
         .ي.ا  ا       .    
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٤٥                                                                        )٢٠١٧ 

  

زيمر  َيم ا يرد  

         .ي.ا  ا       .    

يزام رار  

 روةردةي يَدز  

 مردي ز  

  

َ:  

     َوة  وممم )رزيم  َيم رد يا(، َوة س  ؤر 

رد يتةد ي  وةددمم مز ردا،     نام  رد  ن  م  يو ةر م 

   ت، ةواد ش . ن ةد مامة    ر و وَةرد مامة  َيم ي، ويرد

رزيم َؤر مط ََ  دمم  ةومو م    و رد م وةو د دمم  مز 

  .يرد

َ زري َةو: 

      َز رةي،      َو ة  َ   اوةزام ،َزرةو ي   ر، وا      

  .ةواوة ةزر َ ةو  َممط

:وةَ رى   

              ممط    ،ااوةرم َد رد مةى زَار  وةَ  رى

.وةَ َ َ  ،وةوةرط ام ى َىم وم  وةَ  

و ؤم ةر َةو:  

   و ةرو و  و ش دوو و ك َ ةوَ ةو  َةرؤمو     

 ممزةر و ي  ، َة:  

َ  

      ،َوة  :َيم م رزةروازةد ،يم، َي رزيم، َووي 

رزيم، رزيم   يوور مةوةر، ر زيم  يوور  زامةو، مةر  ر،م 

  .مر مةَ م،ر مدموةد

 ةدوو َوة  :َيم م رزو يم رد يي، َووي رزرد يمي، و، 

ةم  وام ة ،وا ةم وا م وَي،   رم رد  يي ، ا 

 و ونةر و    ممزةر و او يم وو.ر  

  

  

  



رزيم  َيم رد يا  
 

  

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

                                                             

١-١َيم م رزيم:  

  :ةروازةد١-١-١

     و مزَ  رذكة َي مز َوة ،    م َ   َ مز م ا و  ،   .

رزم  َامو ةو دممةو،ا و   ةر   ةر  ي زامةد َ  ،ر     

 طرام ر وك   مزَ  ،ا مز ردةو،   َدة رام ي َر و 

زؤةو.  

 و   ةو  ماةم      َنمو وا زم ،مو ي ةرو ام امد    

نو راوم،  ةدَ د رامَ  رمَ   رَ  ،ةرد    ةرد و    غم 

غ  ومم مزن  وةط ،تةواد ش ر  ون رَ َ  و   مةيو  َيم  ََ .

 وارو م  دوو  وةير مط   وم ،نز   موش  ةردَةو   

ةردَ  طرامن ردادَ ،د   رَ ا دمةوة  . وا  رو م      را 

ودا واوير ن.  

٢-١ َي رزيم:  

      ةَ ،رة واممز  َ زىمررزانر م    ر َ مز  ن   ن ودة

 َمز مش ر  زام ،مز ر  َرذ كة َ     زام  اوة،  وام 

 ))رزيم َ  مزوام و  مط  َةيو  ون و داتةد  ن ةد ةو    يوا 

 رمن ةدَ و ةو َ ن ت، ةد د كةوةك    مدام  رم ) ((.او   

 و ةوَ يمز ر ت،    مرَ  ر ةيو  َ  وا١٧ ،( ، ٢٠١١: ة دز

َامةو ر ون تةد و  يوا رمن ةدَ و ةو    َة ر يم َر ن ت، ةد 

د  )ر زيم  و  زام،   مط   د ردم يوا  ون و  م  نمو در 

رَن و دار ون داتةد ) (.َ زادي  و و مد و :٢٠١١ 

،٢٠٣   ،(ةرو رزيم َةو  ر م طدم ون تةد و خ  م 

  .تةد يرد نو يوا دام دام دات،ةد نو ممرؤ

   رزيم )و زام  َةو  رةي وم نت ةد ز و    م  َو دا وو  ر 

:    رم ) (. ةوَةد و  يد و وام و ان وَ م يم ة مةرمن و رؤ

٢٠١٣،٤ ،(وا رزةو يم زامَ ر  ر  و ت، ةد   يوور َ  و داو  ط ر   و 

 وا . ةو ةد ن ومر و داتةد مو  و يَوا و وة  طم ،ةوَةد و وام امرط

و يرد ي مدام رم،   زام  خ    م  َوو  و و داتةد را  

  .مت

  .(مرَ) طةد  َو ،تة دَر مَر  ر يمزر دوار   

ةيو امَ رم     وةَ َ اوزاةم، َيم َ رتة  رم 

  ) ،وورَ رم    و َ ي   رذ ة ؤز  ر  يو  مزَ د راوي َا ،  



         .ي.ا  ا       .    
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٤٧                                                                        )٢٠١٧ 

 َةي ي ن، وز ون اون،ر ك  يدوا و ك دمةيو وا م وو  

رامر ا اوةم) (. ا  :١٠٣ ،١٩٨٣ ،(وا م رزَو مة رمَ 

 و  ارَةي ََا وم دؤةو  وَ دوو ن و َم  ةيى ز   ي 

َرو ةو  يوا  وم َاوةو ةو  وم   رمو  داراة،  د  ) رم 

ََ   وم  مز  َ  ااوةدا و ةو َراورو ة  َم  ةيمدر د راوة) (. َ  زاد ى

 و و مد  و:٢٠٥،  ٢٠١١  .( َم  ةدام  رم    م رز َ َ ، 

م وم  نو و ونورةد مََو م مةو َ د تة و َازط يدمن  

رةوومةو.  

٣-١ َووي رزيم:  

     م روو كةم نةزَ ت    ،  مزش   رذ كة َ م  يز َ وة، 

 زارط  ر و َووم يةو ت،ةد ر  ر زةو يم   ر  زامَ    زامم 

 ، َي  نو ،ة  َرةو  ام يوا م مز ن  و ن  م 

رَم   مزم ةو.  

     َة  ورن  ن   مز ي  ن  ،  ) يد    ،و ( و   يوور مى ز

َن د رر داة زاةون  اري ر زيم  )١٠٠٠ (َل   َ ةرام وة، ر 

ن ون ر  مةو رمن مؤو ز ة ررمن وةدام، َيم رمن  

َة َر َ َ  وا َورو ة  مَ ن  َ وَ َو رة، َيم   

ر م  م ، م   :ون رم    )ز.ث١٥٠  و( رم  ن  )و  ز.ث٥٣٠(

رم نظ  )زا٦٠١-٥٨١  ،(ةرو ممم رزاةن  رام وو ة 

ن  و ةداو، َيم  رم ممم ،م :نرم    و  س رم 

(  مر  مةو  م  ةرو  دراون، ث     ارة زا  ةيد    س   د

ر  ،ن( َووةي  زد ةيدة  طةدَر ةو،   ةر ن         

ن  رم مم و ةداون مة، َلط       ،  ر  ري   َ ن 

 يوا ون ،و ر ر دم شدرو رم  ةر    ةيد     را مر 

و زا ةدَت،ة    َرةو يارن ظر و ودمةر َ دت.(ن 

:١٤٢٧ ،(ه،؟وا ن  دَز مةةو  رمن  مو ة  ن    رةداو م،   

 ةيو َ مز  من َ ا   رو ن   نو  رمَ ن و ممةو ودان  َ   ن  ،

 د ةو ةرن  َامةيو وم  نر و ودةر، مطن  رةداو م،   

  .ن نو  م

٤-١ رزيم  م يوورةوةر:  

    َيم  ر،زانم رزةو يم مر  ةد،ن مم مي  زامةو، 

وممن  ر يوام موةر ة ،ر ةوة   ) ى( فر زد م َدم ةدرو ):  رم 

ز و ورد َ  رم  ةور  ،زامَ  ر  داوا م   َوام ،زامَ ر وم



رزيم  َيم رد يا  
 

  

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

و م ، ر َيم َ  دمةيو  و ردان و  نم  ) (.

ا:١٠٢ ،١٩٨٣ (َة  يار  )مف ) دام  ر  رمَد ،ة َم ر م َ امو ةو 

ةيظؤ    َ  ،ر ر ش    مرَ و ورد َ وو  يةدام،  م ةد َ َامو ة 

   َ  . ةومم ر  يورد

    ةرو دزو ن د ر  ةير )١٠٢(ي َ ) ا    ا ذ   )داة 

 ت ةد ةو  ،  َلط ر  ةيوي ر زيم    مط رمة  اري  مزوام رة ،  

  رَ     َمامر ةور،  رم  َر، م زامَ ر مر درودم

 مَ ،ةرو مزوام َيم تةوى د).ن وةر  ،(وا َداة      م 

 وازةد يَم ، رزيم  ر  اري مزوام رة ، وا  ؤمز ،وام 

  َ.ةد ر ةيوَ ةَم وامزم يوامر  و َةد َلط و زام ةو ةر

٥-١ رم  يوور زامةو :  

   َةوة َيم   مزنو وام ر  زانم ر يوام زامةو  ي رزةد يم و ن 

وم را ن ةد م ر ،وور  َذ ةةي   اوة .رزيم    َةيو 

زام    رم ، د َ امةيو  م،   و  ر َ مةو   وةىدموومو ر رم 

  )١٩٥؟،    ،ل .(َيم وامزم مو  ر  ،َ َتةد

   َداة رزيم َ   و زام َ و ةو َ امنةو      زام  َة   و وة

َ،  ش َر  و زامةر مزوام مَ،  ةتةد يو .رتة  

 ومزام ر زد ،يم َ د َل َة) : رم مو  مو ر  زام دم ودرو 

رمَ مز،  رم مزش ََ ،  وم ن كز ن م 

 يس، درمن، ر   ر )َ ةو ، اَ ير زام َيم  و ةاو ر   َ ةي،   َاَ َزم

َمر،  ،واَ ( ووَازي  رَ نةوون در ةو  )(.َ  زادي   و  و م د 

 و:٢٠٤-٢٠٣ ،٢٠١١  ،( َة  روم  ياةرزام ر زةد ،يم َ   ر يوام 

 م رم م  نزام  ةر  واَ ، مر  ر  دامم  َ  ،    ةو رم

 نةدو ط ي ةد واون   طمم رَ زام .  

٦-١ مةر رم:  

    رتة   مةر  ر،م   م  ير   ،َةد داة َ  ةو َ  ، رم 

 َ َ ؤ، ز  رير ،    َة ط م ةر  رم داةد ش    دوو ر 

ير ةر ،وام َ ون رم و ط رم .  

  

١ -٧ -١ رم ط :  

     س  رم ط ةدَ       وة، وةاوةوة م َ  ممر رة  .

 ) مرا  ،(  مى زر ةر  ة   ا   ).دووةدةر:١٩٨٣ 

،١٠٣ ،(وا  رم  طا  ،و  وم  نةد ز َ ذ ،ةي    َ و  م ت    



         .ي.ا  ا       .    
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٤٩                                                                        )٢٠١٧ 

   رد  . زم َةمود ط مر  مر ةر   ر  رَ ، ار

 ةر ر ميم ،    وم رم  رةم ر    اي  )ذار 

،(١٣٧٦وي.  

  

٢-٧ -١ رم :  

    رتة    .مر رة رمَ  اور ،رةةو  ارَ در،اودا ةو  

رم اط و رم  و رم ري) .ن  وةر .( رم   ةد َ  ،

 رم ر ومَ ،م   ارَ  موة، زر رد  ةر 

ر م   ىمر ،  وم،  رم  مم،  ريم  م ز٢٠١٤.  

     ةرو  َ ذ داة  او ةوة،   طَ ير  ي رم  ،ن   َذ داةة  

 ) دا  ا ا  َ  ) ر دت  . د َةد مر ير ى    ة ذر

ة م ةر  رم ةدن  دووة،    من :رم  مزوام  ط ، رم 

 طاؤ، مؤ مر ، د  ري مر ، مران، َ رطةو

 رم رَ ن  َي )ا (،  َدم ةروازةد  رام  ،روازةد ةة  

ر،ااو مرنة  ر،ام م طر ان رام) .  دت:؟ه١٩٤٨،  (

ةم ، نز  ط ط وراام ة، د َ م ةر  رم    ةردَةو    ةردَ 

    ز،امد  وم   ي م را،  ير رم  و ير ر م رمَ 

 ؤَ مطن  اري رزما داطدووم و ةز رد ومة ةر 

رمم.  

  

  :مر مدموةد ٨-١

   ر  مزَ رياةر  وم رذ ة ؤز  ر  يو    ي،    ي َاو    مذ

 َ ر راو  يرَ  ،  َةرد  ةوَةرد   زم امرو ط  رؤذام و ط 

َم وةيوةم و ، ةد شَ ي وةدومم مز  و  دمةيو َاو  ؤر يذام 

ي.  

   َذ داةة  َيم َر ي ةو رط  و ةد َ  ،   شمَرَ   ون ى وَة:( ر ،رط 

ى داَر، ى داَرى ورَر ،رطةَ ىَان، رَام، از ىَةر  ىَر ،( ز )َ(ان١  
  

َى و ١ - ٨-١ ةررط Borrowing) :(  

    و مزم ن ي َاون  ر ارمة ذن  و    مزم   ن ةردةوو ط 

                                                   
١ وام ) :ؤذرریان م ٢٢٥ -١٢٩ ،٢٠٠٧: ا(، )د ر نرنم:٤٢-٣٣ ، ٢٠٠٨(،)او  دزة :

٦٣ -٥٣، ٢٠١١(، )ب َ  ٢٥٧-٢٤٣ ، ٢٠١٢(، ) ن ر :٣٨-٢٣، ٢٠١٣(. 



رزيم  َيم رد يا  
 

  

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

َاو  ن  َ ةد مةو،  َ و ك   مزَ   ا  مزَ   طةردةو َد ،ةوَ  ذ َ 

زة، ن،   (  مو  ومَ  ،  د ردا امرط و و زم  مم  يرر

طط (ي ةر،  م وم مز ردي   َيزارة وَوم دا     ،ن ،ت )

    ) .( ةورطش  ي رةدةو  ن َ ر ةدي  ردَ)(.ب  َ  

٢٥٧ ، ٢٠١٢ ،(وا ةدَ  َيم  وش    َ ر ةدةو    ى وَةر رطةو َ   وم 

 ر،وك،  : وم َ  ،   م وةد    َ و زم َرةو َ  يو د  ةو زم

. ...دا  

٢ - ٨-١  َى دا ر ( Engraving ):  

   رَ      دمدرو  يو  وةو د َيم دمم  ،نز  و   ى داَر   ))  ةر 

َزرة  دمدرو  و   َر ي َ امةد ةو َ  ،     َ  ان ةد َيم ةد م َي  ن 

، َيم  و  دا      وا) ٥٨، ٢٠١١:ةدز ) ((. واَد ردا  يامررط

َيم  نوةد م ةد ووَ ،و َ  ممةد ةوَ ، وم  :  

طو ( طو ) َل +  

  و (  + و )

  ) ان+ ط ة( د انزطةد

(  + ط ) ط  

    ي دا  موةد ةوَو ، َيم ر ووة رم مزي 

  .ةمدوووةد

َى دا ٣- ٨-١ رر ( Derivation ):  

       َر وةددمم رم  ،نز و  ى داَرر،   ش وَير َيم 

ر ةدََ ،   ىَر ي،  و   َر ي دار   وا  )َر    

دا ون م ودام يو زة)(. ن :٢٩، ٢٠١٣ ( و زام    َر ي دار ةو 

   يم  و َ  و  زن  شة  و زن  مو  دوم ز يَ ةد ،ةد دا  ةز

 ي ةد دروَ،َن ةدةو  .ر  ؤ ةيمرم دار  )  و دو ة ََ 

د َ  د  ردوون  َلط  و  دة  ر د    ر م ند )(.رن:٣٣ ، ٢٠٠٨ (، 

وا ى داَرر و   ر دة َلط َ َ  ن  َ  ،  وم  وط )  (

َ ةطري ةردةوط ) (َلط ي )ؤد (ةَ )ؤ (،  ،وان َ  ،... د َ  

   وَ ةو  َلط ر  دة د َو و  دا َر راو َد ة َ ،  وم َ ي )َل +(

  ....ةووم ر ،ةوام ،ةودمَ   ة) دةوة( ي(دن)+   وط 

  

َى و ٤- ٨-١ رطةرَان: (Translation)   

    ي وم مز واز و َ مزن    ي،  َ     ى وَن رَرطةرَ ام،   

 و  ةو مزن ة و يم   مَ ان ،ا  د ةدرون.  



         .ي.ا  ا       .    
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٥١                                                                        )٢٠١٧ 

  ر رطة( وَام كةو  َزرَ ةرمم م رزَ   رَ  مط  ةرط ة يم 

 ، َ   بَ )(.مةداد ن ي د مزم َلطَ  زم   و  ،ير 

٢٨٢، ٢٠١٢وا ،( َزاراو كة  مزَةو  مزَ    ،َدرَوةردةطرةو ياةررط 

   يوا  زاراو ة   مز،ةد داَ  َررَ    وما رزاة   ري 

ي،   ر ارة  م  مز، ة مزن  ي ى وَرطةرَامةو، 

ىَموةد يومم رم ةد ةووا ،  ) َزرة  اطةيو    يوا  يو 

م  مز ردو ي رَم يو ونة   م َ   ر م ند )(.رن:٣٧ ، ٢٠٠٨ .(

 َداة   ى وَرطةر َةان دامَ   ةزاراو   َة ر   و َدرَوةر ،و درو ا 

ن  رََ ، وم:  

نمط =   

  وا = ارات

        =poetry يرم

 = دةLiterature  

     زاراوام  ،   مز  ةر و  ةو   دراومَوةرطم  رز  ردي،  رم مز 

َ  وةر  نزم م   ن  و ةو ؤد زمََ      و ةدوو م وةد ن رد

  .ةورؤ

٥- ٨-١  ىَ رَم   ): ) Calque, translation loan-wordا

    ىَرَام  ة َر وةددمم رم ،نز       َرَازي  ت  ي 

، ةدامَ َ َازةو يةزاراو رط   مزَ ةو    مزَ    َازرطةو يَ ام     

، وا  ) م  ويو      مز َ مةو   ؤناو رةم،    ن  َشة    مز  ردي 

رَى     كةزاراو د ك وَ ة ،(َ ٦١: ٢٠١١ ةدز  واَ )(.مةدرؤ

َام ري  ةد رَد ،ةَ  م َرو دات م َام ةت، و  وم:  

  

 َ،و Pronoun              noun  ،   +  ومPro ،َ   

  راو َ مو  + ا،  ا،               ا راو، َ يمو

       يزاراوام   مز ةر و ي   ىَرَامرطةو ةوَدراوم م  رز  ردي  ، 

 م  َرن مو ةداو ، َاو ةامةيزاراو ة  ََ وم مز ردو ي 

َاوم  ميز  ا َ  ةو، ش  َر زومد  و ةيزاراو و  َيم 

 مز ردا.  

َى از ٦- ٨-١ ةر Metaphor) :(  

 َزم  ةَ ،َمةداد  وا  و يوا ةيورَى طا   ةرَى از     

 و زم ة زاراو ة(از  . واَ رد     و   واَ  د و  يوا ر  ان  رط  اودار د

 ،يد  م   ةو م   و ةيوطاَ ، ةد نةد ةو ي و َوامرة



رزيم  َيم رد يا  
 

  

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

رَ  مَ  انردوو  مدا   ةم ك   )(.   ن   :٢٣ ،٢٠١٣   .(

ر   مز ردا رذكة و ةزاراو و  َةد داةَ  ،  وم  :مرز ، ةد  ،رت

 ،...نن، زمطر رم  و يزاراوام و رَ ،رياةر وم  يوا    ،ن ةد َ   

يوا   ازراون و  ردةََ ، ت ةواد ش  ي  مز  ردي    وم  و داةزاراو  و 

اوام وةر .وات  

٧- ٨-١  ى                         َ رَان                           :(Componding) 

      َر  َام دوو َم يز دار وان ز،  ةيو و َيم  ر  َ و 

   رََ ،ر  ىَر َ   ان و  ي  ت  ي    ،  َة  ))

ي َزري َ امؤز ،ةو ير  ور و من ة  ر  ي   دوو  يو  داروا  ن ز    

 رم رد ا  ا ون )((.ؤر ريذان م  ا :١٠٠  ،٢٠٠٧ وا ،( طر  رم   رم 

رَى     ن،  ا رد مر مو       يدارام و مو ر ؤز ة ذرَة، دَر ارد

َامؤ ةور ،اونمت ةواد ش  رو  ةيذدار و من ة   ز ومد  ، ا وا  ي(و َ   راوو 

و وا ي دوو ةو يو  داريوا َاَ )(.ومر    رف:٨٣ ،١٩٨٧ وا ،(   

ر   مر    ن ةوادار و ،  م ةوَ را َن وا و  ارد مرَ  ةد وم

َ َ ،ةد ر  َيم  ةيزاراو و  و وَدرةَ ،ةوامَ يرَ و  َ وم َ  ،ةد

 وم:  

مو  + م )ة  +و (  

رزو  )رز (  + و +  

  ) َل+  شرة(  َلرة

  ) َل( دوو + د َلدوود

    مو َ َامن رن  م يوا ن   ،دوا ي َامن  يوا م َن   

  .ةدوو درو يرد زم

٩-١ َمة رم:  

      رم    طَ  َةي  راو رَ وة ، ر    رزاة من و زنذ وام نة    ر 

 وازي ردوو مد ،ةرة  مرش ريوو َ ؤ ور امم ةو ،وازن ر 

 َة   َمة  رم    و م  اوم ت كةوو، ور  ) رم مز 

  ٢)ةوم -م مر، م -ةوم مر ،ةوم

١-٩-١ رم مز موة:  

ر زم موة ) رة رم  ، زم موة دادةم ،َ مَان زار وش          

 :ز د َ)(.َا دةمَمز مزارة  ٤٨٧ ،٢٠٠٥و(      ةر ر مدا ،

   دَم مزَ در،او وا رم  ن كةد زمَ ،َامو ةو 

                                                   
٢ وام :ز د َ)ب)(٤٨٨ -٤٨٧ ،٢٠٠٥ َ ١٩١ ،٢٠١٤:ط( 



         .ي.ا  ا       .    
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٥٣                                                                        )٢٠١٧ 

دمةظؤ  نو مَد َام َدرةَةو، ر   رم  مز م وود ةةم َ ،

 وم ةدامَ رمَ   م َد َ م  مز  ردي دا َ  ،ةو ر   رم  َل   

 ن  َ  ي  َل    )او ١٩٦٤ - ١٩٦٠و ة) دام  رم  ان     ن     

ا   ن     او  ٢٠٠٧ةدام،  وا م رو امةد كة َ  رمَ   م َ دَ و 

َازمة ا َ و َمز م   دَ م َ اةو،  ةد شَ   ي   و 

َو  ؤز  ر مَان دَ ام. ةرو رم     ن  ةومر   رةو 

 او ٢٠١١ةدام  َة رمم.  

٢-٩-١ رم موة- م :  

     َية رم  ةيو   داةر    .ةَ دة وةم مز ))

      )((.َن دة موةم مز  َ  ،رةراؤر ريذان م ا :٢٩٥  ،٢٠٠٧ وا ،(

 ون    مز م ةو ةد  َتة و   رار ا  ون    مز  م َ امونة  

 و ةو و ن ( Kurdish-English Dictionary )    مر ة و َةد

داو ةود ،ةدام ةَ رمَ   َةي  دا َ  ،و    دةر ما ز م وة 

َ   و راةر ةد ش َ مز  ر و، ةر م، ةر  ... َ . َم  داةموز م وة 

مدرةَ ،  َري  َة ر مر  دازاة    مز  م  ا  ،ن    وم : رم 

َط ة  رمَ ردي-ةر  ١٩٨٥ ن  م  ا   اوو ةدام  رم 

َر ط    ن   طردم   او  ٢٠٠٩ةدام،    َة رمم.  

  

٣-٩-١رم م- موة:  

    َة ر م َيوام رم م وة م،      و َدةم م مز  ) وا

  :ز د َ) (.َى دادةموا وةم مز  ررام٤٨٧ ،٢٠٠٥(  رةيو   

داةر ون  َ   مز م ن ةو   و ي ةر م و  ةر د  و ...ة مَ و 

راةرش مز موة َامةيو  ةدَو ،ة رم ةر- ردي  وم 

رم رةد ، ن ر رزط او ٢٠٠٦و ةدام رم  رم ى رم –  ردي  ، 

ن  )َيم م راَ  ( ن رن   )١٩٥٧ (اووةةو.  

    َ  َ َةي رم،  َ داَةي    رم  وةد ر ة، وون  ) رم 

     ،ةداماو   ر  م    ن  ،     ط  مر  وم (   م - م -ةوم

 رم ردي-ةر-ي ) ،رم م وم – ةوة - م  ( وم  رم 

 ،رد     ن وم اوةش دام،    رم  ردرد – يي -  و ي 

رم  )م- مةو- م - م ( وم رم ،نم  ر نيم م  

،  مر ة  َ  ي-  م رة -يرد  - ةر  مر      ،ةداماو ز٢٠١٤

رم  رمةد شَ مي رم ةو.  

  



رزيم  َيم رد يا  
 

  

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

 ةدوو  

١-٢ َيم م رزو يم رد يي:  

٢-٢َووي رزرد يمي:  

   َووي رزرد يمةو ي و رزم يمزم  ، ةدَدم ، ر  

 رد ي  ومة َو رومة، و م  مةدادَ ن و م 

م  ؤورة، وا ة(ددم َووي رز١٠٩٤ يم )ة) دز١٦٨٣-١٦٨٢ 

َت،ة دامير  رم ردرد ي وة، و ي زم رد م يد  ذَ 

 اةر زم وم  َرد ما امرَ  مر)دا،  رو( ميمو

مة)(.وام ومر  رف )١٠٢-٩٥أ: ١٩٨٧ ،َون دةردة  ،( َووي 

رزرد يمي  رة  ةيد ظة  ةرد َ رد دة َ ت،ةد 

 ؤ ط اَر ،ي رزيم  ةروَاوم ،   يدوا رار  

 و ث و مناطر  زراممدا و زاد  ي  يما، رد ير  ز١٩٩١

م، طرامَ ؤز رر م و مَ رم ردا وة ، طر راوردَ 

َ ، مَ انم ن م ون،ةدةو ةدَ م منةدةو  َش  ا  

و وازم ةدَ  يوور ر ةد م وزوامةو،    اري رموا 

َوَ يرؤز ةو و ة رمن و مورام  ارة، ون ةداو  ر َ 

َ يم ي رمَ  داَ ،وا ةدامَ ،َ ةرم يمةدةو ةيد 

  ةرةد يَدم رم ير ردةداد يمَو ،ة رم مزوام و 

رم رو ي رم  و رم زةدمير ،... وم رم مزوام 

وم ، ش ن  وم ش او ز٢٠١٤ةدام، رمَ ردي ي ر.  

     َذ داةة  َيم رم ردةد يَ ،  يدوا رار  ث ط،راونم وام 

  : ةو

- رم زَار، دامةري ل ول ،ز١٩٩٦  

- رم م ر، دامةري ذار م ١٣٧٦ وي.  

- رم رد، دامةري،  ومز٢٠٠٦ش  

- رم رةد، دامةري ر رزط ز ٢٠٠٦.  

- رم ،ان دامةري يو  ا ،ز٢٠٠٧ن.  

- رم ،روان دامةري ) ر(ة.  

- رم ط، دامةري  م ر ز٢٠١٠.  

- رم ، دامةري ةومر  رف ز٢٠١١.  

    م رذكة و رمم ،ون  يدوا رار  ري  نرد ز١٩٩١ 

 اون وداماوموةو. 

  



         .ي.ا  ا       .    
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٥٥                                                                        )٢٠١٧ 

٣-٢ و Word: 

      و َؤر مط  مدام رو م رزما ةدَ ،ر  وم م رزَ ،

  ردوا  وم  رم  ر دة َو د رةَرَ و)).  و َ     ؤظ   و    ي  َ 

 شو،    م  زم َ و  ؤظ  وا ) ١٤ ،٢٠٠٧: ن    ا  توََ)((.درةد

ةدطَ ، ةدن يم مَد اني ا ةظؤم  ردةََ  ،ز ؤ   رر  مو  ريوو 

 َو ة ر ةو ة ،   رداة  ََ  وا ةد درو َ وا ، ةدَ  ي مَ    مَ 

اةظؤم ،ر  ))َيم رمو رد و َم   ري  و دا  وو واةم   د ة  

 فةد  )((. يَ وو وا ةدذ و وا ة و  :ووا كة،وو م وا  مة مو 

 ح:٣٦٩  ،٢٠١٠  ،(َة رزنةم    مدام ر ،ام م  اردنظ و 

َامةيو  ون وةم،     نةدةد شةو ةم  وام و  و واةم  

وا م ة  و و و دذوا واَذ  ية  َ و ن وومر ن  مةو، َداة   َ  ةدزام، 

   َ. ي َو م وا  مةوا و  ة م وا  مة   ةذ

  

١-٣-٢ ةم  ة موا   :وا

 كو  م  د    ك  ةور يوورَ زم يد موَ ، وة درَرر، وا ؤز     

 ن  ا    وم   رَ  ، ر  نرد ةَ  ر رطَ ، يوا كةذر

َ ةدَم ، ان ر مير ور،  وم:  

ي يرةد ةي  و وَ   

ر ر د َ يدةد  م   

     ر ر  =ر ،م ،ر،  ةي ر ا،  ريو،    رم ) .رف  ي:٥٢٥ ،٢٠٠٩-

٥٢٦  ،(وا ة وا  Polysemy)     وم  ور و كذ كة  ،وا  ش  ةردَ 

ةيم   وامةو َ  ،     وا مش    ي  رم ةداد مَ  )(.ي 

اا   اا:٢٤٥ ،٢٠١٣ ( َة ةوا ن    وا، ةدام َ  وم 

رام َامو ةو دمروومونة َ  ر  ،وو  م      وا وازمة ن  َ . د 

ةوا )  َي،   ز    وا   (.(Crystal:١٩٩٢,٣٠٧)  و ةوا ،ن  يوا 

  ن،ةط ةد شَ ي وةددمم ةيروازةد رم و َدم ،نز  

م ةروش  مز ردا و ن   رم ردا وةد رو ون   و 

  :ومَ ،ةد  َن داذامرؤ

  ر )ذ ( رؤ -١

  )  مةذرؤذ ( رؤ    

  ( ت ) ةد -٢

  ) و  ذةَل و ؤظ ة( د  ةد    

٣-   ) َ(   



رزيم  َيم رد يا  
 

  

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

    )  و اردمةو   (  

و )  ي ةر (  

٤-  )  زط،ر ( زطط  

  ََ(.ةرد   و دار ن َرةر د ، ةد َطز ( از   

  ) طز  ( طزوا   

  طز   ( مدن، طزدن )   

  

٢-٣-٢ةم وام وَي:  

  طر رم  دي يو وَي  (Homophone)رَ ،ةو  در ةد و،   و َي   

 يَ  ي      ر  ،  ن دمط ك  يوم  و  ، واَد ودرمن نط و يوا

وَي َو ،َي ) و و كةو مي،     دا   دوو  يو  وازون،  ةوة 

 رما ةدَدوو د ةيروازة وازن َ )(.ي اا   اا:٢٤٥ ،٢٠١٣ ،(

َة وَي    مو   ةدط َ  ،    َو ة  ا وةر   ،      دا   دوو 

يو وازةوة ورنة وةط ،د وَي   )م  وون    م   َ مو ةو  ما كةو 

، ط  وا  ووماام وازن )(.ةومر  رف:١٥، ١٩٧٥وا (  و و َنة 

 دا يو واز ،ن  ي َرم ت ر    مودا  د  اطونة   ذ ي 

وازم يزةد ،ةوَ ي َم ون و  مدن  وازن  يوور رةو،  

  :وم

  )  ي و زار  )َزار -١

   م )زار َآذار،و ، ةر(  

٢-   )َ(   

     )اردم يةو (  

٣-  ) شَط ي و   ... ور( .  

    ) ش َيزارة كر مي َد َ(.  

٤-  )  رز ةررةوةَ ، (  

     ) ر َيزارة وَ ،مي د َلَ(.  

         َلط  اة، دَو َي   مزَةو   مزَ  واز ن ، ش 

 رم  رط  وم    ،ةماو رؤ ير  يزم  و  يم رَ و  و يم و  ةورَطةد

 ا زم  يَو ، ارد زم َلط يوازَ ةد ،ي زم َر

  ) ميو   يوور َمةو، ن ط دن ،    ريوو َر و و  وةوا واز ن 

 ) (. َ  ٩٢  ،٢٠١١ ( وم  :  

see     

sea   رةد  



         .ي.ا  ا       .    
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٥٧                                                                        )٢٠١٧ 

       ٤_٢ رم ى ردى: 

 اممرار   زم م  ، زم  ،  ي  زم بدةو  رةد               

 ووةازاممر و يامر ة  زم ، اَ يوةازاممرو يامر  و َرد  يرور

  نز ارى رم ةروامَي   ا ازةو ووَرى يم دةازرَرَ،وة  

 يوةر ان  م اوم مَر و مرة  َن. رة َازن ك 

وة وم كو تدة وا ش ي ان  ك مَ رو دةو م ةرم  ي   

َ. 

               وم :م  ةما وط دَراومرة وةَر،  َيم س َن وا ي 

  دوة،وة و رةزا زم نم ززي م مز ورد يوة ي).ر         

  :رَوة يروو  و م يو،  رةد ام  وة) ١٤ ،١٩٨٤ :زارة

                                    دس يوم سو  

                                 َا م رةَ   

                               دة رط  ر  دة   

                                 ت زام دة 

                 )ن (وة وةدار،    يور ر ن وةز ري ادةرَرَ ).م:١٩٩٥، 

٩  (رةووة و وك رة وي َةَ، م و وك َ ،واردن  ةو  

وة ة طن   ر  ت،دة داو  دة زَو  دة وةدرة يرم.( وارم :٤٣ ،١٩٨٩(  

    رَ، م رط  يمر                              

 ز وَ، م رط و يو                              

                َةدا مو  )، َ،ا دة، دة،  (م و يو  )ز (  رووة،  

) در (وة  )م  (مط  روي ز وداوةم  مَةؤوة، كر    مزي ن 

  :                 موة داار و دام   روة ن،َ  يور

                            م  ن ارو  

                            د و ووة مدةر   ) رة:وى،١٣٩٠ ٢٠٥( 

    َلط وة ) در (مَ دة يزاراوة وومط يوا ،ونَر ام د  رن 

 و م(    رَون، وا يو مان و)َ دووو، يَوط ن،و  )وة مَون،

 ر، و و، يو ََ، دا،  و،وا ( وة مَون، نر) يورد

ةؤر،  ة، َل،  ةطَي، ، ةرر،  رت، يةط  رية ،م ،وررطط ةرر، 

 ام) ١٨٩ - ١٨٨، ٢٠١٢:در  ماد.)(ن دا، رَ ض،،  ة ن، ،ردةوة

،  ةرم  مزن ر  مز   ن،ردةوةط   ي  وزو و 

رون  ،او دم و و ش ؤ طن د و،ن  زةت داو َن دةَوة،       

وة ر دة يَ :  

  



رزيم  َيم رد يا  
 

  

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

                        َ مو  

                        وا طرةام َيم م   ) ا رس ى و  ر :وى١٣٨١ ، ١٦٨   (  

                ر م وةزَ ن ،   ام ة   ، م ي ير ة   

 يزاراوة وو  مةَ   كوة   و) ٢٥١، ١٩٨٦: يااد  من.( ير يزاراوة

ير وةَر،  وة: )اَل، رمي،  َ، ،ق ،ت ،دا رَ،ن ، ، 

ر، ،َل ،ق...ة ( ووا م و تَةؤر دة ي،  َؤر وير  رم يو 

دا، وة َ وة َ زاةر ي  ةةم، يوا يزاراوة وو ،ونَر  َ 

ي ،ونرم متم ة وةم م م وطوطن ََ:  

                        د ت رديم ََ ت وترو  

  وتم كروة ما تو  و دة                       

  داوةمَ َ م  موة                       

  وت وو وة َ داو                       

                       طر اممَ وَي َ ور  وة 

 َم) ٤٤،    ٢٠٠٣: َ  و َل ى َ(  دووت  َيد ت  ،يمةم  مدة                       

 و و َةوةم من: 

                ،ر زارَ، َوس، ،ي ي ،ر ر، ادةرا، َير، زان، ير وي   

، و   ،ر  طَ، َ،ار َ ،وسم م ،رةو طر، ر يوور ،  ، در 

،ر س،ةر ذن، ق ، ، م، ةرم ،دة رم ر، ،ردا ط َوار،ر ،غر 

 ،زان ،...ة 

                 رذ ادة ور رورو  دة انر نورؤز يرن  ير و مداو ،    رن 

َدةَ،  وم :َ وة  )َ  ( ذ ؤيةم  دات وطرَ وَن و َدم ر 

و،ت دامي ة  يو ةرم دو َي ارة ودا  رمَ  ي ،و  رةن دةَ وةوة 

دة وزاراوة وور ةرن َ).َ :٥١ ،١٩٧٤(،  َلط اوة ويام ذ كا ذدة،      

متم يوام ر ك مي ، ر ن مَر دة وزاراوة وورا        

يم ي ،  وة ت،دة وا رة َازن َ َ، وم :م رديو ،و 

  َن ي موو م زرداَير مي ي م و رَن وو رخوذو 

وَيون، ر   رؤز و  رم وو َازام وازن ). ريم ر :٢٠٠٨،٨٧  (، ر 

ر وة   مدام رم ي مي ا، يم رَ ة َ اومووة 

وَي رةاوة وةوو داميم، رم دام ان) :م رد ويو (َاوة ). ررف يم :

  و دة ،ردى زم  و زددم  ورر طم رؤ َرد ام وا ،) ؟ ،٢٠٠٧

 وة رواو و َ رووى  ةمن  رة ،َةمما  ورى و و ةؤى

 داوم      ى َ ازى  َر رة  .م َى  م او َو

 َ ،َومن مَى طر  َ ،طَل  َى وم واَ ، ا ر



         .ي.ا  ا       .    
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٥٩                                                                        )٢٠١٧ 

واز زؤر  امامَم ، ش ت، وادة  َى زؤرو وم َ وم مردى، ز 

  دة وم  دوار.  َرى ا و دة ططى  زم و َةرام و دةؤن

 مردى ز و  امر َردة .شةَ زىمر خ  مو دةدات و 

 دة َش اَ، و روون وان ون َر ى  دةت، وم   ورد راظى َاموةو

((  ر. زم  دةوموم و زؤر و وم  و ردى زم ى ةواموم ةؤى

و  دا ةدَ و ةدَ  ي دووَ مرةو  مةد يََةو((. )وت  أ 

١٥ ،٢٠٠٧: ن(، وا مر و َمؤذ زر  ؤذر  مر ر َو دة ،َرَردة 

ةَ ،َامدة مر   َرو َوم.  

  

 

١_ مر و ،  را من وري زواو ن.  

٢_ مر و  ري ن وةَردة  َردة  َدةم.  

٣_ امد َر َمر اويمر ،ر  ة  ير وراو.  

  .رََدة ون  وم ون، ردم و َاموة رةراي رمزي _٤

 و زن  وي رَم  و دةطَن،  زما دةومدم  طم رؤ َان _٥

مَ وةوةيي مازراو و رى وم ريدا و ،  شم  زيمر ار.  

  

  

  روةن

  -: ردى زم  _أ

  دووة ،َ  ،مى  ،ن  رةا، و ردى زم مَان  راوردرك _١ 

،َوز٢٠١٣.  

 ، َم  ، ل، مى  َ  ،ب ردا، زم  زاراوة َم و _٢

  .ز٢٠١٢

  .ز١٩٧٤، واَ يَ،  وون،رو ر _٣

  .ز٢٠١٤ ، و  ، َودموة، و ث  مر ،ط  ب زموام، دةررةى _٤

٥_ امد  درى ،  ،رة ،ج وى ١٣٩٠. 

٦_ امد َ ةزاىر ،م َ ى َل و َ ، ىم ىراس، دةزط  ، ،َو 

  .ز٢٠٠٣

٧_ امى، د  ا رس ى و  ،ر ران، امد ،ج وى١٣٨١. 

٨_ مز ،رة زاد ى  و و دم ،و ىم ،م   ، كد 

   .ز٢٠١١ ،

  .زَ،٢٠١٢و در، ماد، م يزاهرَ و يو  يدر  ي زم _٩



رزيم  َيم رد يا  
 

  

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

  دووة  ،رؤ، مى ،ز د  َرد، زم طم و زموا ى _١٠

،مَز٢٠٠٥.  

 ١١_ َاز  ي  رد،ا ريم ر،  ، َم، ز٢٠٠٨ . 

١٢_ رم دام ،ان  ررف، يم ىم ىراس، دةزط نرد-وَ، ز٢٠٠٧. 

١٣_ مر نزى و زردى، زاراوة ؤذانرى رم ،ا ىم ث وةى ودمو ،اار  ، 

مَ ، ز ٢٠٠٧. 

١٤_ مر ،ان تو  ا ، ىم روةردة، وةزارة   ،،َو ز ٢٠٠٧. 

١٥_  ارى مر وا، مرد مور  ،رف،أ  ناد، ،ا ز ١٩٨٧. 

١٦_ ،َ او  ،ى  دزةم رد ،  ،  ،َوز٢٠١١. 

 و، َ َوان: دةدموةى دموةو ح، وف د زموامن، َوة _١٧

  .ز٢٠١٠و  ،  ،َت، رؤذ مى در، زا َوان

  .ز٢٠١١و  ،  ،َت، رؤذ مى  َ ، وازى، _١٨

  .ز ١٩٧٥ اد، رد، زامرى رى مى رف،  ورم ردى،  زم وى _١٩

 دووة  ،رد، زامرى رى اوةم  ب، رف،  ورم ردا،  زم  رؤمن وى _٢٠

  .ز ١٩٨٧ اد،

 زامى رو  ،روةردةى َ درا، مى مرن، ر دن ردا،  زم  مَو وى _٢١

  .ز ٢٠٠٨ اد،

 ٢٢_ م م وز رد يي، ر رزا،ة ،ا ز١٩٨٤.  

  _:رة زم  _ب

  .٢٠١٣ ر، او، ا ، ا دار اا ، اا ى ا  ، درات _٢٣

٢٤_ ا ا  ا ،ا  ل ا، ب، ا ن.  

٢٥_  ا  ،ا   ،ا دار ا ،  ،ةا ، ١٩٨٣. 

٢٦_  ا  ا ا ،دوا درا   تا دأ ،ر ام  ، 

 ا  ،مما أ ،ر  ،اد ،راة٢٠١٣ د.  

٢٧_ ا ن ،ام  اداد، ،يا١٩٨٦.  

٢٨_ ا  ،م اارم، ا ،وا ،١٩٨٩ وت.  

٢٩_ ا ا، م، :درو ا، ،اد ١٩٩٥.  
  

  

  _:ى زم  _ج
30_ Crystal, D., An Encyclopedic Dictionary of Language and Languages, Blackwell Publish, 108 
Cowley Oxford. Ox4. 1 JF, UK, 1992. 

  _:رَ _د
31_  http://www.document.tips/document/- 547doc7cb4af9f591c8b457b.html 
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         .ي.ا  ا       .    
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٦١                                                                        )٢٠١٧ 

 

 ا 

 اء   اردي  ا  دور ل  وور  ،) ارد  ا     ا )   ان   ا  إن

   وة  وذ  ،   وم  اة  ات  ارد ااء    ارد، ا س

   ار    ا    دور أ  إ دي    وا  ، ا و ا ارد ات ال

   ت وا ردا .وا ا  ،ا  ا ا ا. 

 .ام و ا    در  و    و   ا ن

 ول اا ام   ا ، ،ا    ،ا  ر    ا ،    ا   

م ،ا  ا  م ،اع  اأم ،اء اس، إل اأ اا. 

و ا ما ام   ا وا ،ردا  ر  سردي،  اا  ،ت  اا  ا 

 .اردي ا س اا، ا ذات ت ا ات ام، ادة ت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



رزيم  َيم رد يا  
 

  

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

  

The Summary 
       This research is under the title " Lexicology in Some Kurdish Poems." The 
field of the research shows the role of Kurdish poetry in making  Kurdish 
dictionary to be rich. Although the Kurdish poets use Kurdish words in variety 
of ways and they use them in their poems. Because of this, this research 
considers the role of Lexicology as an important role in collecting and analysis 
Kurdish words. The way which has been used for this research, is the way of 
analysis describing, which has been needed to explain the research. 
        This research consists of an introduction, two parts, conclusion, references 
and the summary in English and Arabic language. 
The first part has these subjects: Some aspects of Lexicology, introduction, the 
history of Lexicology, Lexicology according to art, Lexicology according to 
science, the definition of dictionary writing, the definition of dictionary, the 
types of dictionary, making dictionary to be rich and the forms of dictionary. 
The second part talks about these subjects: Some aspects of Kurdish Lexicology 
and Poems, the history of Kurdish dictionary, item, the relation of meaning of 
the words which have many meanings, the relation of meaning of homonym and 
Kurdish poetry dictionary. 
 


