو هـةوَي ُـةبَيت"،   أبَو ئةَ دةسبِشيِاُة، ) ،ضاوةِسواُلشاوي "ثَيويظتة" ُيية

 كة ئةو هةوَي بَيت".  
بَو ُضيلبووُةوة هة واتاي "ػياْ" و "ثَيويظتة" هة بواسي جَوسي ئةو بِشياسة داية، كة دةكشَيت، و  ِسَيطاي دووةَ:
َٓيِاْ" و "بةئةجناًلشدْ"بةسجةطتة ببَيت، ئةوة هة طةسجنةكاُي َيواْ "بريكشدُةوة"، "بةخةياَهذائاطايي هة ُ

Coats كشاوة. دا ثَيؼِياص 
ي "ثَيويظتة" و "دَهِيايي" قظةكةس يهة صؤسبةي صَوسي بةكاسَٓيِاُةكاُياُذا، "صاُيِطةسايي" ًَوداَهَيت      

اُةدا داُاوة، يهةو ٓةقيكةت و ِساطتي َدةسئةجناَيت، دةطواصَيتةوة"، بِاخةي هةطةس طةباسةت بة ِساطيت ئةوةي دةيَو
ًةسجي "صاُيِطةسايي" بة  طشوػيت .(Coats, 1983:131 كة صاُشاوة )كة دةػَيت دياسيبلشَيت ياْ ُا(، )

كة صاُيِطةسايي "ػياْ" و "ثَيويظتة" فَوِسًي تَيِظي  ،ٓةقيكةتةوة جةخيت هةطةس دةكشَيتةوة َٓوي ئةَ
شدُي كاتي ِسابشدوو بةكاسبَٔيِشَيّ" بةَهلو بِشياسةكاُي كاتي ئَيظتا طةباسةت بة كةِسابشدووياْ ُيية، تا بَو ئاًار

ِسووداوةكاُي ِسابشدوو ُيؼاُذةدةْ، ئةوة "ُاوةسَوكة"، ُةن "ًَوداَهَييت"، كة ِسابشدووة. دةسبِشيين 
 ,Palmer)."جَيبةجَيلةسةكاْ"ي ًَوداَهَييت ًةسجي دةتواُشَيت تةُيا هة ضشكةطاتي قظةكشدُذا بلشَيّ 

1986:60) 
 
 

 ك ؤاوةرـن  :0.  2
 : هَيلذاُةوةي ُاوةسَوكي ًةسجَييت  1.  2 

 Seurenدوو بريي جياواص هة صاُظيت صًاُذا جَيطةي طةسجنّ، )أ( "ُاوةسَوكي ًةسجَييت" كة هة اليةْ       

ةوة طةػةيجَيذساوة. بة Ross (1967)ةوة طةػةيجَيذساوة و )ب( "هَيلذاُةوةي ثَيلَٔيِةسي"، كة هة اليةْ (1969)
ةوة "هَيلذاُةوةي ثَيلَٔيِةسي" بةسصتشة هة "هَيلذاُةوةي ُاوةسَوكي ًةسجَييت".  Farrokhpey  (1979:47)الي

فةيوةطوف و صًاُةواُةكاْ جياواصيي طةوسة هة َُيواْ يةكةَ، وةن "ِسطتةكة طةباسةت بة ضيية؟"، و دووةَ، وةن 
بةكاسدةَٓيَِيت؟"دا، دةكةْ، ئةوةي ِسطتةي يةكةَ، هة باسةيةوة دةدوَيت، "قظةكةس بَو ض ًةبةطتَيم ِسطتةكة 
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"، بةآلَ ئةوةي دووةَ )كة ضَوْ و بَوضي بةكاسدةَٓيِشَيت( ثَيي proposition ثَييذةطوتشَيت "ُاوةسَون 
 دةطوتشَيت "ًةسجَييت"، و ثَيلٔاتةي ًةسجَييت، ثَيي دةطوتشَيت ثَيلٔاتةي "ًَوداَي". 

"ُاوةسَوكي ًةسجَييت" هةاليةْ  َييذةطوتشَيت ثَيلَٔيِةسي "ُاون"،ثَيلَٔيِةسي "ُاوةسَون" ٓةُذَيلحاس ث       
Filmore 1965:1968) ةوة دياسيلشاوة هة)Filmore (1965:23)طتة بِاخةي بِياتي طةسةكي ٓةية، دا ِس

بِياتي "ًةسجَييت"، كة هة يةكةَ شَيت، و )ب(اس" و "ُاو" هةخَودةطكة ثَيلذَيت هة، )أ(ُاوةسَون، كة  ٓةسدوو "ك
"تَيِع"، "ُةسَي"، : وةن ،جيادةكشَيتةوة، ئةو ًةسجَيتيية هةطةس ئاطيت ِسطتةكة، ٓةًوو ثَيلَٔيِةسةكاُي

ئةوةي خواسةوة هةاليةْ  ةخَودةطشَيت،"ًوود"، و "ئةطجَيلت" و هة ٓةُذَيم ِسطتة ئاوةَهلاسةكاُيؽ ه
Filmore شاوة:كةوة 

 

 
 

ةوة، Farrokhpey  (1979:49) هة Von Wright (1951:28)ئةوةي هةطةس "ُاوةسَون" دةطوتشَيت،       
 و " -canدايِاًيلي"، كة "تواُني يجَوسَيلي تش هة "ًةسجَييت" دةطتِيؼاْ دةكات، هةرَيش ُاوي "ًةسجَيتي

"ًةسجَييت" و "ُاوةسَون" ةوة، جياواصي هة َُيواْ (Katz, 1985) "هةتواُادابووْ"  هةخَودةطشَيت، بةالي
ي "صاُيِطةسايي"دا دةبَيت بَو ُاون يئةوةية، كة ِسطتةي "ثشطياسي" و "فةسًاُي" هة ًةوداي ًَوداَهَيت

هَيلبذسَيِةوة، قظةكةسةكاْ بِشياسةكاُي خَوياْ طةباسةت بة ٓةَهوَيظت و باسي ٓةقيكةتي ُاوةسَوكةكاْ دةسدةبِشْ، 
 ُة:وبَو منو

 كشدُةوة"، "ُادَهِيايي"، و "دووبةخيت"  هة ُاوةسَوكي دةسبِشيين دياسيلشاودا.طةسقاَهبووْ بة "بري .1

 دةسبِشيين ٓةَهَٔيِحاْ، هةو كةسةطتاُةي تواُاي طةسجنوَيذاُياْ ٓةية بة ًةبةطيت طةيؼتِة ئةجناَ. .2

ثةطةُذ ثَيؼِياصي طشمياُة دةسبِشيّ: بَو ئةو دةسبِشيِاُةي بة ػَيوةيةكي طؼيت "صاُشاوْ" و وةن "ِساطت  .3
 دةكشَيّ" ياْ وةن "دَهِيابووْ" هة ِسووداُياْ بةبَي ئةوةي بظةملَيِشَيّ و تاقيبلشَيِةوة. 

، تواُاي بيِني و بةَهطة ثَيؼلةػلشدْ: بةَهطة خظتِة ثَيؼضاو طةباسةت بة ثوةوثايةي ٓةقيكةتي ُاوةسَوكةكة .4
 بة طوَيطشةكاْ بلشَيت.  تا باوةِس

و كَوكشدُةوةي بةَهطة هةطةس ئةو باسودَوخ ياْ ُاوةسَوكاُةي هةطةس بِةًاي  ِساثَوست هةطةسداْ: ِساثَوستذاْ .5
ٓةَهَٔيِحاْ، كة هة ػيت تشةوة طةسضاوةي طشتووة، بة قظة ياْ ُووطني طةباسةت بة بابةتَيم، كة هة رياُي 

 ِسَوراُةيذا صاُياسيي هةطةس كَوكشدووُةتةوة.   

لي بة َٓوي ٓةطتةكاُةوة هة ئةُذاًةكاُي ٓةطتةوة بَو ٓةطيت/َٓوػي: ئاًارةكشدْ بَو ٓةطتلشدُي فيضي .6
 ًَيؼم.

 بطوجنَيّ:  داُاُةي خواسةوةوتا هةطةَي ئةو منو ًَوداَهَييت دةسدةبِشْ، دةتواُّ، دابِشَيزسَيِةوةئةو دةسبِشيِاُةي 
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ذاْ" وة بِشياسياْ هةطةسدةدسَيت، بةآلَ "ِساثَوست"باسي طةسُخ" و "ثوختةكشدْ" بة َٓوي قظةكةسة     
هَيشةدا دوو "وةضة جةخت هةطةس جَوسي بةَهطة دةكاتةوة، طةباسةت بةو ػتةي، كة قظةكةس دةيَوَيت. 

بشيتيية َيِحاْ" دةطشَيتةوة، ئةوةكةي تش َٔ" ٓةْ، داُةيةكياْ "بِشياس"ة، كة "بريكشدُةوة" و "ٓةَهةطيظت
ــشَيت، دةتــواُــيـّ َودةطــةخــ"صاُيِطةسايي" هي dَيت"دياس و ئاػلشاكاْ"، كة دوو جَوس هة ًَوداَههة 

، كة طَي بذةيِةوةةوة (Palmer, 1986:53) هة   Givon (1982:24)ةكاُي طــةسُــخ هــة ثَيؼِياص
  ُاوةسَون جيادةكاتةوة:

 ظيتئةو ُاوةسَوكةي، كة ِساطت و بِشاوةْ، بة َٓوي َٓيضي طفتوطَوي ٓةًةجَوسةوة، وةن ئةوةي تواُ)أ(  
توطَوكشدُياْ هة اليةْ طوَيطشةوة هةطةس ُةبَيت، دَيِةبةسٓةَ، بة ػَيوةيةن ثَيويظت بة بةَهطة و طف

 بياُوَٓيِاُةوةي دياس هةاليةْ قظةكةسةوة ُاكات.  

ئةو ُاوةسَوكاُةي، كة هةطةَي دَهِيايييةكي ِسَيزةييةوة هة اليةْ قظةكةسةوة بَو طفتوطَو جةختياْ )ب(  
ياْ بةَهطةي ضةطجاُذْ  ---داُيجَيذادةَُيت  ---ػَيوةية قظةكةس داوادةكات  تةوة، بةَهةطةسدةكشَي
 دةَٓيَِيتةوة.

ئةو ُاوةسَوكاُةي، كة هةطةَي ٓةبووُي طوًاُيؼذا وةن طشمياُة هة رَيش ٓةسدوو طفتوطَو و بةَهطةي )ث(  
  طةثاُذُذا جةختياْ هةطةس دةكشَيتةوة.

   يةَ بَو " بِشياسةكاْ" يةن بةسةو دوا دةكةُةوة.َ و طَي" و دووةةكاْييةكةَ ئاًارة بَو "ٓةواَهي
 

 : تايبةمتةُذيي ُاوةسؤكةكا2ْ.  2
ثَيي دةَهَيت: Palmer ُذْ دادةًةصسَيَِيت، ًآلُاوةسَوكي دةسبِشيِةكاْ، بِاخةي ٓةَهظةُطاُذْ و خة      

 modal "َٓيضي ًَوداَي ُذُةؾ ثَيي دةطوتشَيت:" و طةسةجناًي ئةو خةًآل-modal base"بِاخةي ًَوداَي

force ( دا بة ثَيي ٓةطتلشدُةكامناْ ئةوة ٓةَهذةَٓيِحني، كة "باثري دآاتَيلي باػي ٓةية". 1"، بَو منووُة، هة) 
 ـة. Givon(  باثري ثَيويظتة خاُوويةكي جواُي ٓةبَيت.   ٓاوػَيوةي ِسطتةكةي 1)        

(دا 2"، هة )كةس"، و َٓيضي ًَوداَي  بشيتيية هة "بة ُاضاسيبِاخةي ًَوداَي بشيتيية هة "صاُياسي قظة      
و هة باسدابووْ"، و "تيزي دداُةكاْ"، ٓةَهبَٔيِحشَيت، كة وةن كاسَيلي هَوجيلي و  طوجناو  ظتدةتواُشَيت "تواُ

 ظيتبَو كةطَيم كة كاسي هةو جَوسة بلات، دةبيِني، بِاخةي "ًوود" وةن "ًَوداَهي َٓيض" بةَٓوي وةضة تواُ
 باثريةوة دياسيذةكشَيت. 

 ثةتةكة بجظَيَِيت.  /. (. باثري دةتواَُيت بة دداُةكاُي بوتَوةكة بلاتةوة2)       
 دا. (2( و )1هة ) َييت" بة َٓوكاسي جياواصةوة دةسدةبِشدسَيت، وةن كاسة ياسيذةدةسةكاْ،ُاوةسَوكي "ًَوداَه

 
 
 



 خــؤػـــِـاو عــةصيـض ذـةًـةئـةًـيـّث. د. ًـةذـٌـوود فـةتـرـوَهـاَل ئـةذـٌـةد     َ. 
 

 

 (81)                                                     (81٥2)كانونى يةكةمى (، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 : هةبةسضاوطشتين طيٌاُتيلي3.  2

 و ِسَيباص هةطةس خَوياْ ةيبِاخ دةكةْ، َييت"داًَوداَه" هةطةَي ئةواُةي ًاًةَهة طيٌاُتيلي ِسَيباصةكاُي      
 هة دةطتةيةن هةطةس ُاوةسَوكةكاْدةكشَيت كة  دةكةْ، بريَيلذا كاس هةطةَي داًةصساُذووة، هَوجيلي دةطتوسي

 تَييذا كة ،دةوسوبةسي دوُيا هة دةطتةيةنهة  بشيتنيةكاْ كةواتة، ُاوةسَوك وَيِاكشابّ، ضاوةِسواُلشاو دوُياي
 دوُياي دةطتةيةن هة بة يةٓاوتا "ًاُطا طيا دةخوات"،  دةسبِشيين ُاوةسَوكي وُة،ومن بَو ِساطتة، ُاوةسَوكةكة

 ًاُطا طيا دةخوات"." تَييذا كة ضاوةِسواُلشاو،
 ضاوةِسواُلشاودا دوُياي دةطتةيةن هة هةبةس ِسَوػِايي دياسيلةس وةن، ثَيويظتة"" و تواُني"" ةكاُيًَوداَه     

هة "باثري ثَيويظتة خاُوو و طةياسةي  وُة،ومن بَو، دياسيذةكشَيّ ةوة"ًَوداَي" ةيبِاخ بة َٓوي هَيلذةدسَيِةوة، و
 اثريبووْ"ي بقظةكةس طةباسةت بة هة "تواُادا كة ةي،يصاُياسي هةو ةيبشيتي ًَوداَي ةيبِاخ داطشاُبةٓاي ٓةبّ"

 بلةس، صاُياسي تشي ثةساوَيضي وةن اتة، صاُياسي هة طةس تواُاي ًاَهي )دآات(ىٓةقيكةتذا ٓةيةتي، و دوُياي هة
ة دةػَيت هة دوُياي ك ،باثري "خَيضاُي ثاػداُي" و ئةدةبي"، "خَوًاُذووكشْ"، "بةٓةدةسُةداْ" بة"

 طةسةجناًة بطات. ٓةقيكةتذا بةَ
 هةبَيت  دةبَيت دةطتةيةن خوستيبة P ُاوةسَوكي يؼاُبذسَيت،بةو ٓاوكَيؼةية ُدةكشَيت  ئةوةي طةسةوة      

هة  يؽP ئةطةس، و P هة بّ بةػَيم دوُياياُة ئةَ ٓةًوو ئةطةس َيّ،ٔدةطتببة دةكشَيت كة دوُياي ضاوةِسواُلشاو،
 كة دوُيا، هة دةطتةيةن ثَيي بة ضاوةِسواُلشاوةP  ُاوةسَوكي ِسَيطا ٓةًاْ بة. دوُياياُةدا ِساطتبَيت ئةَ ٓةًوو

 ,P  (Palmer هة بةػَيلنب دوُياياُة هةَ ٓةُذَيم ئةطةس( ًوود ةيبِاخ) ٓةبَيت، و بةدةطتَٔيِاُي ظيتتواُ

1986: 110-115). 
 
 : ُاوةسَوكي فةهظةيف 4.  2

ِساطتيية، و  بريي ُاوةسَوكي فةهظةيف بشيتيية هة بري و تَيطةيؼنت هة ػتَيم، كة ٓةَهطشي بةٓاي ًةسجي      
بابةتي "باوةِسبووْ"، "جةختلشدُةوة"، و "بِشياسداْ" هةخَودةطشَيت. كةواتة، واتاي ِسطتةيةن بة َٓوي ئةسن و 

دياسيلشدُي ُاوةسَوكي ِسطتةكاُي صًاْ  بة كات و دةقةكةوة ٓةية، وةصيفةكةيةوة دياسيذةكشَيت، كة ثةيوةُذيي
ة باصي" ُاوةسَوكةكة ثَيويظتة، ئةًاُذُي طيٌاُتيلي "طوون" و "ِسَيئةسكي تيَوسي طيٌاُتيليية، كة بَو ٓةَهظةُط

هة خَويذا دةبَيتة ياسًةتيذةس تا "باوةِس"، "بِشياس" و "هةطةس طوسبووْ"ةكاُي قظةكةس دياسيبلات. ضةُذ بريَيلي 
ُاي بشيتيية  هة َٓيضو توا Russell (1956)بريي  ، َون هة طةدةي بيظتةًذا دةسكةوتّبِضيِةيي ُاوةس

 ة.يِساطيت"-بريي "ًةسجي Frege (1960)بريي و بريكشدُةوة 
ِساطتة، ثةيوةطت بة  iبوُةوةسي  )بةػَيلة هة ( ’Sي دةكات، كة )طووسة هةطةس، ُلوَه كةطَيم بِشواي ٓةية      

بِشواي  iا ئةطةس يةوة ٓةبَيت، ئةطةس و تةgُو دياسيلشدُي  e، ٓةهوًةسجي ٓةَهظةُطاُذُي t، كاتي  cدةقي 
ساوة و ئةوةي ةوة دةسبِشSَٓوي  (دا بلات، ئةو ُاوةسَوكةي بة t( هة )كاتيeي هة ٓةبَيت )طووسبَيت هةطةس، ُلوَه

َُيواْ ئةو برياُةدا هة اليةْ  ةوة ٓةية. هةطةَي ٓاوِسابووُةكاُيؼذا، جياواصي هة gو  c, tي بة يثةيوةُذ
  .ٓةيةفةيوةطوفةكاُةوة  
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  Fregeيؼاُذةدةْ، صاُاياُي طةس بة  "، ُاوةسَوكةكاْ بِياتي ِسطتةكاْ ُ"ًةسجي ِساطيت طةباسةت بة بريي      
ياْ طةباسةت بة جَوسي ثَيلَٔيِةسةكاْ ٓاوِساُني، ئةوةؾ بَو طشوػيت "صاُني" و ٓةطتلشدُةكاُ Russellو 

 دةطةِسَيتةوة.  طةباسةت بة دةوسوبةس 
ياْ وايـة، كة"فَوطـفَوس" هـة بةياُياُـذا دةبيِشَيـت، بـةآلَ باوةِسيـاْ        كةطاَُيم باوةِس Fregeanبة ثَيي بريي        

دا ثةيوةطـت بـةوةي   ’t، و كـاتي   ’cبةوة ُيية، كة ئةطتَيشةي صوٓشة هة بةياُياُذا ببيِشَيت، بةو ثَيية، هـة دةقـي   
سَوكي جيــاواص كــة" فَوطــفَوس" هــة بةياُياُــذا دةبيِشَيــت و ئةطــتَيشةي "صوٓــشةؾ" هــة بةياُياُــذا دةبيِشَيــت ُــاوة 

 دةسدةبِشْ. بةآلَ ئةوةي خواسةوةؾ ثةطةُذ دةكةْ: 

، و ئـةسكي،  t، كاتي cسَيت، ثةيوةطت بة دةقي ةوة دةسدةبِشSُاوةِسَوكَيم، كة بةَٓوي ِسطتةيةكي طادةي وةن        
 ةوة.Sي ثَيلَٔيِةسي  c, t and gبِياتي بووُةوةسَيلة ثَيلٔاتووة هة ُاوةسَوكَيلي ضاوةِسواُلشاو ثةيوةطت بة 

      Frege   يةكاْ قظةكاُياْ بةوة كَوتايي ثَيذةَٓيِّ، كة "فؤطفَوِس" ئةطتَيشةي بةياْ كـاسواُلورة و ئةطـتَيشةي
-هةطةَي ئةوةػـذا ٓـةسدوو تَيشًةكـة ٓـاو     c"صوٓشة" ُاوةسَوكَيلي ضاوةِسواُلشاو و دياس هةخَودةطشْ، ثةيوةطت بة 

 كاْ تَيِشواُيين دياس ثيادةدةكةْ.ةيي طيٌاُتيلي فشَيحيطةسضاوةْ، بةدياسيلشاوي تيَوس

َٓوي ِساطةياُذُي تةواو و طةسبةخَووة، كة وةن ٓةًوويي وةسدةطريَيت، دةتواَُيت ِساطت بَيت  ُاوةسَون، بة      
بةتَيم بَو هة خودي خَويذا با ي وةٓاكاتَيم ُاوةسَوكَيل ----ُة، وياْ ٓةَهة، "ثؼيوةكة هةطةس فةِسػةكةية"، بَو منو

تي و ضَوُيةتي تش بَو ئةو جَوسة دسوطت دةكات، كة ٓةًوو طةسةجناًة ئاَهَوصةكة جاسَيلي تش هة يةٓةُذَيم ضةُذ
َييت ثَيؼلةؾ بلةْ، كة وتشَيّ تا ًَوداَهطة دةيتي و ضَوُيةتييةخودي خَويذا دووباسة ُاوةسَوكة، دواتش ئةو ضةُذ

 ةوة. (Palmer, 1986:12)هة  Rescher (1968:24-6) ةكة ًولةض دةبَيت"  يُاوةسَوكة بِضيِةيي
دياس دةبيِني، هةواُة، ئةو َييت" ئةسكي ضواسضَيوةي بريي ُاوةسَوكذا، طةهَيم "صاساوة" و "جَوسي ًَوداَههة        

و  ُاضاسي/صةسوسةت" "ُةطوجناوَييت"،بة وُة، "وَيتييةكاْ دةكةُةوة، بَو منداَهًؤداآلُةي ئاًارة بَو ِساطيت ًؤ
َييت "ٓةَهظةُطاُذْ"، داَهِساطيت و ٓةقيكي دةكةْ، ئةوة ًؤ َييتئاًارة بَو ًَوداَه داوَيم"و"هةواُةبووُي ِسو

، بشيتيية هة ُاِساطتةقيِةٓةَهة ياْ  َييت بةداَهيؽ دةطشَيتةوة، هَيلذاُةوةي ًؤ"َٓوكاسي"، و "ًةسجي"
ٌاُة /دةخواصَيت( كة بة ٓيواية / دةتشطَيت، ثةػي (X ووُةوة/ئاسةصووكشدْ(، بَو منووُة،ٌاُب/تشطاْ/ثةػي)ٓيوا

P ئةوة  ػتَيلي باػة/طةسطوِسَٓيِةسة/ػتَيلي خشاثة، كة .P . 
        Jespersen(1924:3)" طةباسةت بةcontent،و بَو جياكشدُةوةي هة  " قظةدةكات

"propositionَيلذا، ت" وةن "واتا" ُاوي دةبات، هة كاLyons (1977:452) اسةت بة ــةبــط
"propositionة دةياُةوَيت ــاًُةــةن هــيــةساوةسَون"، ٓــ"ُ :ة قظةدةكات، كة ئَيٌة ثَيي دةَهَينيــتــ"ي ِسط

ػَيوةية هة  ، بةَ (Palmer, 1986:14)اُة هة ٓةَهوَيظت ياْ باسي طةسجني قظةكةس جيابلةُةوة"  ًئة
َييت" و َُيواْ "ًَوداَه ِسةطةصةكاُي "ُاوةسَون"، هة" و داَيواصي هة َُيواْ "ًؤِسطتةيةكذا دةتواُشَيت جيا

كشدةي  َُيواْ ةي هةيَييت" صَوس ُضيلة هةو جياواصي"ُاوةسَون"دا بلشَيت. جياواصي هة َُيواْ "ُاوةسَون" و "ًَوداَه
يةكة و بة ِسةفتاسي تايبةت بة خَوياُةوة، هة كشدةي ٓةس"هَوكةيؼِةسي" و كشدةي "ئيوَوكةيؼِةسي"دا ٓةية، 

َ هة كشدةي َيت، بةآل"هَوكةيؼِةسي"دا هةطةس بِةًاي تيَوسي كشدةي قظةكشدْ، قظةكةس ػتَيم دةَه
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ًي "ثشطياس" دةداتةوة، "بِشياسي" دادطا ِسادةطةيةَُيت، سي" دا قظةكةس "ػتَيم دةكات"، وةآل"ئيوَوكةيؼِة
 دا(3ياطشاًي )اهة د ا"ئاطاداسكشدُةوة" ياْ "بةَهَيّ" دةدات، طةسةت

 
 

 (3داياطشاًي )

"هةطةس طووسبووْ" و ةوة، ُاوةسَون بشيتيية هة (Palmer, 1986:14)هة  Lewis (1946: 49)الي  بة      
تةُيا بلشَيت ياْ  يَهواُشَيت ثشطياسي هَيوةبلشَيت، ُلؤواتاي "هةطةس طووسبووْ هةطةس ..."، دةت "بَيطوًاُي"،

 ,Palmerهة ةوة Rescherهَيبلشَيتةوة" و بةالي  بَيت و برييي تشدا بةسدةواَ "ًوود"هة  ثَيؼِياصبلشَيت، و

ئةو  "ي صياتش دةبَيت،)كة دةػَيت ِساطت ياْ ٓةَهة بَيت( ًولةضي "هةباسدا بووْ/ًةسد كاتَيم ُاوةسَون(دا (1986
 و ٓةسوةٓا.. Pٓيواداسة، كة  Xٓةية،   Pباوةِسي بة  Xوُة، وبَو من اُاُة "ًَوداَهَييت" ثَيؼلةؾ دةكات،ًةسد بَود

 

 : واتاي ُاوةسَوكي كاسة ًَوداَهةكاْ 5.  2

ة بةكاسَٓيِاُي وػةكاُي صًاْ دوو بةػّ، )ا( ئةو وػاُةي، كة دةكشَيت واتاكاُياْ بةجيا و دووس هواتاي        
جَوسي دةكةوَيتة طةس دياسيلشدُي واتاكاُياْ ِسادةيةكي صَوس  واتاي ئةو وػاُةؾ، كة تا( 2و ) دةقي دياسيبلشَيّ،

ةكاْ هة بةكاسَٓيِاُي يةوة "ٓةًوو جياواصيWittgenstein  (1977:49)الي بة ئةو دةقةي تَييذا ِسوودةدةْ.
جةخت هةطةس  Bolinger (1972)واتاكةيذا".  يوػةيةكذا، طةسةجناًي ...  و بةَهطةية هة طةس جياواصي

هة يةن "فَوِسَ" بَو يةن "واتا" و يةن دةطتوسة كَوُةكة دةكاتةوة، كة ًةسجي طشوػيت صًاْ وةن ثاسَيضطاسي 
طيٌاُتيلني"، واتة،  ٓةًاْ ػَيوة "يةن "واتا" بَو يةن "فَوِسَ" كشدُةوةية، صاُاياُي بواسي صاساوةطاصيؽ بة

 بَيؼم ٓةس ةطةس بِةًاي ثةيوةُذيي طيِتاكتيلي َُيواُياْ،جةخت هة طةس ثاسضةكاُي فةسٓةُط دةكةُةوة ه
 اطت ياْ ٓةَهة وةسبطريَيّ.ِسةي خَوي ٓةية، بَوية ُاكشَيت ض  وةن ةن هةو ِسَيباصاُة بةَهطي

هةطةَي رًاسةيةن هة وةضة طيٌاُتيلي" دةدات، بَوية، يةن واتاي ُاون  ئةَ باطة صياتش طشُطي بة "يةن       
ُي دةقةكة سي بةكاسَٓيِائةوةؾ هةطةس جَو دياسة،ةكاُي كوسدي جيادةكاتةوة، يةن هة ًَوداَهئةسن و واتا بَو ٓةس

يةن  هةَ باساُةدا ُابَيت ُاوَيضة هة ٓةس ياطايةكي صًاُي بة كةَ وةسبطريَيت، بَو منووُة، ئاطاْ ُيية وةطتاوة،
دا كَوكني، كة Palmer (1979)هة ئيِطويضي دياسيبلةيت، هةطةَي  "ofواتاي ُاون بَو "ي" هة كوسدي و "
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ي باو ياْ دةطتةيةن هة واتاي ُضيلي يواتاي طؼت ْ دةكات، هةطةَيبَو ًَوداَهةكاْ دةػتِيؼا ِسَيباصي "واتاي كشَوكي"
و  ---ِسطتةي طةسةكي  ًةودايي"ةكاْ هة بواسي "طَي واتاي ًَوداَه ،Joos (1964) اس بَو ٓةس ًَوداَهَيم،ثةيوةُذيذ

ا بة ِسَيلةوت ُيية، يتةُ دةَهَيت: و دةكات دياسي دا" -imminentداْوهة بواسي ِسوخظاسةكاُي وةن "خةسيلي ِسو
 ياْ ػتيرت بةكاسدةَٓيِشَيّ تا صياتش هة يةن واتاي ًَوداَي ان دةطتةيةن هة فَوِسَ، صاساوةفَوِسًَيلي تكة بَو 

  ِسودةدات. هة ئيِطوضي بةَهلو هة صَوس صًاُي تشدا ا يُةن تةُئةوة بطةيةُّ، 
 
 ودا: ثةيوةُذي هة َُيواْ ُاوةسَون و دوُياي ضاوةِسواُلشا6.  2 
طت ياْ ٓةَهة ادا ٓةية، ٓةس ُاوةسَوكَيم دةبَيت ِسهةَُيواْ ُاوةسَون و دوُياي ضاوةسواُلشاو ي ُضيميثةثوةُذ   

هة بواسي ئةو دوُياياُةدا دَيتة  ُاوةسَوكي ًَوداَهي و ثوةيا ، دواتش بةٓداةس دوُيايةكي ضاوةِسواُلشاوبَيت، هة ٓ
بة ػوَيّ ثوختةي دوُياي ُاوةسَوكةكاُّ،  ةاُةي خواسةوٓةَهةبَيت، ئةًطت ياْ ِسادةبَيت تَيطةيؼنت، كة تَييذا 

(Hilpinen, 1971-23-30):دا 
 ."طوَيٌاُي ػاسَيلي كوسدطتاُة"ُة، وئةواُةْ كة ِساطنت هة دوُياي ٓةقيكةتذا، بَو منو كي ِساطيت:ؤُاوةس)أ(  

 ."طوَيٌاُي ػاسَيلي توسكياية"وُة، و، بَو من، ئةواُةْ، كة ٓةَهةْ هة دوُياي ٓةقيكةتذاُاوةسَوكة ٓةَهةكاْ)ب( 

 ِسواُلشاودا.ةئةواُةْ كة ِساطنت بةالُي كةًةوة هة دوُيايةكي ضاو ُاوةسَوكة ضاوةِسواُلشاوةكاْ:)ث(  

ياْ ُاوةسَوكي ٓةَهةي بةُاضاسي، هة ٓةس دوُيايةكي ضاوةِسواُلشاودا، "باثري هة  ُاوةسَوكة ِسَيتَيِةضووةكاْ:)ت(  
 ضوكرت و طةوسةتشة هةٓةًاْ كاتذا".ُاصةُني ب

وُة، "قادس هة وئةواُةْ كة ِساطنت هة ٓةًوو دوُيا ضاوةِسواُلشاوةكاُذا، بَو من  ُاوةسَوكي بة ُاضاسي ِساطت:)د(  
 ُاصةُني بةسصتشة = ُاصةُني هة قادس ُضًرتة"

واُلشاودا، و ٓةَهةْ هة ٓةُذَيلي ئةواُةْ كة ِساطنت هة ٓةُذَيم دوُياي ضاوةِس ُاوةسَوكة ِسَيتَيضووُةكاْ:)ض(  
 تشدا. 
وةن  او دةكاتدوُياي ضاوةِسواُلش طةس هة كة قظة  Leibniz دةطةِسَيتةوة بَو بريي دوُياي ضاوةِسواُلشاو     

ئةوة بلةْ، كة دوُياي خوَهكاُذُة  تا قظة هةطةس شَيّبةكاسدةَٓيِ و بّ دائةوةي بريةكاْ هة ٓضسي خَو
 ٓةقيكةتةكامناْ ثَيويظتة "باػرت بّ هة َُيواْ ٓةًوو دوُيا ضاوةِسواُلشاوةكامناُذا" .
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  Mood, Mode, Modalityساراوةي موود و موَداليَيت  :0.  3
 

 : بةكاسَٓيِاُي ًوود و ًَوداَهَييت هة صًاُةكاُذا1.  3  
فَوِسًي كاسةكاْ تايبةمتةُذيي "ًوود"، "باسودَوخ"، "جَوس"، "ػَيوة"، "رًاسة"، "كةغ"، "تَيِع"،      

"ئةطجَيلت" و "طةسداُلشدْ"، وةسدةطشْ، كةواتة هةبشي ثَيِاطة بَو "ًوود" ثَوهلشدُي "ًوود" ٓةية، رًاسةي 
ثَيِخ داُةْ، هة الي كةطاُي تش دةبِة ذةوت، "طَيِشاُةوة"، "ثشطياسكشدْ"،  Quintilian"ًوود" بة ثَيي 

"وةآلًذاُةوة"، "فةسًاُلشدْ"، "ئاسةصووكشدْ"، "باُطلشدْ"و ...، و ثَيياْ دةطوتشَيت فَوِسًي "بِاخةي 
اسدةَٓيِشاْ، بَو ، هة كَيَوطةي هَوجيلذا بةكmodusهة طةدةكاُي ُاوةِساطتذا ضةُذ بةكاسَٓيِاَُيم بَو  ،قظةكشدْ"

 ُة: ومنو
 modus"توَيزيِةوةي ثَيواُةيي و ئةجناَ هَيلذاُةوة هة طؼتييةوة بَو تايبةت"، يةكَيم هة واتاكاُي  يةكةَ:    

ئاًارةكشدُة، كة ثةيوةُذيي بة دياسيلشدُي طشمياُة و طةسةجناًةوة وةن طؼيت"، "تايبةت"،  "ئةسَي"، و  
 ٓةية:  "ُةسَي"وة،
  .ةَهةكاْ دِسُذةْٓةًوو ئارــ 
 .ثؼيوة ئارةَهةــ 
  هةبةس ئةوة ثؼيوة دِسُذةية.ــ 

 " دةكات، وةن ئةوةي هةىًارة بَو بِياتي "ًؼتوًِشئا modusبةكاسَٓيِاْ هة هَوجيلي ُاوةسَوكذا،  :دووةَ
 :باُطَٔيؼيت طفتوطَودا دةبيِشَيت

 ةكاْ تةِس دةبّ.ئةطةس باساْ بَيت، ثاػاْ ػةقاًــ 
 ــ باساُة. 

         ةكاْ تةِسدةبّ.هةبةس ئةوة ػةقاًــ 

       modus َييت"، كة هة وتشَيت "ًَوداَهطئاًارة بَو ئةو ػتة دةكات، كة ئَيظتا ثَيي دةtroposةوة يي يَوُاُي
"دا بةكاسدةٓات، و ِسطتة ئةسةطتَوي " prant] 1850 [von])دةَٓيِشا، ئةوة هةهة هَيذواُذا بةكاس وةسطرياوة، و

 ة، هة ِسطتةيةكي وةن "باساُة" بةَُويلشاو بةكاسدةٓات، بَو منوطيت دةسبِشيين ُاوةسَوكي ثَيؼِياصبة ًةبة
واتايةي، كة كةطَيم دةتواَُيت بَوَيت، كة ئةوة، ثَيويظتة، ِسَييتَيذةضَيت، هةواُةُيية، ياْ هةواُةية باساْ بَيت، ئةو 

و كاتَيم   modiة" وةسدةطشْ و ثَييذةطوتشَيت ـةَهــوةطفاُة هة بةػي "كاسي"دا خوَيِذُةوةي "ِساطت" ياْ "ٓ
modusة هة يٓةبَيت، و ٓةًوو ُاوةسَوكةكة بشيتي ي وةٓاَيلmodalis ،(Bochenski, 1961:182)  
modus  واتاي ِسَيباصmanner ي طةسجني بةكاسَٓيِةسةكةي وةطتاوة،ية، كة هةطةس باسيئةسكدةدات و فشة 

" "فةسًاُذاْ"، و "ئاسةصوكشدْ صَوس دادةثَوػَيت، هةواُة "طةملاُذْ"، "ِسَيلدظنت ييواتاي طؼيت "ًوود" كاتةطَوس
 "ٓةواَهي" و "فةسًاُي".  ِسَيزةيوتشَيت، طثَيي دة  modeديوًو  "،



 ًـوود يـاْ ًــؤداَهـَيـتـي
 

 

 (81٥2)كانونى يةكةمى (،٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (18)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

ػتَيم، كة وةن  ي "ُاوةسَون"،"ًوودي" ُاطةسةكي وا هة ِسطتةكاْ دةكات وةن ئةوةي بنب بة ًَوداَه      
بة  ثَيذاْ" دةسدةبِشَيت.ا"ًةسجي" و "ِسَيلةوت" دةسدةكةوَيت كاتَيم، كة قظةكةس تةُيا "هةواُةبووْ" ياْ "ِسَيط

 ً هَيلذاُةوةي كاسة "ًَوداَهةكاْ" هةرَيش ُاوُيؼاُي "ًوود"دا  Vorlatٓةسوةٓا  ,Wilkins 1668:315ثَيي
 Sweetوةن ِسةًضي "ًوود" دةُاطشَيّ.  Lilyي ِسَيضًاُي ةوة بَو ًاوةيةكي دووس، كة بة ثَيِِدةطةسَي

ةوة، Wilkins (1668)كاسة "ياسيذةدةس"ةكاْ هة بشي "ًوود" بةكاسدةَٓيَِيت، بةالي  (1891:420-428)
كاسة ًَوداَهةكاْ تةُيا ئةوة ُني، كة وةن واتاي صيادةي دةسبِشيين "ًوود"، دةبيِشَيّ، بةَهلو وا هةبةسضاودةطريَيّ 

"، كة moodبةكاسدةَٓيَِيت ُةن " modeيةكظاُي "هةواُةبووْ"ـة بَو "ًوود"ي طةسداُي كاسي، و تةُيا  وةن
 هةَ كاتاُةدا ٓةسدووكياْ بةكاس دةَٓيِشَيّ.

 بةكاسدةَٓيِّ، "mood"و    "mode"ٓةسدوو  Hockett (1958)و  Bloomfield (1933)دواتش،      
Kant  صاساوةيModalitat بَو واتايmodus   بةكاسدةَٓيَِيت تا ئاًارة بَو "بة ُاضاسي" و "هةواُةبووْ"ي

ُاوةسَوكةكاْ بلات، "ًَوداَهَييت" وةن داُةيةن هة كاتةطَوسييةكاُي "فةسًاُي"، "بِشياسةكاُي ًشَويي"، 
ي ٓةسيةكةياْ هة طَي كاتةطَوسي ي"ضةُذيةتي و ضَوُيةتي"، دةبيَِيت، هة ذاَهةتي "ًَوداَهَييت"دا ثةيوةُذ

ثَيلذَيت، كة بشيتني هة "طريوطشفيت"، "جةختلشدُةوة"، و "بةَهطةداسيي". هة ِسَيضًاُي يَوُاُي و التيِيذا، طَي 
ةوة، ـيـيـةواَهـَوي ٓـةٓـي" بـتـيؼاُذةدسَيّ:  بَو منووُة، "ِساطُجَوسي "ًَوداَهَييت"، هةطَي "ًوود"دا 

 ,Koppin)اضاسي" بةَٓوي "فةسًاُييةوة" دةسدةبِشدسَيّ، ــة ُـّ" و "بـَيـةَهـَوي "بــةٓــووْ" بـةبـةواُــ"ه

1877:14). 
دا دةبيِشَيت، و تةُيا Sapir (1921:87-88)هة طةدةي بيظتةًذا، بةكاسَٓيِاُي صاساوةي "ًَوداَهَييت" هة       

ي جةخت هةطةس "ٓةواَهي" و "ًةسجي" moodبة واتاي "ًوود" بةكاسيذةَٓيَِيت. بة تَيطةيؼتين ُةسييت 
بةكاسدةَٓيَِيت، كاتَيم "ِسابشدووي طادة" ياْ  "Zandvoort (1962:102-105) "modalدةكشَيتةوة. 

"دا. Mood"ياسيذةدةس" واتايةن بةخَووةدةطشَيت، كة ُضيم بَيت هة يةكَيم هة ًاًةَهةكاُي هةرَيش ُاوي "
" moodواتا بَو "ودةكات، كة وةن ٓا "mode" بة ػَيوةةيةكي دياس ئاًارة بَو "modalئاوةَهِاي "

" modality" وةن صاساوةي طؼيت، "moodةوة، " Lyons (1968: 307-309)ًاًةَهةدةكشَيت. بةالي 
 بةآلَ جياواصي تةُٔا هة "ػَيواص" داية.  ،ِسودةدات

صياتش  هــةَ طـةسدةًــةدا "ًــَوداَهَييت" هـةطــةس ذـيـظــابي "ًــوود" بـةكــاسدةٓـَيـِشَيت، طةػةكشدُةكةػي      
/  ةوة بووة، و دواتش ػوَيين "ًوود"ي طشتةوة، "ًوود" Palmer, Von Wright, and Kantَٓوي  بة

هة اُةدا، و"ًَوداَهَييت"، ئاًارة بَو جَوسةكاُي ِسطتة و/ياْ كشدةوةي قظةكشدْ دةكةْ، ثةيوةُذي هة َُيواْ ئةو دو
بريي  "ًوود" هةخَودةطشَيت، دووةًذا هة ٓةُطاوي"ًَوداَهَييت"، ػوَيين "ًوود" دةطشَيتةوة،  يةكةًذا ٓةُطاوي

دةَٓيِشَيت تا ئاًارة بَو ِسوخظاسي ئةو واتاياُة بلات، كة هة رَيش ُاوُيؼاُي "ًةسجي"، و "ئاًشاصي "ًوود" بةكاس
وةن صًاُةواُةكاُي تش (Bhat, 1999) دةكشَيت.ي كاسةكةدا تَوًاسيهَيلذةس"دا دادةُشَيّ، و ئاطايي هة ًَوسفَوهَوج

ي "كشدةوةي قظةكشدْ"، ي"ًوود" هةبشي "ًَوداَهَييت"، بةكاس دةَٓيَِيت، و "ًوود"ي فةسًاُي وةن كاتةطَوس
ةكي فَوِسًاَهيية، يةوة، "ًوود" كاتةطَوسي(Hengeveld, 2004)ي "ًوود". بةالي يوةسدةطشَيت ُةن كاتةطَوس
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ي طيٌاُتيلي ًَوداَهَييت و يي "كشدةوةي قظةكشدْ"، ٓاوتاية بة كاتةطَوسيجي وةن كاتةطَوسا بَو ًَوسفَوهَويتةُ
(1)Illucation  ، .واتة كشدةي قظةكشدْ وةسدةطشَيت 

وةن طةسةجناَ، "ًوود" وا هةبةسضاودةطريَيت وةن ئةو واتاية بَيت، كة ثَيويظتة هةًةوداي طةسداُي كاسييةوة     
كة "هة ذاَهةتي كَوتاييذا "ًوود" دةبَيت بةو كاتةطَوسيية  ئةو واتاية دةسبرِبَيت، ، وتةعبريي هَيلبذسَيتةوة

ي بةكاتةوة ٓةية، ييةي، كة تَيِع ثةيوةُذاةوة ٓةية، بةو ِسَيطيي بة "ًَوداهَييت"يفَوِسًاَهييةي، كة ثةيوةُذ
(Palmer, 1986:21-23). 

 
 بريي ًَوداَهَييت :2.  3

دةسكةوتين  -----، داوة ُاضاسي"بة بووْ" و "يي تةواوي  بة ٓةسدوو "هةواُةكَوُة، كة طشُطبريي ًَوداهَييت       
بَو ئةو ٓةقيكةتةي" كة ًشَوظةكاْ بةسدةواَ بريدةكةُةوة و ِسةفتاسدةكةْ وةن ئةوةي ػتةكاْ  هي وةٓابريطة

بلة هة   Perkins 1982:5طةيشي)دةطةِسَيتةوة  تيرتبّ وةن هةوةي هة واقيعذا ٓةْدةػَيت ػ
(Nielson,1990-34ي "هةواُةبووْ"، "ُاضاسبووْ"، و بري "بة َٓوي بريي "ًَوداَهَييت"يةوة، وة

  (Nielson,1990: 43)  تَيطةيؼتين ٓةية" دةصاُشَيّ، و ٓةسوةٓاظيت"، ياْ "ئةو ػتةي تواُ"ضاوةِسواُلشدْ
دةسبِشيِاُةي طةباسةت بة دوُياي ةكاْ بة َٓوي بةكاسَٓيِاُي ئةو يهةَ طةسدةًاُةدا فةيوةطوف و هَوجيلي

"دا كشدووة. ئةواْ هة ثاَي دوُياي ِساطتيذا ي بريي "ًَوداَيتوَيزيِةوةاْ هة يوتووياُة، ٓاوبةػيطضاوةواُلشاوةوة 
طةيؼنت بة  بَو جَيطشةوة )ئةَهتةسُاتيغ(دوُياي ضاوةِسواُلشاو تَيذةطةْ، وةن داُةيةن هة وةٓا دوُيايةكي 

وُة، هة "ثَيويظتة باثري هة جَيطاكةدا بَيت" جةخت هةوة وػتةكاْ تَييذا ٓةْ،  بَو منكة  دوُياي ٓةقيكةت،
بة ضاوثَوػني ، هة دوُياي ٓةقيكةتذا ٓةبّ كة دةكاتةوة، كة "ػتةكاْ" ٓةْ وةن ئةوةي قظةكةس ئاسةصوودةكات،

هة  دةطوتشَيت "ًَوداَهَييت"،  و ثَييهة دوُياي ِساطيت، دوُياي ضاوةِسواُلشاو بةطةس دوو جَوسدا دابةؾ دةبَيت، كة 
 :Perkins, 1982داو" ياْ "ُاوةسَوكَيم" وةن "تةواو" ياْ "ِساطت" هةبةسضاودةطريَيت. وًةوداكةيذا "ِسو

10ff))  هة(Nielson, 1990-43)،َييت بِضيِةيي جيادةكاتةوة:طَي ئةسكي ًَوداَه ةوة 

 َييت )ئةو ِسَيباصةية كة( طشُطي بة دةطتوسي ٓةَهَٔيِحاْ و ئةجناًلشدُي ًَيؼلي دةدات. ًَوداَه .1

 َييت )ئةو ِسَيباصةية كة( طشُطي بة ياطاي كَوًةآليةتي ياْ داًةصساُذُي دةدات.ًَوداَه .2

م دةدات، ًَوداَهَييت )ئةو ِسَيباصةية كة( طشُطي بة ثةيوةُذي هة َُيواْ باسودَوخي ئةصًووُي و باسودَوخَي .3
 بؤ منووُة: وةدا دَيت،كة بةدواي ئة

                                               
(1)

ةوة بةكاسٓاتووة تا ئاًارة بَو "ِسةفتاسَيم" بلات، كة هة Austinة صاساوةيةكة، كة هة تيَوسي كشدةي قظةكشدُذا هة اليةْ ئةً  
 ياْ   Illucationary acts:وُةوَٓوي ئةو دةسبِشيِةي ثَيؼرت بِياتِشاوة، جَيبةجَي دةكشَيت، بَو من اليةْ قظةكةسةوة بة

Illucationary force و هة اليةْ ةاُئةو صاساو ْAustin( 1) :بةكاسٓاتووَْ واتاياُة ةوة بة locutionary   ،بة واتاي كشدة
كشدةوةي بةجَيطةياُذْ كة" بةَهَيِذاْ"، "ُاوهَيِاْ"، "داواكشدْ"، و ...   Illocutionary act( 2واتة ِسةفتاسي دةسبِشيّ و وتّ، )

(3 )Perlucutionary  ثَيي ئةو كاسيطةسييةي هةطةس دةسبِشيِةكة هةطةس كةطاُي تش  بةواتاي دياسيلشدُي ِسةفتاسةكة  بة
 ٓةيةتي. 
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)أ(  "دةػَيت ئابوسي خشاثرت بَيت" ياْ "ثَيويظتة ُاصةُني ضواسدة بَيت" ئةوة بة ًَوداَهي "صاُيِطةسايي" 
 ُاطشاوة.

"دةػَيت قةَهةًةكةي ًّ قةسصبلةيت"، و "ثَيويظتة ٓةس ئَيظتا ئةوة بلةيت" وةن "بةَهَيّ و ئةسن" )ب(  
 ُاطشاوة.

"ُاصةُني دةتواَُيت ًةهةبلات"، كة وةن دايِاًيم وةطفلشاوة، و ئاًارة بَو "ئةو ثةيوةُذيية دةكات، كة هة ث(  )
  (Perkins, 1982:11).َُيواْ باسودَوخةكاْ و ِسووداوة ُآةقيكييةكاُذا ٓةية بةثَيي ياطاي طشوػيت"  

داو"، "كشدةوة"، و وو هَيلذاُةوة هة "بريوباوةِس"، "ِسو ةَٓوي بريي "هةواُةبووْ"ةوة ػيلشدُةو بة       
ِشيّ بةٓاي جياواصياْ ثَي تا دوو دةسب ٓاسيلاسةكشَيت. ئةوة بواسي دوُياي ضاوةِسواُلشاودا دة "ٓةَهوَيظت"، هة

هة  " دةسدةبِشَيت، و جياواصة"، "هةواُةبووُي بةسص" و "بة ُاضاسي"ثَيويظتة طةيؼتنب ووُة:، بَو منببةخؼشَيت
كة  يةوة ٓةية، ئةو دةسبِشيِاُةي،"ئةواْ طةيؼتووْ" هةوةدا، كة ثةيوةُذي بة ٓةُذَيم ثوةي ُادَهِيايي

 بة ًةبةطيت "ة تةواوي" و "بَيطوًاْ"ببشيتني هة هةواُةبووُي بةسص" بة دةسبِشيِةكة دةدةْ، خوَيِذُةوةي "
بة ي "دُةوة" طةباسةت بةوةي باطلشاوة.  ًَوداَه"بَو تاقيلش "جةختلشدُةوة"، "بةدَهِيايييةوة"، "بة طةسةُيت و

" بة ػَيوةيةكي ضوُلة "هةواُةبووْ" و "بة ُاضاسيُاضاسي"، هة ًةوداي بريي "دوُياي هةواُةبووْ"دا دياسة، 
دةسبِشيِة هةرَيش ُةسَيذا بةدةسدةكةوْ،  وةبة َٓوي هَيلذاُةوةي واتاكاُياُةَوجيلي ثَيلَٔيِةسي تةواكةسيّ، ه

 اْ بشيتني هة:ةكًَوداَه
 ئةواُةي، كة بةَٓوي كاسة ياسيذةدةسةكاُةوة بةئةجناَ دةطةيةُشَيّ. (1)

 .ئةواُةي، كة بةَٓوي طةسداُي كاسييةوة بةجَيذةَٓيِشَيّ )فةسًاُي و ًةسجييةكاْ( (2)

 
 
  دا(Nielson 1990-43) : ًؤداَهَييت هة كوسدي و ئيِطوضيذا بة ػوَي3ّ.  3 

 ًَوداَهَييت، دةػَيت:      
)ًَوسفَوهَوجي( ياْ بة ػَيوةيةكي طةسداُي كاسيي ِسطتةطاصي: )بةَٓوي كاسة  ػَيوةيةكي ِسَيضًاُي بة( أ)

 ياسيذةدةسكاُةوة( ياْ خوَيِذُةوةي دةقييةوة دةسبرِبدسَيت.

"كاسي تةواو"،  "ئاوةَهِاو"،  :وُةوبَو من ،ي فةسٓةُطي جياواصةوة دةسدةبِشدسَيتابة ِسَيط ،َييتًَوداَه)ب(  
 اس و ئاوةَهِاويؼي ٓةية(. ئاوةَهِاو كاسدةكات و تايبةَتي ك"ئاوةَهِاوي كاسي و ...، )كة هة كاسةوة وةسطرياوة وةن 

 ػَيوةيةكي ِسَيضًاُي دةسدةبِشدسَيت ، ثَيي دةطوتشَيت "ًوود".  َيتيية"ي بةئةو "ًَوداَه)ث(  

وةيةكي ًَوسفَوهَوجي دةسبرِبدسَيت، دةكشَيت وةن "ثَيلَٔيِشاو" ئاًارةي بَو َ ئةطةس "ًوود" بة ػَيآلبة)ت(  
 analyticياطشاًةي خواسةوة، كة هة  اةُذاًي ٓةية، كة بة َٓوي ئةو دـوةضة ثَيلَٔيِشاوي "ًوود" دة ئ ،بلشَيت

(Huddleston 1984: 164ff)   هة(Nielson 1990-46)،دةخشَيتةِسوو: ةوة وةسطرياوة 
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 (4داياطشاًي )  

 

 : كةطَييت هة ًَوداَهَيتيذا 4.  3
 Lyonsهة جةوٓةسدا كةطيية، بة ػَيوةي ِسَيضًاُي ُيؼاُةكشابَيت، ئةوةًَوداَهَييت ٓةس ًَوداَهةتييةن        

طةسجني "اػلاوي"، "خَوػبةختاُة"، "هةواُةية"، "بة ريشاُة"، باسي ِس صاساوةكاُي "بةدةَهَيت " (1977:452)
 ياْ باسودَوخةكةوة دةسيذةبِشَيت و ِسطتةبة َٓوي كة  "،دةسدةبِشْ بةسةو "ُاوةسَون "ٓةَهوَيظت"ياْ  "قظةكةس

جَوسة َييت؟ بةَ ي ٓةية بَو تَيطةيؼتين ... ًَوداَهيكةطَييت طةوسةتشيّ طشُط "  ------َون وةطفي دةكات ُاوةس
 ."ِسَيضًاُيلشاوي قظةكةسةكاُةَييت وةن بة كة ًَوداَه ،دةطوتشَيت

َ صًاُةواُيذا بةكاسدةَٓيِشَيت، بةآلَييت" هة ٓةسدوو هَوجيم و بريي "ًَوداَه :َييتي ًَوداَهيكاتةطَوس: 1.  4.  4
 َييت صًاُي دَيِةئاساوة. طةباسةت بة هَوجيم و ًَوداَه  ىٓةُذَيم تَيلةَي و ثَيلةَه

 دوو ،دياسيلشاو بة ِساطيت بابةتيي ُاوةسَون يَييت وةن ثةيوةُذَوداَهً ذا:: بريي ًَوداَهي هة هَوجيل2.  4.  3
ُاضاسي" ياْ )ب( هة بة بووْ"، "ِساطيت"، و "طةباسةت بة "هةواُة mode ئاِساطتةية، )ا( هةطةس بِاخةي ًوود
 دوو ذاَهةتذاْ "ِساطت" ياْ "دسَو".  

ُلشاو و جياواص شاوةية بَو رًاسةيةن هة ثَيِاطةي ضاوةِسواُادياسة و ك َييت هة صًاُةواُيذا:بريي ًَوداَه: 3.  4.  3
 )بريي( دياسي ئةسكي-ي طيٌاُتيلييي صًاُي وةن كاتةطَوسيَيتة، بةو جَوسة "ًَوداَهيَوسيطةباسةت بةو كاتةط

دةكشَيت وةن ئةوةي هة اليةْ  يةوة دياسييي دةسبـِشيـِـةكــة بة "ِساطيت ــ ُاِساطيت"دةكشَيت، كة ثةيوةُذ
 . (Khomutova, 2014-396) قظةكةسةوة دةسدةبِشدسَيت"

َييت هة هَوجيلذا. بَو َييت هة صًاُةواُيذا جياواصة هة ًَوداَهًَوداَه :قظةكةس ي ِسآاتينيتايبةمتةُذ  :4.  4.  3  
وة تييةِسةفتاسي ُاِساطيت ًَوداَهَي هة هَوجيلذا ِسطتةيةكي وةن "بةغذاد ثايتةخيت كوسدطتاُة" بة َٓوي ووُة:من

هة صًاُةواُيذا ٓةًاْ ِسطتة هة باسي طةسجني قظةكةسةوة،  وةن ئةوةي ُاوةسَوكةكة ُاِساطتة، دةكشَيت دياسي
   ةكة وةن ٓةقيكةتَيم ثَيؼلةػذةكشَيت.باسودَوخ

 ي صًاُةواُي: ًةوداي طيٌاُتيلييَيتًَوداَه: 5.  4.  3
ًَوداَهَييت صًاُةواُي دةكشَيت بة دوو بةػةوة، "ًَوداَهَييت ِساطيت" و "ًَوداَهَييت ُاِساطيت"، يةكةًياْ      

طيت"دا ِسوخظاسي َييت ُاِساباسودَوخةكاْ هة ديذي قظةكةسةوة وةن ٓةقيكةت دياسي دةكات. هة "ًَوداَه
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"ئةًِشَو طَي ػةممةية"ـ  :بَو منووُة ،ةوةباسودَوخةكاْ، هةاليةْ قظةكةسةوة وةن ُآةقيكةت هَيلذةدسَيِ
دةكةَ ئةًِشَو ػةممة بَيت"، و "ذةصبةآلَ   (Khomutova, 2014-396-397)ي ِساطتيية(،يَيت)ًَوداَه

كةواتة ًَوداَهَييت بة تةُيا ثةيوةُذيي  (،"ئةطةس ئةًِشَو ػةممة بَيت، ُاضٍ بَو قوتاخباُة"، )ًَوداَهَييت ُاِساطتيية
. ًةوداي طيٌاُتيلي و واتاي دةسبِشيين (Palmer, 1986)، بةَهلو  بة ٓةًوو ِسطتةكةوة بة كاسةوة ُيية

 اطيت وةن يةن ُني.  ِسُا
      (Khomutova, 2014-396-397) يــةوة ثَيؼــلةؾيَيتطــيٌاُتيلي ُاِساطــيت بــةَٓوي طــَي جــَوسي ًَوداَه 

 دةكات: 
 "ذةصدةكةَ ئةًِشَو ػةممةبَيت" واتاي واية، كة ئةًِشَو ػةممة ُيية. :ي ُاِساطيت، بَو منووُةيًَوداَهَيت .1
ــَوداَهَيت .2 ــَوداَهَيت يً ــَو ً ــذيي    يي "ثَيظــةملاُذْ/ٓاُذاْ" ب ــة"، وةن تايبةمتةُ ــَو بَٔيِ ــِشَو ػــتةكامن ب ــاُي، "ب ي صً

 كشدةوةيةن جَيبةجَيبلشَيت.ِساطتةوخَو و ُاِساطتةوخَوي "ٓاُذاْ"  تا 
بـاسي طـةسجني    "دةػـَيت بَيـت"، "هةواُةيـة ياسًـةتيٌاْ بـذات"، كـة هـة        :وُـة و، بَو منًَوداَهي "طشمياُةكاسي" .3

ٓــةقيكي هــة بــاسي طــةسجني قظــةكةسةوة  -قظــةكةسةوة ضــاوةِسواُلشاوة، " ئةواُــة ٓــةًوو وةن بــاسودَوخي ُــا  
ِساطـيت قـووَي و   هة بواسي واتـاوة، "ًـَوداَهَييت صًـاُي" ثَيضـةواُةي ِساطـيت و ُاِساطـتيية، واتـاي         ،ًاًةَهةدةكشَيّ

 وُة:ي صًاُي واتاي دةسبِشيِةكاُة، بَو منويًَوداَهَيت واْ و طؼتطرية،واتاي ُاِساطيت فشة

"ئَيظتا بةٓاسة"، "ذةصدةكةَ تَو مب"، "ئةوة بوةطتَيِة!"،  :وُةو"ًوود"، بَو من يكاتةطَوسيي ًَوسفَوهَوجيلاَهي)أ(   
 يظت ٓةًوو ِسَورَيم ئيِطويضي قظةبلةَ".هة واتا و دَوخ، "ئةطةس هة هةُذةْ بووًاية دةًو

دةتواَُيت، ثَيويظة،  ،واتاي  صاساوةيي ــ طيِتاكتيلي: ثةيوةُذيي بة كاسة ًَوداَهةكاُةوة )دةػَيت، ػيا، تواُي)ب(   
 دةبَيت، ثَيويظتة( ٓةية، كة هةطةَي ضاوطذا, "ضاوةِسوامن ًةكة ضوُلة دةػَيت هة ضاوثَيلةوتِذامب" دَيّ.

، بَوي -possibly، هةواُةية perhap، دةػَيت، بةػلو -maybe)ِسةُطة ،واتاي صاساوةيي كاسة ًَوداَهةكاْ)ث(   
 ئةوة بضاُيت". تؤ دةػَيتكوَيش "قةت قةسص ُادةَ بة كةطَيلي قةسص"، و ٓةسوةٓا  "، -probablyٓةية

، صطةهَيم"، كة بة َٓوي "ئةطةس"جَوسي طيِتاكتيلي ِسطتة و كوَوصي ُاطةسةكي: "ِسطتةي فةسًاُي"، "كوَو)ت(   
طوجناو طةيشي ٓةقيكةتي خَوًاْ بلةيّ، دوُيا  بِشَيت، "ئةطةسبِيات "بريكشدُةوة"، "كوَوصي ًةسجي" و ... "

 ُيية تا ئَيٌة هَيي بزيّ".
 
 :  بِاخةي ٓةواَهي و طةسةي كوَوصي 5.  3

 وةياْتوَيزيِة بَوية دةكشَيت هة صَوس اليةْ و ِسَيطاوة وةن يةن ُني،  "ًَوداَي" طةباسةت بة توَيزيِةوةكاْ      
 بة "ةكاًَْوداَه" كاسة"هَوجيم" و ٓةسوٓا. "صاُظيت دةسوُِاطي"، و "كَوًةَهِاطي"،  :وُةوبَو من بلشَيت، باسةوةهة

 و "ٓةواَهي ةيبِاخ" َٓوي بة كة هَيلذةدةُةوة، جياواص ِسَوَهي ِساطتةوخَوو  طةسبةخَوْ، فَوَُوهَوجيلي ػَيوةيةكي
 كاسي ةي"بِاختَييذا  كة ،ِسووُادات يًَوداَه كاسي ِسطتةكاُذا ٓةًوودياسة  هة  ،دةبيِشَيّ "ةوةيكوَوصي طةسةي"

 كوَوصي طةسةي و دةهلَيت كاسةوة يةكةَ بة فَوَُوهَوجيلي بةػَيوةيةكي و تَيِع، ٌيًَوسفي هة ةيبشيتي "ٓةواَهي
 كاسةكاْ كوسديذا هةكة ئةوةية، ، "كوَوصي طةسةي" و "كاسي ٓةواَهي ةيبِاخ" َُيواْ هة جياواصي .دةكات دسوطت
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 دياسيلشاو كوَوصي و ْ-ف ػتةي ئةو دةكةْ، ثَيؼلةؾ طؼيت بِياتي هة َيمجَوس و كوَوص دةبيِّ، طةسةي ئةسكي
 دةكات، ةدابِاخ هة ٓاوبةػي قظةكشدْ داَُيليوِسو ٓةس كةواتة ةكشاوْ،بِاخ ئةوةية، كة بة دةكةْ تَيذا ٓاوبةػي

 .ٓةسوةٓا و قظةكشدْ" داويوِسو هة ٓاوبةػةكاْو " قظةكشدْ"، ػوَيين، "كات"" هة ثَيلذَيت كة
 دياسيلةسةكاْ دةبةطتَيتةوة، ةوةبِاخ بة ةكاْيصًاُي دةسبِشيِة ثِشَوطةيةكة، صاُيِطةسايي"" ةيبِاخ       
صاُاي وةن " ُةيةكيومنو يؼاُذاُيُ و ِسَيلدظنت َٓوي بةئةوة  دادةًةصسَيِّ ةكاْيُاوي دةسبِشيِة ةيبِاخ

هة َُيواْ  يثشطياس دةكشَيت، ئايا "فةهةكِاطي صاُظتة؟" ثةيوةُذ ،يةوة دةكشَيت ُيؼاُبذسَيت"فةهةكِاطي
؟ و ٓةية بووُي ِساطتةوخَودا فيضيلي دةقي هة ئاًارةبَوكشاو ضوُلة كةطةكة وةن صاُا و فةهةكِاطي طوجناوة؟،

 :ٓةسوةٓا
 ةكاُةوةًَوداَه و تَيِع َٓوي بة كاْكوَوصة )ب(دياسيلةسةكاُةوة  بةَٓوي ُاوةكاْ)أ(  ػَيوة ٓةًاْ بة        

تَيِع" و "ُيؼاُةي " ييكاتةطَوس َٓوي بة و دةدةْ، طشَي دياسيلشاوةوة داويوِسو بة ثِشَوطةكة و دادةًةصسَيّ،
 كاسةهة ُاوياُذا،  دادةَُيّ، قظةكشدُةوة كاتي بة طتةثةيو تَيِظةوة" طةسجةَ ثِشَوطة و ُاوةسَوكةكة

   دادةًةصسَيِّ. قظةكةسةوة تَيِشواُيين هة دياسيلشاو ثِشَوطةي ييِساطت باسودَوخي "ةكاًَْوداَه"

 

 (5ياطشاًي )اد
 

ــوود"      ــة"ًـ ــت،     طشاُـ ــةؾ ببَيـ ــةدا دابـ ــةو دوو كاتةطَوسيياُـ ــةس ئـ ــةواوي بةطـ ــة تـ ــاس و  بـ ــا، ِسةفتـ ــوُلة واتـ ضـ
ــت ئــةو      ذاُــةوةكاُياْهَيل صيــاتش ثؼــت بــةو دةقــة دةبةطــتَيت كــة تَييــذا ِسوودةدات، بــَو منووُــة،  "بــاثري دةتواَُي

وةن َ ِسابلـات"،  100 دةتواَُيـت دةكـات، بـةآلَ "ُـاصةُني    ي ئةسن و بةَهَيّ ِسةفتاسداَه، وةن ًؤطشَيت"بياسًةتيية وةس
 ةفتاس دةكات. كاسي فةسٓةُطي ِس

 ياسيذةدةسةكاْة : ًوود و ًَوداَه6.  3
 ُيؼــاُةكشدُي ًةبةطــيت بــة يديــاسيلشاوبــة  و بةطــنت،دة طــةسةكي كــاسي بــة تثؼــ كــاسة ياسيــذةدةسةكاْ      

 mood  ّ ودَي كاسيؽ يِسَيزة واتاي بة و بةكاسدةَٓيِشَيّ، "اسديكاسا" يِسَيزة و "ًوود" ،"ئةطجَيلت" ،"تَيِع"



 ًـوود يـاْ ًــؤداَهـَيـتـي
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= mode ًةبةطـت  بةطـنت، دة ةكاْيكيسةطـة  كـاسة  بـة  ثؼـت  بَويـة  هةدةطتذاوة، كاسياْ ةكاُييطةسةكي فيضةسةو 
ــةَ ــيٌاُتيلي تاقيلشدُــةوةي و ديــاسيلشدْ كــاسة ه بــة بــةساوسد بــة ئةواُــةي     ةكاُــة،ًَوداَه ياسيــذةدةسة كــاسة ط

 و ئةَ تايبةمتةُذيياُة بةخَووةدةطشْ: ئيِطويضييةوة،
 .-musted, mustingكاسة ياسيذةدةسة ًَوداَهةكاْ ُاتواُّ هة بواسي  تَيِع و ئةطجَيلت طةسداْ بلشَيّ،  .1
 ."she musts" بطوتشَيت ُابَيت وُة،ومن بَو وةسُاطشْ، طَييةَ كةطي ُيؼاُةي .2

 .، ٓةسُا هة ذاَهةتي بلةسيذا "ثَيويظتني""to must" ُاطوتشَيت، ُيية، ضاوطياْ فَوِسًي .3

 ".هة كوسديذا "ُاطوتشَيت "وا/خةسيلة ًّ ثَيويظتة بِشوا I am mustingُيؼاُةي ثِشَوطشَيظغ وةسُاطشَيت  .4

ْ وِسو ضـاوطي ػوَيِذا ُايةت، بةآلَ  كاسي طادةياْ بة فَوِسًي اًَْوداَهةك كاسة .5  ُاطوتشَيـت  دَيـت"  ػـوَيِذا  بـة  تيـا
 he mustت بطوتشَيت "ثَيويظتة بِشوات يـاْ  بةآلَ دةطوجنَي ،"Lily must wentِسَويؼت  ثَيويظتة باثري"

to go ."وُة،ومن بَو ِسوو دةدةْ، هة ئيِطويضيذا بة جووت "can-could"  "will – would"     هـة كـوسدي
 ُادات.وئةوة ِسو

ةواوكةسدا، بــَو  ــــِساُــةبشدووياْ ٓةيــة، هــة ِسطــتةي تو  ِسابــشدوو تَيِظــيوُــةي "صجنــريةي تَيِظــي" فــَوِسًي ومن .6
( بريًلــشدةوة هــةيال ذــةصي هــة  2( "واَ بريدةكــشدةوة كــة ُــاصةُني ذــةصي هــة خَوثةسطــتيية" و ) 1) ُــة:منوو

 ".خَوثةسطيت بوو
داَهـةكاْ بـَو   لشدُي ُـةسييت ًؤ داَهي ِسابـشدوو هةطـةس دةقـي تَيِظـي ِسابـشدوو طـِوسداس ُاكشَيـت، ثـَوه        فَوِسًي ًـؤ  .7

 بري و صًاُةواُةكاُيؽ هةطةسي كَون بّ.  بابةتَيم ُيية، ٓةًووفَوِسًي "ِسابشدوو" و "ِساُةبشدوو" 
 notداَهــةكاْ "ُةػــياْ" و هــة ئيِطويــضي هــة دواوة دَيــت "     ةي "ُــةسَي" هــة كوسديــذا هــةثَيؽ ًؤ   ُيؼــاُ .8

possible ." 
 ."ثَيويظتة/دةبَيت ئاطاَ هةخَوَ بَيت/بِشَوْ/"دةتواُّ ثَيؽ بلةس بلةوْ  .9
ّ  كـةًي   دةتواُّ هة بشي كاسي فةسٓةُطي تةواو بةآلَ بـة  .10 "."دةتوامن تـشي دةبَيتـة ئةُـذاصياس   " بـةكاس بَٔيِـشَي

 ٓةصاس ًةتش ِسابلةَ".
 بَٔيِشَيّ.  ِسةًضدا بةكاس دةتواُشَيت هة .11
"ِسةطــةص"،  ،ًشَوظــةكاْ هــة دوُيــاي دةسةوة تَيذةطــةْ و بــةَٓوي بريةكــاُي وةن "كــات"، ديــاسيلشدُي "جــَوس"   .12

، "َُيش" و ًَي،... وة "ػيلشدُةوة"، "خظتِةِسوو"... ، هةَ بواسةدا ٓةسيةن هة كاتةطَوسييةكاُي وةن "تَيِع"
 ... ِسَوَي دةبيِّ. "ئةطجَيلت"، "ًوود", "رًاسة" و

ةوةؾ هة صاُظيت صًاُذا كاسة ياسيذةدةسةكاْ ٓةًاْ بةٓا و ِسةفتاس وةن كاسة فةسٓةُطييةكاْ بةخَووةُاطشْ، ئ .13
كــاسة ياسيــذةدةسةكاْ ئاًــارة بــَو كاسَيــم  ،اتي وػةطــاصي، ِسَيضًــاُي، و طــيٌاُتيلييةكاُياْ دةطةِسَيتــةوةيــبــَو بِ

ــنت"،           ــةُطي، "ثاساط ــاسي فةسٓ ــَو ك ــة ب ــةْ، منووُ ــاسَيليرت دةك ــاسيلشاوي ك ــَوِسًي ُادي ــة ذــوكٌي ف ــةْ، ك دةك
شدْ"، ٓةسوةٓا كة وةن كاسة ياسيذةدةسةكاْ َيِاْ"، "ويظنت"، "ذةصكٔ"بةَهَيِذاْ"، "ٓيواخواطنت"، "بةدةطت

بَوَيٍ، هةاليـةْ  ووُة: "بةَهَيٌِذا، كة ثَييواْ هة كاتي كَوبووُةوةياُذا هةطةَي فَوِسًي كاسة ُادياسيلشاوةكاْ، بَو من
ــذةهَ    ــة "ثَيي ــاواصة ه ــة جي ــرياوة"، ك ــريا" ثَوهيظــةوة ط ــةْ ثَوهيظــةوة دةط  ,Nielson ) طــةيشي   َيٍ, هةالي

 ة(.  بل1990:16-8
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صاُاياُي جَيطةي طشُطي ثَيذاْ و باسي طةسجني  و، سي دةكاتواْ دياةئةسكي فشَييت" "، "ًَوداَهد"ًوو صاساوةي      
كشَيت، ضوُلة يةوة ُيؼاُة دةَٓوي طةسداُي كاسي ي بة، ئةسكي ًَوداَهةـ"هَوجيلييةكاْ"و  "طيٌاُتيمبواسي "

ؼطش" و ثَي"َييت، بة ػَيوةيةكي باو هة كاتي طةسداُي سبةي صَوسي واتاي ثةيوةطت بة ًَوداَهؤ"ص
ذةكةوَيت، كة ل. صَوسجاسيؽ وا ِسَي (Bybee, 1985:165)دةْ" "ثاػلش"ةكاُةوةية، كة هةطةس كاسةكاْ ِسوودة

  "ًةسجي"و  "فةسًاُي" وُة:دياْ ٓةبَيت هة صًاُذا، بَو منواُي ياْ صياتش ٓةًاْ دةسبِشيين ًوودوو واتاي ِسَيضً
(Jespersin, 1924:33)  هة(Palmer, 1986:9 -10) :ةوة، دةَهَيت 

ٓةسذاَي هة  ؼلي قظةكةس دةسدةبِشْ بةسةو ًةبةطيت ِسطتةكة، بةةكاْ ٓةَهوَيظيت دياسيلشاوي ًَيًَوداَه      
 بةةوة دياسيِاكشَيت، بةَهلو يَٓوي ٓةَهوَيظيت قظةكةسي ٓةقيكي ا بةذاَهةتذا ٓةَهبزاسدُي ًوود، تةُي ٓةُذَيم

ةوةية، كة ثؼيت ثَيذةبةطتَيت، صياتشيؽ، يةكةي بة كاسي طةسةكييي خودي كَوَوصةكة و ثةيوةُذييَٓوي تايبةمتةُذ
هة كاسةكةدا ثَيؼلةؾ بلشَيت،  ا ئةطةس ٓةَهوَيظيت ًَيؼم"ًوود" بلةيّ، تةُي صَوس طشُطة، كة ئَيٌة قظة هةطةس

 ػَيوةية ًوود ِسَيضًاُيية. َبة
      M.Y. Blohk ةن "ًوود" هَيلذاُةوةكاُي قظةكةس دةسدةبِشَيت طةباسةت بة باسودَوخةكاْ و :دةَهَيت

و "ًةسجي"، كة در بةيةكّ و و دوو "ًوود" جيادةكاتةوة، "ٓةواَهي"  ٓةسدوو "ٓةقيكةت" و "خةياَهي"،
ةس كاسةكة، بشيتيية هة ُيؼاُة هةط ًوود(ةوة Bybee, 1985:165بة الي  )َ بِيات دةَُيّ. ةي طيظتيةكيةتي

 .و ئاًارة بَو ئةوة دةكات، كة ضَوْ قظةكةس ُاوةسَون ٓةَهذةبزَيشَيت تا بيداتة َُيو دةقي طفتوطَووة"
 لييسَيت، كة هة بِةِسةتذا كاتةطَوسييةكي ًَوسفَوطيِتاكتيي كاسيذا دةسدةبِشيصاساوةي "ًوود" هة ًَوسفَوهَوج      

يي بة ٓةًوو ي "ًوود" ثةيوةُذيئةوةػذا، كة ئةسكي طيٌاُتيل طةَية وةن "تَيِع" و "ئةطجَيلت"، هةكاسةكةي
 :ةوة، "ًوود" (Jesperson, 1924:373)الي  بة ِسطتةكةوة ٓةية،

َييت هة "ًَوداَه ----ؼاُذةدسَيت"ةن بريي، كة هة فَوِسًي كاسةكةدا ُي"بشيتيية هة كاتةطَوسييةكي طيِتاكتيلي ُ      
ةكاُةوة ئةوة دةػَيت بة َٓوي كاسة ًَوداَه يي كاسييةوة دةسُابِشسَيت،َوهَوجٓةًوو صًاُةكاُذا هة ًةوداي ًَوسف

الُي كةًةوة هة ًةوداي ِسةطةصي كاسي ِسطتةكةوة ياْ بةَٓوي بةُذة صًاُةكاُةوة، كة  ياْ بة ---سَيت، دةسبرِب
ةوة، Lyons (1977:848)ةوة، بة الي (Palmer, 1986: 21)كاسةكةوة جيابَيت" هة  دةػَيت بة تةواوي هة

"ًوود" كاتةطَوسييةكي ِسَيضًاُيية، كة هة ٓةُذَيم صًاْ، ُةن ٓةًوو  صًاُةكاُذا دةبيِشَيت"، و بة صَوسي هة 
ًةوداي ِسَيضًاُي و ٓةُذَيلحاس هة ًةوداي كاسةكاُذا دةبيِشَيت. "ًوود" ٓةًوو جَوسةكاُي ئةسن و وةصيفةي 

يةكَيم  بَيت،َيضًاُيية وةن هةوةي بة َٓوي واتاي ًَوداَهَيتييةوة طيٌاُتيلي هةخَودةطشَيت، كة صياتش بة ػَيوةي ِس
هة ئةسكةكاُي "ًةسجي" ئةوةية" كة "ًوود"، صياتش هة ِسطتة طةسةكييةكةدا ِسوودةدات و هة ِسطتة 
فةسًاُييةكاُذا بة تةواوي بة ِسَيضًاُيلشاوة، و ئةسكة طيٌاُتيلييةكةي هةطةس كاَي دةبَيتةوة، طشفت هة 

ةوةي بواسي "ًوودي ُةسيتيذا"ية، كة هةطةس "جةختلشدُةوة"، "ًةسجي"، "فةسًاُي" و "تةًةُي/ هَيلذاُ
  ٓيواخواصي" طِوسداسكشاوة. 

بَو  توطَويةكي تايبةتذا دةسيذةبِشَيت،كة قظةكةس هة ُاوةسَون، باسودَوخ و طف دةخاتةِسوو،ئةو ػتة  ًوود""      
" ئةو ي، باسودَوخي "ًوود" دةسدةبِشَيتٓاُذاْ"و  "ئاًَورطاسي"تايبةت بة  "فةسًاُلشدْ" كة ُاوةسَوكي ووُة:من



 ًـوود يـاْ ًــؤداَهـَيـتـي
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صياتش  "ةكاْيٓةواَهي"ِسطتة  "دا دةيطَيِشَيت،ًةسجي"دةكات، كة ُاوةسَون هة ِسطتةيةكي  ِسَوَهة دياسي
سَون بةَهَيِةكاُي قظةكةس طةباسةت بة ِساطيت ُاوةكة  دةسدةبِشْ، "صاُيِطةسايي"ُي ًوودي تييةكاتايبة

 يؼاُذةدات. ُ
كة ثةيوةطنت بة  دا"ئةطجَيلت" وي "تَيِع"ية، هة ثاَي كاتةطَوسيي "ًوود" طَييةَ كاتةطَوسييكاتةطَوس      

دةكشَيت، جياواصي هة َُيواْ ئةو كاتةطَوسياُةدا، ئةوةية،  هة باسةوة توَيزيِةوةياْ فَوِسًي كاسةوة و هة طِوسي كاسدا
كاتةطَوسي َ آلػَيوةيةكي ًَوسفَوهَوجيلةَهي هةطةس فَوِسًي كاسةكاْ ُيؼاُةكشاوْ، بة كة "ئةطجَيلت" و "تَيِع" بة

الُي كةًةوة دوو "واتا" بة خَووة دةطشَيت، كة خَوياْ هة واتاي  ي بةو ٓةس كاسَيلي ًَوداَه "ًوود" بة صاساوةكشاوة،
"ًوود"  باوةِسي واية، كة ( (Khomutova, 2014: 395"بةَهَيّ و ئةسن ..." و "صاُيِطةسايي"دا دةبيِِةوة. 

يا ِسَيطايةن تةُ بَوية بة ِساطيت باسودَوخي باطلشاوةوة،- و ُا، طةباسةت بة ِساطيت(2)اُذَُيلي كةطييةطٓةَهظةُ
ئةوة بَو ئاَهَوصي خودي دادةَُيّ، كة  داْ بةوةد"ٓةُذَيم هة صًاُةواُةكاْ  هَيلِادسَيتةوة، هةَ باسةيةوة

ي طؼيت و ِساصيلشدْ و ثةطةُذكشدَُيلٓةس  ةبطةُٓةًوو اليةن  طشاُة صَوس  و ----دةطةِسَيتةوة، كاتةطَوسييةكة 
 ةوة. بة (Khomutova, 2014: 395)هـة (Ilyish, 1971: 100)ة" يكاتةطَوسي طةباسةت بةَ ئةجناًَيم

واسةوةدا ُةي الي خَ خاآلةوة كويوي طشفتةكاْ هةطةَي "ًوود"  هة( (Khomutova, 2014: 395الي 
 دةسدةكةوَيت:

 جاس "ًوود" هة طةَي "ًَوداَهَييت"دا تَيلةَي و ثَيلةَي دةكشَيت. صَوس .1

 ًةوداي طيٌاُتيلي كاتةطَوسيي "ًوود" بة ِسووُي دياسيِةكشاوة.  .2

صاًاُةواُةكاْ ثَيواُةي جياواص بةكاس دةَٓيِّ )بة دةطتوس، طيٌاُتيم، ئةسكي، ياْ تَيلةآلوكشدْ  .3
 دةسباسةي "ًوود"(.

ٓةبووُي جياواصي هة باسي طةسجني قظةكةسةوة، كة ثَييذةطوتشَيت ػيلشدُةوةي فَوِسًةكاُي "ًوود"،  .4
 واتة تَيلةآلوكشدُي كاسةكاُي "ًوود " هةطةَي ضاوطةكاْ.

سبةي صَوسي ِسَيضًاُةكاْ تا ِسادةيةكي صَوس بة صاساوةي صًاُي ُةسيتيي ُوطشاوْ و طيظتةًةكاُي صؤ .5
 ْ، كة صَوس هة ئةواُةي التيين، يَوُاُي و ئيِطويضي كَوْ دةضّ."ًوود" وا ثَيؼلةػلشاو

باسي طةسجني جياواص هةطةس وػةي "ٓاوبَيز"، و "فشةواتايي"، و  فَوِسًي كاسي، كة واتاي "ًَوداي"  .6
 دةسدةبِشْ  ٓةية.

 
 : جَوسةكاُي ًوود7.  3

هةو "وػةية"ي كة "ًؤداَهَييت" دةسدةبِشَيت، و ِساطةياُذُةكاْ دةطَوِسيََت، بَو منووُة:،  ةيبشيتي "ًَوداَي"      
"باثري دَهدؤػة"، ثاػاْ دةطوتشَيت، "باثري ئاطايي دَهدؤػة"، كة دةسبِشيين "ئاطايي" وةن "ًَوداَي" ِسةفتاسدةكات، 

                                               
  

(2)
Subjective Appraisal  داُاُاْ هة اليةْ قظةكةسةوة، ئةوةؾ دةكةوَيتة ظةُطاُذُي كةطي، واتة ُشخ هةطةسواتاي ٓةَه بة

ـة، كة هَيشةدا باسي طةسجني objectiveطةس تَيطةيؼنت و باسي طةسجني قظةكةس، ُةن َٓوي ِساطتةقيِةي دةسةكي، ئةوة ثَيضةواُةي 
 قظةكةس و خةياَهجآلوي دةوسي ُاًَيَِيت، بةَهلو ئةوة هةطةَي واقيعذا ٓاوتا دةبَيتةوة. 



 خــؤػـــِـاو عــةصيـض ذـةًـةئـةًـيـّث. د. ًـةذـٌـوود فـةتـرـوَهـاَل ئـةذـٌـةد     َ. 
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ويظيت قظةكةس دةدات.  هة كاس هةطةَي ِساطيت و  ي" طشُطي بة ثةيوةُذيmodeياْ " "mood/ًوود"
ة هة "ًوود"دا يدةَٓيِشَيت، كوسدي وةن ئيِطويضي ئةو ئاَهَوصيبةكاس "ًوود" بريي ُةكاُذا فَوِسًي جياواص بَوصًا

اُةي ًوود"" ئةو جَوسةطةس بِةًاي طيِتاكتيلي دةتواُشَيت هة Hebrew ًَودَيوي ثَيي بة يةوة ُاطشَيت،بةخَو
 :جيابلشَيِةوةخواسةوة 

 

  Indicative mood : ِسَيزةي ٓةواَهي1.   7.  3
 ياْ "ِسَيزةيؼي ثَيذةطوتشَيت، واتة بةكاسَٓيِاُي "ُ=ِساطةياُذdeclarative moodكة دووباسة ئةَ جؤسة،      

 ايتةُ ُةن دةكات ٓةقيكيبابةتَيلي  ثةطين كاسةكة كة دةسخات، ئةوة تا ٓةواَهي"دا" ِسطتةي هة كاس" ػَيوةي"
بة قظةكةسةكاْ دةدات، كة "هةطةس  اِسَيطٓةسوةٓا  قظةكةسدا، ٓضسي هةو ضاوةِسواُلشاو  دًوجةِسةػتَيلي 

 ٓةواَهي ًوود"يكةواتة " " ياْ "هةواُةبووُي بةَٓيض" دةسبرِبَيت،ييةتيي" و "ثشطياسي ِساطتطووسبووْ"، "ُلوَه
بَوية ٓةًيؼة هة دَوكيوًَيِت و  ٓةية، هةطةسكشاوةكاُةوة جةخت ٓةقيكةتة بة ييثةيوةُذ كة داُةيةية، ئةو

َوستشيّ بةكاسَٓيِاُي باو و ٓةقيكةت دةكةْ. بَوية، "ًوود"ي ٓةواَهي ص ثةطينئةو باطاُةدا بةكاس دةَٓيِشَيت، كة 
َيِذةوة؟"، ٓةسدوو "ـ و ثشطياسي "ئايا كتَيبةكةت خوُة، "كتَيب دةخوَيٌِةوةوة، بَو منوبةسبآلوي "ًوود"ـ

ةواُةي "ًوود"ةكاُي وةن  "ًةسجي"، "فةسًاْ"، "داواكشدْ"، بة ثَيضةوة، يَهيدةضِة خاُةي ًووي ٓةوا
 كاتي دةسبِشيِذا.   ةوةْ هةيكشدْ"، و ... كة بة ثَيضةواُةي ٓةقيكةت و ِساطتيؼِياص"ثَي

 

  Imperative: ًوودي فةسًاُي2.  7.  3 
ــوودي      ــي ًـ ــذةطوتشَيت طةسصةُؼتيؼـ ــة، ثَيـ ــَيوةيةكي بـ ــةسةكي ػـ ــةكاسدةَٓيِشَيت طـ ــا بـ ــةسًاُلشدْ"،" تـ  فـ

 Willئـةوة بـة )   َيـت"، دةسبرِبو "فـةسًاُي بـةَٓيض    ئاًَورطـاسيلشدْ" " و "ِسَيٌِـايي " داواكـشدْ"، " طـةسجنذاْ"، "

Mood)  ةكةس دةدات تــا بــة قظــ ايــؽ ُاطــشاوة، و وا ِسةفتاسدةكــات وةن ئــةوةي ئاًــارة بــَو ئــةوة بلــات، كــة  ِسَيطــ
)واُةكـةت   ،بـذات بـة كةطـي بةساُبـةس تـا كاسَيـم جَيبـةجَيبلات        َيلحاس ُاِساطتةوخؤفةسًاُي ِساطتةوخؤ ياْ ٓةُذ

 بِوطة!(. 
 

  Subjunctive/Optative Moodي ًةسجي : ًوود3.  7.  3
، ثَيؼـِياصدةكات  بـوَ ة ئاًارة كاسةكي فَوِسً، ضاوةِسواُلشدْ/هةواُةبووْ" دةطةيةُّ" كاساُةيو ئةي فَوِسًة وات      

ي ًـوود ْ يـا " و ..... دةكـشد َ واة بووًايـ  تـوَ ّ ًـ س ئةطـة ، "منووُـة  بـوَ ، دةَٓيِشَيـت س بـةكا " ifس/ئةطـة ا "تَييـذ ة ك
 ي. ئاواتةخواصْ يا، ػياْ"، "طوًاْ"، "ًةسد"ي "باسة بت تايبةة وات" واصيختةًةُي / ٓيوا"
 

  Analytic Mood: ًوودي ػيتةَهي 4.  7.  3
ًَوداَهي  (Huddleston)دادةًةصسَيَِيت: بة ثَيي  ِسَيضًاُي، كة واتاي ًَوداَيُيؼاُةي -فَوِسًي كاسي ُا       

ئةواُة هة    (can, could, may, might, shall, should, would, must, will)طةُتةسي بشيتني هة،



 ًـوود يـاْ ًــؤداَهـَيـتـي
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"هةواُةبوو"،  ةكاُي وةن، "تواُني"، "دةتواَُيت"، "دةػَيت"، "دةػيا"، "هةواُةية"،كوسديذا دةتواُشَيت بة ًَوداَه
 .سَيّ. دةبرِببوو"، "ويظيت"، "دةيةوَيت"، و "دةبَيت"ثَيويظت"ثَيويظتة"، "

 

 : ًوودي ثةساوَيضي5.  7.  3
طاسةتلشدْ"، ، "جةْكة ئةو صاساواُةي الي خواسةوة هةخَودةطش (dare, need, ought) وُة،وبَو من       

وْ بة"، "هة باسدابووْ بة"، "بة ًةبةطتبووْ )بَو("، بووْ"، "ثَيويظتة"، "ثَيويظتبو"وَيشاْ"، "ثَيويظتي
 .  "ُيةتبووْ بة"، "بةِسَيوةبووْ بَو"، "ثَيويظتة كة"، "خةسيلة كة"، "ثةيوةُذي داسة بة"، و...

 
  Conditional: ًوودي بة ًةسجي6.  7.  3

ا وةن يبةَهلو تةُ رياُي ِساطتيذا ِسووُادات، كشدةوةكة وا هةبةسضاودةطريَيت وةن ئةوةي هة واقيع و      
 بووُة،طةسةجناًي "هةواُةبووْ"ي ٓاتِةدي و بة ئةجناًطةياُذُي ٓةُذَيم ًةسجي ضاوةِسواُلشاو و هةباسدا

" if" بة كة ًةسجيذا، ِسطتةيةكي هة ًةسجي"ية" بةػيدةسبِشيين  ضَوُيةتي باسودَوخي ًةسجي"بة  "ًوودي
 .كاتدةطتجَيذة "unless" ياْ

ًوودي بة ًةسجي"، " ػتَيليرت دةكات، داُيوِسو بة ًةسجي داُةكةوِسو تةواوي بَو ئاًارة كة كاسي، ِسَيزةي     
دةبيَِيت،  " دةسدةبِشْ، تةُاُةت خودي قظةكةسيؽ وايَيؼِياص"ويظت"، "ئاوات"، "خَوصطة"، "خواطنت"، و "ث

 بةكاسدةَٓيِشَيت، "ئةطةس هَيشة بووًاية، ُةًذةَٓيؼت بلورسَيت".كة هة ِساطتيذا بةدةطتِايةت، و هة قظةكشدُذا 
 جَوسةكاُي ًةسجيؽ بشيتني هة: 

 

 ِسابشدوو-ًةسجي ُا: 1.  6.  7.  3
"طةسةجناًي ًةسجي"، ِساثَوستذاْ طةباسةت بةو ػتةي كةطَيم دةيَوَيت، ياْ دةسيذةبِشَيت، و هة هَيذواَُيلي        

 .يةكة ببةًةوة كةوا و طةَهتةيةكت بَو دةكِشَ"بة ُةصاكةتذا، "ئةطةس ياسي
 

 ًةسجي ِسابشدوو: 2.  6.   7.  3
 ،يذابَيت و ُاتواُشَيت ضيرت بةدةطتبَيتوئةجناًي طشمياُةيي دةسدةبِشَيت، كة دةػَيت هة ِسابشدوودا ِسو       

" -هة وػةكاُي "بـ  اِسابشدووي ًةسجي )تةُي بَو ٓاوبةػيلشدْ هة ئآةُطةكةدا"،"ئةطةس ثَيت بطومتاية، دةٓامت 
( هة ئيِطويضيذا و )بووْ( هة wereدا ٓةية(، و جياواصة هة ِسابشدووي ٓةواَهي بَو كةطي يةكةَ و طَييةًي تان )

 كوسديذا، كة ئاًارة بَو باسودَوخي طشمياُةيي جياواص دةكةْ.

           ْ  Deutschbein  (1928)ُـة،  وٓـاوِساُني، بـَو منو   صًاُةواُـةكاْ هةطـةس ضـةُذيةتي و بِيـاتي ًَوداَهـةكا
ــَوِسًي" ثاػــطوَي     16ػــاصدة ) ــا" كشدووةتــةوة و" ف ( طيظــتةًي "ًــوود"ي ثَيؼــِياصكشدووة، جــةخيت هةطــةس "وات

ي يباوةِسيــاْ وايــة، كــة كاتــةطَوس (Palmer, 1986) و   (Whitehall, 1956)خظــتووة، بــة ثَيضــةواُةي  
ــاْ ثاػــطوَي    و جــةختياْ هةطــة  ًــوود" ًــشدووة، " ــةكاُي تشي ــةوة و كةسةطــتة صًاُيي ــَوِسَ" كشدووةت ــةُيا "ف س ت



 خــؤػـــِـاو عــةصيـض ذـةًـةئـةًـيـّث. د. ًـةذـٌـوود فـةتـرـوَهـاَل ئـةذـٌـةد     َ. 
 

 

 (11)                                                     (81٥2)كانونى يةكةمى (، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

(ةوة. ضـــةُذ Khomutova, 2014: 396هـــة  ) A. I. Smirnitsky (1959)خظــتووة، صًاُــةواْ    
 بَو منووُة: ت جطة هةواُةي طةسةوة،جَوسَيليرتي "ًوود"  دياسي دةكا

 ةكة داُيؼّ".يكوسطي دةكةَ جةُابتاْ هةطةسثَيؼِياص"-subjunctive 1ًةسجي   (1)

 "ذةصدةكةَ هةوَي بووًاية".  subjunctive 2ًةسجي   (2)

 ثَيي بَوَي بابَيت". "ثَيويظتة بيبيِيت -suppositionalطشمياُةكاسي  (3)

 
 .: موود و موَدالَيَيت 4
 

 : ًوود  ياْ ًَوداَهَييت1.  4
دساو بةخَووةُاطشْ، سدياسيلشاو و بِشياس هةطةَييت" واتايةكي طيٌاُتيلي تَيشًي ِسَيضًاُي "ًوود" و "ًَوداَه      

ةوة "ًوداَهَييت" بة Palmerالي  وةن "ٓاوواتا" طةيشدةكشَيّ، بة ذابَوية هة فةسٓةُطي تايبةت بة صاُظيت صًاُ
َييت" داوةكةوة ٓةية، "ًَوداَهواْ هةطةَي خودي طشوطيت ِسويثَيضةواُةي "تَيِع" و "ئةطجَيلتةوة"، كة ثةيوةُذي

 سبةي صًاُةكاُذا بةَٓويهة صؤ ---. داوةكاْ دةكةْوهةطةَي ئةو ُاوةسَوكاُة دةكات، كة وةطفي ِسوًاًةَهة 
اْ يبة تايبةت ئةواُةي ثةيوةُذي ِسَيضًاُضاُيذاهة صاُظيت  -----ياسي دةكشَيّ، د صياتشةوةياْ داُةيةن)ي صًاُي( 

ة خَوي هة خَويذا اوةوة دياسيِاكشَيّ، دياسة، ئةًةي فَوِسًاَهي تةويا هةطةس بِاخَيتيةوة ٓةية، بة تةُبة ًَوداَه
 َٓوكاسي ِسَيضًاُي بةكاسدةَٓيِشَيت بَو ة بَو ئاَهَوصي ئةو دوو كاتةطَوسيية هة َُيواْ صًاُة جياواصةكاُذا،ئاًارةي

ا هةًَيؼلذا بَيت و يُاوي دةبات، كة دةػَيت تةُ ي"بري"ي يبة كاتةطَوس Palmerدةسبِشيين ئةو ػتةي كة 
 خةياَهي بَيت.  و ِساطت-ُةػة ُاهةوا

 
 : ًَوداهَييت2.  4

      Palmer صياتش َييت ًَوداَه"، داووَييت ِسوًَوداَه"و  "ي ُاوةسَوكيًَوداَه"يت جيادةكاتةوة، َيدوو جَوس هة ًَوداَه
 "wishْ" "و "ذةصكشد "volition"خواطت "ي يجةخت هةطةس ُاوةسَون دةكاتةوة، بَو منووُة، ًَوداَهَيت

ُبلشَيِةوة، "باثري دةيةوَيت صًاُي ئيِطيضي فَيشببَيت" و "باثري جطة هة صًاُي كوسدي ودةكشَيت بةَ ِسطتاُة ِسو
بة "طةسضاوة"، ياْ جَوسَيم هة "بةَهطة"  دةكةْ، و طشُطيْ و ئاػلشايي" وباغ هة "ِسو كةفةِسةُظيؽ فَيشبوو"، 

اْ هة وو جَوسْ، ِساطتةوخَو ياْ ُاِساطتةوخَو، يةكةًي، بةَهطةكاْ ددةدةْ طةباسةت بة هَيذواُي قظةكةسةكاْ
دووةَ"، وةسطرياوْ، و هة طةس -"دةطيت طةسضاوةوة وةن "دةطيت يةكةَ" و دووةًياْ هة كةطاُيرتةوة، وةن

ًشَوظي ريش دواي طةسجنذاْ ةكي باؾ بَيت" ي"ثَيويظتة ػاَُوطةسي بِةًاي بةَهطةي "ءسدبيين/ريشي كاسدةكةْ،
 ًيواُياُة"."ػةيتاْ بَو منووُة، "، َيبووْ"، هةطةس بِةًاي "وتتوَيوطياْ "سةجناًة، دةطاتة ئةو طة

"ثَيويظتبووْ"، واُني"، "ػياْ"، و "ثَيويظتة"، "ت ووُة:َييت فشةئةسكني، بَو منُيؼاُةكاُي ًَوداَه      
"باثري دةتواَُيت ئَيظتا بِشوات"،  "صاُيِطةسايي" دةسدةبِشْ،" و واُني" ًَوداَهي "بةَهَيّ و ئةسن" و "تْ"هةواُةبوو

ا "تواُني" ي" هةوةدا، كة تةُ" جياواصة هة "هةواُةبووْ"تواُني ةوةبَيت"،ُةن "باثري دةتواَُيت ئَيظتا هة ًاَه
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" باثري دةتواَُيت بة فةِسةُظي قظةبلات" :ُةودةسبرِبَيت، بَو منو "ُاوةكي هةواُةبووْ-دةتواَُيت "بةػذاسبووي
و  ثَيويظيت"فةِسةُظي قظةبلات", ٓةُذَيم ُيؼاُة دةتواُّ ٓةسدوو "بة  هةواُةية جياواصة هة "باثري

، " دةسبرِبَيتثَيويظيت"و  "هةواُةبووْ" "بةَهَيّ و ئةسن"يدةتواَُيت ٓةسدوو  "تواُني""هةواُةبووْ" دةسبرِبْ، 
 ئَيظتا تَو هةواُةية/ثَيويظتة ضريَوكَيم بطَيِشيتةوة". " :وُةوبَو من

 

 : كاتةطَوسيي ًَوداَهَييت وةن بةسٓةًي دةقي 3.  4
دةَهَيت: كاتةطَوسيي ًَوداَهَييت وةن كاتةطَوسييةن، كة ًـشَوظ   (Esenova, 2015)ًَوداَهَييت ئةسكي دةقيية،        

بة ضةق و دوا ئاًاجني ِسوخظاسي ضاالكيية ٓةًةجَوسةكاُةوة دةبةطتَيتةوة، جطة هةوة ثةيوةُذيي كةطـي هةطـةَي   
ــي دةسةوة ُ ػــ ــاُي واقيع ــَو ػــت و      يؼــاُذةدات،ت و دياسدةك ــاواص ب ــاسيي دةقــي جي ضــوُلة طــوون و ػــَيواصي صاُي

هـة ًـةوداي فـَوسًي دةقيـذا دةسدةبِشسَيـت و هَيليؼـذةدسَيتةوة، و        ، كةواتـة ِسووداوةكاُي دوُياي دةسةوة دةسدةبِشَيت
طـةسةجناًي   ،اُياسييـةكاْ"ي دةقـي دةكةُـةوة   جةخت هةطـةس هَيلذاُـةوةي ِسوخظـاسي "ثَيـِشةو و بةسٓـةًَٔيِاُي ص     

 ."دسكلشدْ" ئةوة ٓةُذَيم ُاوبةُذ ثةيوةُذييةتي ثَيؼلةؾ دةكشَيّ، هةواُة ُاوبةُذ ثةيوةُذيي
ًَوداَي ئةسكي دةقيية ضوُلة "صاُياسي" دةقيية و هة دةقذا بةدةطتذَيت، هةوَيذا بلةس كشدةوةكـاْ جَيبـةجَي         

دةَُيشَيت، طوَيطش هَيليذةداتةوة و منووُةي دوُياي تايبةت و دياسيلشاوي خـَوي تَييـذا    كاتَيم بلةس دةقةكة ،دةكات
ــة و ضــاالكي          ــةقي ًشَوظايةتيي ــةكي ض ــةوة كاتةطَوسيي ــةدةكات، ئ ــة طةػ ــشدةوةي هَيلذاُةوةك ــت و ك ــات دةَُي بِيب

 َيت.   ٓةًةجَوسي ِسوخظاسي ًشَوظ ُيؼاُذةدات، بِياتي طيِتاكتيلي جياواص هة صًاُذا دادةثَوػ
 
 ًَوداَهي ٓةقيكي و ُآةقي: 4.  4

دياس و "ًوود"ة  واتة ٓةواَهييةكاُّ،ِسطتة  ٓةية، واقيع و ٓةقيكةتةوة اْ بةيثةيوةُذي ُضيلةوة هة ئةواُةي      
 بة دةكةْ، ٓةْ/طوتشاوْ/دةطوتشَيّ واقيعذا هة باسودَوخاُةي ئةو بَو ئاًارة كة ،ّبةَهطة ثَيؼلةػلةسةكاُ

 واقيعذا هة ئةوةي وةن دةصاُشَيتوا كة، دةكةْ باسودَوخاُة ئةو بَو ئاًارة ، كةٓةقيكييةكاُةوةُا ثَيضةواُةوةي
(3)بة ًةسد"ًَوداَهي " وةن ةكاْيُآةقيكي دةوًو ُةبّ،

conditional  كة ػتة دةكات، ئةو بَو ئاًارة كة 
conditionsي باسودَوخاُة ئةو ياْ, ِسووبذات دياسيلشاودا باسودَوخَيلي هةرَيش دةػَيت

 بة ػَيوةي كة (4)
 دةبَيت و باػرتْ قظةكةسةوة الي بة كة ػتاُة دةكات، ئةو بَو ئاًارة "ًةسجي ًوودي" دةسدةبِشسَيّ.داِسػتِةوة 

 ".بِشَوَ بتوامن ئةطةس" ياْ" بِشوات باثري داوادةكةَ" ،"ِسَويؼت باثري" وُة،ومن بَو ِسووبذةْ،
، كة جيادةكشَيِةوة (Lyons, 1977:794)هةاليةْ  ٓةقيكي"-"ُا ودوو بريي ًَوداهي وةن "ٓةقيكي"       

  و ًَوداَهي ئاوةَهلاسي هةخَودةطشْ.ي كاسي ًَوداَه

                                               
(3)

 . دةدسَيّ تايبةت ًةسجي بة ياْ دسوطتذةكشَيّ بةدةطتذَيّ، اُةييداواكاسي ئةو يصياتش ًةسجي ياْ داُةيةن بَو ًولةضة  
(4)

 دةكشَيت ضاوةِساْ ياْ دةويظرتَيت دَيت، بةخةياَهذا كة ػتة دةسدةبِشَيت ئةو كاسي دةكات، ًَودَيوي بَو ئاًارة بَوياْ دةطةِسَيتةوة  
 .   ِسووبذات



 خــؤػـــِـاو عــةصيـض ذـةًـةئـةًـيـّث. د. ًـةذـٌـوود فـةتـرـوَهـاَل ئـةذـٌـةد     َ. 
 

 

 (1١)                                                     (81٥2)كانونى يةكةمى (، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

ةكة كوست بَيت بَو ثاسيع.               جةختةكاْ هةطةس كاسة ًَوداَهتدةػَيت ُاصةُني ِسَويؼ                 
  .دةبَيتةوة

طوَيش صياتش سَيتةوة، ضوُلة كاسي ًَوداَهَييت تَيذاية، و طةسجني خوَيِةس/ِسطتةكة هة بواسي ًَوداَهَيتيذا هَيلذةد      
دَهِيايي قظةكةس -و ُاطتةكة دةكةْ، ةكة هة ثَيؽ ٓةس ثَيلَٔيِةسَيلي تشي ِسي كاسة ًَوداَهياطتةي كاسيطةسئاِس

، بة ثَيضةواُةوة، دةسبِشيِة ٓةقيكييةكاْ ِساطتةوخَو رَيش توَيزيِةوة كي دةسبِشيينُيؼاُذةدات طةباسةت بة ُاوةسؤ
ي و بة ػَيوةيةكي ًَوداَه-جةخت هةطةس ٓةقيكةتي بَي ثَيض و ثةُاي ُاوةسَوكةكاْ دةكةُةوة، و وةن ُا

  "صاُيِطةسايي" وةطف دةكشَيّ، و قظةكةس خَوي ثابةُذ دةكات بة ِساطيت ئةو ػتةي دةيطواصَيتةوة. بة الي
(Lavandera, 1983:211)  هة(Palmer, 1986:17) ْةوة "ئةو دةسبِشيِاُةي هة ذاَهةتي ًةسجَيتيذا

ا تشطاو، ئاسةصوو، طوًاْ و يداُةكاُياْ طوًاُوَيلشاو ياْ تةُوداوَيم ُاكةْ كة ِسووئاًارة بَو باسودَوخ ياْ ِسو
بلشَيتةوة،  باسةوةي ياْ جةخيت هةةتواُشَيت ُلوَهداُةكةي بة طاُايي دوٓةسوةٓا بّ، بةَهلو بَو باسودَوخَيم كة ِسو

 ".  ئةوة بة ُاطوًاُي/طوًاُاوي بةجَيي بَٔيَوشَيت ياْ هةبشي
 
 :  ٓةقيكةتي ثَيضةواُةيي5.  4

ة آُةية، كة ئاًارة بَو ئةو ػت ٓةقيكةتي ثَيضةواُةييؼٌآْةقيكي"دا -ي "ٓةقيكي" و "ُاهة ثاَي ًَوداَه      
واية ُادةْ، ياْ ثَيضةواُةي ِساطةياُذُي ًةسجني، "ئةطةس طةط كولي ُةبووْ كة ِسودةكةْ، ياْ دةسدةبِش

 َٓوي بةئةوة،  يةكاُةوةْ،يٓةقيك باسودَوخة ثَيضةواُةي بة ذةتواُي ئَيظكاْ بؼلَيَِيت"، واتة، ئةواُةيُةي
 هة دةكشَيت، كة كاتَيم بَو ئاًارة باساُةدا كَوَوص"دا دةسدةبِشسَيّ، هةَ-ة هة "ئةطةستَيِع"ةو" فَوِسًي بةكاسَٓيِاُي

 ئةطةس" :وُةومن بَو بَوكشاوة، ئاًارةي كوَوصدا-ئةطةس هة طيٌاُتيلي ٓةقيكي و ػَيوةيةكي بة كاتةي ئةو ثَيؽ
  و دةكات، ِسابشدووكاتي  بَو مبضاُياية"، ئاًارة ئةطةس" هةخَودةطشَيت جياواصي ،"بلةَ ثشطياس ُيية بَوَ مبضاُياية،

 if Iكة بضامن ئةطةس" بِياتي ةَيهةط جياواصة ةًئة ،..." دةكات  I know thatكة دةصامن" ُاوةسَوكي هة يُلوَه

know that- ,"ٓةقيكةت ثَيضةواُةي ،"ئةوَي بَو دةضووَ...  كة اية،ومبضاُيبو ئةطةس" ػَيوة، ٓةًاْ بة 
  دةكات." I knowدةصامن" ُاوةسَوكي هة يُلوَه" مبضاُيبوواية ئةطةس" هةخَودةطشَيت

 
 : كاتةطَوسيي ًَوداَهةكاْ 6.  4

 توَيزيِةوةياْ بَوية دةكشَيت هة صَوس اليةْ و ِسَيطاوة وةكيةن ُني،  "ًَوداَي" طةباسةت بة توَيزيِةوةكاْ      
 ثَوهذةكشَيت:  َييتًَوداَه بة َٓوياُةوة كةوُِاطي، و كَوًةَهِاطي، وُة، صاُظيت دةسوبَو منو بلشَيت، باسةوةهة
 
 :  بِاخةي ٓةواَهي )كاسي( طةسةي كوَوصي1.  6.  4

 َٓوي بة كة ،هَيلذةدةُةوة جياواص ِسَوَهي ِساطتةوخَوو  طةسبةخَوْ، فَوَُوهَوجيلي ػَيوةيةكي بة ةكاًَْوداَه كاسة      
 ،َيذابَيتت اْيًَوداَه كاسي ِسطتةكاْ ٓةًووًةسد ُيية  ، ٓةسوةٓادةبيِشَيّ ةوةيكوَوصي طةسةي و ٓةواَهي ةيخبِا



 ًـوود يـاْ ًــؤداَهـَيـتـي
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 و دةهلَيت كاسةوة يةكةَ بة فَوَُوهَوجيلي بةػَيوةيةكي و تَيِع، ًَوسفيٌي هة يةيبشيت ٓةواَهي كاسي ةيخبِا
 بة دةػَيت كة، كوَوصي طةسةي و ٓةواَهيكاسي  ةيبِاخ َُيواْ هة جياواصي دةكات، دسوطت كوَوصي طةسةي

 و دةبيِّ، يكوَوص طةسةي ئةسكي كاسةكاْ كوسديذا هةئةوةية كة  ،بةُذبّ ثَيلةوة ًَوسفَوهَوجيلةَهي ػَيوةيةكي
ئةوةية، كة  اتدةك تَيذا ٓاوبةػي دياسيلشاو كوَوصي و ْ-ف ػتةي ئةو دةكةْ، ثَيؼلةؾ طؼيت بِياتي هة َيمجَوس

 ػوَيين، "كات"" هة ثَيلذَيت كة دةكات، ةدابِاخ هة ٓاوبةػي قظةكشدْ داَُيليوِسو ٓةس كةواتة ةكشاوْ،بةبِاخ
 .ٓةسوةٓا و قظةكشدْ" داويوِسو هة ٓاوبةػةكاْو " قظةكشدْ"،

 دةبةطتَيتةوة، ةوةبِاخ بة ةكاْيصًاُي دةسبِشيِة ثِشَوطةيةكة، "-epistemicصاُيِطةسايي" ةيبِاخ      
 ييةوة،كاتةطَوس وُةيةكيومن يؼاُذاُيُ و ِسَيلدظنت َٓوي بة "ةكاْيُاوي دةسبِشيِة ةيبِاخ" دياسيلةسةكاْ
 ثشطياس دةكشَيت، ،"ِاطيصاُاي فةهةك" ةوة(Lavandera, 1983:211-214)منووُةيةن، هة  ،دادةًةصسَيِّ

طوجناوة؟، ئةوةي ئاًارةي  "داِاطي"فةهةكو  "صاُا"ئايا "فةهةكِاطي صاُظتة؟" ثةيوةُذي هة َُيواْ كةطةكة وةن 
 ؟ و ٓةسوةٓآةية بووُي ِساطتةوخَودا فيضيلي دةقي هة بَودةكشَيت

و  دادةًةصسَيّ، ةكاُةوةًَوداَهتَيِظي  و ،دياسيلشاوةكاْ كوَوصة دياسيلةس، بةَٓوي ُاوةكاْ ػَيوة ٓةًاْ بة        
 و ُيؼاُة"" ييكاتةطَوس وةن لشاوييدياس كوَوصَيلي بة َٓوي طشَيذةدةْ، دياسيلشاوةوة داويوِسو بة ثِشَوطةكة

 ثِشَوطةي ييِساطت باسودَوخي ةكاًَْوداَه كاسة دادةَُيت، قظةكشدُةوة كاتي بة ثةيوطت كةثِشَوطةةوة تَيِع""
ةوة هة كاسة بةياسيذةكاْ بةَٓوي تَيلةآلوي ًَوسفَوهَوجيلةَهييدادةًةصسَيِّ،  قظةكةسةوة تَيِشواُيين هة دياسيلشاو

كاسة  بة جؤسَيم .ةطاصي، ِسَيضًاُي، و طيٌاُتيم هةَ باسةوة طشُطّوػواتة، ةكاْ جيادةكشَيِةوة، يكاسة فةسٓةُطي
وُة كاسي فةسٓةُطي ومن، بَو ، كة ذوكٌي فَوِسًي ُادياسيلشاوي كاسَيليرتاسيذةكاْ ئاًارة بَو كاسَيم دةكةْبةي

ٓا كة وةن ، و ٓةسوة"ذةصكشدْ"، "ويظنت"، "َٔيِاْ"بةدةطت، "ٓيواخواطنت"، "َيِذاْبةَه"، "ثاساطنت"دةكةْ، 
 وُة:منو ،  بَوكاسدةكةْ ياسيلشاوةكاْد-اُذا هةطةَي فَوِسًي كاسة ُايةهة كاتي كَوبووُةو كاسة ياسيذةدةسةكاْ

  طةيشى)دةطريا" جياواصة هة "ثَييذةَهَيٍ, هةاليةْ ثَوهيظةوة  ٍ، هةاليةْ ثَوهيظةوة طريا،"بةَهَيٌِذا، كة ثَيي بَوَي
Nielson, 1990:16 - 18بلة  .) 

 
 – Khomutova, 2014: 396)بة ػوَيّ  جياواصي هة َُيواْ "ًوود" و "ًَوداهَييت"  :7.  4

 دا(398
ٓةقيكـــةت" و " َُيـــواْ هـــة جيـــاواصي بـــة يثةيوةُـــذي َييت"ًـــوداَه" ييكاتـــةطَوس وةن ًـــوود"" ييكاتـــةطَوس .1

 ئـةوةي  وةن وةسدةطريَيـت  وا جـاس  ٓةُـذَيم " ًـوود " "ُآةقيكةت"ةوة ٓةية، هة ضواسضَيوةي تيَوسي طؼتيذا،
 كاسةكاُـــةوة ٓةيـــة طــةس  ةكاْ"ييـــًَوِسفَوهَوجي" ُيؼــاُة  بـــة ثةيوةُـــذيو  بَيــت،  َييت"ًـــوداَه" وةضةبةػــي 

(Palmer, 1986)،  ٓةيـة، بـة ػـَيوةيةكي     يـةوة َييت"اْ بـة "ًَوداهَ يٓةًوو ئةو ِسوخظاساُةي، كة ثةيوةُـذي
 ػـَيوةيةكي "صاساوةيـي" يـاْ "طـيِتاكتيلي" يـاْ ٓـةسدووكياْ و       ي ُيؼاُةُةكشاوْ، بةَهلو بةًَوسسفَوهَوجيلةَه



 خــؤػـــِـاو عــةصيـض ذـةًـةئـةًـيـّث. د. ًـةذـٌـوود فـةتـرـوَهـاَل ئـةذـٌـةد     َ. 
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 "َييتًـَوداهَ "ًي تَيلةَهي ئـاًَيشي دةسبـِشيين   ةةَي طيظت، بَوية دةبَيت ًاًةَهة هةطهةو ضواسضَيوةيةدا كاسدةكةْ
 بلشَيت. 

طيٌاُتيلي"، هة كاتَيلذا "ًوود" داُةيةكة هةو ئاًَيشاُة، بـة  -ئةسكي- ةكييَييت" بشيتيية هة "كاتةطَوسي"ًَوداَه .2
ي ًـَوداهَ  ػـَيوةيةكي فَوِسًـاَهي هَيلذاُـةوة هـة     دةكشَيت بـة  و َيتييةين ًَوداَهي دةسبِشيواتايةكيرت "ًَوسفَوهَوجيلةَه
 بة جيا بة ئةجناَ بطةيةُشَيت. سن" ئة "صاُيِطةسايي" و "بةَهَيّ و

بــة ُــَوسةي خــَوي بشيتييــة هــة دةسبــِشيين  "ًــَوداَهَييت"َ آلدةسبــِشيين كــشدةوة يــاْ باسودَوخَيلــة، بــة "ًــوود"  .3
ةكاُـةوة  هـة ًـةوداي كـاسة ًَوداهَ    "َييتًَوداَه"ُاضاسي/صةسوسةت"، و "ًةسجي". دةتواُشَيت بة"هةواُةبووْ"، "

 .دةسبرِبدسَيت

"ُــاصةُني ثَيويظــت ُييــة هــة   بــةكاسدةَٓيِشَيت، هــة ذاَهــةتي "بــةَهَيّ و ئةسكــذا"دا ا يتــةُ  ي ُــةسَييكاتــةطَوس .4
 :وُــةودةطَوِسدسَيــت بــة "تــواُني" بــَو من "ثَيويظــتة"  "صاُيِطــةسايي"داهــة ذاَهــةتي  ئَوفيظــةكة بَيــت"، بــةآلَ

 ةكةدا بَيت". ظ"ُاصةُني ُاتواَُيت هة ئَوفي

و ي ِسووْ يَ بـة جيـاواص  َييت" بةكاس دةَٓيِشَيّ، بةآلصاساوةي "ًوود" و "ًَوداَهةوة، (Palmer,1986-7)بةالي   .5
"رًـاسة" و "رًـاسدْ"، هـة    ة ٓاوتا دةكات بة جياواصي هـة َُيـواْ "تَيـِع" و "كـات"،     يصيادياسةوة، "ئةو جياو

 ية". ياُةي طةسةوةدا يةكَيلياْ "ِسَيضًاُي" و ئةوةكةي تش بريي "طيٌاُتيليةن هةًٓةس
َييت" دةكاتــةوة، هــة " ِسَيضًاُييــة، ضــوُلة جــةخت هةطــةس "ًــَوداهَ ًي "ًــَوداَيةطيظــت ،ًيةي طيظــتيجيــاواص .6

تـةواوي   و ٓةُـذَيلي تشيؼـياْ بـة   كاسدةكـات  ي ثةساوَيضي" "ًَوداَهوةن ا يصًاُذا، فَوِسَ ٓةْ كة واتاكاُياْ تةُ
 ,Palmer)اْ ٓةيـة،   يةتيًي ِسَيضًـاُي ًَوداهَـ  ةسبةي صًاُةكاُي جئاْ جَوسَيـم هـة طيظـت   " ُني، صؤ"ًَوداَي

 ًاُة بة طَي ِسَيطاي جياواصةوة دةُاطَيَِيت: ئةو طيظتة (1986:7
 :وُـة وِسَيضًاُي دةكـشَيّ، بـَو من   تَيلِشايي بة طيٌاُتليذا بةًي ةػَيوةي جياواص هة طيظت ، صًاُةكاْ بةيةكةَ

"، بـةِسَيضًاُي دةكـةْ، تـا جـةخت هةطـةس ئـةو ػـتة بلةُـةوة، كـة          طوتصَوس صًاْ "ِساثَوست داْ"، "وتت و وات
ُييـة(، وةن ئـةوةي هـة ِسوخظـاسي      وابةطـتة وتشَيت بَو قظـةكةس وتـشاوة، )هةبةسئـةوة، بـة ٓةقيكةتةكـةي      طدة

ي جيـاواص  َيت كَيَوطةي طيٌاُتيلي بة ِسَيطا، دةػدووةَتي" و "ضَوُيةتيذا" ًاًةَهة دةكشَيت. ضةُذيةي "ًَوداَه
ُةي دياس هة ًـوودي التيِيـذا   وئاًَيشي ِسَيضًاُي جياواص بةكاسدةَٓيِشَيت: منو طَييةَ،َ ِسَيلبدشَيت، يظتةبَو ط

 وةسطرياوْ. (Steele et al, 1981:21)ي كاسي هة ئيِطويضيذا ٓةْ، ئةواُة هة و ًَوداَه
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 .Epistemic vs(5)  : جياواصي هة َُيواْ ًَوداَهَييت صاُيِطةسايي و بةَهَيّ وئةسن8.  4
(6)

Deontic 

Modality  
جةخت  ةكاْدةكات، ًَوداَه ُاضاسي""بة  ياْ "صاُياسي"، "ةواُةبووْه" بَو ئاًارة "صاُيِطةسايي" يًَوداَه .1

 ياْ هَوجيم هة ػتَيم بة طةباسةت دةكةُةوة،بريكشدُةوة  و هَيلذاُةوة تشي كشدةوةي، "َيِحأْٓةَه" ،هةطةس
 هةو كةُةوةدة ِساطةيةُشاو طةسةجناًي هة بةدةطتَٔيِاُي ٓاوبةػي كة ،ذابريكشدُةوةيي كشدةوةيرتي ٓةُذَيم

، بةَهَيّ و ئةسن"" يًَوداَه بةكاسَٓيِاُي ةكاُييكاسيطةسي هة يةكَيم هةخَودةطشَيت. ةكةًَوداَه كة ِسطتةيةي،
 ئايا دةثشطني تَيذا ِسوودةدات، ةكةيًَوداَه ِسطتةيةي ئةو ِساطيت بَو قظةكةس وابةطتبووُي الواصي هة ةيبشيتي
 ئةو ياْ ئيوتيضاًاتةكاْ" بلةْ؟" و "ثةمياْ" ،"بةَهَيّ" الواصي بَو ئاًارة تا ئةوةية ةكاًَْوداَه ئةسكي
، " الواصطةسايي"صاُيِي وُة بَو ًَوداَهومن ؟ي تشةًَوداَه واتاي ِسوخظاس و ٓةُذَيم َيلةوتينِس بةسٓةًي ةيالواصي

دُي بةسصتش، "دةبَيت ئَيظتا هةوَي الواصتش و طوًاُاوي، "دةػَيت هةوَي بَيت"، ضاوةِساُلش ةوَيبَيت"،"هةواُةية ه
    . بَيت"بَيت"،  ياْ يةقني و و بَيطوًاُي "ثَيويظتة ئَيظتا هةوَي

 دةسدةبِشدسَيّ، ةوةيكاسي ييًَوسفَوهَوج َٓوي بة ًوداَي"" ةكاُييكاتةطَوسي دوُيادا صًاُةكاُي يصَوس سبةيؤص هة .2
 ُيؼاُةي وتشَيتطدة ثَيياْ ئةوة بووْ، بة خوستي صًاُةكةدا هة ُةًَوداآل ةيكاسي ُيؼاُة ئةو ٓةس كاتبَوية، 

 و  "ػةستي"بة  و "ًةسجي" وةن ةكاُذايئةوسوثي صًاُة ٓةُذَيم هة" ًوود" دياسةكاُي وُةومن ًوود"،"
ِسَيضًاُي ًاًةَهة و وةن  ًوودي/كاسي ييًَوسفَوهَوجئةوة ثَييذةطوتشَيت  ت، ئاًارةياْ بَو دةكشَي (7)"ٓةواَهي"

 (.بلة Elliott, 200طةيشي ) دةكشَيت
ْ  ئـاصادي " هـةبواسي  هةواُـةبووْ" " جةخت هةطـةس  ،بةَهَيّ و ئةسن"" ييَيتًَوداَه .3 بـَو   دةكاتـةوة، دا "ِسةفتـاسكشد

بـة بـاثري دةدسَيـت كـة      اِسَيطـ " ،بـِشوات"  دةتواَُيـت  بـاثري " ،"ئةسن"  و "ثَيذاْاِسَيط" ،"تواُادابووْ"هة وُة،ومن
فـةسًاْ   بِشَويـت!"   ثَيوطـتة " ،دةكات طةياُذُي كاس ياْ ِسةفتاسَيم، داواي بة ئةجناً"تبِشَوي دةبَيت" ،"بِشوات

 "بــةَهَيّ ئــةسن"، و ييَيتًــَوداَهٓــةسدوو  بــَو وػــة ٓــةًاْ، دةكشَيــت كوسديــذا هــة بــة كشدُــي كاسَيــم دةكــات، 
ــةسايي" ــةكاسب "صاُيِط ــات َٔيِشَيّب ــةو ك ــة ، ئ ــة واتاك ــةوة ه ــذةَٓيِح دةقةك ــاثري" شَيت،ٓةَه ــتة ب ــتا ثَيويظ  ئَيظ

بــةَهَيّ و ئــةسن" " ،"هَيشةبَيــت ُيــوةِسَو طــبةي ثَيويظــتة بــاثريصاُيِطــةسايي و " بــة خوَيِذُــةوةي ،"هَيشةبَيــت
َُيــواْ ئــةو كاساُــةي، كــة ذــوكٌي بــةٓاي ِساطــيت  هــة"صاُيِطــةسايي" و "ئــةسن و بــةَهَيّ"، جيــاواصي هــة َُيواْ
ئــةو  ُاُــةت خــشاثرت بَيــت" و ئــةو كاساُــةؾ، كــة دةػــَيت بــاسودَوخي كوسدطــتاْ تة"ُــة، ودةسدةبــِشْ، بــَو منو

 :ُةوبَو منو ةكةْ، كة ثَيويظتة ِسَيطاثَيذساوبّ،ئةو ػتة د اُة ًاًةَهة هةطةَييةياْ ُيية، بةَهلو ئةًتايبةمتةُذي
ييـة هــة  دا كـة طةسضــاوةكةياْ بشيت "ويظــت"يـاْ   "ضـَوُيةتي "َيَوَيت"، يـاْ هةطــةَي  ٔ"دةػـَيت ػـاسةكة بــةجَيب  

                                               
  تي دةكات.طوجناوية ثوةي ياْ صاُياسي بَو ئاًارة ئاوةَهِاوة،  (5) 
(6)

 ةوة ٓةية. يئةخالقي بريي وةن ئيوتيضاَ و ئةسن بة ييثةيوةُذ  
(7)

 .دةسدةبِشَيت طادة ٓةقيكي يطوتَِيل و دةسبِشيّ كة ،كاسي ًوودي بَو ئاًارةدةكات  
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"بـاثري دةتواَُيـت بـة ػـاخةكةدا      :ُـة ودايِـاًيلي،  بـَو منو   يَيتيبَوكشاوي فشَيضي ُاوي بلةسي ياْ ًـَوداهَ ئاًارة
  (. بلة Nielson, 1990: 18 َهطةِسَيت" )طةيشي  ٓة

دةػَيت هة ٓةسكاتَيلذا بَيت، بَيت )بَو الًاْ( "صاُيِطةسايي"  دةػَيت قةَهةًةكةي ًّ قةسص بلةيت"بةَهَيّ و ــ 
 ئةسن"

ثَيلةوةٓاتِياْ هةطةَي ضاوطي  ظتى"صاُيِطةسايي" و "بةَهَيّ و ئةسن" جياواصْ طةباسةت بة تواُ ىًَوداَه .4
 ؼاُذةدةْ.   ُيكاسةكاُي يةكةَ ُاطِوسداسكشدْ  بة واتاي ِسابشدووة و ثَيشفَيلت

ليت ئةطجَي ِسووداْ و ِسووُةداُياُة هةطةَي ،" جيادةكاتةوة"بةَهَيّ و ئةسنطةسايي" هة ئةوةي "صاُيِ .5
 .(Nielson, 1990:20)  ثِشَوطشَيظعذا

 قةَهةًةكةي ًّ بَيت. هة واُةية خةسيلي قةسصكشدُي          بَيت هةٓةس كاتَيلذا.هةواُةية خةسيلي ٓاتِــ 
 
 
  Epistemic and root Modals سانيهطةرايي و رِةطي موَدالَةكاى  : 0 . 5
 

 :  هة َُيواْ كوسدي و فاسطيذا1.  5
ةي كاسي ًَودَيشُذا، بشيتني هة بِاخفاسطي ةكاْ هة كاسة ًَوداَهةوة "Farrokhpey  (1979:65)الي بة      

ػَيوةيةكي  ، بةقظة هةطةس كاسةكاُي ئيِطويضي دةكات ٓةًاْ واتا و ػَيوة ( بةRoss, 1967ِسطتةي طةسةكي، )
 ةكاُي كوسدي وةن فاسطي بةطةس دوو جَوس/بابةتذا دابةؾ دةبّ: طيِتاكتيلي كاسة ًَوداَه

ةوة، ,Hofmann)  (1966اليةْ و صاساوةكة هةٓةسدو ،( ِسةط2و ) ًَوداَهي "بةَهَيّ و ئةسن" (1)
 َٓيِاُيْ، واتاي طَي جَوس هة بةكاسFarrokhpey ُةي خواسةوة ٓاوػَيوةي ِسطتةكاُيئةو ِسطتا بةكاسٓاتووْ،

 ئةو طَي ًَوداآلُة هة تَيطةيؼين "ِسةط و بةَهَيّ و ئةسكةوةْ": 

 ًَوَهةتجَيذاْ(  / ثَيذاْاِسَيط )ِسةط،                             تَو دةتواُيت بِشَويت.  .1

 بةَهَيّ و ئةسن( / سَيتَيضووْ / )هةواُةبووْ       .دةتواَُيت ئَيظتا كاسةكةي تةواوبلات .2

  )طوجناو/ ػايظتةو ثِش بةثِش ِسةط(طوجناو ُيية ئةو كاسة بلةيت.                .3

   َهَيّ و ئةسن()هةواُةبووْ / بة                          .دةػَيت ئَيظتا بِشوات .4

  بةَهني و ئةسن(  / )ثَيوطتبووْ                       .ثَيويظتة  ئَيظتا بِشَوَ .5

 بةَهني ئةسن( / َيِحأْئةو ئَيظتا  ثَيويظتة ِسَويؼتبَيت.           )ٓةَه .6
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 (6داياطشاًي )

 

)تةظاُظتةْ( بة واتاي  tavanestanكاسة ًَوداَهةكاْ دةبّ بة دوو بةػةوة، واتاي "ِسةط" وةن ئةوة هة       
 "بايظتةْ"بووْ"، و ٓةسوةٓا "ػياْ" و "هةواُة )ػايظتةْ( بة واتاي )فيت /طوجناو(  shaystanثَيذاْ(، ا)ِسَيط

 بة واتاي "ٓةَهَٔيِحاْ".  

 : "بةَهَيّ و ئةسن"ي يةكاُي كاتةطَوسيتايبةمتةُذي
قظةكةس ػتَيم  تيي ِسطتةكةدا دةكات، هةَ بواساُةداِساط ًاًةَهة هةطةَي بةٓاي "بةَهَيّ و ئةسن"ي ًَوداَه (1)

 ػتَيم طةباسةت بة بلةس بَوَيت.  ذابةػي كاسي ي هةي ئةو ِسطتاُة دةَهَيت هةبشي ئةوةيطةباسةت بة بةٓاي ِساطت

كاتَيم باغ دَيتة طةس دةسبِشيين "بة ُاضاسي" ئةو فشةواتايييةي طةباسةت بة كةسةطتةيةكي صًاُي     
ت طشُط ُيية، جياواصي هة َُيواْ "ِسةط" و "صاُيِطةسايي" بة دياس و ِسووْ و ئاػلشا دةًَيَِيتةوة، بَو دةطوتشَي

(دا واتاي الواصي )ِسةطي( "بة 2(دا واتاي ِسةطي "بةَهَيّ"، و  "ئةسكي طةسػاْ"دةسدةبِشَيت، هة )1منووُة، هة )
 يِطةسايي دةسدةبِشَيت." صاnecessityُ-(دا بةُاضاسي3ُاضاسي" دةسدةبِشَيت، و هة )

 )ِسةط(           )أ(   ثَيويظتة ثَيؼِيوةِسَو ُاًةكة بِووطيت.    

 )ِسةط(               قوتابييةكاْ ثَيويظتة ِسةصاًةُذيي بةِسَيوةبةس وةسبطشْ.)ب(        

 )صاُيِطةسايي(     )دةبَيت( ٓةآلًةمت بَيت. )ث(   ثَيويظتة /           

دةػَيت ٓةُذَيم تَيلةآلوي طةباسةت بة جياواصي هة َُيواْ "ِسةط" و "صاُيِطةسايي"دا ببيين، كاتَيم       
طةباسةت بة "هةواُةبووْ" بةكاسبَٔيِشَيّ، منووُةكاْ ئةوة ُيؼاُذةدةْ كة )أ( جياواصيي طيٌاُتيلي هة َُيواْ 

الواصتشة هة ٓةس جووت ًَوداَهي  "ِسةط" و "هةواُةبووُي صاُيِطةسايي"، تا ِسادةيةكي بةسضاو
"ِسةط/صاُيِطةسايي"يةكي تش،  )ب( كاتَيم، ٓةًاْ فَوِسًي صًاُي ٓةسدوو "ِسةط" و " هةواُةبووُي صاُيِطةسايي"، 
دةسدةبِشْ منووُةي يةكطشتِةكاْ دةػَيت باوبّ، )ث( كاتَيم فَوِسًي صًاُي بة صَوسي خوَيِذُةوةي "ِسةطي 

 وَيِذُةوةي "صاُيِطةسايي" ضاوةِسواْ دةكشَيت، كة "تواُني" طةػةثَيبذات. هةواُةبووْ" دةسدةبِشْ، خ
 

 هة َُيواْ "ِسةط" و "بةَهَيّ و ئةسن"دا      : جياواصي2.  5
ةوة جيــــاواصي هــــة َُيــــواْ "بــــةَهَيّ و ئــــةسن" و "ِسةط"دا، ,Farrokhpey) 69-1979:67) الي بــــة      

طـتةيتيغ" و هـة اليةكـةي تـشةوة هـة َُيـواْ       -ِسوخظـاسي "طـتةيتيغ" و "ُـا   ثةيوةُذييةكي ديـاس هـة َُيـواْ واتـاي     
 :"ِسةط" و "بةَهَيّ و ئةسن"دا ٓةية، بَو منووُة

 طتةيتيغ   -ِسةط ُا اثَيذاْ ،ِسَيط              وةآلًي  ثشطياسةكاْ فَيشبَيت mi-tavanest-o عةهي دةتواَُيت  (1)
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 طتةيتيغ. –ِسةط اثَيذاْ ، ِسَيط                                 عةهي دةتواَُيت وةآلًي ثشطياسةكاْ بضاَُيت.  (2)

طـتةيتيغ" ٓةيـة، تـا واتـاي ِسةطـةكاُياْ بطواصسَيتـةوة، و وةن كـاسي        -اْ بـة "ُـا  يكاسة ًَوداَهةكاْ ثَيوطـتي  ( أ)
طـتِةوةي  "تَيجةِس" هَيلذةدسَيِةوة، ًَوداَهةكاْ هة ِسطتةي دواتشدا كاسي طتةيتيغ دةخواصْ ئةطةس ًةبةطـت هـة طوا  

ِسةطي ًَوداَهةكاْ وةن كاسي تَيجـةِس هَيلذةدسَيِـةوة هـة ِسطـتة بِاخةيييةكاُـذا،  ًـَوداَهي        "صاُيِطةسايي" بَيت، واتاي
 "بةَهَيّ و ئةسن"ةكاْ تَيِةثةِسْ هة ِسطتة بِضيِةيييةكاُذا.   

 ُةية ئةًِشَو بَيت.// عةهي هةوا   .//  عةهي هةواُةية/دةػَيت بِشوات  .عةهي ثَيويظتة صيشةن بَيتــ 
ًَوداَهــةكاْ بــة ًةبةطــيت طةياُــذُي ػــيت جيــاواص بــةكاسدةَٓيِشَيّ، جيــاواصي هــة َُيــواْ "ِسةط" و "بــةَهَيّ و       

ةوة هــة واتــاي "بــةَهَيّ و ئــةسن"، "ًَوداَهــةكاْ"، "بــاسودَوخي  Hufmann (1966-248)ثــةمياْ"دا، بــة ثَيــي 
"ًَوداَهـةكاْ" بِيـاتي ِسووكةػـي     .ةس" طـةباسةت بـة ُاوةسَوكةكـة دايـة    صاُياسي"، "باوةِس"، و "باسي طةسجني قظةك

"، دةكةُـةوة. بـة   ظـت بلةسي ِسطتةكة دةطَوِسْ، كة جةذت هةطةس "خواطت"، "بةَهَيّ"، "ئةسكي طةسػـاْ"، "تواُ 
ثَيـذاْ" يـاْ "هـة    اةوة "تواُني" وةن ِسةطـي ًـَوداَي ًاًةَهـةدةكشَيت، كاتَيـم هـة دةسبِشيِةكاُـذا "ِسَيط      Collinsالي 

"تـواُني"    Pullum & Wilson (1977:784)الي كةطـاُي تـشةوة بـَو منووُـة،     تواُـادابووْ" دةسبرِبَيـت، بـة   
    :وُةٓةُذَيم جاس ُادياسة، هة َُيواْ هَيلذاُةوةي "بةَهَيّ و ئةسن" و "ِسةطذا"، بَو منو

 )بة دوو هَيلذاُةوةوة(     ػَيشةكة بلورَيت،        دةتواَُيتئاصاد  (1)
 )واتاي ِسةط( كوػتين ػَيشةكةي ٓةية.   ظيتتواُئاصاد  ( أ)

 ئةوة ِسووبذات، كة كةطَيلي وةن ئاصاد  ئارةَهَيم هة وَيِةي ػَيشدا بلورَيت. دةػَيت ( ب)

(Steele, 1981:38)  واُني" هَيلذةداتةوة، و دةَهَيت:بة ػَيوةيةكيرت "ت 
 ا ًيوَيم ًةهةبلات.هة دوو دةقيكةد  دةتواَُيتُةسًني  ( أ)

( وةن ئةوةي ًَوداَهَييت دةسبرِبَيت ًاًةَهـة ُاكشَيـت، ضـوُلة ئـةوة     ظت"تواُني" بة واتاي )ضاوةِسواُلشاو، تواُ      
"جةخت هةطةس "هةواُةبووْ"ي باسودَوخةكة ُاكاتـةوة، كـة ِسطـتةكة دةسيـذةبِشَيت، بـةَهلو صيـاتش "هةواُـةبووْ"        

ثَيــذاْ" بطواصَيتــةوة. كةطــاُي وةن ادات", "ِسةُطــة" ًَوداَهــة، تــةُيا، كــة "ِسَيطبلــةسي ػــاساوةي ِسطــتةكة ُيؼــاُذة
Boyd & Thorne (1969)  وةنSteele   تواُني" وةن ًَوداَي هةبةسضاو دةطشْ، كاتَيم، كة وةن فـَوِسًَيلي"

"بـةالُي كةًـةوة طـَي    ثَيذاْ" دةبيِشَيت، بة الي ئةواُةوة دةتواُشَيـت  اجَيطشةوة بَو "ػياْ" بة تَيطةيؼتين "ِسَيط
 ًَوداَهي "تواُني" جيابلشَيِةوة، هةواُة:-ُا

 وةن هةواُةبووُي بلةسي: وةن هة، "ُاصةُني دةتواَُيت هة طةسوي ًيوَيلةوة ًةهة بلات".   تواُني (1)

 طوَيٍ هة ًَوطيكا بَيت".  وةن ُيؼاُةي "ثِشَوطشَيظعي ئةطجَيلت": وةن هة "دةتوامن تواُني (2)

 دةػَيت ضؤأل بَيت".  كة"ئةطجَيليت تان و تةسا/ثضِش ثضِش، وةن هة "ئآةُطةوةن ُيؼاُةي  تواُني (3)

Palmer (1979, 115)    :وةطفي بةكاسَٓيِاُي "تواُني" دةكات 
( دةتواَُيـت دسَوي  3( دةتـوامن ًـاُط ببيـٍِ.                   )   2دةتواَُيـت طـةدكيوَو بةسصبلاتـةوة.        )    (1)

 طةوسة بلات.
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 (81٥2)كانونى يةكةمى (،٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (١8)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

( تايبةًةُذَيتيي "تواُني" ُيؼاُذةدات، 3( ٓةطتلشدْ، و )2( دا "تواُني"  واتاي "هةباسدابووْ"، هة )1هة )        
ــة.      ــةكاسَٓيِاُي ٓةي ــاْ ب ــا ي ــَي وات ــة ط ــةس   ,Perkins) (1982:25كةوات ــت ئةط ــَو ) at timeدةَهَي ( 2( و )1ب

 صيادبلشَيت هَيلذاُةوةي تايبةمتةُذي وةسدةطشْ. 
َوداَهة "ِسةطةكاْ" طشوثَيلّ، كة بة ػَيوةيةكي طيِتاكتيلي هة ًَوداَهـة "صاُيِطةسايييـةكاْ" جيـاواصْ، "هـة     ً       

كاتَيلذا ٓةبووُي بةساوسدكاسيي جياواصيي طيِتاكتيلي، هة َُيـواْ ًوداَهةكاُي"بـةَهَيّ و ئـةسن" و "صاُيِطـةسايي"     
ْ      بة بـَو   ، Agent-oriented and “speaker-oriented   دةطٌـةْ ثَيؼـِياصدةكشَيت"، جيـاواصي هـة َُيـوا

 منووُة:

ابووَُيم بلات، ئـةو كـات   ظتذ"كاتَيم "تواُني" بة ػَيوةيةكي دايِاًيلي بةكاسدةَٓيِشَيت تا دةالهةت هة تواُ       
دةُاطــشَيت، ٓــةس كــات بــة    agent-orientedئاًــارة بــَو تايبةمتةُــذيي كاسكــةسَيم دةكــات، بَويــة ئــةوة وةن  

يةكي "بةَهَيّ و ئةسن" بةكاسٓات تا ًَوَهةتذاْ ُيؼاُبذات ئةوة هةواُةبووْ دةسدةبِشَيـت، كـة هـة قظـةكةسةوة     ػَيوة
 .(Mouton, 2015:1342)دةُاطشَيت،   speaker-orientedبةسصدةبَيتةوة هةبةسئةوة وةن 

"، "ئـاسةصوو" و "ًةبةطـت"،   "طةسصةُؼـيت  وُة:وودةدات، بَو منوًَوداَهي "ًةسجي" هة صَوسبةي بِياتةكاُذا ِس      
و ٓاوبةػي هة طيفاتي طيٌاُتيليذا دةكات، فَوِسًة"ًةسجي"يةكاْ بة ػَيوةيةكي دياس ُيؼـاُةكشاوْ، وةن ئـةوةي   

ةكاُـةوة، كـة   بـة ثَيضـةواُةي ٓةواَهيي   ُاكةُةوة، كة تَييـذا  ِسوودةدةْ،  ي ُاوةسَوكةكاْيجةخت هةطةس بةٓاي ِساطت
 ةسجي" بة َٓوي ِسوخظاسة ئاَهَوصةكاُياُةوة دياسيذةكشَيّ و هة صَوس صًاُذا دةبيِشَيّ. ًَوداَهي "ً ُيؼاُةُةكشاوْ،

ــَوِسًي "ًــةسجي"        ــواْ ف ــة َُي ــاواصي ه ــةو      جي ــة، كــة دووةَ بــة ػــَيوةيةكي طؼــيت ه و "ٓيواخــواصي"، ئةوةي
ــت " يــدةسبِشيِاُــةدا بــةكاس دةَٓيِــشَيّ، كــة ُادَهِيايي  ــي دةطوتشَي  ,Fortson)ٓيواخــواصي"، اْ ثَيوةديــاسة، و ثَي

ــةسجي" دوو         (2004 ــة، "ٓيواخــواصي" و "ً ــاسَيلي ثَيويظــت ُيي ــةدا ب ــةو دوواُ ــواْ ئ ــة َُي ــاواصي ه ــت: جي دةَهَي
وةكيةكي  ئةو دوواُة  ّ،كاتةطَوسيي هَيلحيا و طةسبةخَوْ، بَوية بة ػَيوةيةكي طيٌاُتيلي هَيلحيا ثَيؼلةؾ دةكشَي

ِسابشدوودا بةدي بلشَيّ، ئـةوةي ٓةيـة بِشَيلـي     و ِسابشدوو-فَوِسًي ُا هة ٓةسدوو وة وا دةكاتةهة ِسووي ًَوسفَوهَوجيي
ــ -دَهِيايي هة تةًةُيذا دةسدةكةوَيت، بة تايبةت هة تَيِظي-صَوس هة ُا ة وا دةكــــات بــتــواُــَيـــت   ةًِسابشدوودا، كة ئـ

 ةوة،(Mouton 2015: 1344)هـة   (Palmer, 2001:204-207)ُــاوةسَوكــي طـيـٌــاُــتــيـــلي ًَوداَهي بطواصَيتةوة 
 ( داية.أِسطتةيةن كة ًةسجي بة جيا و جياواص و دياسي تَيذا بةكاسٓاتووة، هة )

 طووسَ هةطةس ئةوةي، كة دةبَيت ئةوة بلات.  ( أ)

و  دةسدةكةوَيت،دا ي "ًةسجي" هة دةسبِشيِةكاُي تشيؼذا، بَو منووُة، دةسبِشيِةكاُي تَيِظي ِسابشدووًَوداَه      
دا دةسدةكـةوَيت.  ي وةٓـا " = "بووْ" تاكة كاسَيلة، كة بة ػَيوةيةكي ًَوسفَوهَوجي جيا هة دةسبِشيَِيلـ beكاسي "

 دا بة ًةبةطيت جةختلشدُةوةية هةطةس ُادَهِيايي:ي وةٓابةكاسَٓيِاُي تَيِظي ِسابشدوو هة دةسبِشيَِيل
 ذةصدةكةَ هةوَي بووًاية.  ( ب)
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 و ناوبةند ثةيوةنديي كاتةطوَريية سمانييةكاى :  ثوَلكزدى0.  6
 

 ي طيٌاُتيلييةوةو: هة ِسو1.  6
 تييــة طــيٌاُتيلييةكاُياْةهةطــةس ٓاوبةػــي هــة تايبةمتةُذيثــَوهلشدُي كاتــة طَوسييــة صًاُييــةكاْ، ئاطــايي        

ٓةُطاوةكاُذا جياواصْ هة كشاوْ، ضوُلة بة ٓةًاْ "واتا" دةطتِاكةوْ، و دواتش دةبيين هة ٓةس ٓةُطاوَيم هة بيِا
ذا، هــة بــواسي ثــَوهلشدُي كاتةطَوسييــة صًاُييةكاُــذا، دوو ٓــةُطاو ٓاوبةػــي دةكــةْ، " ٓــةُطاوي لــيــةكرت، هــة كاتَي

يةكــةَ، ديــاسيلشدُي ٓةُــذَيم كاتــةطَوسيي صًــاُي هــة صًــاُي جيــاواصدا، و ٓــةُطاوي دووةَ، ديــاسيلشدُي ئــةو          
 ْ  ، ئـةوة هـة الي   (palmer, 1986:2)ػـتنب هـة ٓـةًوو صًاُةكاُـذا"      كاتةطَوسيياُة وةن ئةوةي بة طؼيت ٓـةًا

(Thrane, 1983:155)     ــتة ــايي" دوو ئاِساطـ ــتةًي "ٓاوتـ ــت، طيظـ ــا"، و دةَهَيـ ــَوهي ٓاوتـ ــت "ثـ ــي دةطوتشَيـ ثَيـ
وةسدةطشَيت، ٓاوتايي بة ػَيوةيةكي كةستي هة بواسي "واتا" هة َُيواْ طيظتةًي صًاُي بة بةساوسد بة صًاُيرت، بـة  

، كـة ئـةوة صَوسجـاس    ٓةُذَيم وةسطَيِشاُـي ٓاوتـايي ِسووبـذات   يبةت هة ُةبووُي صاساوةي ٓاوبةؾ، ئةو كات دةبَيت تا
َيت، كة ثَيِاطةي بَيضيـاد و كـةَ   ذةكةوتةُاُةت هة بواسي واتاػذا صَوسجاس ِسَيل ،بةسةو ثِشاطٌاتيم طِوس دةبةصَيَِيت

 و تةواو بة دةطتِةيةت. 
 

 Diontic Modality(8)َيّ و ئةسن : ًَوداهَييت بةَه2.  6

ثَيذاْ ياْ طابِشياس و ثةمياُةكاُي قظةكةس دةسدةبِشَيت طةباسةت بة بةَهَيّ، )ًَوِساَي ياْ كَوًةآليةتي( ِسَي      
ئةسكي  Palmer (1986) ،"ثَيويظتة/دةبَيت"ةوة دةسدةبِشدسَيّةكاُي وةن هَيطشتّ، بة َٓوي كاسة ًَوداَهطاِسَي

كة ًاًةَهة هةطةَي كاسيطةسيي، "كشدةوة"، "باسودَوخ" ياْ ي "بةَهَيّ و ئةسن" هةوةدا كوستذةكاتةوة، يًَوداَهَيت
خواسدُةوة كشدةوةي "جطةسة" ياْ "عاسةق" ، بَو منووُة، ٓةوَهذاُي قظةكةس تا كاسيطةسيي"ِسووداوةكاْ"دا دةكات

 كاُي بلات.هةطةس بَو َُيشدساو ضةقبلاتةوة و  ثاسَيضطاسي هة تايبةمتةُذيية
ــة      ( أ) ــذة ه ــةوة.   )ب(  فةسًاُ ــتاُة دووسبلةوَيت ــةو ػ ــةًوو ئ ــاثري هةٓ ــتة ب ــت   ثَيويظ ــذا دةبَي ــاتي خَوي  (9)ك

 ٓةوَهبذات. 

تـةواو و طـةسبةخَودا دابـةؾ     ىةكاْ، تا ِسادةيةكي صَوس ُاتواُّ بة طـةس دوو جـَوس هـة "ًـَوداَهَييت"    كاسة ًَوداَه      
ي صَوسيــاْ ٓةيــة و هةاليــةكيرتةوة ئــةو دةقــةي تَييــذا  تووُــةِسةفتاسةكاُيــاْ ًشيةكــةوة واتــا و بــنب، ضــوُلة هــة ال

 ِسوودةدةْ كاسيطةسيي خَوي ٓةية هة طةس دياسيلشدُي جَوسي ًَوداَهَييت، وةن هة "ثَيويظتة" هة )ث( و )ت(دا. 
 بةَهَيّ و ئةسن( بِشَويت.     ) ( تَو دةتواُيت ئَيظتا)ث(  باثري ثَيويظتة ياسًةتيٍ بذات.  )صاُيِطةسايي(       )ت     

 
 

                                               
 ىبةَهَيّ و ئةسن بةكاس deontic modalityهةَ باطةدا هة بشي  وةن ضةًلي ئةخالقي،َيّ و ثةمياْ بة واتاي ئاًارةكشدْ بَو ئةسن و بةَه (8)

 دةَٓيِني. 
 بةكاسٓاتبَيت. shouldهَيشةدا دةبَيت هة بشي   (9)



 ًـوود يـاْ ًــؤداَهـَيـتـي
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 داLangacker:  تايبةمتةُذييةكاُي "تَيِع" و "ًوود": بة ػوَيّ 3.  6

" طـةسداْ ُـاكشَيّ، ضـوُلة هةطـةَي ئةسكةكاُياُـذا      ضـاوط ًَوداَهةكاْ بَو فـَوِسًي "ئاوةَهِـاوي كـاسي" يـاْ "     (1)
    اتَيلذا ًَوداَهةكاْ ثِشَوطةيةكي ُةخؼةيني. طوجناو ُيية، و "ضاوط" و "ئاوةَهِاوي كاسي" ثةيوةُذي كاتني، هةك

 Bapir*بلةسدا ُاكةْ، بَو منووُة هة ئيِطويضيذا ُاطوتشَيـت " -"ًَوداَهةكاْ" ٓاوبةػي هة ِسَيللةوتين كاس (2)

musts succeed ٌي كةطـي طـَييةًي تـان   "، ضوُلة ًَوسفي -s      يـة  يهـة خـودي خَويـذا بةػـَيلي كـاسي بِاخةي
بَوية ٓةسدووكياْ ثَيلةوة ضاوةِسواْ ُاكشَيت ِسووبذةْ، ضـوُلة دوو   يي ثَيضةواُةوة،ِساطت هةطةَي ياْ بة بةٓايةكي

 ئاِساطتة و بةٓاي ِساطيت ثَيضةواُةي يةكرتْ.

ي بــةدوادا دَيــت، ضــوُلة "فــَوِسًي "ضــاوطي ِسووت"ي كــاسي دووةَ هــة صجنريةكــةدا فــَوِسًي كــاسي "ًــَوداَي (3)
يظتة ٓاوتابّ، هة بواسي كاتةطَوسييةكاُـةوة، ًَوداَهةكـة ُةخؼـةي  ثِشَوطـة     ة و ِسةطةصةكة ثَيويبةػي كاسي بِاخةيي

ثَيؼلةؾ دةكات، و ِسةطـةصي بِاخةيييةكـة ثَيويظـتة كشدةوةبَيـت، و فـَوِسًي كـاسي دواي ًَوداَهةكـة ثَيويظـتة وةن         
 كاسي طادة ًاًةَهةبلشَيت.

 َجيـاواصي هـة   َيّ،واقيعذا ٓةْ دياسيذةكشُي ِساطتييةوة وةن ئةوةي هة دًَوداَهةكاْ هة بواسي ضاوةِسواُلش (4)
 willدايـة. ًـَوداَهي   – mayو   willئاطتةدا، جياواصيية هة َُيواْ ًَوداَهةكاُي "صاُيِطـةسايي" و كـاتي ئايِـذة هـة     

ي ِساطتةوخَو، هةبةسئـةوة  يِساطت-ِساطيت بةخةياَهذآَيِاْ بة كَود دةكات، كة كوسدي ئةو ئاًِشاصةي ُيية، هة جَوسي ُا
تةُيا ِساطيت "هةواُـةبووْ" بـة     may ِسًي تَيِظي "دةبَيت" َٓوي هَيلذاُةوةي كاتي ئايِذةية، بة ثَيضةواُةوة،فَو

ي "صاُيِطـةسايي" الواص بةسٓـةَ دةَٓيَِيـت.    يِساطـتةوخَو"، هةبةسئـةوة ِساطـت   -ي ُـا يِساطـت -كَود دةكات، هة جـَوسي "ُـا  
Langacker ، ــضي ومن ــةي "َٓيـ ــاًيلي" وةسدةطشَيـــ -وُـ ــت  دايِـ ــواْ "ِساطـ ــة َُيـ ــاواصي هـ ــا جيـ ــي" و يت تـ ي واقيعـ

بةطــي  ئةطــةس ِسووداوةكــة وا هَيلبذسَيتــةوة وةن ئــةوةي َٓيــضي ثاَهِــاَُيلي  وُــة:"ضــاوةِسواُلشاو"دا بلــات، بــَو منو
ي يي ضاوةِسواُلشاوــ ئـةوة ِساطـت   يٓةبَيت، كة تَييذا قظةكةس بتواَُيت دَهِيابَيت هةوةي، كة دةطاتة بـاسودَوخي ِساطـت  

 ي ضاوةِسواُلشاو بةخَووةدةطشَيت. يةِسواُلشاوة و بة ثَيضةواُةوة، َٓيضي "ثاَهِاُي الواص" تةُيا باسودَوخي ِساطتضاو
 

 : تَيِع و ئةطجَيلت و ًوود 4.  6
 

 : باسودَوخي ئةطجَيليت1.  4.  6
ة، كة باسودَوخةكاْ بةطةس ضواس بةػذا - Vendleباػرتيّ ثَوهلشدْ طةباسةت بة باسودَوخةكاْ ئةوةكةي       

كاساُةي   هةَدابةؾ دةكات، بةآلَ كاسةكاْ بةطةس دوو اليةُذا دابةؾ دةكات، يةكةَ طتةيتيعةكاْ، كة بشيتني
وةطفي ِسووداوَيم دةكةْ، كة بَو ًاوةيةكي صَوس بةسدةواَ دةبّ هة كاتذا، طَوِساُي ُاوةكي هةخَوُاطشْ، ُاكةوُة رَيش 

بلةسةوة، و ...، دووةَ كاسة "دايِاًيم"يةكاْ، كة طَوِساُي ُاوةكي هةخَودةطشْ، هةرَيش كاسيطةسيي  كاسيطةسيي
  .بلةسداْ و ٓةسوةٓا

 بةػةوة"   ثَيِخباسودَوخةكاْ دةبّ بة 
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ثؼتطريي باثري صاُي كَي "                                بةسدةواَ و ئةتَيويلني.  (10):باسودَوخة طتةيتيعةكاْ)أ(   
 "دةكات

 "كارَيش دة طةيؼت"                           ست خايةْ و تَيويلني.: دايِاًيم، كودةطتلةوتةكاْ)ب(   

: دايِاًيم و تَيويلي بةسدةواًني.                            "بة طَي ًاُط خاُوةكةي بةجَئَيِشاوةكاْ)ث(   
 دسوطتلشد"

 "ُاصةُني ِسادةكات" و ئةتَيويلني.                                         : بةسدةواَ دايِاًيليةكاْ)ت(   

 ."طةيؼتِة هوتلة"                     : ضشكة طاتيةكاْ)د(   
 
 
 
 : تايبةمتةُذيي ئةطجَيليت2.  4.  6

دةكات، كة ضَوْ  "ئةطجَيلت" ئةوة دياسي ةَي بريي ِسَيضًاُي "ئةطجَيلت"دا،تَيِع: ُاوبةُذ ثةيوةُذة هة ط    
و ئةسكي  وسديذا صَوس ًوجةِسةدة،تةورًي كات هة ِسطتةي دياسيلشاودا هةبةسضاودةطريَيت. "ئةطجَيلت" هة ك

 دةسبِشيين ديوي ُاوةوةي باسودَوخي ثَي طجَيشدساوة.
ئةطجَيليت ثِشَوطشَيظغ: كشدةوةكة وا ثَيؼلةؾ دةكات وةن ئةوةي بة ػَيوةيةكي كاتي هة ثِشَوطةي  (1)

"باثري  و ُة كَوتايي، بةَهلو ُاوةِساطتة،َيم دةكاتةوة، كة ُة طةسةتاية داُذا بَيت، و قظةكةس جةخت هةطةس خاَهوِسو
 وا ُاًة دةُوطَيت". 

ي يَ كاسيطةسآلدةطشَيت وةن ئةوةي تةواوبووبَيت بةثَيشفَيلت: كشدةوةكة وا هةبةسضاوئةطجَيليت  (2)
ةكةي بةسدةواَ دةبَيت، واتة ياَهي قظةكشدُةوة، ئةوة كاسيطةسيكشدةوةكة ئةطةس بةػَيليؼي ُةكةوتبَيتة دواي خ

 ي ئَيظتاوة.يداوَيم هة ِسابشدوو بة كاسيطةسوباطي ِسو

ت، وةن ئةوةي هة ثَيؽ كاتي قظةكشدُةوة ِسويذابَيت، و َِييٌجَيشفَيلتيغ: كشدةوةكة وا دةبيئةطجَيليت ئ (3)
 ي كاتي قظةكشدُةوة. يةكي ُادياسيلشاوةوة، هة دوايبةسدةواَ بَيت بة كَوتاي

اتي قظةكشدُةوة ثَيؽ ك ئةطجَيليت ثَيشفَيلتيغ: كشدةوةكة هةبةسضاو دةطشَيت وةن ئةوةي هة (4)
 ووبَيت. تةواوب

 
 
 

                                               
(10)

طاَهي  (ى10)دَوخ هة صًاُي كوسدي"، طَوظاسي صاُلَوي ِساثةِسيّ رًاسة : حمٌود فتح اهوة "جَوسي باسوبَو صاُياسي صياتش طةيشي   
 بلة.  (2017)
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 : جياواصي هة َُيواْ تَيِع و ئةطجَيلت و ًوود3.  4.  6
ْ و ثةمياْ/ئةسكي طةسػاْ"، كة ِسوو"ًوود": دوو بةػة، "ًَوداَهَيتيي صاُيِطةسايي" و "ًَوداَهَيتيي بةَهَيّ و  )أ(

ٓةَهوَيظيت قظةكةس دةسدةبِشَيت بةسةو ئةو صاُياسييةي، كة هة كَوَوصةكاُذا دةسدةبِشدسَيت،  ئاػلشايي، ئاًارةكشدْ،
بة ػَيوةيةكي  Mood بة تايبةت ِسَيطاثَيذاُي قظةكةس بَو باسودَوخةكاُي ِساطيت، "هةواُةبووْ" ياْ "ثَيويظيت".

ي Illocationary forceرة بَو كاتةطَوسييةكي طةسداُي صًاُة كالطيلييةكاْ دةكات، كة طةسةكي ئاًا
دةسبِشيَِيم بةكَود دةكات. )ٓةواَهي، ثشطياسي، فةسًاُي، ًةسجي(، بةآلَ هةطةس بِةًاي ئةوة هَيلذةدسَيتةوة، كة 

 & Chung) . اتــةدي دةكـاُــِـَيـٓ-اــهة بِضيِةدا ئاًارة بَو جياواصيي دوواُة هة َُيواْ ِسووداوي َٓيِاُةدي و ُ

Timberlake 1985, Mithum, 1999, Palmer, 2001) هة (Coupe 2013:1106) ةوة. هةو طَي كةتةطَوسيياُة
 تةُيا، "تَيِع" و "ًوود" دةتواُشَيت وةن كاتةطَوسيي ئاًارةيي هةبةسضاوبطريَيّ.

هَيشةدا ثةيوةُذي هة َُيواْ  ،ِساطتة و هةواُةبووُة-كة هة دواي كاتي قظةكشُةوة ِسوبذات، ئةوة ُا (11)ِسوداوَيم      
دي ٓةقيكي، وئايِذة و ًو-ِساطتيذا ٓةية، و بةػَيوةيةكي رَيشخاُي هة َُيواْ ُا-ودي ُاوتَيِظي ئايِذة و ً

و ِسابشدوو -ة ثةيوةُذي هة َُيواْ تَيِظي ُاهَيشةو كشدُذا بةسدةواًة و تةواو ُةبووة،داوَيم كة هة كاتي قظةوِسو
)ئيٌجَيشفَيلتيغ ياْ ثِشَوطشَيظغ( و ئةطجَيلتذا ٓةية، بة ػَيوةيةكي رَيشخاُي،  -incompletiveُاتةواوبوو

ثِشَوطشَيظغ(. -)ثَيشفَيلتيغ ياْ ئةطجَيليت ُا ٓةية -completiveهة َُيواْ تَيِظي ِسابشدوو و تةواوبوودا
َٓوي كاتةطَوسييةكاُي ًَوسفَوطيِتاكتيلةوة  يوةُذيياُة ئةوةية، كة جياواصيي كاتي دةػَيت بةطةسةجناًي ئةو ثة

 داَهي ياْ ئةطجَيلتياْ ٓةية.     واُي ًؤدةسبرِبسَيت كة ئةسكي فشة
ُة، و تَيطةيؼتين قظةكةس دةكات، بَو منوظيتوةضة دابةػلشدَُيم هة ًةوداي ًَوداَهَييت كة وةطفي تواُ      
 َوخي ِساطيت ضَوُة، ياْ ضَوْ قظةكةس دَهِياية هة ٓةقيكةتي جةختلشدُةوةدا.باسود

)ب( تَيِع خاَهَيم دةسدةبِشَيت وةن ثةيوةُذيي كاتي. كوسدي تةُيا دوو تَيِظي ٓةية، تَيِظي ئايِذة بة فَوِسًي 
ن تةُيا وةن ُيؼاُةي بةكاسدةَٓيَِيت، ئةوة ُة Will and Shallِسابشدوو دةسدةبِشدسَيت، ئيِطويضي -تَيِظي ُا

دوواُة ُاطةيةَُيت، ئةواُة  ةيي" ئةَئايِذة، بةَهلو وةن "ًوود"يؽ، "كاسي ياسيذةدةسي ًَوداَهي"، و "واتاي بِاخ
بة واتاي "ثةمياْ" و  Shallبةواتاي "خواطت"، و "ويظت"،    Will يةن واتاي طةسبةخَوي خؤياْ ٓةية،

باطي تَيِع دةكات وةن  (Comrie, 1976)باسودَوخي ئايِذة دةكةْ،  "بةَهَيِذاْ"، و ٓةسدووكيؼياْ ئاًارة بَو
"بةِسَيضًاُيلشدُي داُاُي ِسووداوَيم هة كاتذا ثةيوةطت بة ضةقي ئاًارةكشدْ، واتة كاتي قظةكشدُةوة"، 
 طةُتةسي ئاًارةكشدْ دةكشَيت بطواصسَيتةوة بَو خاَهَيم هة ثَيؽ ياْ دواي ضشكةطاتي قظةكشدُةوة، بَو بة

"بة  :بَو منووُة ي ثَيشفَيلتذا دةبيِشَيت،دكشدُي تَيِظي ثةيوةُذيذاس، وةن ئةوةي هة ئايِذة ياْ ِسابشدووكَو
ػَيوةيةكي ُيؼاُةكشاوي  ٓاتين ًاُطي يةكي دآاتوو، بَو ٓةردة طاَهة ٓاوطةسطريمياْ كشدووة".  صًاُةكاْ بة

كَودكشاوْ، و بة طَيلوضلةيي طيظتةًي تَيِع  اُي بةػَيوةيةكي ِسَيضً هةوةدا جياواصْ، كة ئاًارةكشدُي كاتي بة

                                               
(11)

  (Mushin, 2001)   هـة(Jakobson, 1957) كـة بةَهطـةي "  ةوة دةَهَيـت :evide ntial"   يـة،  يكاتـةطَوسيي ًـَوداهَييت ئاًارةي
 .دةسدةخات هةوةدا كة ثوةي بةَهَيِةكاُي قظةكةس بَو ِساطيت ُاوةسَوكةكاُياْ



 خــؤػـــِـاو عــةصيـض ذـةًـةئـةًـيـّث. د. ًـةذـٌـوود فـةتـرـوَهـاَل ئـةذـٌـةد     َ. 
 

 

 (١1)                                                     (81٥2)كانونى يةكةمى (، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

ِسابشدوو داُةيةكي تَيِظيية، جياواصي هة َُيواْ ئايِذة هة -َُيواْ ِسبشدوو و ُا دةطٌةُة. هةكاتَيلذا، كة جياواصي هة
 ي ًووديية.    ياليةكةي تشةوة، جياواص ِسابشدوو هة-اليةن و ِسابشدوو و ُا

ي كاسي كوسديذا، ئاًارةكشدُة بَو باسودَوخي TAMِسَ" و "واتا" هة طيظتةًي )ث( ثةيوةُذي هة َُيواْ "فَو
"ٓاتّ"، "ِسَويؼنت"، "هَيذاْ"، كة  وُة:ِسووداو، ِسووداوةكاْ بة طةسةتا و كَوتايييةكي دياسيلشاوةوة، بَو منو

 :دياسيلشاو ُيية، بَو منووُةبةدسَيزايي ًاوةيةن بةسدةواَ دةبّ. باسودَوخيرت، كة ثَيويظتياْ بة طةسةتا و كَوتايي 
 "بووْ بة"، "صاُني"، "رياْ"، و "ًاُةوة". 

)د( ئةطجَيلت: كاتةطَوسييةكي ِسَيضًاُيية، باغ هةوة دةكات، كة ضَوْ، كشدةوة، ِسووداو ياْ باسودَوخَيم، كة بة 
َٓوي كاسةوة ئاًارةي بَو دةكشَيت دةطتجَيذةكات و كَوتايي دَيت، ئاًارة بَو تةورًي "كات" و ديوي ُاوةوةي كاتي 

َٓوي َٓوكاسي تشةوة  يةوة ئةطجَيلت هة كَوَوصي تشدا بة(Comrie, 1976)باسودَوخ و كشدةوةكاْ دةكات. بة الي 
ي ٓاوبةػةكاْ"، و دياسي دةكشَيت، بَو منووُة، ئةطجَيليت "طشوػيت باسودَوخي دةقي ِسَيضًاُي"، "تايبةمتةُذيةتي

. (12)ي"بووُي ِسةطةصة ئاوةَهلاسةكاْ"، بَو منووُة، "ئاًِشاصةكاْ"، "ئاوةَهلاسةكاْ"، و "فشَيضي ئاًشاص"ئاًادة
 يتدابةػلشدُي طةسةكي هة بريي جَوسي ػَيوةي كاتي، هة َُيواْ ثَيشفَيلتيغ، ئيٌجَيشفَيلت و ئةطجَيل

ثَيشفَيلتذاية. ئةطجَيلت بة واتاي طةسبةخَويي بةِسَيضًاُيلشاوي داُاُي ِسووداوَيم هة كاتذا، كة ذاَهةتي كاسي 
كشدْ بَو ًاوةيةن هة كات، كة تَييذا ِسوودةدات بة ياْ باسودَوخ هةطةَي ئاًارة predicate verb(13)ٓةواَهي

 .(Coupe, 2013:1106)كَوددةكات" 
 
 
                          Gramaticalization: بةِسَيضًاُيلشد4ْ.  4.  6

هة بواسي كاتةطَوسييةكي ئاَهَوصي وةن "ًَوداَهَييت "دا، دةبَيت هة ضةُذ اليةَُيلةوة طةسُخ هة بابةتةكاْ       
هة بةس ِسَوػِايي ئةو  (14)ة-، grammaticalizationُة داليةُاُة هةبواسي بة ِسَيضًاُيلش َبذسَيت، يةكَيم هة

ٓاوبةػّ بَو صَوس هة صًاُةكاُي دوُيا، دةػَيت ئةوة بة  ٓةقيكةتةي، كة ِسوخظاسي طيٌاُتيلي تاِسادةيةكي صَوس
َٓوي فَوِسًي ِسَيضًاُي و طيظتةًي طيٌاُتيلي صًاُة تاكاكاُةوة بةدةطتبَيت، "يةكةَ ٓةُطاو دياسيلشدُي واتاي 

ا بواسةد . ئةو بري و ئاطتاُةي هةَ (Palmer, 1986:4)يذاسة، كة هة بواسي ًَوداَهَيتيذا ئاطاْ ُيية" ذثةيوةُ
ةِس"، و( "ٓةَهوَيظيت" كةطي بةساُبةس بة دوُياي دةوسوبةس، "بريوباأدةخشَيِة رَيش توَيزيِةوة، بشيتني هة )

، )ب( "كةطَييت" )تَيِشواُيين ٓةًووػتَيم هة طَوػةي Auostin"كشدةي قظةكشدُةكاْ" بة ثَيي ياطاكاُي 

                                               
(12)

  Prepositional phrase ّو ُاوي ثاػلَو ثَيلٔاتووة و ئةسكي ئاوةَهِاو يـاْ ئاوةَهلـاس دةبيَِيـت،     دةطتةوارةيةكة هة ثشيجؤصيؼ
 عة( يين ئيضافة" )جاس و جمشوس و توابطني". "دةسبِشوُو ييخَيشابة "  ووُة: بَو من

 Al Khuli (1982: 223)دا.  she growsهة  growsوُة، وَيَِيت، بَو منةٓكة ٓةواَي بَو بلةس ثَيلذ ،فعى خربي:  كاسَيم (13)
(14)

ًةبةطت طَوِساُي بةُذَيلي صًاُي هة داُةيةكةوة، كة واتاي فةسٓةُطي ٓةية بَو داُةيةن، كة بة ػَيوةيةكي طؼيت ئةسكي   
ا هة ثةيوةُذيذاس ظي هةطةس ُةبَيت، كة ئاطايي تةُي.دا، بة واتايةكي تش وػةيةن كة طرتَي He’sوُة، وةن هةوِسَيضًاُي ٓةية، بَو من

 دا.  I’mهة  Mُة، ووودةدات، بَو منوبة وػةي تشةوة ِس
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َودةطشَيت، "جةختلشدُةوة"، "باسي طةسُخ"، خُاضاسي"، هةٓةطت و بريوِساي خَويةوة(، كة "هةواُةبووْ"، "بة 
. طشفت هة طةَي ًَوداَهَيتيذا تةُيا ثةيوةُذدا ُاوبةُذ تلشدُةوةيي"جةخ-ٓةقيكي" ياْ "ُا-"بريوِسا" هةطةَي "ُا

واتادا ٓةية و دةبَيت، بةَهلو هةوةداية، كة ٓيض ِسوخظاسي بِاخةيي دياس ُيية.  "ئةوة ُيية، كة طَوِساُي صَوس هة
بةِسَيضًاُيلشْ بابةتي ثوةية، بَو  --دةكشَيت ٓةًاْ ػت تةُاُةت هة ئاطيت ِسَيضًاُي فَوِسًاَهيؼذا ِسووبذات،  دووةَ،

ةيةكي ُيؼاُةي ِسَيضًاُيي طةسداُي "ًوود" منووُ "بةَهَي" ياْ "ُةخَيش"،منووُة، "كةَ تا صَوس"، "جطةهة"، 
 ,Palmer)اص"بّ ئاًِشياْ " (15)سةكاُي "ًَوداَي"، "كويتيم"بةآلَ ُيؼاُلةسةكاُي "ًَوداَهَييت" دةػَيت كا ِسووُة،

1986:4-5). 
 

    Mood and Tense : ًوود و تَيِع5.  4.  6
ــةَي             ــةخواصي" هةط ــاْ" و "ئاوات ــةسجي"، "طوً ــَوداَهي "ً ــةوةي ً ــواسي كَوكشدُ ــة ب ــةسيي طــيٌاُتيلي ه كاسيط

ِسابـشدووي   (16)وُة، هة فاسطي، كـوسدي و ئيِطويضيـذا، طـةسداُي   وي تَيِظي ِسابشدوودا دةخةيِةِسوو، بَو منيًَوسفَوهَوج
ًةسجي بة ػَيوةيةكي بةسبآلو هة بِياتةكاُذا بةكاسدةَٓيِشَيت، و ٓاو ػَيوة طيِتاكتيلييةكاُياْ دةػَيت هة َُيواْ 

 صًاُةكاُذا بطَوِسدسَيت:
 if he were living, you would hear hisئةطـةس بزيايـة دةيتـواُي وػـةكاُي ببيظـتَيت//       ( أ)

words.     
(from Allen et al , 1903 :328) 

دةػــَيت ئــةو ِسابــشدووة ًةسجياُــة، )هــة بــاسي قووَهــذا( بــة ٓــَوي ئــةو دةسبِشيِاُــةي ثوةيــةكي بــاآل هــة واتــاي        
ِسابشدووةكاُيـاْ. ئـةو   -ُـا -"طشمياُةيي" يـاْ "هةواُـةبووْ" بـةخَووة دةطـشْ ديـاسيبلشَيّ، صيـاتش هـة ٓاوتـا تَيِظـة         

تةُاُـةت ِسابـشدووي ًـةسجي دةتواَُيـت بـةكاسبَٔيِشَيت تـا        دوودا بةديـذةكشَيت، دياسدةية صياتش هةطةَي تَيِظي ِسابش
واتاي ًةسد طةهَيم ياْ طشمياُة دةسبرِبَيت، تةُاُةت هة كَوَوصي طةسةكي و هة غيابي ُيؼاُةي ًـةسجي ديـاسي وةن   

 وُة:ئةطةسيؼذا، بَو منو
 ئةطةس ػوَيين باؾ ٓةَهبزَيشَيت. )ا(  دةتواَُيت ًةهة بلات 

ــةسجي" و "طشمياُــةيي" بــة     ــت" ُــاوةسَوكي "ً ــةسداُي ِسابــشدووي ًةسجييــةوة      "دةتواَُي ٓــَوي بــةكاسَٓيِاُي ط
 ت.  سبرِبسَيدة

ــواس هَيلـــذاْ و           ــاوةِسواُي ضـ ئةطـــةس ًَوداَهـــةكاْ ٓـــةسدوو "تَيـــِع" و "ًـــوود" بـــةخَووة بطـــشْ، دواتـــش ضـ
وي ٓــةواَهي" و ِسابــشدووي ًــةسجي"، "ِسابــشدو -ِسابــشدووي ٓــةواَهي"، "ُــا -ثَيلةوةبةطــنت دةبــني، بــَو منووُــة، "ُــا 

                                               
(15)

هـة   isُـة  ويةن ثِشدةكاتةوة، و وابةطتةي وػةيةكي تشة، بَو منويوةن وػةي بةُذ)ًكيذ( ًاًةَهة دةكشَيت، كة هة ِسطتةدا بَوػاي  
he’s.دا  

(16)
ةكاْ ية ِسَيضًاُييي كاتةطَوسييتا ئةسكي ِسَيضًاُي دةسبرِبَيت، ياْ تايبةمتةُذ ،طوِساُلاسي هة فَوِسًي وػة )بة ػَيوةيةكي ئاطايي(  

 وُة، تَيِع، ًوود، كةغ، رًاسة، ذاَهةت و ِسةطةص.      ودياسيبلات ياْ طيفةتياْ بذاتة ثاَي، بَو من
دةوسي خَوي  ةؾ بةثةيوةُذي بة... ٓةية ياْ ئاًارة بَو ًوودي كاسةكاْ دةكات، كة ئةو  subjunctiveًةسجي ياْ 

 بةخةياَهذآَيِاْ، ئاسةصوو ياْ ضاوةِسواُلشاو.   
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ِشَيت تــا هــة ِساطــيت "ُــاوةسَون" هةطــةَي  دةَٓيبــةكاسِسابــشدووي ٓــةواَهي" -ديــاسيلشدُي "ُــا "ِسابــشدووي ًــةسجي"،
دةَٓيِشَيت تا هةطةس ُاوةسَون هةطةَي ئاًارةكشْ ، "ِسابشدووي ٓةواَهي" بةكاسئاًارةكشدُي كاتي دةسبِشيِذا دَهِيابني

 بَو كاتَيم ثَيؽ كاتي دةسبِشيّ دَهِيابني.  
( دواي ُيوةِسَو طوَهة دةتواَُيت 3بلات. ) ( تةُاُةت كاتَيم طةُخ بوو، تواُي ًةهة2طوَهة دةتواَُيت ًةهة بلات ) (1)

 ًةهة بلات.

ُ   2( و )1ِسطــتةي )       ــة توا ــة طوَه ــةوة، ك ــةوة دةكةُ ــا ظــتى( جــةخت هةطــةس ئ ــة، و وةن "ُ ــةكشدُي ٓةي -ي ًةه
بـةوةي طوَهـة    باسةتةن ُـادات طـة  يـ ( دَهِيايي3ِسابشدوو" و "ِسابشدووي ًةسجي" ًاًةَهةدةكشَيّ، بة ثَيضـةواُةوة، ) 

  ًةهةكشدُي ٓةبَيت.   ظيتتواُ

اُــة دوو ئــةسن ًٓــةس يــةن هة، ُــاوةسَوكي ًــَوداَهي "ثَيويظــتة" بــةَٓيضتشة هــة ُــاوةسَوكي ًــَوداهي "دةػــَيت"       
ي ( ئـــةسكي، هَئـــاتوويي و بـــاوةِسي قظـــةكةس، )ب( ثَيـــِشةوي ِسةفتـــاسي ِسَيلوثَيـــم )ًـــَوداَهأوُـــة، )ودةبيـــِّ، بـــَو من

ت بـة "دَهِيـايي"، "هةواُـةبووْ"، و "ِسووُلشدُـةوة" و "دةسبـِشيّ".  ًـَوداَهي       طةسايي( ثشطياسكشدْ طـةباسة صاُيِ
 طوَيطشةكاُي.َيِةس و "ثةمياْ و ئةسن" طةباسةت بة ثَيذاُي ًَوَهةت بة خو

 

 : واتا و فَوِسَ طةباسةت بة تَيِع، ئةطجَيلت، و ًوود5.  6
ةطةس بلشَيت، بَو منووُة، واتـاي طـةسبةخَويي دةقـي بـَو     واتا دةكشَيت هة دوو ئاطتذا كاسي ه-هَيلذاُةوةي فَوِسَ      

فَوِسًي دياسيلشاو، كة بة ػَيوةيةكي طؼيت ٓةسدوو كاتةطَوسيي تَيِع و ئةطجَيلت دةطشَيتةوة، جطة هـة بواسةكـاُي   
تــشيؽ، ئــةو فَوِسًاُــةي كــة واتاكاُيــاْ تــا ِسادةيــةكي صَوس ئةطــةس بــة تــةواويؽ ُــةبَيت، ئــةوة بَيؼــم ثؼــت بــة       

ْ        بةكاس  Perkins)َٓيِاُي دةقي تايبةت دةبةطـنت، بَيطوًـاْ ئـةو فَوِسًاُـة صيـاتش توَيزيِـةوةي ًـوود هـةخَودةطش

1982:245-6) . 
َٓوي دةقة  و هَيلذاُةوة بةؤ ي هة َُيواْ واتاي دةقي طةسبةخيةوة "جياواص,Comrie)  (1976:19الي بة       

جـاس فـَوِسًَيلي ِسَيضًـاُي    هةطـةس ئـةوة دةكشَيتـةوة، كـة صَوس     دياسيلشاوةكاُةوة جَيبةجَيـذةكشَيت، ديـاسة جـةختيؽ   
دياسيلشاو صياتش هة واتايةكي ٓةية"، هَيشةوة دوو طشمياُة دةكشَيـت جيابلشَيِـةوة، تيَوسييـةن كـة جـةخت هةطـةس       

ي بة ضاوثَوػـني  باساُةدا دةبَيت ٓةس فَوِسًَيلي ِسَيضًاُ ََُيواْ فَوِسَ و واتادا دةكاتةوة، هة يةن ٓاوتايي هة-بَو-يةن
هةو دةقةي فَوِسًةكةي تَيذا بةكاسدةَٓيِشَيت، فَوِسًةكة ثاسَيضطاسي هة واتا ِسَيضًاُييةكةي بلـات. تيَوسييـةكيرت، كـة    

 جةخت هةطةس يةن فَوِسَ بَو صياتش هة واتايةن دةكاتةوة, كة بشيتني هةو فَوِسًاُةي وابةطتةي دةقني. 
دةسةوةي دةق يـاْ هـة ُـاوةوةي دةق، هـةو باسةيـةوة ِسَيبـاصي        ذةدسَيتةوة، واتـة هـة  و ِسَيطاوة هَيلواتاي وػة بة دو    

طفتوطؤي ئةوة دةكةْ كة "ٓةًوو جياواصييـةكاْ   Wittgensteinو   .Wertheimer (1977:49)طةس بة 
ي ٓــي هـة بــةكاسَٓيِاُي وػــةيةكذا طــةسةجناَ و بةَهطــةْ بــَو جياواصييــةن هــة واتاكةيــذا"، ِسَيبــاصي يــةن طــيٌاُتيل 

Bolinger (1972:x)ة هـة  يـ ، كة"جةخت هةطةس ِسَيباصة كَوُةكة دةكاتةوة، كة ًـةسجي طشوػـيت صًـاْ بشيتي   ـة
دوو ِسَيباصاُـة بةَهطـة و قظـةي    و يةن واتـا بـَو يـةن فـَوِسَ". ٓةسيـةن هـةَ       ثاسَيضطاسيلشدْ يةن فَوِسَ بَو يةن واتا 
جةخت هةطةس "ِسَيباصي "واتاي بِاخةيي" بَو  (Palmer, 1979: 10ff)خَوياْ ٓةية،  طةباسةت بة ًَوداَهةكاْ 

واتاي باوي طؼيت تـا ِسادةيـةكي صَوس، يـاْ    كة دةكشَيت طةسُخ هة " ةكاْ دةكاتةوة، بةآلَ ُلوَهي هةوةؾ ُاكات،ًَوداَه



 ًـوود يـاْ ًــؤداَهـَيـتـي
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ت، ياْ "كاتَيم وسدةكاسي داوادةكشَي "، دةكاتةوة،دةطتةيةن هة واتاي ثةيوةُذيذاسي ُضيم بَو ٓةس واتايةكي ًَوداَي
واتاي ًَوداَهةكاْ هة بواسي  (Joos, 1964)ُةطَوس ثَيؼِياصدةكشَيت ... بريي واتاي بِاخةيي دةبَيت بة ُاواقيعي" 

ِسوخظاسةكاُياُةوة دياسي دةكات، بَو منووُة، "خةسيلة ِسووبذات، اليـةُطش و هةطـةس ٓةوةطـي كةطـي تـش بةُـذة",       
اصي واتــاي بِاخــةيي بــَو طــيٌاُتيلي ًَوداَهــةكاْ"، طــةباسةت بــة  صؤسبــةي صؤسي صًاُةواُــةكاْ كــَوكّ هةطــةس ِسَيبــ 

 (Huddleston, 1969: 779ff)وُـة،  وٓةُذَيم جَوسي ِسَيباصي واتاي بِاخـةيي ػـاياُي ئاوِسهَيذاُـةوةْ، بـَو من    
جطة هةوة " بة دَهِيايييةوة ئةوة تةُيا بة ِسَيلةوت ُيية، كـة   جيا دةكاتةوة،"may -ػةؾ واتاي دياس بَو "ِسةُطة

فَوِسًَيلي تان، ياْ دةطتةن هة فَوِسًي كاسي ياْ ٓيرت، بةكاسدةَٓيِشَيّ تا صياتش هة واتايةكي ًَوداَهي دةسبرِبْ ُـةن  
      ً هـة َُيـواْ ئـةو     ئَيٌـة  ،(Iten, 2005:245) اُـذا... بـووُي ٓةيـة   تـةُيا هـة صًـاُي ئيِطويـضي، بـةَهلو هـة صَوس ص

 ِساياُةدايّ. 

       (Ranson, 1977) :تةواوكةسي ُاوي "ًَوداَهَييت" وا هةبةسضاوُاطريَيت وةن ئةوةي كة بةُـذ بَيـت    دةَهَيت
دوو جـَوس هـة تةواوكـةسي ًَوداَهـةكاْ بـةكاسدةَٓيِشَيّ،       يةكاْ، بةَهلوهةطةس واتاي فةسٓةُطي كاسي ِسطتة ُاطةسةكي

"واتا" و طِوسداسكشدُةكاُياْ دياس دةًَيِِةوة، "ِسطتةي ًـَوداَهَييت صَوس بـة ئاطـاُي وةن ئـةو     دواتش دةبيِشَيت كة 
بـو   ، (Ranson, 1977:357)صاُياسيية واية، كة هة ِسطتةيةكذا دياسيذةكشَيت، و جياية هة واتاي ُاوةسَوكةكة" 

 :منووُة
 ( بيبةسةوة!2)          .تَو دةيبةيتةوة (1)

( ٓــةًاْ ػــنت، بــَو منووُــة، بلــةس كةطــي دووةًــي تــان "تــَو"، و كــاسي ِسطــتةكة     2( و )1ي )واتــاي ُــاوةسَوك      
(دا قظة هةطةس ِساطـيت  1بةآلَ ًَوداَهَييت هة ٓةسدووكياُذا وةن يةن ُيية، هة ) ،"بشدُةوة"ية، بَو منووُة، هة ياسيذا

(دا طــةباسةت بــة 2اْ "ٓــةواَهي" هـة ) ُـاوةسَوكي "تــَو دةيبةيتـةوة" يــة، كـة ثَيــي دةطــوتشَيّ بـاسي "ِساطةياُــذْ" يـ     
"تــَو ثَيويظــتة بيبةيتــةوة"، و ثَيــي دةطوتشَيــت فــةسًاُي  :ُاضــاسكشدُي كةطــَيلة، كــة ػــتَيم بلــات"، بــَو منووُــة

(Ranson, 1977:357). 
يــاْ ثَيؼــرت صاُايــاُي بــواسي ِسَيضًــاُي طواطــتِةوة بــة ٓــةًاْ ػــَيوة، ِسَيطــاي صاُايــاُي بــواسي ُــةسيتيي ًَوداَهَيت      

ُاِساطتةوخَو ئاوِسيـاْ   ةكة دةكشدةوة،ي كاسيي جةختياْ هةطةس فَوِسًي "ًوود"طشتبووة بةس، بةػَيوةيةكي طةسةتا
 ــ ُّ: Ransonهة "واتا"ي ًَوداَهَييت دةدايةوة، طةسُخ هةو ِسطتاُة بذة، كة ٓاوػَيوةي ِسطتةكاُي 

 كة ُاصةُني دةُطي بةوة دا.( ًّ دةهَيٍ، 4)         ُاصةُني دةُطي بةوة دا.     ( 3) 

 ةَ دةُط بةوة بذة.فةسًاُت ثَيذةك( ًّ 6(.   دةُط بةوة بذة!                  )5) 
(دا ُـاوةسَوكي   5(دا ٓةواَهيية، ضوُلة "دةُطيذا" فَوِسًي ًوودي ٓةواَهي ٓةية، هـة ) 3ُاوةسَوكي ًَوداَهَييت هة )      

ُـا، كةواتـة، فـَوِسًي "ًـوود"ي كاسةكـة وةن       (17) (دا6( و )4بـةآلَ هـة )  فةسًاُيية، ضوُلة فَوِسًي فةسًاُي ٓةيـة،  
                                               

(17)
، تا ئةو صاُياسيياُة بطةيةَُيت، كة ثَيٌاْ دةَهَيّ نيدا صاساوةي "ًَوداهَييت" بةكاسدةَٓيِ(Ranson, 1977:357)بة ػوَيّ    

وةسَون ِساطت طوتشا، ئةوة ُا possibilityياْ هةواُةبووْ/ necessaryئةكةس ئةو ِسطتةيةي، كة طةباسةت بة "بة ُاضاسي"/
 :دةبَيت، بَو منووُة

 ــ ُاصةُني دةصاَُيت كة ئةواْ ثؼتيواُي ئةوة دةكةْ. 
 ت. ــ ُاصةُني ٓيوا/ ئوًَيذ/دةكات كة ئةواْ ثاَهجؼيت ئةوة بّ.                      ٓيواي ِساطتيي بَو دةكشَيت،  ٓيواخواصة ِساطت بَي
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، كةطَيم ُاضاسدةكات تا دةطـت هـة ٓـةس ٓيوايـةن     ى وةٓاِسَيباصَيل ٓاتووة "ئاًارةكةسي ِسووطةػي ًَوداَهَييت بةكاس
ــواْ فــَوِسًي "ًــوود"و "واتاكاُيــاْ"دا ٓــةهَ     ــة َُي ــشةدا طشَيت، بطــةباسةت بــة دَوصيِــةوةي ثةيوةُــذي ه ضــوُلة هَي

ضوُلة فَوِسًي "ًوود"ي صياتش هة واتايةكياْ  ،َُيواْ ئةو دوواُةدا ُيية يةكي هة-بة -بةساُبةس-ةكي يةنيٓاوتايي
 ,Ranson)ٓةيــة، و ٓةُــذَيم واتــا صيــاتش هــة يــةن فــَوِسًي "ًوود"يــاْ ٓةيــة، تــا ئةواُــة ُيؼــاُبذةْ"           

1977:358). 

 .)ُاصةُني دةُط بَو ئةو دةدات(ًّ ُيؼاُيذةدةَ/ئاػلشايذةكةَ، كة  (’3)
 .ًّ دةَهَيٍ )ُاصةُني دةُط بَو ئةوة دةدات(  (’4)

ضـوُلة هـة ٓةسدووكياُـذا واتـاي كـاسي ُاطـةسةكي        ،( دةبَيت ثَيياُبطوتشَيت ٓةواَهي4‘( و )’3ٓةسدوو ِسطتةكاُي )
 ٓةواَهيية.

 .تَو دةُط بذة بة ئةوة( (ةَ ًّ فةسًاُت ثَيذةك (’5) 

 ةَهَيٍ )تَو دةُط بذة بة ئةوة!(ًّ ثَيت د (’6)
( ثَيـي دةطوتشَيـت فـةسًاُي ضـوُلة     ’6( و)5‘ُاوةسَوكي ")تَو( دةُط بذة بة ئةوة"، هة ٓةسدوو ِسطـتةكاُذا )       

 هة ٓةسدووكياُذا كاسي ُاطةسةكي  واتاي فةسًاُياْ ٓةية. 
بـة ٓـَوي واتـاي كـاسي ُاطـةسةكييةوة       بةو جَوسة صاُاياُي بـواسي طـيٌاُتيم هةطـةس ئـةوةْ كـة "ًـَوداَهَييت"            

 دياسيذةكشَيت، و بِشياسي هةطةسدةدسَيت. 
 ( وةن "ُياصي" ًاًةَهة دةكشَيّ. 8(دا وةن "بةَهَيّ" و )7ًَوداَهَييت ِسطتةي ُاطةسةكي  هة ِسطتةي )      

 َيّ دةدةَ بة دةُطذاْ بَو ئةوة.ًّ بةَه (7)

 اْ بَو ئةوة.ذًّ ُياصَ ٓةية بةدةُط (8)

 (دا 11( بَو )9َ ضي ٓةية طةباسةت بة "ًَوداَهَييت" ِسطتةي ُاطةسةكي هة )بةآل     
 ًّ بِشياسَ دا بة دةُطذاْ بَو ئةوة. (9)

 ئةوامن ُاضاسكشد بةدةُطاْ بَو ئةوة. (10)

 بريَ كشدةوة ئةواْ دةُطياْ بَو ئةوة داوة.  (11)

، بِشيــــاسداْ ي"يَهَيت( دةطوتشَيــــت "ًــــَودا9ي" )يةوة بــــة "ًــــَوداَهَيت,Ranson)  (1977:359الي بــــة       
هــة بــريي قــوَي و خةًِاكــذا   " يي( ًــَوداَهَيت11ي" )يهــةخَوكشدْ و "ًــَوداَهَيتصَوس " يي( ًــَوداَهَيت10ي" )ي"ًــَوداَهَيت

 .  "بووْ

                                                                                                                                                
 ين دةكات، كة ئةواْ ثؼتطريي ئةوة دةبّ.ــ ُاصةُني ثَيؼبي

 ت تا ثؼتطريي ئةوة بّ.                           ئةو ِسووداوةي كة ِسوودةدات.ــ ُاصةُني ٓيواياْ بَو دةخواصَي
 ــ ُاصةُني ضاودَيشي ئةواْ دةكات، كة طفتوطَوي بابةتةكة دةكةْ.

بابةتةكة بلةْ.           ياْ كشدة، ِسووداو، ياْ باسودَوخةكة بَٔيِةدي بة َٓوي  خَوصطة بَو ئةواْ دةخواصَيت، كة طفتوطَوي ــ ُاصةُني
 كةطَيلةوة.
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ئـةوة   (Ranson, 1977: 359)  بةسٓةًَٔيِاُـذا، -كاسكشدْ هة ًـةوداي ضواسضـَيوةي صاُظـيت طـيٌاُتيلي           
ي ِسطــتةي "طــادة" و "ُاطــةسبةخَو" ثَيويظــتة وا ًاًةَهــة ُــةكشَيت وةن ئــةوةي       ياَهَيتِسادةطةيــةَُيت كــة "ًــَود  

بة ًةبةطـيت ثؼـتطرييلشدُي ئـةو      ____تايبةمتةُذيي كاسةكاْ بّ، بَو ٓةسكاَ هة ِسطتةي طادة ياْ ُاطةسةكي" 
ة ُاطـةسةكييةكاْ، و  بةَهطة ثَيؼلةؾ دةكات كـة واتـاي ًَوداَهـةكاْ بةُـذُني هةطـةس واتـاي كـاس        Ransonداواية"، 

بةثَيضةواُةوة، كة واتاي كاسة ُاطةسةكييةكاْ بةُذ ُيية هةطةس واتـاي ًَوداَهـةكاْ"، تاكـة بةُـذبووَُيم هـة َُيـواْ       
يـاْ ًؤَهةتييـةكاْ، كـة     يـةن ئةواُةدا ئةوةية، كة ٓةس كاسَيلي ُاطةسةكي ثَيويظـتة دياسيبلشَيـت بـَو ٓـةس ًَوداَهَيتي    

 ت: دةتواَُيت ئةواُة وةسبطشَي
ي "ِساطــيت" و "ضــاودَيشيلشْ"، و ٓــةس داُةيــةن يثَييــاْ دةَهَيــت ًــَوداَهَيت  Ransonدوو ًــَوداَهَييت، كــة  يةكــةَ:

سيلشدُةكــة هةواُــة بــة ٓــَوي دةطــتةيةن هــة واتــاي ديــاس و طــِوسداسةوة دياسيــذةكشَيّ، ئــةوة ُيؼــاُذةدةْ، كــة ديا 
 ةياُذْ"، "كشدةوة"، "طَوص"، ياْ "صاُني" بَيت. طةسضي كاسي "ُاطةسةكي"، "ِساط بةسدةواَ دةًَيَِيتةوة،

 يلشد، كة ًاًة دةِسوات/دةسدةضَيت.طةياُذ/طةملاُذي/دَهدَوػبوو/باوةِسُاصةُني ِساي (12)

 ُاصةُني فةسًاُيذا/بِشياسيذا/ذةصيلشد تا ثؼتطريي ئةوة بلات. (13)

كاسي ُاطةسةكي وا ثَيؼلةؾ دةكشَيت، كة بتواَُيـت صيـاتش هـة جَوسَيـم هـة ًـوداَهَييت وةسبطشَيـت و جـةخت          دووةَ:
يي ئـةو  هةطةس ئةوة دةكاتةوة، كة ئةو كاسة ُاطةسةكيياُة واتاي دياس و ُةطَوسياْ ٓةية، بةضاوثَوػـني هـة ًـَوداَهَيت   

 ِسطتة ُاطةسةكياُة:
 اتةوة كة ًاًة ُاضاسبوو.ُاصةُني ثَيي طوتّ/بِشياسيذا/بةبريئ (14)

 .ُاصةُني ثَيي طوتّ/بِشياسيذا/بريئاتةوة بَو ثؼتطرييلشدُي ئةوة (15)

 
 

 ناوبةند ثةيوةندي لة نيَواى كوردي و فارصيدا :0.  7
 

 :  طشفتةكاْ هةطةَي ئيٌجَيشفَيلتيعذا1.  7
 ػَيوةية طشفتةكاْ دياسيبلشَيّ: ة، دةكشَيت بةَهة ٓةسدوو صًاُي كوسدي و فاسطيذا فَوِسًي ئةو كاسة طشفتاويي

 طةَي ئةو فَوِسًةدا. م طةباسةت بة رًاسةي كةطةكاْ هةطشفتَي (1)

تي كاسي دياسيلشاو، بَو  كةطي دووةًي تان ٓيض ثاػطشَيم وةسُاطشَيت، و فَوِسًي ئيٌجَيشفَيلتيعية بَوضي (2)
-Farahani, 1990:36)الي  بةِسابشدووي ًةسجي. -ػَيوةيةكي فَوِسًاَهي ٓاوتاية هةطةَي فَوِسًةكاُي ُا بة

هةطةس ئةوةْ  (Barjaste, 1983) و   (Birjandi, 1978)يةوة، ٓةُذَيم هة صًاُةواُة فاسطةكاُي وةن (40
ية / تَو" youةيي "تو/بلةسي بِضيِةيي و بِاخ NPي ٓةية، داُةيةكياْ عيكة "فاسطي دوو فَوِسًي ئيٌجَيشفَيلت

بة الي  دا،ة هة "ئَيوة/مشا" هة فاسطي و كوسدي و هة باسي كَويِةيي بشيتيهة تاكذا، دووةَ كة تَييذا بلةسي بِضي
ئةو صًاُةواُاُةوة، تةُيا دوو صاساوةي منووُةيي بَو "فةسًاْ"ي هة فاسطيذا ٓةْ، ضوُلة ئةوة بة ػَيوةيةكي 

ادةبَيت تا داواي ثِشاكتيلي ضاوةِسواُلشاو ُيية، تا داوا هة كةطَيم بلةيت، كة هة كات و ػوَيين قظةكشدُذا ئاً
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بةآلَ ئةوة ِسةتذةكشَيتةوة، ضوُلة ًةسد ُيية كةطي فةسًاُجَيلشاو ٓةًيؼة  بلات،هَيبلشَيت، كة ػتَيم 
 ِساطتةوخَو هة كات و ػوَيين دياسيلشاودا ئاًادةبَيت.  

 Be man dastur be.dah    (ke) berav.am ( أ)

 دةطتوس ياْ فةسًامن ثَيبلة كة بِشَوَ.  ( ب)

   Let/order me to go ( ت)

هة ئيِطويضي و بِشَو)ْ( هة كوسدي هة باسي  goو  be.rav.idٓاوتا ُيؼاُةكاُي "تان" و "كَو" هة فاسطي،       
دا، دةتواُشَيت ئةو باساُة هة ِسطتة جَيبةجَيلةس و ُاِساطتةوخَوكاُذا، (Austin, 1962)كَودا كاسدةكةْ. بة ػوَيّ 

 ْ ٓةية، هَيلبذسَيِةوة. َيِحاُيأ هَيوة ٓةَهظيتكة وابةطتةْ و تواُ
 Man be to dastur mi.dah.am (ke) berav.i / N ( ث)
 I order you to go /you go ( د)

 ًّ فةسًاُت ثَيذةكةَ، كة بِشَويت/بِشَوْ.  ( ح)

(Austin, 1962:4-5) ( دةكات. 2( و )1جياواصي هة َُيواْ جَوسي ِسطتةكاُي ) 
(1)     

 دةتواُّ ِساطت بّ ياْ ٓةَهة""                                                              .ُاُي ئَيواسةَ خواسد ( أ)

   .كاتَيم جاكٍ بيين دةِسؤيؼت بَو ًاَهةوة ( ب)

(2)      

 ِسة ُاو دةَُيٍ ًةهيم ئَيويضابَيت.  ئةو ثاثؤ ( أ)

 هةطةس دَوالسَيم طشةوت هةطةَي دةكةَ بةياُي باساْ دةباسَيت.      ( ب)

   )ث(      ُاوت دةَُيٍ ثياو ياْ رْ.                   

 توُة، )ت( دةكشَيوبَو منذاْ بةٓاي ًةسجي بةخَووة دةطشْ، (دا هة بشي بةٓاي ِساطيت، ضة2ُِسطتةكاْ هة )      
( وةطفي ياْ 1ةوةـ ِسطتةكاُي )Austinاليةْ كةطَيلةوة بطوتشَيت كة دةطةآلتي فةسًاُي ٓةية. بةالي  هة

ة جَيبةجَيلةسةكاْ وةن هة ةوة، ِسطت(Ross, 1967:222)يّ. بة الي (دا جَيبةجَيلةس2، هة )(18)دةواًنيبةس
ياْ بةسكاسي  ؼاُذساوْ، ثَيويظتة كةطي يةكةًي بلةسي و ئاطايي كةطي دووةَ بةسكاسي ِساطتةوخَو(دا ُي2)

 ووَهذا هةخَوبطشْ.هة بِياتي ق ُاِساطتةوخؤ

ثَيلةوة كَو دةكاتةوة ئةوةية، كة فاسطي و كوسدي تةُيا يةن فَوِسًياْ ٓةية بَو ئةوةي كوسدي و فاسطي       
-ِسابشدوو" و كاتةطَوسي "فةسًاُي" وابةطتة بةو ٓةقيكةتةي، كة ًةسجي ُا-ٓةسدوو كاتةطَوسيي "ًةسجي ُا

ِسابشدوو -ًةسجي ُاِسابشدوو تةُيا هة ِسطتةي وابةطتةدا بةكاسدةَٓيِشَيت، و طةسةجناَ ئةوة ٓةَهذةَٓيِحني، كة 
خوَيِذُةوةي ئةطجَيليت ئيٌجَيشفَيلتيعيةتي وةسدةطشَيت، وةن ئةوةي باسودَوخي باطلشاو بةسدةواَ و هة كاتذا 

 دسَيزبووبَيتةوة و ثَيؼلةػلشابَيت.
                                               

ة هة دةسبِشيَِيم و باغ هـةوة دةكـات كـة ػـتَيم ذاَهةتـة،      يبة واتاي ئاًارةكشدْ بَو كشدةوةي قظةكشْ ياْ ِسطتة دَيت، كة بشيتي  (٥2)
 ةوة.   يو فَوِسًاَهييةكي طوجناو اواتة، باغ هة ػتَيم دةكات بة ِسَيط
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 ِاويجَيِسابشدوو و -و ِسةطي ُا   ,-beيلشاو، بة ثَيؼطشيسطشفتةكة هةوةداية، كة ٓةًاْ فَوِسًي كاسي ديا      
هلاوي طوجناوةوة بِياتذةُشَيت، و هة ِسطتةي فةسًاُيذا خوَيِذُةوةي ئةطجَيليت ثَيشفَيلتيعيةتي وةسدةطشَيت، بَو 

 كوسديذا و فاسطي صًاُي دووسٓة هة -be -ـب ثَيؼطشي هلاُذُي بةَٓوي ِسابشدووي ًةسجي-منووُة، ًةسجي ُا
بَو  ِسابشدوودا دةهلَيت،-ُا كاسي ِسةطي بة هلاو، كة اويجَيِ ػَيوةي هة طوجناو ثاػطشَيلي هةطةَي دةُشَيت، بِيات

 فنت" دةبيِشَيت. ِسَويؼنت/سوُة، وةن "ومن
    كَو                   تان                                                    كةطي يةكةَ      

   1st per.                     / َبِشَوbe.rav.am                ّثَيويظتة  بِشَويbe.rav.im  
 دةَهَيت: (Allen, 1966:207)هةو باسةوة 

داواكة وا  ا كشدةوةيةن بة ئةجناَ بطةيةَُيت،"كاتَيم كةطَيم ثشطياس هة كةطَيليرت دةكات ياْ داوا دةكات ت       
-ُا ػَيوةية ئاًارةكشدُي َوة...  بةدةخواصَيت، كة ٓةًوو ئةواُة بلات كة ئةو دةيةوَيت، ُةن تةُيا بةػَيم هة

وةن ئةوةي هة ِسطتة فةسًاُييةكاُذا ِسووبذات، بةآلَ ئةطجَيليت  ،طؼتطريي )ئيٌجَيشفَيلتيغ( وا دةسُاكةوَيت
 ِسابشدوو هةخَودةطشَيت".-كيذا ًةسجي ُاةطةس-ئيٌجَيشفَيلتيغ هة ِسطتةي ُا

 ضوُلة وةن صًاُةواْ  َهذا،سةكي بّ هة بِياتي قووكةواتة ِسطتة فةسًاُييةكاْ ُاتواُّ كوَوصي ُاطة      

(Windfur’s)   هة(Farahani, 1990-39) ةوة ئاًارةي بَو كشدووة، كة "فَوِسًي كاسةكاْ بة ثَيؼطشيbe- وة
هة كوَوصي وابةطتةدا خوَيِذُةوةي ئةطجَيليت "ئيٌجَيشفَيلتيعيةتي"ياْ ٓةية، هة كاتَيلذا فشَيضي كاسي فةسًاُي 

يةوة بة تةواوي ِساطت (Farahani)ئةوة هة فاسطيذا بة الي ٓةية" خوَيِذُةوةي ئةطجَيليت "ثَيشفَيلتيعيةتي"
هةبةسئةوةي هة فاسطي ُاوةِساطتذا ئةسن و وةصيفةي  (Andreas, 1939:431-433)( بة ثَيي أ) ضوُلة، ،ُيية

كات، كة ئةسكي ئةو ثَيؼطشة هة دة باُطةػة ثؼتطريي ئةو  ُيؼاُةكشدُي "ثَيشفَيلتيعيةتي" بووة،  be-ثَيؼطشي 
دةسبِشيين "ثَيشفَيلتيعيةتييةوة" هة فاسطي "كَوْ" و "ُاوةِساطت" طَوِساوة بَو "ئيٌجَيشفَيلتيعيةتي" هة فاسطي 

  تاصة و ًَودَيشُذا. 
ةكات، كاسة ثاؾ" دةطتجَيذلذةسي "هةثَيؽ" و "هةهة كوَوصة كاتييةكاُذا، كة بة هَي Smith (1983))ب( بة ثَيي 

يعةكاْ خوَيِذُةوةي ئةطجَيليت ثَيشفَيلتيعيتياْ ٓةية، ضوُلة "ئةو هلَيِةساُة باسودَوخةكاْ بة تطتةي-ُا
يةن بَو ئةوةكةيرت ثةيوةُذيذاس، و ثَيوطيت الُي كةًي ػَيوةي ػَيوةيةكي يةن هةدواي يةن دادةَُيّ بة 

اُذا ئةوةية، كة خاَهي كَوتايي باسودَوخَيم ثَيويظتة ػوَيّ طيٌاُتيلي بَو يةكبةسة و دوايةتي هة َُيواْ باسودَوخةك
 be.yay.ad"، "comeًي كاسي "ئةو ِسطتةيةي الي خواسةوة فؤِس بَو خاَهي كَوتايي باسودَوخَيلي تش بلاتةوة؟

he" اْ ٓةية صياتش هةخوَيِذُةوة ئيٌجَيشفَيلتيعيةتي. يو "بَيت"، هة كوسديذا خوَيِذُةوةي ثَيشفَيلتيعيةتي 
(1) Qabl az.in.ka        bâ.yay.ad      man mi.rav.am     
(2) I will go before he comes   

 ثَيؽ ئةوةي ئةو بَيت ًّ دةِسَوَ. (3)

ِسابشدوو" وةن "فةسًاُي" خوَيِذُةوةي "ثَيشفَيلتيعيةتي" -ِسطتةكاْ ئةوة دةطةملَيِّ، كة "ًةسجي ُا       
هة كوسدي و فاسطيذا  -be دةكشَيت ُيؼاُةي بَيت، وةسدةطشَيت صياتش هةوةي ئاًارةكشدُي "ئيٌجَيشفَيلتيعيةتي" 



 خــؤػـــِـاو عــةصيـض ذـةًـةئـةًـيـّث. د. ًـةذـٌـوود فـةتـرـوَهـاَل ئـةذـٌـةد     َ. 
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، بة بةَهطةي ئةوةي، كة هة صًاُة فةسًاُي و ًةسجيوةن ُيؼاُةي ثَيشفَيلتيعيةتي بِاطشَيت ُةن ُيؼاُةي 
ٓيِذؤئةوسوثييةكاُي وةن ئيِطويضي "ًةسجي و فةسًاُي" وا دةسُاكةوْ وةن ئةوةي ُيؼاُةكشاوبّ, بةَهلو 

 be-صياتش بة َٓوي فَوِسًي طادةي كاسَيلةوة ُيؼاُةدةكشَيّ، كة ئاًارةكشدُي ثَيشفَيلتيعي ٓةية، كةواتة، ُيؼاُةي 
 ةصيفةي ُيؼاُةكشدُي ثَيشفَيلتيعيةتي ٓةية.  ئةسن و و

ُيؼاُةي ثَيشفَيلتيعيةتيية و بَو "ًةسجي  -be( أكة ) Farahanni, 1990)بة كوستي، ٓاوِسايّ هةطةَي )      
وسداسكشاوة، و دةكشَيت ثَييبطوتشَيت ُيؼاُةي ثَيشفَيلتيغ، صياتش وِسابشدوو" و  فَوِسًي "كاسي فةسًاُي" طِ-ُا

فَيلتيغ )ب( ِسطتة فةسًاُييةكاْ وةن جَيبةجَيلةسي ُاِساطتةوخَو شيبطوتشَيت ُيؼاُةي ًةسجي/ئيٌجَيهةوةي ثَي
كة ئاطايي و صَوسجاس هة   ،ُاِسابشدوو"-هة بِياتي قووَهذا و بَو فَوِسًي كاسَيم بَو ٓةسدوو "فةسًاُي" و "ًةسجي

 كَوَوصي ُاطةسةكيذا بةكاسدةَٓيِشَيّ. 
 
 ي كوسدي و فاسطيةكاْ(ي)ئَوطضيوةسي ة  ياسيذةدةسةكاْ:  كاسة ًَوداَه2.  7

"بايذ" بةساُبةس "دةبَيت" ِسةفتاسدةكات، ئةواُة ًَوداَهّ و وةن "بةَهَيّ و ثةمياْ"، "صاُيِطةسايي" و       
لي" ياْ ي"دايِاًيلي" بةكاسدةَٓيِشَيّ، تا "بة ُاضاسي"، "بةَهني"، "ثةمياُذاْ"، "ثَيويظيت"، "ٓةَهَٔيِحاُي هَوج

ي ئيِطويضي، بة ٓةسدوو ال  must"بةتةًابووْ"، و... دةسبرِبْ. ًَوداَهي "دةبَيت" هةكوسديذا الواصتشة هة 
يؽ دادةثَوػّ، willتةُاُةت صَوس هة واتاي  ,must, should, ought, have"دةبَيت" و "ثَيويظتة" واتاي 

( و should and ought(، ُاوةُذ )must and willتَيشًي بةَٓيض )-هة صًاُي ئيِطويضيذا، طيظتةًي طَي
ي ٓةية، واتة "الواص" و تَيشً-ًي دوو( ٓةْ، هة فاسطي و كوسديذا طيظتةmay, can and mightالواص )

 بةكاسَٓيِاُي ُيية، بة الي ظيتبَو فاسطي و كوسدي تواُ must"بةَٓيضتش" ٓةْ، بَوية وةسطَيِشاُي دةقاودةقي 
(Rahimian, 1999)"هة فاسطيذا ئةوةُذة بةَٓيض ُيية تا ُاوةسَون بطةيةَُيت.  ةوة "بايذ 

(1) Ali dar xâna n-ist-ø u bâyad dar medrese ø-bâš-ad  
(2) Ali is not at home; he must be at school  

 ُيية دةبَيت هة قوتاخباُة بَيت. عةهي هة ًاَي (3)

       Rahimian " دةَهَيت، كةmustيلي ُاوةسَون بطةيةَُيت، ئةوة واتاي " ثَيويظتة بة ػَيوةيةكي طيٌاُت
"ُاوةسَون" و  Rahimian قوتاخباُةية"،واية كة قظةكةس وابةطتةية بةوةي، كة باسةكة ئةوةية كة َ"عةهي هة 

"واتا" تَيلةَي دةكات، يةكَيم هة تايبةمتةُذييةكاُي "ُاوةسَون" بة ثَيضةواُةي "واتا"وة ئةوةية، كة دةبَيت 
بَيت ئةوة ُاوةسَوكَيم بةخَووة و بلةسي تَيذاكة كاس  ،َيت، ٓةس دةسبِشيَِيم بة تايبةت"ٓةَهة" ياْ "ِساطت" ب

دةطشَيت، جا ِساطت ياْ ٓةَهة، هةبةس ئةوةي "واتا" هة طِوسي صاساوةي فةسٓةُطي تَيِاثةِسَيت، ُاتواَُيت ٓةَهة بَيت، 
لشاوة هة ٓةًوو كات و ةيةي بَو تةسخآُةُطذا ئةو صاساو"ِسَيوي" ٓةس ئةو ئارةَهةية كة هة فةس ُة:بَو منوو

طةسدةًَيلذا، جطة هةوة، "الواصي و بةَٓيضي وػةكاْ"، "باسي طةسجني قظةكةس، "كات" و "ػوَيّ" ٓاوكاسْ هة 
 دةبِشيّ و جَوسي هَيلذاُةوةي "ُاوةسَون"، كة ئةوة هةطةَي واتادا ٓةسطيض ُةطوجناوة.



 ًـوود يـاْ ًــؤداَهـَيـتـي
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ي ئيِطويضي بةَٓيض ُني، تا بة َٓوياُةوة طةسةُيت  mustةقةدةس "دةبَيت و بايذ" هة كوسدي و فاسطيذا ب      
ُاوةسَون ػتَيليرت، بةصيادكشدْ ياْ البشدُي  ىِساطيت ُاوةسَون بذسَيت، كةواتة ُاوةسَون ػتَيلة و ِساطيت و ُاِساطتي

 وػةيةن هة دةسبِشيِةكةدا، ُاوةسَوكيؽ دةطَوِسدسَيت. 
(1) ٍyad  be sinamã refta-e Ø baš-ad šã    

(2) Perhaps, he has gone to the cinema 

 ِسةُطة/دةبَيت ئةو ضووبَيت بَو طيِةًا. (3)

 

 "دةبَيت"و  "بايذ": صاُيِطةسايي 1.  2.  7
ػـَيوةيةكي طـيٌاُتيلي ُـاوةسَون     ةوة  ئةو ِسطـتةيةي الي خـواسةوة بـة   (Rahimian, 1999:158)بة الي 

 ُاطةيةَُيت: 
1. Mehdi bâyad servatmand ø-bâš-ad [ke yek mâšin-e dah melyun tumân-I xarid-

e ast-ø    

2. Mehdi must be wealthy [because he has bought a car for 10-000-000 tuman. 

 متةْ كِشيووة.  10 000 000دةبَيت ًةٓذي طةسوةمتةُذ بَيت )ضوُلة طةياسةيةكي بة  .3

دةسبِشيَِيـم دةبَيـت خـاوةُي ُـاوةسَون بَيـت،       ةوة ٓـةس  (Rahimian)هـة ِساطـتيذا بـة ثَيضـةواُةي بريةكـاُي           
ئةوةي وا دةكات ُاوةسَون ِساطت بَيت ياْ ٓةَهة ئةوة بـةَٓيضي و الواصي فـَوِسًي كـاسي ًـَوداَهي ِسطـتةكةية، ضـوُلة       

كـذا  واتاي ًَوداَهةكاْ صةقرتْ هة واتاي ٓةس ثَيلَٔيِةسَيلي تشي ِسطتةكة، بَوية هـةَ بواساُـةدا ًاًةَهـة هةطـةَي ُاوةسوَ    
دةوةطـتَيتةوة كـة ُـاوةسَون دةبةطـتَيتةوة بـة "ًـَوداَي"ي        (Rahimian)دةكشَيت، ئةوة ثَيضةواُةي هَيلذاُةوةي 

ي "ثَيويظـتة" هـة كـوسدي    اليةوة ِسطتةيةن بة ًَوداَهي بَئَيـضةوة بـَي ُاوةسَوكـة، هةبةسئـةوةي ًـَوداهَ      بةَٓيضةوة، بة
ــة   ــةس ب ــةَٓيضتشة بةساُب ــة  mustب ــذا، ئ ــة ئيِطويضي ــة     ه ــة ب ــةسَيت، بَوي ــة الي ِساطــتيذا ب ــاوةسَون ب ــات ُ وة وا دةك

ــتةكة    ــاوةسَوكي ِسطـ ــي"يةوة ُـ ــوسدي" و "فاسطـ ــةواُةي "كـ ــةس  ثَيضـ ــةَٓوي كاسيطـ ــت  ةوة وةن"mustي "يبـ ِساطـ
دَيتةبةسضاو، جطة هة واتاي "دةبَيت" بِياتي هَوجيلي ِسطتةكةؾ ٓاوكاسي هة طشمياُةي ِساطيت ُاوةسَوكي ِسطـتةكة  

ُاكشَيـت "واطةياُـذْ" و "طشمياُـةي ثَيؼـةكي" وةكيـةن طـةيشبلةيّ، يةكـةَ هةطـةس بِـةًاي           ،دةكاتًظَوطةستش 
"ٓةقيكةت" و "واتاي فةسٓةُطي" وػةكاْ و دووةَ، هة طةس كوهتوس و باسي طةسجني قظةكةس بيِا دةكشَيّ، بوية 

( 5( يةن هَيلذاُةوة و )4بة واتايةكيرت )( تةُيا طشمياُةيةكة، 5(دا ُاوةسَوكي ِساطيت ٓةية، )4ًؤداَهي "دةبَيت" هة )
و  ( فــشةواُرت4ة وا دةكــات ًــةوداي هَيلذاُةوةكــةي هــة )كــة ئةًــدوو هَيلذاُــةوة )ِساطــت يــاْ دسَو( بــةخَووةدةطشْ، 

 َيت. كشاوةتش ب
ٓةًوو داُيؼتواُي ئةَ طوُذة، ًوطوَهٌاُّ، عةهي داُيؼتوي ئةَ طوُذةية، بَوية دةبَيت عةهي ًوطـوَهٌاْ   .4

 بَيت.

 وةفذةكة بةسةو بةغذاد بةِسَيلةوتّ، دةبَيت بطةُة ِسَيللةوتّ. .5
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 ": ديَوُتيلي "دةبَيت" و "بايذ3.  2.  7

طةسجةَ ثَيلَٔيِةسي ٓةس ِسطتةيةن كةَ تا صَوسَيم ٓاوبةػة هة بِيات و جَوسي ُاوةسَون، و ثَيذاُي         
تَيم، كة باغ طةباسةت بة ًشدْ و رياُي كةطةكاْ دةكشَيت، ٓةَهوَيظيت بةَٓيض و الواص بة ًَوداَهةكاْ، بَو منووُة كا

 :(Rahimian, 1999-159)وُة، وبةسطشي وةن ئةسكَيلي بة ُاضاسي بلةس دَيتة بةسضاو، بَو من

1. [ĉun mi-xâ-hd to râ be-koš-ad], bâyad az xod defâ kon-i) 
2. [since she/he wants to kill you], you must defend yourself] 

   ئةوةي دةيةوَيت بتلورَيت(، دةبَيت بةسطشي هةخَوت بلةيت.هةبةس ) .3

هة ِسطتةكاُي طةسةوةدا، كاسي ًَوداَهي "دةبَيت" هة ٓةُذَيم باسدا ٓاوتادةبَيت بة "ثَيويظتة"، بة تايبةت       
ئةوة  ،ة ئةسني دةبَيتؤي بة رياُي كةطَيلةوة ٓةبَيت، ئةو كات بلةس بةسطشيلشدْ هةخيهةوباساُةدا، كة ثةيوةُذ

ئاواتة دةسُاضَيت، َٓيضي "دةبَيت" هة ثَيويظتة ُضيم  َخواطيت قظةكةسة، بَوية ُاوةسَون تةُيا هة طِوسي ئة
 واتة دةكشَيت "ثَيويظتة" هةبشي "دةبَيت" بةكاسبَٔيِشَيت. ،دةبَيتةوة

ئةسن" بَو  "بةَهَيّ وىبة ػَيوةيةكي ًَوداَهَيتي” و دةبَيت must  ،baš-adهة ٓةسطَي صًاُةكةدا، "      
ذةدات، و داواي قظةكةس هة طِوسي هةدةطت دةَٓيِشَيّ، كة بة ػَيوةيةكي ثِشاطٌاتيلي "َٓيض"َٔيؼنت بةكاسباُط

 سةوة خَوي ببةطتَيتةوة. ةثَيؼِياص تَيِاثةِسَيت، ًةسد ُيية ُاًة بَو َُيشدساو بة داواكةي قظةك

4. baš-ad emšab be âhang-e man biâ-i   
5. you must come to my party to night 

  .ؼةو بَييت بَو ئآةُطةكةَدةبَيت ئةً .6

 
 

7 .2 .4" :Tavân "و "تواُني " 
َ  "تواُني" بـةكاسَٓيِاُي "دايِاًيـم" و "بـةَهَيّ و ئـةسكي           ْ   " ٓةيـة، هـة دةبَيـت" وايـة،   -بـاسةوة وةن "ػـودة

كةطـي  -طةسضي "دةبَيت" بة ػَيوةيةكي فشةواُرت هة بشي "تـواُني" بـةكاسدةَٓيِشَيت، "تـواُني" تـةُيا بِيـاتي ُـا      
ــةكةس          ــم قظ ــةكاسدةَٓيِشَيّ كاتَي ــذا ب ــة دةقَيل ــاتش ه ــة صي ــت، بَوي ــةخَووة ُاطشَي ــةت ب ــةسي تايب ــت، و بل وةسدةطشَي

 خــَوي تاقيبلاتــةوة و بــة ثَيضــةواُةي "دةبَيــت"ةوة صيــاتش هــة ظــيتي ِساطــتةوخَو تواُئاسةصوًةُــذة تــا بةػــَيوةيةك
 بةكاسَٓيِاُي فَوِسًاَهيذا بةكاسدةَٓيِشَيت.  

 .بابةكش دةتواَُيت كتَيبَيم بَو بشاكةي قةسصبلات ( أ)

 

 :  ُاوبةُذ ثةيوةُذي هة َُيواْ تَيِع، ئةطجَيلت و ًوود هة كوسدي فاسطيذا      3.  7
ةوةُذةي ئَيٌة بضاُني، يـةكَيم هـة كةًوكوِسييـةكاْ هـة بـواسي صًاُـذا ِسَيلِةكـةوتين صًاُةواُةكاُـة هةطـةس          ئ      

كشدُي َٓيَوي جياكةسةوة هة َُيواْ كاتةطَوسييةكاُي "تَيِع"، "ئةطجَيلت"، "ًوود" ةفَوِسًي كاسي كوسدي و دياسيِ
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ة ػَيوةيةكي ثشاكتيلي َٓيَوَيلي جياكـةسةوةي ديـاس هـة    يذا، وةن ٓةس صًاَُيليرتي دوُيا دةػَيت بدو "كات" هة كوس
ــة        ــَيِني بـ ــةسبةخَو بِاطـ ــةكي طـ ــةياْ وةن كاتةطَوسييـ ــشَيت، و  ٓةسيةكـ ــةدا بلَيؼـ ــَي كاتةطَوسييـ ــةو طـ ــواْ ئـ َُيـ

 تايبةمتةُذيي و ئةسكي صًاُيي جياواصةوة.
ػـذا، كـة "ًـوود "بـة ػـَيوةيةكي      بةَهطةي طةسبةخَوبووُي ئةو طَي كاتةطَوسيياُة ئةوةيـة، كـة "هةطـةَي ئةوة         

" ثةيوةُذيـذاسة بـة    voiceديـاس "كـاسابضس" و "كاسا  فَوِسًـةَهي، ػـاْ بةػـاُي "تَيـِع" و "ئةطـجَيلت"، و ِسَيـزةي      
طيظــتةًي كــاسيي صًاُةكــةوة ... طيظــتةًي "ًــَوداَهي" "هــة صؤسبــةي صَوسي خَيضاُــة صًاُييــةكاْ بــة ػــَيوةيةكي   

واتـة   ،(Palmer, 1986:2)ُيية بةَهلو بة ٓةًوو ِسطـتةكةوة"    ----كة ياْ طيٌاُتيلي تةُيا ثةيوةُذي بة كاسة
طةسجةَ واتاي ثَيلَٔيِةسي دةسبِشيَِيلي دياسيلشاو ٓاوبةػّ هة دةسبِشيين ًوود، ِسَيضًاُي كاتةطَوسييـةكاُي وةن "  

 تَيِع"، "ئةطجَيلت"، و "ًوود"، ئةوة ُيؼاُذةدات كة: 

ــِع" كاتةطَوسييــةكي )أ(      ِسَيضًاُييــة، ثةيوةُــذي بــة كاتــةوة ٓةيــة، )ب( "ئةطــجَيلت" بــة ٓــةًاْ ػــَيوة    "تَي
كاتةطَوسييةكي ِسَيضًاُيية، ثةيوةُذي بة باسي طةسجني قظةكةسةوة ٓةية، طةباسةت بة كشدةوةيةكي دياسيلشاو هـة  

قظـةكةسةوة   ووُيوابةطـتةب ( "ًوود" كاتةطَوسييةكي ِسَيضًاُيية ثةيوةُـذي بـة "بـةَهَيّ و    ثدوُياي ٓةقيكةتذا، )
ٓةيــة، هــة بــواسي بــاسودَوخي ٓةقيكــةتي ئــةوةي كــة ضــي دةَهَيــت "طــوسبووْ هةطــةس دَهِيايييــةكاُي، دَهِيــايي و     

   (Lyons, 1968:307).طوًاُةكاُي"
كــوسدي ٓاوتــا بــة صًــاُي فاسطــي و هةطــةس بِــةًاي طــيِتاكتيلي كاتــةطَوسيي "ًــوود" تواُــاي ٓــةآلواسدُي هــة      

ٓةية، يةكَيم هة طيٌا جياكةسةوةكاُي ئةو كاتةطَوسيياُة هة يـةكرت   دا"ئةطجَيلت" و "تَيِع" ٓةسدوو كاتةطَوسيي
هة كاتَيلذا  ي طةسداُي كاسةكةوة  بةدةطتذَيّ،ئةوةية، كة ٓةسدوو كاتةطَوسييةكاُي "تَيِع" و "ئةطجَيلت" بة َٓو

ــة  ــوود" بـ ــةطَوسيي "ًـ ــَوِسيّ و ِسو  كاتـ ــَوي طـ ــةكا وٓـ ــاسة ًَوداَهـ ــةوةي كـ ــاْ"،  ُي وُلشدُـ ــتة"، "طوجنـ ةن "ثَيويظـ
بووْ"، "ويظــنت"، "ذــةصكشدْ" بــة دةطــت َيــت، و دةطةيــةُشَيت، كــة طــةسجةَ ثَيلَٔيِــةسي ِسطــتةي رَيــش  "ػــاياُ

 توَيزيِةوة هةوةدا ٓاوبةػّ. 

كــوسدي ٓاوتــا بــة فاسطــي و ئيِطويــضي طيظــتةًي "ًــوودي كــاسي" هــةخَودةطشَيت، كــة بــشيتني هــة "ًــوودي        
 ةسجي" و "ٓةواَهي".  فةسًاُي"، "ً

 ِسابشدووةوة دةسدةبِشَيت.-دةي ُاي ًوودي ٓةواَهي صياتش بة َٓوي فَوِسًي طابةػَيوةيةكي ًَوسفَوَهَوجيلةَه )أ( 

ًوودي  "فةسًاُي" هة بِياتي ٓةسدوو صًاُي فاسطي و كوسديذا بة ضاوثَيؼني هة كةطي دووةَ، ٓاوتايـة بـة   )ب(  
يـةن هـة ِسةطـي ُـاِسابشدووي كاسةكـة،      ِسابشدوو"، ٓـةسوةٓا وةك -دةطوتشَيت "ًةسجي ُاوُةي تةواوي ئةوةي ثَيي ومن

بـَو كةطـي   ٓةُـذَيلحاس ئةطـةس ِسةطـي كاسةكـة بـة ظـاوأل دوايـي ٓاتبَيـت          ثَيلـذَيّ،  و جَيِاوي طوجنـاو  -beثَيؼطشي 
 ُاكشَيت، واتة دةبَيتة ًؤسفى طفش.دووةًي تان جَيِاوي هلاو هة فةسًاُيةكةيذا صياد

ٓةَهبزاسدُي "ٓةواَهي" ياْ "ًةسجي" ثؼت بة ثوةي "بةَهَيّ" هة اليـةْ قظـةكةسةوة ُابةطـتَيت، طـةباسةت     (   )ث
ِسابــشدوو و ًــةسجي ثَيشفَيلــت( و فــَوِسًي كــاسي -فــَوِسًي كــاسي "ًــةسجي" )ًــةسجي ُــا وتشاوة،بــةو ِساطــتييةي طــ

 ،هـــة دابةػـــلشدُي تةواوكةسيـــذا دةبيِـــشَيِّسابـــشدوو( -"ٓـــةواَهي" )بـــة واتـــاي ئيٌجَيـــشفَيلتيغ و ثَيـــشفَيليت ُـــا
ــةواْ   ــةكاْ" ٓــةسوةن صًاُ ــَوكشدووة، "بةػــَيوةيةكي    Ellwell- Sutten (1963:91)"ًةسجيي ــارةي ب ئاً



 خــؤػـــِـاو عــةصيـض ذـةًـةئـةًـيـّث. د. ًـةذـٌـوود فـةتـرـوَهـاَل ئـةذـٌـةد     َ. 
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ًةسجي"يـةكاْ بـة ػـَيوةيةكي طـةسةكي بـَو كَوـَوصة       -طةسةكي بَو ِسطتةي ُاطـةسةكي طـِوسداسكشاوْ، هةكاتَيلـذا "ُـا    
 طةسةكييةكاْ دياسيلشاووْ". 

ــاسي ِسطــتةي         )ت(  ــذا ك ــة تَيي ــذات، ك ــذا ِسووب ــة ِسطــتة ئاَهَوصةكاُ ــت ه ــةسًاُي" دةتواُشَي ــاسَيلي "ف ــَوِسًي ك ٓــةس ف
ِساطتةوخَو جَيبةجَيلةسي باسودَوخةكةية، كـاسي ِسطـتة ُاطـةسةكي     )  (matrix sentence(19)هةخَوطش/طةسةكي

( 2ِسابـشدوو"، ) -ة ٓاوتايـة بـة "ًـةسجي ُـا    ( فَوِسًي تَيِظي كاسة فةسًاُييةكـ 1ُلة )داية، ضو هة "ًوودي ًةسجي"
ِسابـشدوو" وةن فـَوِسًي كـاسة ًةسجييـةكاْ بـة ػـَيوةيةكي طـةسةكي ثةيوةطـتلشاوة بـة          -فَوِسًي كاسي "ًةسجي ُـا 

 كَوَوصي ُاطةسةكي. 

ِسًي سي دةدات، بشيتييـة هـة تاكـة فـوَ    تاكذا(، كة "واتاي ثاِساُـةوةيي/تلاكا فَوِسًي كاسَيم )هة كةطي طَييةًي  )د(  
. هة ِساطتيذا ًوودي تةًةُي/ٓيواخواصي تةُيا هة كةطـي   (Lambton, 1960:145)بةسدةواًي "ٓيواخواصي"

 / beطَييةًي تاكذا ِسوودةدات. تةُيا فَوِسًَيم كـة بـةسدةواَ بَيـت ئـةوة ًـوودي ٓيواخواصييـة هـة فـَوِسًي كـاسي          

bu.d.an, ‘’let there be’’  َيم هــة بةػــي كــاسي هــة  دةسبــِشيين  ػــَيوةيةكي طــةسةكي وةن بةػــ  كــة بــة
 Zende bad, long live, nabud bad … down with (ibids)دسومشيذا.  

ةوة،  "ُاتواُشَيـت جيـاواصي هـة َُيـواْ فةسًاُـذاْ و بِياتِـاُي       ,Lyons) (1968:307ذا: بـةالي  يـ هة كَوتاي      
ــة  ــِشيّ ب ــة     دةسب ــة  وةن ه ــَو منووُ ــت"، ب ــاس بلشَي ــَو    ػــَيوةيةكي دي ــت ب ــَو بَيي ــة ت ِسطــتةيةكي وةن "دةًــةوَيت ك

 .دةخشَيتةِسوو  .’man mi.xaham (ke) to be.ya.y.i in.ja, I want you to come hereئَيشة،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
(19)

طتةي ِسي دةطوتشَيت ِسطتةيةكيرت هةخَودةطشَيت، كة ثَيطتةيةن كة طتةي هةخَوطش، ِسواتة ِس  matrix sentenceُة صمجوة ذا 
 . constituent sentenceهةخَوطرياو 
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 : ئـةُـحــاًةكـاْ 0.  8
ئةَ دياسدة و بابةتة )ًوود يا ًؤداَهَييت( ٓةسوةٓا و بةساوسدكاسيي هة َُيـواْ   يهة ئةجناًي ػيلشدُةوة و خظتِةِسوو      

صًاُةكاُذا دةطةيِة ضةُذيّ ئةجناَ و خاَهي طةسجنِشاكيؽ، كة ٓةسة طشُطةكاُياْ هـةَ خااَلُـةي خـواسةوةدا بةسجةطـتة     
 دةبّ:

( "ًـــوود" وةن كاتةطَوسييـــةكاُي "تَيـــِع"و "ئةطـــجَيلت" ًاًةَهـــة هةطـــةَي كاتـــذا دةكـــات، و كـــاتي بـــاسودَوح 1)
دةطةِسَيَِيتةوة بَو كاتي قظةكشدْ، و كاتي قظةكشدْ دووةَ خاَهي باسي طةسجنة، كة هَييةوة باسودَوخةكـة هـة كـاتي    

 ِسووداُذا هةبةسضاودةطشَيت. 
و "طيظـتةًي ًـوود" و "طيظـتةًي كـاسي" بـةخَووةدةطشَيت، بـة تايبـةت وةن        ( كوسدي تايبةمتةُـذيي ٓـةسدو  2)

 وةسطَيِشاُي ٓاوتايي هة َُيواْ ئةو دوو طيظتةًةدا.  
ــواْ "ًــوود" و "ًــَوداَهَييت"دا، وةن ئــةو جياواصييــة وايــة كــة هــةَُيواْ "كــات" و "تَيــِع"،     3) ( جيــاواصي هــة َُي

 و "رًاسدْ"دا ٓةية. هَوكةيؼِةسي " و ئيوَوكةيؼِةسي" و "رًاسة" 
( "ًَوداَهَيتى "ًاًةَهة هةطةَي ُاوةسَوكذا دةكات، و بةٓا و ثوةي ُاوةسَوكي ًَوداَهَييت هةبواسي ئةو دوُيايـةدا دَيتـة   4)

 تَيطةيؼنت، كة تَييذا دةبَيت ِساطت ياْ ٓةَهة بَيت. 
هَيلبذسَيتــةوة، "ًــوود"    ( "ًــوود" ئــةو واتايةيــة كــة ثَيويظــتة هــة ًــةوداي طــةسداُي كاسييــةوة تــةعبريي         5)

كاتةطَوسييةكي طيِتاكتيليية و هة فَوِسًي كاسيذا ُيؼـاُذةدسَيت،  بـة واتايـةكي تـش، "ًـوود" بشيتييـة هـة ُيؼـاُة         
هةطةس كاسةكة، دواتش ئةو فَوِسًةية هةاليةْ قظةكةسةوة بةكاسدةَٓيِشَيت، تا  ُاوةسَوكَيلي دياسيلشاوي خباتة ُـاو و  

 بةكاسي بَٔيَِيت.  هةُاو دةقي طفتوطَودا 
ِسابشدوو" و  فَوِسًي "كاسي فةسًاُي" ِسةفتاسدةكات، و -وةن ُيؼاُةي ثَيشفَيلتيعيةتي بَو "ًةسجي ُا -be/-( بـ6)

ُاِسابشدوو"يـةكاْ ٓـةًاْ بِيـاتي طـيِتاكتيلي ٓاوتـا بـةخَووةدةطشْ و  هـة ِسطـتةي         -ِسطتةي فـةسًاُي و "ًـةسجي  
 دةْ.   ُاطةسةكي هة ِسطتةي ئاَهؤصدا ِسوودة

( ًــَوداَهي "دةبَيــت" وةن ًــَوداَهَيتيي "بــةَهَيّ و ثــةمياْ"، "صاُيِطــةسايي" و "دايِــاًيلي" ِسةفتاسبلــات تــا "بــة 7)
 ُاضاسي"، "بةَهني"، "ثةمياُذاْ"، "ثَيويظيت"، "ٓةَهَٔيِحاُي هَوجيلي" ياْ "بةتةًابووْ"، و... دةسبرِبَيت. 

 ,mustي الواصتــشة، ًَوداَهــةكاُي "دةبَيــت" و "ثَيويظــتة" واتــاي  ي ئيِطويــض must( ًــَوداَهي "دةبَيــت" هــة 8)

should, ought, have,  و صَوس هة واتايwill   َتَيشًـي بـةَٓيض    -يؽ دةطشُةوة، هة ئيِطويضيـذا، طيظـتةًي طـي
(must and will ( ُاوةُـذ ،)should and ought( و الواص ) may, can and might  هـةخَودةطشَيت )

 تَيشًي، بَو منووُة، "الواص" و "بةَٓيضتش"  ثَيِشةودةكات.-ي طيظتةًي دووهةكاتَيلذا كوسد
(  ديــاسيلشدُي الواصي و بــةَٓيضي، تــةُيا هــة خــودي كــاسة ًَوداَهةكاُــةوة طةسضــاوة ٓــةَهِاطشَيت، بــةَهلو "بــاسي    9)

 طةسجني قظةكةس"، "كات" و "ػوَيّ", و "ثَيلَٔيِةسةكاُي تشي ِسطتة"، هةَ بواسةدا ٓاوكاسْ.
"  voice(  كاتةطَوسيي "ًوود " وةن كاتـةطَوسيي "تَيـِع" و "ئةطـجَيلت"، و ِسَيـزةي "كـاسابضس" و "كاساديـاس      10)

ــش        ــةكاُي ت ــة كاتةطَوسيي ــةطَوسيي "ًــؤداَهَييت" ه ــةوةي كات ــة، ئ ــاسيي صًاُةكــةوة ٓةي ــة طيظــتةًي ك ــذيي ب ثةيوةُ
ةيـي طـيٌاُتيليية، )ب( ثةيوةُـذيي بـة ُـاوةسَوكي      جيادةكاتةوة، ئةوةية كـة )أ( "ًـوداَهَييت" كاتةطَوسييـةكي صاساو   

دةسبِشيين دياسيلشاوةوة ٓةية، و طةسجةَ واتاي ثَيلَٔيِـةسي دةسبـِشيين ديـاسيلشاو ٓاوبةػـّ هـة دةسبِشيِيـذا، )ث(       
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ُــاوةسَوكيؽ ٓةًيؼــة "بِاخــةي ٓةَهظــةُطاُذْ" و "خةًآلُــذْ دادةًــةصسَيَِيت"، كــة وةن "بِاخــةي ًــَوداَي" و  
 آلُذُةكةؾ وةن "َٓيضي ًَوداَي" ًاًةَهة دةكشَيّ.   طةسةجناًي خةً

( "ًــوود" كاتةطَوسييــةكي ِسَيضًاُييــة ثةيوةُــذيي بــة بــةَهَيّ و وابةطــتةبووُي قظــةكةسةوة ٓةيــة، هــة بــواسي    11)
 باسودَوخي ٓةقيكةتي ئةوةي كة ضي دةَهَيت.  
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 كة بة صًاُي كوسديباطة: ثوختةي 1. 10
"ًـؤداَهَييت" تـاوةكو ئَيظـتا واتايـةكي طـيٌاُتيلي ديـاسيلشاو و بِشياسهةطـةسدساو        تَيشًي ِسَيضًـاُي "ًـوود" و         

بةخَووةُاطشْ، بَوية هة فةسٓةُطي تايبةت بـة صاُظـيت صًاُـذا وةن "ٓاوواتـا" طـةيشدةكشَيّ، و هـة صًاُةكاُيؼـذا        
ُيةتيي بِياتِاُيـاْ  صًاُـةواْ و توَيـزةساُيؽ هـة طـةس ضـةُذيةتي و ضـؤ      . فَوِسًي جياواصيـاْ بـؤ بـةكاسدةَٓيِشَيت   

ٓاوِساُني، بؤية ئةَ باطة بؤ توَيزيِةوة هة كاتةطَوسيي "ًوود يا ًؤداَهَييت"تةسخاُلشاوة، كة طَييةَ كاتةطَوسيية هة 
ثاَي كاتةطَوسيي "تَيِع"و "ئةطـجَيلت"دا، كـة ثةيوةطـت بـة فـَوِسًي كـاسةوة و هـة طـِوسي كـاسدا توَيزيِـةوةي هـة            

ة دةسبِشيّ و ِساطةياُذُةكاْ دةطؤِسَيّ، و طشُطيي بة ثةيوةُـذيي كـاس هةطـةَي ِساطـيت و     باسةوة دةكشَيت، و بة ٓؤيةو
 .َيتويظيت قظةكةس دةدات، ياخود ٓةَهوَيظيت دياسيلشاوي ًَيؼلي قظةكةس دةسدةبِش

http://people.umass.edu/klement/tlp/


 ًـوود يـاْ ًــؤداَهـَيـتـي
 

 

 (81٥2)كانونى يةكةمى (،٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (11)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

ــة       ــة      َٓيَوـ ــةَ توَيزيِةوةيـ ــةكاُي ئـ ــةدئَيِاُي ئاًاجنـ ــني و بـ ــةكاُي ُووطـ ــةًا تايبةتييـ ــةسةكييةكاْ و بِـ طـ
ــة ــة         جط ــة بشيتيي ــووة، ك ــةساوسدي( ب ــةوةي )ب ــاص و توَيزيِ ــة ِسَيب ــاصي ثةطــين ػــيلاساُة طــوودوةسطشتّ ه ــة ِسَيب ه

ــاُذاُي بِيـــات   ًَوداَهـــةكاُي و خاطـــيةتي  هـــة كؤكشدُـــةوةي طةسضـــاوة و بةَهطـــة و منووُـــةي ثَيويظـــت بـــؤ ُيؼـ
، ضــوُلة بــةٓؤي ئــةَ   ةوةاُكــوسدي بــة بــةساوسد هةطــةَي فاسطــي و ئيِطويضيــذا بــة ٓــةًوو جــؤس و ػــَيوةكاُي         

 بةساوسدةوة بةٓا و فيضةسي صًاُي كوسدي صؤستش دةسدةكةوَيت.
ــةكي، وةن           ــة ثَيؼـ ــة هـ ــة جطـ ــةسي توَيزيِةوةكـ ــةكاُيؽ، طرتاكضـ ــيلشدُةوةي ٓـــةًوو بابـــةت و ثشطـ ــؤ ػـ بـ

طــةسةتا و دةسواصةيــةن بــؤ ضــووُة َُيــو باطــةكةوة، بــة ثَيــي ثالَُيــم دابةػــى طــةس ذــةوت تــةوةسة كــشاوة،             
ــة ــةكاسٓاتووةكاْ و    هةطــ ــاوة بــ ــي طةسضــ ــتٔاتووةكاْ و ِسيضكشدُــ ــة بةدةطــ ــشُطرتيّ ئةجناًــ ــتِةِسووي طــ أل خظــ

 ثوختةي باطةكة بة صًاُةكاُي كوسدي و عةسةبي و ئيِطويضي.
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 عةسةبيكة بة صًاُي باطة: ثوختةي 2. 10

مل حيّدد حتٙ اآلٌ معيٙ داللٕ مستقز لــ )املْد( ّ)املْدالٔيت(، فلذلم ٓعترباٌ كاملزادفني يف القْامٔس اخلاص٘       
لعله اللغ٘ كنا ٓستخدو هلنا أشلال متبآي٘ يف اللغات العاملٔ٘ املختلف٘. الّلغٌْْٓ ّالباحجٌْ لٔسْا متفقني علٙ كنٔ٘ 

ُٓعـّد كـاَتلْرٖ الجالـح    )املْد( ّكٔفٔ٘ صٔاغتُ؛ لذا ُخصِّ صت ٍذا البخح لدراس٘ كاَتلْرٖ املْد أّ املْدالٔستٙ، حٔح 
ظاىة كاَتلْرٚ )التٔيس( ّ)األسبٔلت(, حٔـح كـّ  ّاحـد ميَـا مـزتبف ااألفعـال ّٓـتّه البخـح عيـُ داخـ  حـدّد            

ملْجْدٗ اني الفع  ّقصد املتلّله، الفع ، ّاُ خيتلف العبارات ّالزسائ  اّليت ّْٓجََا املتلله، كنا أّىُ َٓتّه االعالق٘ ا
 أّ ٓعّبز عً مْقف الذٍين للنتلّله.

اخلطْط العام٘ ّاملبادئ اخلاص٘ للتاا٘ ٍذا البخح ّحتقٔق أٍدافُ علٙ الزغه مً االستعاى٘ اامليَج التخلٔلـٕ        
٘ صٔاغ٘ املْد ّخصائصُ ٍّْ عبارٗ عً مجع املصادر ّاألمجل٘ اللافٔ٘ لعزض كٔفٔ ،ٍْ التعْٓ  علٙ امليَج املقارٌ

ٌّ ٍـذِ املقارىـ٘           يف اللغ٘ اللْردٓ٘ ثّه مقارىتَا مبا ٍـْ مْجـْد يف الفارسـٔ٘ ّايزلٔ ٓـ٘ اعىْاعـُ املختلفـ٘، ّّلـم أل
 سٔلٌْ سببا يظَار أٍّنٔتَا ّخصائصَا اشل  أّضح ّأدق يف اللْردٓ٘.

للْلْج إىل املْضـْ،، ثـّه تقسـٔه البخـح علـٙ      ّلتْضٔح كّ  ما سبق اقتضت طبٔع٘ الدراس٘ اعٌ ىعتٕ مبقدم٘       
سبع٘ حماّر، مع عزض اليتائج اّليت ّصليا إلَٔا خالل البخـح، ّأخـ ا ّكـز املصـادر ّاملزاجـع املعتنـدٗ علَٔـا علـٙ         

 الزغه مً ملخص البخح الغات اللْردٓ٘ ّالعزأ٘ ّايزلٔ ٓ٘.
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 ئيِطويضيكة بة صًاُي : ثوختةي باطة3. 10
      The grammatical terms (Mood and Modality)’s meaning semantically have 

remained undistinguished, consequently they have identified as synonyms and 

different forms are used for them in linguistics dictionary. Moreover, the linguists and 

scholars have different perceptions on the quality and the quantity of forming mood 

and modality. 

     This paper is dedicated to study the category of mood or modality which is the third 

category alongside of tense and aspect. It relates to the verb form and it is studied 

within the verb domain through which speeches and discourses are changed. It takes 

the relation between the verb and the speaker’s intension into consideration. 

      Descriptive analysis and comparative methods are the main methods which have 

been used in this study. The study has depended on collecting references, evidences 

and adequate examples to demonstrate the form and the structures of all categories of 

Kurdish Modals in compare to Persian and English language in order to determine the 

value and the feature of Kurdish language.   

     To illustrate this subject, the structure of the study has been divided into different 

sections; a preface which is a path to open the topic and seven more sections, in 

addition to conclusion and representing the results of the study. Furthermore, at the 

end of the paper the bibliography and the abstract of the study in Kurdish, Arabic and 

English have been included. 

 


