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ا ا  د .ن                                           د نرم  
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  َ زن                                  

  

-٠ َ  

واممز زام دندرَ  ردوو  يَ"نوة و زدم دةيتدة ر ةوة" زام  و ،

 َووةك زام   وت، ١٩٥٠ةوة دةر   ،ون واوةر َ مز مزام  وة زَورَ 

َامم زي زامَر  ت و  ي و ر ،َََ دة وةيََ ر

ف و زام م امممَ ر دة  ،وةدم ن وز و   اري م

 ،م َ ،در دة نوةََ دةدوان و  وة ودمDescartes  ر وةدة " َدة

وة  " وة  واوي طي د، وارةوة طَ َر و ،وام و َة 

َ  ياموَ دةي دةرون و زام وام   ،ردة امَوظ َ  ويَ

دةرَدن زامَ طدوون، َةدا ن زامم اري دةي دردن دةك ن زةك 

 ،وةدم و  ر ر دة نن زَ  ،وام انر دة   وة وط َر وة

 ر وة رة وم نم ريَ َوظ َ و ،ََ "وةدم"  اوةواموةر  

و   دةردةي مري زام درَدن َ م ،ر و -زن دةر َ َ دة

مَ طاوةي ةم  ةن ازَوة َ مو ن دةرةوةي وةرةي،  زن م م َن 

 ةَ  نوة دةدم و  َ ذة يوام و َدة .م دوو دة وا ،َ

م يام م ةَ  ،رنو د  نة ،وةَرَ وا َامدة ، نم

 م و ن، دوادةطَ رََ  و مرودَو  ريَ وام ،ََم

ةمي م َ م ةطن،  دةام  َن را، و دةَ ر َ وة  و 

 .دةوة وة َ َامم  .دامة لط و امن، دةارةةم ة

  ،َةن ر َ  وَي ر ،طَل وةا مَ  َي رموة 

 موة و ،مة ي ر َم وة، واَازردةط    ن  يم يَ

  َري وازةوةن 

طر موة َو  ام  ،ن دةوَ ،ََن وة    دةوةي        

"، وا ردةََ وةك وةي -َknowledgeن ام  ،دا زام درَدن "زامري

ذة ََ َوة دةوة َ َوظن ت، و رَون  دموة، دن، و رةرةمن 

دري ت. َري درَدن  ر و رَ دةوة َ ن َوظن زامرن 

دم دةَ َي وةاموة،  وا ،َودةن، و ن طَل دةن، و َن و 
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 مدة"دا. زاموة/دةرامدة و وةَ/انان "وروذامَم  رَدةط   ،دةدةن وام مط

ان، زَمدن، طَدر  ندة وةدةوةي م ر وةََ دنَاري در ن، دةروم

   ةوةري و دموة دةن. 

  زام زموام درَدن ١.٠ 

١.١ ََدنَدر مز زام ر  

َووي زام درَدن َمََ  مَ وي دي َوظموة، وا طَل داوم  امي 

دردم طن داةَ، درك(َ)دن وةك َو و و َوة زام وةك امي 

َ رط ،نو ووةوةزَور ر ن ز و ََ و دنَي درام  

َوظن  ،َوة ي دةطرَوة َ َوي ك، ت، َ، و ردةََو و ي 

َردم ن َ  اموةي ر دردةك  دةورور، وا دةي درَدن 

 ذ َ زموامن َوة    مم ذم ر  دَ زةموة طَوة،    طة و و

 مَ و دةن مموزةن  واَ م  م  َ،... و ر و ووا و ةوا موى

  .دووة    زؤرن َاموةى دةزام، زمى دةوم رى  دن

وةَ ،َودة    ىوامر )م دنَدر cognitive semantics  (ةوة 

  .ََوة  مى ردا زم  رةَ ةى َ، اوة

    مَ ادمَردةى درد واؤ و واَ  رى ىر ىوا مَ semantic 

Network ،وةَةدرَ  َ  مس ط و م مَ دنَر. در وةى 

 وة و ة،)درَدن َم  )ردى َم دروم دردم  ردن رى

دةدة  ردةد موا  وةواموة ر .رو د رر ر و و  وا

م،م  َر َامدة  ى ،َ ر مك وا ،ى وم َو دة 

َ رى ،و ط ىى وا  ،َةدرَ َى دةم   ىوا و.  

        دةي ا و ىدمَدر ،  ؤظ رةت  م رىى دةورو دة 

 دةررةى وم . داَ َوة  م َؤ ؤظ، ى ط و دةرووم درَ و،

 زام دةرو اون، دةروما ارى   ،طت روةى َواموة و ؤظ ،وةزى

 َ وة  رَ وةك  ؤظ، رةمةم ر  رَ وامَ درَدن،

   ةت، زام دردن زَ ي  موةرَووة ر. دادةم َؤظ وةزى

  واممز دمَدر  وش وةرط  مةوةرو دن زامَو در دةرووم 

 Gestalt ،دنَدر وامموة. ز  () وةك مرار ررام كوةردام وةك ،

  :َ ن دام  ،مم م رةم رَم رةدةوة، 

  د ؤظ. يزن َى دردم ر -ا

  .وة روةي وةا دم زامرى دةررةى زم ،َ زامري دةررةى رَم و زم -ب

  دموةم زموام درَدم.مى وة دةن،   ى رة  -ث
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 ،دنَدر واممز وما امةدة) م  ،دنَدر زام وةى دووةَل م ١٩٧٠ (

        ١). E.roschو َوةم، وةك زام (روش 

        َر  م نز م ، نروةر َ  دنَدر واممز امدة

  رة زىةطا دوو رممز دةر  نز و  ،رىوةى زاماط  َدةزام

  َ اةر  نوة زوامر  .داةوةَ ر مَ ،وةَ ندةر

  ،م ر ،نز ط َ ةىَ  و  رر ،دمر ى

َ زموام درَدن َ . وة رودةطَو وة دةورور  رما دة زون و

 ،  ارَةى ر ا.  و  درَن وَ طمَ ك، ووة

 ،وةَ َ  كرةذ   و دوو م :   ادمَدر واممز  مَ  

  )، دةذَدرَ.٢٠٠٠)،  (١٩٨٥)، ر (١٩٨٧()، م َ١٩٨٧م درَدن : وةك دةو ف ( -ا

  .دةَ) ٢٠٠٥، ١٩٩١، ١٩٨٧رَم درَدن:   وةك دةو م ( -ب

  َم درَدن ١.٢

َ ذَطوةك و ةوة مَا،  )Brealزاراوةى َم درَدن،  ر ن ل (      

َ اموة و دموةى رة   رَ ،م دردن رَازموام درَدن 

وا  م  ن مط  َ  ،وةاوة وةوامزؤر ر  وا َ  .ندةر

)  دواى  موامو رف (ة) ٠١٩٧ ت  واممز َم ىوامدا )١٩٨٧وة رطد  ،

ران  وا رة رةطزة� وا دةر وةزى و زمن  ؤظ موة،  ر 

ر ممز ى وم مواممز  .ََ objectivism  (ط) وةك

َوة�  وا  رَ وة ،  و ى وامام َ  ،رةةموة، و وةرةدان

و زام ،دنَدر مَ" َ امدة ،،  مز انَى مةم   م

). و رةدا ر ٤:  )١٩٩٠او  زما دةَوة"واى دةر ؤظ و ى  و 

 وا  وةزدا ك دةن،  دم،   رةداوَ زمن من د مموة، 

 م �ك م ا، وةكم"وا"  ر   ك و ومز ى ر   ومز ى

و ن ر .َروةك ن زموام درَدن م رَ مَ ،م دردن، 

   دؤ ن ار دمَدر مَ مواممز  ،وةَ ر ك 

  رةم ن:

                                                
اراى    دط ى زموامم درَدن   زمرا . دط  رامر روداوةم واوة دةوةَ، و            ١

          ،وة وةموامَ وةىَ   دةى  وةر ون و ردة    ،دةرةوة م ،وةم ىوامدرك و    ر  ر

 اَ  ،ؤظ ى  ىطددر  واز م واوى  و ط ةَ  دةرةوة م ،وةمراومزدن  دو   و وم م

َ ة م .ةوام  وم وةرما  ،دموة م رَم ممن مَ  ة م، دردن    

ارردار و م َدمَدن و درَ  ىَر   ،تم ر وةم  وار :) وام.وةوف  ٤٥-٤٤: ١٩٩٧ ،

  .ةوة) ٩٣: ١٣٩١) (ما از:٢٢-١٩: ١٩٩٩و من:
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:   ؤظ،   زوم موة روةى موة دةرن ي  -١

م ما  َم زوم وا ر ر َ  ،رةطوة، َ وادا

  َا. مردةورو  

٢-  ىَ"وا"   َر  َلط نةم اور وَةى رَ  نوا :

 وةك  وان، وَ دة  ،َو وا مَ  ،  ،رةطزةم دى زموامون و 

َ ناوةَدر واممز   ،م ن َ ن وى، وا و 

.دارة وةزى   

٣ - ) ١،٢ ،وا  دن  وةى ي )ةوة، دةطَر ،وة وا  ىوا در  ،

 َ  ة  ىوا  َ َدةرمي دةرد مر و  

.د وةر  

واَ  م و ة  ر و  : َconceptualized وان  اون  -٤

.َل دة ةىَ اوة ور نوَر  ،ىزامةطر و ر  

    م م درَدموة مَ ةوى روام زام  وا دة روو.  

 ١.٣مم م دنَدر  

١.٣.١ مَ مر : 

م مر، وةىامَ مم ىوا و . رة  مَ امر 

 :  

١- م مدام  ةىَ ىك واو .  

٢- ةم وا ،َ وةك َو ك ووة و دذط. 

٣- ةم وا . 

 .دروة رةوة َ  َمى، وة و -٤

٥- رى طوا و  ومرَ ت  .ررامَي طَو ر وَ ر ريزام امَ ،وا ، 

٦- وماوام ،ازة وةك وا و ا .وام )  ن٩٤: ١٣٩٢: دو( 

      م ،مر ردار اوة ورو د وَر   ،رة  مر وةزى/رة 

  دةورورةى   َةط َ وك  وامى، رةمة و. رَراوة رمما

 ،امَر   ىوا اط اوة�م  رى ىا وامر م.  

 و و وةك زداو َ  َن م  و   دةطَوة َم و: وا ى

َ و ، كوا دة .وا " ىَ مَ ر َمز   مر 

 ون، و ر واى رَ  ،دة دة َرم). ١٠٧: ٢٠١٢:ر ن"(  زم و

ةم ممَ َن،مام ى دة وةىامَ مَ ،ر روة مَر 

مر ،َامو م كوة، وااَ  ت و ىمر  ا  وةةطوازن ر و 
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 َةى َمَ ا ذةن وةك م رةوة ،رم رةدا  ، من واى

وا  ر َدة.  

 . رى وةك اَل.                              ر اَل -١

 .  ر موى                                 .َا رى -٢

رة َ   ،مر  ؤن، رمَ ممامم مر نةرد،  

م دمد َةوى مامدةى م دار  ووىوة، رمَ  ى َ وةماوة مرد  :  

١- َ /ووة  stati  :  دة و ،نمرودؤ   كوة ردةوا دة َ وةى 

 كرامرا طم اتون،روةردةط َ وةيمَ ز وةطو ر و و وةك ، وا 

 ) .زام، وةردن(

٢- و/دا  :و  ىدة وداور ،ََدةم   َذ ن، ووةردةط َ وةيمَ

،م َ ،ردان َومَ  )، ،ؤدن رار.(  

: وةك رم ، دةمَ، روداو دةى ى و مachievement   :ماو - ٣

 د وةي( ،وندم ... دن وري، وم.( 

٤- م semelfactive  :و ن، روداوةم  َ نَ و م َ  رىور 

مر و ىدام   و وة َوودةدةن، دةوةى ر ن ت َزةردةط  امودامر .

 و روة ،وام روداوي  .  .َم: وةك

 ،َا ممن  ،دةمةن روداو دامى  و:   accomplishmentواورى - ٥

: وةك. ، وا وامَ  موةي َ وةردةطن  دةط  دةو ،َن و دةََ درَة

  .روةردةدن دمن، درودن، "ووةي درود".

      َر و دةوداواموةو ر  َ  رى وداوا ،مَ   وة دروو 

 درو. دة َرمن رة  د رما َ ، مامم  طوة، روةى

 ؤر مَ ،تةرد ؤش رمَ  ممط "ي وا و وا "

َم َدةو،  مرن ،ََة َ ةوىَ  مز 

 دروى  .ما طمم   طم رؤ رمَ ،م  ،رَمةت

  َ رم دةمَ ،ََمدا   َ درةَ ،َاو واى ا

َ مَ . َ ىوا مر و  "  ي وا و و ىوا 

 اا" ( درةن و  واى دةورور، وم م دروةت، دا وم طَل

 ١٣٩: ٢٠٠٩:دزة  .(مَ مم موا ى/ووا مر َل وط مَر 

 َةوة. رَم رطر  +رم واى َ  م واى  رَةت، زمدا

وةرؤم ر ،َر   " وةَ  ردوو ىوا مر ى ووا مَر" 

)د ار ا:٤٢: ٢٠١٤(  

  ددا، وم طَل  ةم   ووة، واى  م م م  رم واى     

و  دواا( موة موى) َس( ؤ  دةردةوَ، وش  واى َومَ ون
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َن َرو َ َ اورد  collocation(،  م ىو  ىوى واى م 

 ىَ )ي (دا  وةدوةومر.  

     مَر  نمز  َ ا ودم  وا م  ىؤ )رودؤ دةق 

context of  situation(دا ر دة،  ةَ وور َدة:  

١- ار دن يَ دة ،ن ،ندةوة نطط.  

 . و  وةك  ،ومن وَا رامى و -٢

٣- رر و وداوةىر،  ى ر َدة. وام  ) ١١٥: ٢٠٠١:ا ( 

    مامن مو  امر  او، واررى د  راي ىؤ ،َ  

،َ ر َر   مو و مز َام ن وموا ،ت ا و ادو ر  

)٤: ٢٠٠٩ ( ر وة وةمدة   "زام َمو ز وا ،َد  مو و مز �َدةزام 

و وا ىم   ون دةمَ ن وا  ."َردط من طو وةدا،  

 د مَ و ، وا ، و رةى  دةام  وا اوةن،

  :وم  ،درون د مَ وا و َةن ن داَن،

    >دة >دموة >دن >ردن >ردن >دادن >دن >رادن > دن

 ،اررام  ناودا ،   ر نةم ن، ووةَ  ىرة 

ومر درو وةَمز َ ن، ورطم  كةَ امم ََر م ،وةؤز   

 ا زمhe, she, me …  ( ( وةك َوطَ. دراوةوة زمَ مو  َمدا

َن. دََ زىَ ،دموة  َوَ ك  و ط generic ،َدرو وا َمم 

َ ،َم  ور َدة .وام  وةىر وَ:٨٤(.  

   ممر نن ز  نوا و وََ ي،  ن ةَ َوظ َمر ،ووةز 

 َ  ةدةن، وةن  ون واى  رةت رنزام دةزامَ، و زاران واى

 ت، و ر و ر و درك و وةز ى  ،َ ر وم و ةن رومدموةى

امى دةوك( وا ( ىوا )ر ( ،وة َؤر مَر �َ   مَر 

َو. ر  روةزي زام و ممَرةى ردةر ،و  امَ َةط وى وم 

َى( دةمو مر .(مَ ر ر و رة وا ،تدة  ة  ى 

 و ر و ، و َ وةك زن، وام  و مامَ و ،رم .رةوة

 دامم و وان مم دردم. دةَ رَ مَ  ن   ،َ  دةن

وا َم  مَ ادمَدر َ ،رةَ م َ وان ردة  

ت واطوةى." مَ مَ  َ ،وةَدة   ى مز رام دامز 

 )"دى ى :١٤٢: ٢٠٠٩ .(وة مواممز  ودة رومَو ر ار ،وا 

م  ى ران ندة .امرط "وا"  امرط ر و و  ذىم و  

  ون واى َدةوة، رن موةرَو طر ر مَ .َاة ن
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،َراو  دري درري ور يوا  تمم و و َو يوا   َ ،وة

،طام ممَ وةك ،َ يَ نواو َ و  ر وةرَوم    َر 

وةمم وة َازرو وا دة،  َ وة  َر دة ر م و ، و 

  ر ى و د وم  ة وا، مم م وةم  و ،و واى

 َ َ اورد َرَ دمرد  رةت رةوةز ري و َ وَوداي ر

   امطم و   وة دة َر ر موةرَو ر  درَاو  دةوروردا،

 ر م،  دراو،  دة َرَ ي واي ََرةمَ موةرَو دةر َاموةى

 َ وةز و ومَ و َ ى ،ىوا ،ري ور و َو    وام و

ممط يَ ،   ،ََةر  ن  ر َن طد  َ م 

 رؤ و ة دة ،ََر) ( وةك وَ . دةَ ر  موةرَو َى

 ن ،// و/ زل/ وةوى  مةت  ن. دةَ وى  رة  واى

   ن ا دةَ دةق رو َ ،َم./ ،وان/ و/    /مةت

َ . و زل و م .  

 ىت دزةط . /وام ىت دزةط .رزام رةى زدةر مَ 

،مر وام ) ر د:١٩-١١: ٢٠١٣(  

  

     دروى١.٣.٢ 

     يو درو و مروة، زامَدةط   وةزى اؤظن. نرزام   ى 

  دةطازموة ةن و دةردةدرَ زمن َ/زمن رة  و زمَ ن ؤظن،

،وام ى ،ند مزى و م رة ممزر وةك مم ن وََو و ر 

  :َ وة)  )دى. طزارمَة َ... و

١- َ ،ؤظ  زام   مز وةم I.language وىدووة، م  َ ام ى و 

   رَوة.  competenceر وةك َن زاراوةي  .دةت ة  ةن ؤظ دى

٢- مرة ،دةر  زام  وىوة مم مز دةرة E.language،   ر  

ممن طة  �َط وا مز ،دةرة ر و مرة  ىة وةَازرةطَ 

)مز/مزم . (مَ  َلط و دامرة ،تدة  مى و زو دةر ،ةن   

 َةك  زمن رة و وةز مو ى ة وا � ردوو َم ؤظان، وةزى

      .    رَةت،
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       ) اط١د(  

                         دةر  ى :نز/مَ واممز،    مزةَر                

  .                          ََوةي وا  ... رامر  ت  دةوروردا دةوةَوة. 

     

                          دةر  ى    : ىَ مزر وةك مم و َن وَ و ر   .  

      

ر م وةَ وة ودم و دمم وا  ا، دةرممز وا ىدرو 

م  وى ما درو ر تى. دةدرو مَ م َ ىدرو  " .

 و ،وةرامم   َ اؤظ ،ن ى  و امدة  ى  )،ندةى ز 

، َرى و و ةوة (َم ".)R.Jacnedoff :١٩٩١:٧()ن ر:ةوة)١٤٥: ٢٠١٢. 

  َ  َ ،نةَن در رداي دةورودوم   ،م و يَو  وا

   َا م دةرةوةي وةي ن درك َ  مون.    

 و زون و درك و ش و   ة و   ؤظ َ مو مى  و    

 و ددم و دن ة  و َان م  ر وم وة، دى ى

م  ى ام ،وةط   نز ، م � ى و ط ،زام  

  و و ى  و رَراوة  وا ،و ى  .اوة َا  و  وك

 مَان ةم و ذةن درودم   رة رؤ َ دةردةدرَ، زمموة

 ةم ،ََة و ٢)  )  concept checkingؤى  ظ ؤ  .َامؤظ

  ،دةازموة مزم/طاوة دى رةم و زمن ر  دةةو ،َى و

م  وةىاو ط  .و ةَر  ،ة  وة واوارج ط ،و م و 

مرزام ،َ   وم ،دا مز َامى من واةر  وةَاز . وةىاط 

و وا  وةىاط   ى وةمز ،ةَر  ىةم ى وؤ َ َزدةَ .

 ىؤ َ و  ىؤ ،وةشاط  ى دووؤ ،رم ة   وةزى و 

 و ك در وة و .ةم انَم  و و وا ،ر  ردوو ؤ نزدة 

 َةودا، مو  َ ؤى وةى ر. ٣ م دوو و َةومامَ(،  و طاوة(

م  ممط ،م ممط م َ  َر مى. ودرو 

                                                
٢ -   concept checking  :و رةم وا ةىَر َ َط  ،   ى م وةىاوة طوة وااوةاط 

 ممموة و ر رَى  دوا ت، م  داازى رامدوو، رادوو، دارى  واما  ك طر ،م. درةت

َودة َام  ةىَر َ نرةَ   ة؟م  ؤ َةطَ ممم  concept checking    .وام  )

اا :١٠٩: ١٣٨٤( 
 و  و رَ    وة  م   طم رومةوة، َك وةك َن موةَ ،ةوDual system :َ دوو/دوامَ ةوى - ٣

 و د  وم  و دةرةوة طلَ ون  ك ر  رةت، ةمموة و درودم  ى دووةَ ةوى. دة ََى و طلَ دةدات

 )١٢١-١٢٠: ٢٠١٢:ل ظ )َوام  .زامرا



  د. د  ا ا       مرن ن    
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٥٧                                                         )   ٢٠١٧ 

م َر ةم  و ،ر م َر ر ذ/وةزى ََراوة، د 

  .ررة َ َم رم  و. ر ََ درو ى و

  

١.٣.٣  َن ووةز/نزة   

  ة داو)وةزا وَى( َى   ة ،وة  ز) وَ( وى مة  

مَ ،دنَورى در ىمَر ،ةاوام ى َلط يذ دنَو در 

 ى ؤظ  دةطَوة، وةزم زوم و و َةت، طدما ذى

    دةامن، ط  و وةزن وَ .َون دة موة

 ى اردةورى  ؤظ ومَ  ،و، دةوروردا طَل دن  زومموة

.... دةاوة و دةات دةمَ ،ََ دةت، داد ؤظم طَل  دةت،  دةطت،

ةم دةى ةدات، د و  دةوام َوةزى و  امَ ،نةدرو  

ى دةرة /ىوةوةى دم رة ،نمز م   ومز  اؤظ 

  وةزن اوم َم و ر دروة ،َزةوة  زؤر  ةم ن، طَل

 ما طَل ؤظ زوم ى  رة زم دةراو َو وا دةرمة�َ زن و

  :رومةوة) ار ر،(  وى وم . درَاون

  َ/ؤظ  ةىَ وم  داَر ،ؤدةر  دا نر و  رةوةى ،ن 

   ماوموة ، مى و وازن، ن م ارةوة،  مو ن

 راَموة َى ى  زةووة   ن، وةك َ، راطَن َ َوة،

 َوة   ش، مى و دةدا ،َواون دي زةوى راَمَ ى وا دةَوة،

 ة ،َوة وة درَدن َم مم وا زةووة، رووى دةوم ماوموة

 ى َش  َوات رةوة  َ طر دةروات، رةوارةوة م و َ ،َطر

 و ر ارةوة ، زةوَ دمَ ى و زةوَ دمَ ى َوامى م ، رةوة

 . دةروات ومَ ةى  ر وةوة، ومَ ةى ن ذى م وادووة َةش

 ىَ م  ند تَل دةط رو دةورو دةزام  رة ش و ،ارة ر 

 وةوامر وا َر .وا  مَ ،ادمَر درمَ وا وار  

مومز ؤظ ر وو و دةورو َى ووةز   ى وةم َةدرو ،ة 

  .دةردةدرَ زمموة دةراوة ى  و واك دة م و

١.٣.٤ ممى مَوةزى و      

 the body in the mind (  ) (١٩٨٧) )( Johnson ,Mمن( وم رؤ ر  

و رو  ةوة،)٤٩: ١٣٩٢:ارد َن ووةز  ومز دموة درؤظ وةر نو دةط 

ة و ،وةمومز ةوةَ امدة ،َ  َن ووةز دة ؤ ،وا م َو 

 وَ. دا َمن  ى  دةام  ؤظا،     َوةزن

  :دةطن   دطر  َوةزن



 ةو و  مَم دنَدر  
 

  

 ٥٨                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٢٠١٧(  

  دةوة/دة  َوةزى وَى١.٣.٤.١ 

َ  م رة مورةط وا مم مَ دنَدر ،وة  ة نوةدة 

دةرة مومز ؤظ،  َو ،وةز مم ى و ة وةامدة 

،َوةردةط  ونز ،ومم َ دةم ر ة  ،راوة وا ومز ،اَط 

 ا   و رم   ؤ وا وةك و رةَ  دة َة و او

َوةك. دة  )٢/٥(ن داوة م  ن و  ؤظ  )،ر ار (ََردة .

امدة َ و َو وةز َر ،ون زامز و رزام  وى ؤظ و   

    راو زام رة َ .ةوة  َن دةَ ،ََ وةك َا

 وم  ة م وازة، دَ  َ وة  رة ة ،موة

 و دة ؤظ، َ مو وةزم و َر . زامرن دموةى  ؤظ

  .وةزن و َدطرَ دة َد . دةوة

١.٣.٤.٢ َن ووةز دى ؤ نوا  

 راو وةزن،  ت  وةزن و َ دةوة وة ر   (من(  

 ومز وةم وةر ندةط .ؤ نوا َ ،نومدرو  نومز و در 

 دن م ى  َ ، رة وةزن وَ طوة، روةن ؤظوة

،َةَ  َو موةز    و م ،َدرَدةذ   َ اؤظ 

،ةدرو ةَ وار ة  ونز و درك و ممَ وةؤظ .دمدر  

مَن و و م َ   و مؤظ م .ةَ موم  اموةدم 

 دةورور و ذ طَل دن رَى  ،َ وةى َ وَم . دة َرن

،ََةدة دوا  َو موةز و نام ،ةَ  و ام ،َ   نز 

َدردةردة. وا  ى نز رى ووة، و زامم َن ووةز ،ةدرو  كادةر 

 ؤ دةَ و َدةم ،و درووم دواى دروة ،َوةز و َر دةمك

،وا ؤ شوا  ى اوةوة دةرممز َدردةردة.  

  دروةَ ذدا طَل دن   وةزى وَى ١.٣.٤.٣

 دةرة م زوم دروة ،َموة زوم   وةزى وَى

  وةردةطت، رةن رةم  دى م ؤظ رةدا . واا م طَل  َ ى

  رةمن، َدم ت رةمن طَل ؤظ ى   َ  و،  ذرةن

  ، ؤظا ذى  د  مة/رةمم . راوة  د رةم ر دةن

 زم َر دة ،َزومَ َى ؤظ دؤزوة ر  دةمؤزَوة، ن دؤزوة

  َ اؤظ ،َو دة ، َو وةز و َر دة رة ىزام 

   َةَ؟ /دةَ َا  (ام)وةزى وَى. ؤظ

)"ام (  دن َلط داوة، ذَة َ ىَ َ 

  و ر ذوورَ دةَ َ ة، در دة َ ،َاردةورى ر ررى



  د. د  ا ا       مرن ن    
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٥٩                                                         )   ٢٠١٧ 

  اردن َى زومة ،ام م ادةدةََ ،ا َارى طَل

 ارزؤر ،ةومز ض َم ر ندةت طةو. درو َو 

وةز ،نام َو وةز ندارةَ وةمن."(دةطم:٤٣: ١٩٨٧.(  

  وادارن وةزن و َدى ١.٣.٤.٤

 زوم موَم مةدات، واا م طَل  َ و زن ،وةز و َر

 ى كوا ،َو دة ىوا َو ط م ونز و وة واَ ،تةة  

 وةومة َط َ ََة ن َ َ تدة،  ،وم َ 

َردا وت  وةو و دةم داذورة ،ؤدةر َم   ردا رةوة، دة ن 

 ،ارةوة ن ،داوو  ردا مو  و وة ،َذرة ممر  

وة   وار  َلط ور ةى وَ داردا دة .  رى و 

م ر  ةىَ وةردا وةر ،َدةط وا   وةى وة ،ََ   

ردا ى دةوا   وةم را ،َو دة شوةر ىرا ةَ َو د 

،مزام  وةك َوةزى و  اَ اون، م وة ،وةةومر   ةَ م 

ط َ  زام َ َلط م ا َر .وةى،  َ امدة  َردا 

  وةوة  داَر و ش ووة ،َذروة م ةداتم  ىؤ ؤم َ زو، و 

 وة مامَ دوون اَ. دروة َزوموة رَى  م ؤ ن

  ، وة َ َة َامن و َد زام َزومن. ازَوة

 مؤ و زون ؤى و و دواى. رذَدة موى وةى وة ار ردا طر

  درَةوة، دوورة ؤ دة(،َردموة( دةراوى  طَن  َ ، و وةز

  .دةوة وةزما و َ وان  اوة، َما  وةزى وَ وةك

  analogue  مذى ذةم وةزى وَى ١.٣.٤.٥ 

َن ووةز  وىدا مومز ىؤذامر ،ؤظ وة واَردةط  ذم ؤظ . 

 ذىم وة :  َ َا، وموةز َن ووةز وةن ،َ  

 ، وةزن وَ وا دةردةدر�َ زن  م ؤظ ،م زوم رةماموةى

 دطى َ /درَدن/َدن َةى  ،َ م زوم رومدموةى ن

 راو وَم  دةط   ،َ و وةز وَى َةى  ش اون، َدا

 داماون، وةزم و َو ر  َ زمموة، دةراوة ى  م ،ردةا

َةدر .  

١.٣.٤.٦-َن ووةز زن :  

َن ووةز َ ن  ،ندةط  َامر دة نَم   وةَرَ . م 

. َ  َة رى َة، موةوةى َة، دةرةوةى دةامَ(، َ َة( وةزى وَى رى

 رى ىَوةزى و شو path schema  ،دنَةو دةَو ر  ى َ     

  



 ةو و  مَم دنَدر  
 

  

 ٦٠                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٢٠١٧(  

) اط٢د(  

          A                                                                                                  B    

  ) و وةز وَى) ١( َرى(                                               

  

 وةزى وَى وا دةت، و دَ  َ وة َ  دوور، يرَةو  

و َ دنَو دة   و َ ، ةوَو ررة  وةَ ةداتَط .

ز َو وةز ،وةدا  و زؤرة َامذة دة ر َ و م َ.  

  .ََ ى][طران:  دةَدن  -ا

  ].] رؤ طران:  -ب

  .رؤَ [م  وة ]   طران:  و م -ث

  ].َم [ رؤ] زةوة دةى [ طران:   -  رَةو - ت

  ].َم [ رؤ] زةا دةى   ]وة [ طران:   – رَةو – دةَدن -ج

 ١.٣.٤.٧ َن ووةز وازن  َن و  

 وَى دة،  وةى ت، وى َ َ دا دةوى و دا وةم طر

،  َو َامدة مروى وردةدة ات، دام  م َ  ر 

،ودة  َو  كادةر دة مو وة ودط وةر ،َدةط واز 

،وةدا  و دا امم َوةزى و َ َ وى ،ن م مةمةر  

 وَ وةك دم  َم مامَ وودارن، زومَ  دةرة و وردن و

  امَ . وام)٩-٢/٢.(  

 ١.٣.٤.٨ َن ووةز ة وةنر  

  َ و ،ىم  َ امم  م ،ودا َوةزى و وةَ دى ن 

،وة  َو وةز  َ ومز وازةوة،  نوةر وازة، ا وة� وا 

  موى   وةزمى، و َو. دروون وة ك  م وةز و َى

 و ر َوةزى وَى وةم مك ،م،  دةون وازةوة وَى  َ درَدمان،

َ  ر َ رى )و و ام رة و(وة ،٤   م  َى ووةز  م 

 ،  ، دةَان/رو(                          وةك دى م ى   درودووة،

 وَ مامة وة  موم ى  م .ون ر وةة)   مدن،

 ىَور ى ،ََر  َو وةز َم رىرةى زامى دةرَور ،اَ 

 َام ىَ ىَور ،ت  ىَور َ ، رة ،اتى م ،رزة ش و 

  ....وة ن وازة رى

  

  

                                                
 



  د. د  ا ا       مرن ن    
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٦١                                                         )   ٢٠١٧ 

١.٣.٤.٩ و و َ"ي رر ر َن ووةز   

   دوو )و ى وَ (و نام ،ةَ وة  )،وةوة دةرةوةم (َدر .

َن ووةز وةن ،ورن ن و دةرةوة واوةوةم  . رام َرن ر  وةى 

  .)٣( دطا وام. در َر وةزى وَى رى

  

  

  

  

  

   

  

                                                                                                    اط٤( د(  

     رىَ )٢ (،دا َ رطم  كزم ،راوةم   وةوةم   َدةط)ةىَ وةىم 

زم(، وةن  )ر(،  ،دةرةوة   ورى دةرةوةى زم  ورى 

َ.  

                                                                                                                        اطد 

)٤   (  

  

  

  

  

   رىَ )دا،)٣ امدرك دة  َوةزى و  رى و  .وام  وم و 

رَ ةور:  

 .دةرةوة وة ذوورةى  طران -

 داران( روة،) ط م  َ وةةَ  وةوةم  وات دةرةوةدةر.  

١ - َ َ  =وم دةرةوةى=  دةرةوة            ذوورة ذوورة  

  طران=  و                    موةوة=  ذوورة مو -٢

 وم  ر )م)(١٩٨٧ (دزَ و دوا  ن )ف ن وم(،ةوة  )١٩٨٠ (

  ). ٥٥،٥٦: ١٣٩٢:ارد  و رو  ) وامَ. را طى

١.٤  مرة ىَوةز و   

١.٤.١  َو وةز رةطَ/ containment schemd   

    َ  مرة َيو وةز، و نمَو  وةم ر/ةَار .ؤظ   و 

 ن  ،رةن  مى و و دا، ...و  َل وت، ذوور، ي وةكم طَل زومموة

َ 

َ 
 موةوة

 دةرةوة ور

َ 

َ 

 و



 ةو و  مَم دنَدر  
 

  

 ٦٢                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٢٠١٧(  

 وة ى ؤظ. دروةت دةرَرَ ،َا َن ن دادةمَ ،َا َن  ،ارَةن

 دوذ ر، ، طر وةك ام رَرة و َ مدا و   َى   دؤوة،

... ََر .انرط  دواى  دامَ ن، ودمَ َوةزى و  ؤظ ،تةدرو  

 رَمم د زوم زددم  دوا ارَة، و رة وةن وةز و َو

اوام وة .رىَ )ن و)٥ ،٤م  وموة رمدة 

  

  

  

  

  

  

         اط٥( د(                                                                      اطد )٦                                                                                                                            (

  

  

. رة َ/زمَ ةى زمدا ،ةىارَ مو َ َ اوة،    Xوةى

 دةرةوةى  ن َدا، مو  ن  ،ََ  وة دةوَ و ( َمن(

داَ و و داامَم  د ،م  ،َو دةم داَ ََ د ،َ ذوور وةك 

 وا� موم ى ذوور وةوةم  وم وةوةم داو د  را و ة دز. 

ةوةَ  َن ووةز   ووىر م ومز رراو ،َرد ؤظ وا و َو 

وةز تدةاوام .م:  

١-    (X)وة ووة م. 

  دةرةوة وةرة. 

 .َرةوة دا دؤ  ر -٢

 دؤ دةرةوة وةرة م. 

٣-  دارو ط ادوا. 

 و رط َ دةرةوة. 

 .طَاوةوة مو و اث -٤

 .رزطرد/دةرةوة َ طَاوة و ى

٥-  ت و دةم . 

  مو دةرةوة وةرة.  

       مو دؤخ،(  وَل، م ،رىو، طَن طورةى) م ن ،وةن م َر  

 ارَة و دةزامَ...  طرى و دؤخ ورى ر. درمَة رة ،وةزي وَى

  .دادةم َ من

  

X 

X 

X 



  د. د  ا ا       مرن ن    
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٦٣                                                         )   ٢٠١٧ 

   path schema رَةوى/ وةز وَى  ١.٤.٢

 وةم دة ؤظ وةن، دوة وى   وةرةدا و) من(       

،َومز و وةمومز َ ىَوةزى و و و وةم َ اؤظ 

،َر ردوا  و شم ،ََردة  وةم ىو  �م وا  ومز 

  )٧دطا (.دةت من   طزار و دروة َوةزى وَى  َموة

  

                                 ب                                                و رَةوى                        ا                         

  

و رة و    انَو مرة دا َ د ن،   ى ووة،  

) ب(  ةوة)ا(َ  داماوة،  ) ب( و رة) ا( دا،)٦( َرى . ندة طزةر رَةوةدا

،َدة و  )َ(،دا وا  ط   )ت) ب ،َ  م 

َةَو. در َو وةز ى وةو َم ىَو وةز ون در .وام 

  :من

١- ط  و وام ؤ.  

٢- َ وم  مَ رى شرة. 

٣-  ط  ور َ ةو. 

٤- َور َلط ،رانةوى طَر مذ رط. 

٥-  دنرط  م وة زؤرم.  

)٦ (ترَ  ىَر مَور رةوة.   

 امم َةوَر وم ، ىو ،اَ  م  ،م   ومز وةم 

  .طوة روةن وة و و وةزن وَ واَ اون�

   َوةز وَى  ١.٤.٣

 مَر  ،َر  َمد دا)٣/٢( وى و رَةوى ت و م ،رج

ََ/َر َر د ةوةَر . وم )نم the body in the mind)  (:  

(Johnson,M.,(٤٧ :١٩٨٧)  )رش ى:ةوة)٢١٠: ١٣٩١ ،َ  َ ر وىرور  ر 

 َ از َوة رورووموة    ةوة، ى َى ؤظ دةَوة،

   ،روداوامى و دةَ وَك ا  و دروة َؤظا  َ روروووموة

  َ ؤظ و وم ر  من، و ى و دة   روروووموة

َ ازَ ووىروووة رَ:  

 :ر  رى ةوةَت ردن و دادةو  داةوةَر  رى 

َةََ .وام  مم:  

١-  دم وةم ووىرور َوة طو و  ررة ام. 

 .طراموة رَى م و  دةرو مرَى  وَ ،ك دووري -٢

٣-  ىمَى ذمى دةرطمَ ر ى دا. 



 ةو و  مَم دنَدر  
 

  

 ٦٤                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٢٠١٧(  

 .َمت  ر م َردن وة -٤

دووة :َ ر ،َةو درو ام ،  َََ و  ىرا درو ةوةَر 

ردةوا  و ،َر ن  ر وةوو دوور َةوََى رم َ.  

  :رومةموة ردا مو راو رؤ ومن -ا

١-  ر كةرو م مَ دواو. 

٢-  ا ط ر دارارة د و  مزرط دن ردةوا. 

 .وة دوورى ى رَى  ن،  ر ووة  ى، -٣

  :رومةموة مَي رَةو َاردم رو  دوورووة من -ب

١ - َةَ  ،مَةوى ذمَر مذ َر. 

 .َ رى مدةوى مر َةمَ ،م رم طر -٢

٣- زط امدة ران دط ،ازر رم وَل مط رر ذ . 

  :رومةموة رَةوةوة ن  رؤ و ر دوروةى من -ث

 .َرة ا و  طزة  دوورى ت - ١

 .ردةَ  م رَ َ دامرامى، طر -٢

٣-  ر كةَ وة َ   وةدوور. 

َ  :َ رى َوةزى و ىَ ،وة َ َر َةؤظ درو َام  ىَ 

  :م .ات ى رَى  ردةوا و ت وة ر ى

١-  كةَر وة َ  ر ط ىَت ر ر. 

٢-  وةى َ  ،رةَر مو  وة ى و وة وةَ. 

٣-  ر ََل دةط رانط ، ة وا   رةوةم و م ر                                                                                                                .

  دةمَ ََى وةزى وَى رةم )٧( َرى 

  

  

   

  

  

  

١- اط٨/١( د (،َر َامم َ                                   .٢- اطد )٨/٢ (

َر وةدرو  َ ةَ امو دة ر رزطر 

 
 

   
 
 
 

 



  د. د  ا ا       مرن ن    
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٦٥                                                         )   ٢٠١٧ 

٣ - اط٨/٣( د (ر  ىام ؤظ ى وةوم و ردةوا و  ر ن 

  .رَةو

  

 اد وةزى وَى  دةت، وةزى وَى  ر  َذة) ١٨٨،١٨٩: ١٣٨٩( )ل رج(

script وىت، مدة  رة  ،اةر َك و واوة� و وا َ ىم َ  

  ،دراوةوة    ََ دةم ،َن زاماودا دةوةى زةك  و  وَدا

م،  َدة  ) دامَ ارد م(.، م  و  ر َ  د  

 رو رََ ررام ردة   ر.( َ مون وةى َ دةت طزةر َما

 دادةمَ ،ام و  َر  داماون،  َ َن دةوة،  دةرطت و دةت

 و دة َت و دة اردن داواى ش دةدةن، رن  اردن و دةن ر ََرةن

،دة رة دوا و دةدة َدةرةوة د .( داَو و  مراون، زام َ وةى 

   وةزى، و َو زامرم و و م دةزام ،ون َم ن َ، مون

،اَ اون . ،دا م  مَوم مَ و و م ى ى وةَد 

  :وةك دةدؤزرَوة ددا مى  رة  .دن

١- ؤر  مم. 

٢- ؤر  . 

٣- ؤر  ى ر. 

 وةمم وةى دةط  ،ةَوةدا در ،م  ،وةَن دةاوةم م و 

 درَدم ؤى.  رطَمةون و م ن ماون، ز َر من،

ة ،وةى   امَ وةم )ىدرو رى). زامزام رةىى دةرَو ،د 

وام)رج ل:١٨٨،١٨٩: ١٣٨٩(، )اا :٤٨٤: ١٣٨٤.(  

١.٤.٤ ةم َن ووةز و اط  

 دةورورةوة َ،  وا ووةك وةي  اوة، َ وا اط واى         

َوةمدة .وا رى و ذ  ر و و  دةرووم ... ري رة   مَ 

   وا دةاز ،ََن  واى  ون ش. دةو َ دةرمى، و واك

    يوا  دناو٥ ن. مو      ؟مدةط    و  رة،    اط  َ 

 وا . دةطَوة  ن و رةوامَى َى و ؤ و ذة و اطن وا. دةَوة

 اطا  َلط و داموا ،َدة       ىَدة  ر  وةمم  مدة .

 و   دة ََر َا     زمى  ، دةورورةوة و ةمن ن دة

                                                
 ن  دة  َن  رك    َ  راوة، دطما   و، واى و   coded meningداو  واى - ٥

َ مى ز  رامَ و ماوة ززام .م ىة( و (ى ر رد َمى زوا وة   م  ك 

 و)   مرَ  م ) وام. رد َارةوة  و رةوة وم   و دروةَ دار ن َ  وة،

 )٤٧١: ١٣٩٣:طر دك وام .رون وَا روامى و



 ةو و  مَم دنَدر  
 

  

 ٦٦                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٢٠١٧(  

 َدؤ  ،  رىدةورو  داودامر  context of occurrence    رىدةورو    َوداور  م 

مو ط مارة و وة، واَدةط رام    ةىَ    ن  و  وا  ،دة 

  ن ر و داوا ََ ندة،   وةى  ىةم  َدرو  َ   

 ،وةزمن  و  َو ن ك مى  طَرَ ،َوة ك مم  و زمن

  َ و دامؤظ ون .وا  رى  دةوروؤ  ىَو  وةز و   دا  دةرةوةىؤ 

 ،م    وةزى   ،ارامَ " ىوا اط  دمررام زةطر  ممز مز 

 ى    َراز : (دة  َ ). ١٠٠: ٢٠٠٨:وؤو .د.ه"دةورور وةزم وَ رةطزى طَل

 َ در  (.راز اىَوةى و َو ورام و مى دارو وةك زؤم ، 

 وة ،موم   و  ىرةوة  دةر  ن    َ    َ  ،تدة   زؤر    ام و 

را، ىَوةزى و ) َ (نَت ردة  َ  دةر م  )ى ، ،در 

. مودا    رماون  دة  م  م  َ دةَان، َةى  م و...) .  طل

روة وازة و ذةي و دةم  و و نو َ نرةدةورو وام ند 

وم ر ،اونم  نوز و مو دة  ر        .  واط ى ماوةر 

ةر ر  وط  رى  ارةوة  م  ومازرى  و ر  وازى  ودم...  .( مَ 

  زامرم و و زما رَم دةرةوةى  زامرن  دةت، م وة درَدن

 و  ردم  و طمن  َةدرَوة،    َدارى و زامرى ذى  دؤزراوموة، زون

 َم  اطا  و وةزن  و  َراورددم  . دةَ  مو  و زن    زامرمش

 روةك  م  ،واز  رة و  اط، رم واى وةرةى و ط درَدن

 و رم واى  ى، و ر ش م ،واز َم زام و اط زام ن

 مَر ىوا مر  ،ان دةردوو  ا زاممَ ،وةَةدرَ مَ و 

اط وا وةكرىو ى  تدة .مموا مَ دنَو در ةدانوةر 

َك،/دةر  ا وَ وةر  و  ىوا،        ىو  �َى  دةوا 

و ر  و  مَر    دا /دةر .   ىوا  وا  و  و  وا،   

 .رط وا  ىمَر  ،وة وا "وا"  ةتر و و ا 

اط .روة    ر  وة  ،وةمدة    َ    ىك  واو  َن  ووةز   

. دةطر   َوةز و  ِوا  طرا  وَ م ر   طر  وة، َما

:                                                                      من  وام.  روة  َا    درةت  َ /ر /دة  و  وك  ر ى واى

)١ ( ك  

)٢ (َ ك 

)٣( َرط ك 

)٤( َاردم ك 



  د. د  ا ا       مرن ن    
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٦٧                                                         )   ٢٠١٧ 

 شوم وةوة وةر ،َدةط  مموا مَ ،دنَدر وامَ 

مر/و  ،ى وَ وا ،و  م زامم .زام و وا زام مو ز مزم 

  . وا  ن َوام َروة .دةموة َوة

 mapping  من ٢.٠

  من و م درَدن ٢.١ 

مَ دنَدر و وة ،دةدات م َةرَ  ،ووى ر و وةةرامَ وةزى 

 ر درَدن مم دةوة، َامى َةى  وةز،. ى مى دةَ وا ؤظ

 م. (دروةت وةزةوة ى وازةما رة مَان َون روي َام ،ى

Fauconnier (ر ى ومز ناوةَوة در وو، دةر  ؤظ مة ى رةىدةر 

" م   م رة ،ََوةزوة رودؤ و ش مى ى  ن

 دةَ درَاوةم مَ ) ٤٠: ٢٠١٥:ن  رد"(م ى مى

ة  رودؤ  و مر و وةردة وةَرَ .دمى دروا َدة،  

   درة ،َم و َدرَوة، و  وَ اموةى  رةََ مر

ممز ادمن دروم  . م  )زةط ( مار ا ة  

مز ،وةَردة  و وم وةو ؤظ  َل وةوة و دروَدة  ، ،زةشط  

  زارو ط وم تدة .  ى ) (ى و )  (و )ازىر (  ردة 

 ردا طرام دةد،  و دةررةى رن دروةد،  و ر طمن ما

 من م . ،ن  دةطرَوة رؤح و ك  دةطرَوة ش َ ةداوة وان و ت

  :داةت ردا  َر

    mapping projectionؤذةزدان مى ٢.٢

 )٢٥٥: ١٩٩٨(  ) د:وة،)١١٢: ١٩٩١ اَ  رة ،دام ،وا م 

 ى) م )ى  د َ ،رى  دةطازَوة َا رى َ وةن

،وةاط م موةَ درو  َرى دة ى درو و د 

ََ ،دة وا َ  ىم ،  وةَازردةط  ىم و دووة  ََ 

 د ،ر َ طااوةوة و (رة  )رَوة،  دروَ  دةام ن دة ،ي

 )م(ة . ازةى ا  رة م وم ) .ت  رىَ َ(� ت وا  

  :وم . اوة  َ  ى

 . ط زن -١

٢-   ن وةرزىَ وةةم. 

٣-  نوةدم وة. 



 ةو و  مَم دنَدر  
 

  

 ٦٨                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٢٠١٧(  

 مم ،رةوةدا َ  ر وة  )،نز  ،وةرز  وةدم ( ةىَ 

  دةازر َ وامى، و  م ،ا وى دى  و  رووم ،وة َا، ى

،ن و وَر ر ،َو دة نام ،َةَ  َ وىدة ت، وةك 

 رىو  َدر    .  

    mapping pragmatic functionاط ر مى٢.٣ 

   رة ى م ) (  ىى� مةم وا ى درةم ر 

  وش، زم دةوى ارَة ى  مَ  ا (م) .ن مَان

 انَا دوو م  وةدرو،  م م metonymy  وةىم انَوة مدوو 

،ة  َر نَ ى ونة ،ََردة ى و ى ََدة ، 

م، مَر اوىدةر )ََ (ى سر و مر و م دنر ى وا 

َ ََردة.  

   َ mapping schemaن/وةزى وَى مى٢.٤ 

 وَ مى  ن، زمدا دةر   وةى، زن وةزما و َ زامرن   

 وَ م  درةت، وةز وَ زامر وداى زم، دةراوة وةزما

وةز َردةط  َاودةر مز .َو وةز وةك َمز  دمدرو َ 

 و ل   دراو ر َوةن  َوم . ،ردةََ دةدا  دراو

، وام  ََ  ،مَ ن ة  ة ،َؤ ن ىؤ  ر كم و 

(  دة  َ ،دراوة  َ ا ر َ دةط َى) رة ؤر، ر،(مى

 رى ى   وَ طاوةى مى) ى م  مَ  رط وةزى

 م  ،وةى ر َةدا. رةوة مى  وازة  و َم دةطر ،َوة

 دة َش م، و دة َؤر َرط، وةزى دة َر دةطر �َؤ  و

،م رةش  اة امرورةى طردا ط َد .وا اوةن دةرمز ؤن رواو   

امم امَ .وام: ) د :ن. د.ه(  ،)١١٣-١١١: ١٣٩١رد( ،)٢٩-٢٦: ٢٠٠٨:ور :٤١- ٤: .٢٠١٥(، 

) ،رو  ٣٥،٣٦: ١٣٩٢:ارد(  

 ٢.٥ مَ   semantics Eneyclopedic   

 دةةو ،َوة و   واى و دةت، ما طَل  ؤظ  

َامو م م ،وةَ وةك َ واز  وةز  ور َطم . اوا وا 

. دةت ؤظا م زامر طَل  زم، واى وا ؤظ ،زوم ط رةماموةى

ةوةَ امدة َ وا  و  ىَ وةزى ؤظ ،وةَم ىَ وةز ى ووا 

،مز  ةىَار دانؤ ى ووا مز ر م.  



  د. د  ا ا       مرن ن    
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٦٩                                                         )   ٢٠١٧ 

     وا َامى موة  ما ،ر ن َط ،َ   ر َ  َ 

 ةََ، زممدا  َو وا دردموة، ى م ،َ ؤظ راظى زمن

رةزا ون وز و م ،ؤظ واو ر دامَ ؤَلو ر رر واوى  .

م  و/َ موةك ز َر  مَدة رردار زام  

 و دةط زمموة دةراوة ى  وا دةت�  مَاوة، ا   ؤظا، وةزى

 زام  و طَل وك ر واى   اوة ؤظا وةز   زامى، رة

 م و  زوم مو   واى. دةة ََؤظا وةزى

 وا � راوى رَو واى وةن وك ر طر. داوة رةط ؤظا

مر ، و وا مر َ  ىوا ،  وةىدم ىوا مر و 

 واى زام  ة رم واى" دا َم َ  .  واى

 ). ٥٣: ١٣٨٩: را )" رَا ر وةزى رم  زامش و وموة،

 م مك دةت، وَ ى  زامرمى و و   و  واى ومدا

م مم ،وا    (+) ،داو َِوةردةط .ممدن واَدى در وا 

 َا،   ةى و طو طزاردم  َر  دة وةدا رمن

،ََةر  َ مز ََر  َ.  

ةمور( ر ( ىَ دا واو م َ  مرة ةمو ر َ َ ،َةوة  

   و ،واوى ؤ َ وا وام (ور( وى َ  وام  َطر

  :ة ر دوو  ر .رو اوة، وةزما

 .ورة طران ى -١

 .ورة طران ى -٢

 ردوو داى رور( و (،وةر   رة دوو ط ،  ىر )ور دا)١ 

زارط  َةمت، ردة  وةك ،َ  ىر اى دووةر( و (زارط  َةمت، ردة 

 وةك رط) طران( ى رةم  وة، وة طَدا وةزى  َ .م َر رةم وةك

ةمى ر ،م  ىور( و ( نردوو وةر . وةدم و 

دمرا َط  رى وازى ةمور( ر ( ى در ةوةَط  ر و ىمرزام 

  :وةك مم وام .ور وى ؤ/ور وى

 ردن >. را ور -١

 رةون >. روة درؤزم  طران -٢

 س/م و  .< رراوة دةوى -٣

 ىوامر مَ وة درك  و  موا ،وداى دة نددر  نرزام 

 دةطَوة، َن مو َى/وةز و َرى وداَ ، م ورى

َش ووةز ر  مَر ن، دروم و شم  ةىَار 

دا درو ،نردة مَ ش وم ر داؤ".و 



 ةو و  مَم دنَدر  
 

  

 ٧٠                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٢٠١٧(  

مَ   داان وار و اممط  ىدرو ،مَ  ة  ىدرو 

 روة زام َةَد"(رر  ن:٣٩: ٢٠١٥ .(  

   مر ،اواممز رم   دى �و و ،يوا ى و  

م ،و وا ،ىمم   وةو ،َوةدة َى دة وا ،و 

  مر ،دا رم   ، ؤظ َ رى واوى َ 

،َام ورى وا وداى دموة دراَ،  ى  دا ،وةَدة  دةر 

 و و دةررةى دةذى َا ى و و  زوم و رةزاي رَ  وك،

َور .رةزا و ومز  و ،ىمرزام  ؤظ  زام ،ام  

  .دوون دى َا  موة و دردن امى ى

مَ   ر َى ردرو مَ ى ودرو  ،وةدة 

َ و ،ىرام    َر ة  ىوة وامو ،َةطور رى  )

مَ ةَار frame semantics(،    ر ن C.J.fillmore ةوة  

  وةزموة، وَ و زام  ة  :َ رةن رة  َ وة،

مومز ىؤذامؤظ ر دووندرو . وةواموداى ر ىن، وارى و و رة 

 وا. طوة   وامَ  و ؤ وا ر  وا ،رة و رةش دةطموة،

مَ ةَار َر مدةو  ت واةو درو  ر وة ،وةدة  

مرزام َ رةىن دةرى و  ةوةر ر دة .  

 ن وةزى، وَى وم زومن  دادةم ،َارَةدا و رة (ر(

 رمى،. اوة درَما دطى َ  وةك  ؤظ، وةزى مو زامى رة

(  وى واى وداى وام .ةةت َوة ؤظ مو م و رم رةطزة

مزرط  ( ىوامر مَ وةةَار :    ) اط٩دمزرط يوداي و (  

  

  

  

  

  

 رةى ر( زام (رر واوى ر مَ  وةدام .وام ) ،رو  

٣٤،٧٤،٧٥: ١٣٩٢:ارد(  

 ؤر

  داري

 

 ر

 

 رة



  د. د  ا ا       مرن ن    
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٧١                                                         )   ٢٠١٧ 

ووى رد  ،رة ة  رى نودا domain stheory ى زام 

)م)(١٩٨٧(،  َ ،ر نررى زامو وا دم/مرط اظر ،َدة وا 

 واى  َ رطم، واى. دةمة َدمدا، وا/رطمدا و دةر واى

،و و  َر دة  امم ؤ ،و مَر و  دماظوداى ر 

و  ،دامرط ط و  ر و  وة وام،   م، ىو )اور ( 

 دا و ةدات، ك َ و �واوى ؤ   رطمدا وداى

 رطمدا و )راو( وى واى ،... راوت وام دةطََ ،َ دةو ،َذةَ دواى

ام َةدر  .  

٢.٦ مطد م   

 ٢.٦.١ م ا واط واز نامَم   

 وا واى دةورورةى، َ و واى ،دةةََ دةما  نرَم  ون واى

و .وا  و و  ا  اةر اط .ن وام  ةدان، ووةر   وةزى 

 دة و وك،  واى دوا ، وم ون واى  وةزى و َم ؤظا

  :  (غ( وى وام. روة َا  درةت،

١-  غ   ٢- اردم غ  ى -٣ غ.  

٢.٦.٢  وازام  اممةوَ.  

   ةم ر و وا  دا، زام وةن  ى وَر  دوورة و  و 

 ن، وك ر زامرمى و  رَاوة، رى و  دروى وةمَ اوك، و زى

 . ن و ن ر د زامرم  و ،ر زامرم و مَ. م مك

وم، رؤظ زام رةىدةر )َ (   )،ةمرة، ر ،ن ، َ ،دنروةردة ،مدة 

  ). َ( وى  واى دة زامرم و  َرَن َ)  ...ز

 ٢.٦.٣ نمز ى دةَو مَدة رىزام .  

   ،وامى و و، وام ى  مَر دة وا دة، مَرى رؤ م ون  

َدا ووةز ،اون  نو م و م مم وا ،م   ىا وامر 

،   ى ،وةن و ؤ ،ش وؤ   َو ،وةز 

  .درَما دطى   ؤظ، وةزى مو زامى رة ن

 ٢.٦.٤زام  ةَ ، ر ىن واو ََةَ .  

) ( ، ،ورة َ َ و زارى ر ،َ َ  ،وةادة  دى  

) ( وى دةررةى ؤظ  زامر ، م َزوم  ة،و َ، مى



 ةو و  مَم دنَدر  
 

  

 ٧٢                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٢٠١٧(  

ت، زدة وا ودا وام ،تدة م  ومز رزام د  وةزى ا د 

،دة  رى زام اوىدةر مز )(ةوة ةَدر.  رىزام رةى زدةر م 

 وام:  

) رو ،  ٢٩،٣٠: ١٣٩٢:ارد(، ) را :ن( ،)٥٣: ١٣٨٩ :د( ،)١٠٧: ١٣٨٣ر  

  :)  ٢٠١٢:در ر روان( ،) ٣٩: ٢٠١٥:ن

 دن٣.٠  

  َدن و م م درَدن ٣.١

َ د  م م دنَدن ،در Categorization ،ة    

دممى دةوم /،ؤ  رى دم و ، م  

َؤ وىدة وةزى  وةن و يم و روردة   راورد  

مام ىد ، ةطو ر م  َى ووةز وم َ ،اؤظ و وم 

 وةك َد  دم   مَ ادمَدر  ،راوة  وم،  

دم دا ) ( +)،ارمذةَل،+ ط  +نذ  ودا (َ ،ادة   م 

 وةى ر  طر دة َ ،َةوة وةزى وَى ى  ) ( درَدما

) (رى دم  ،ة وا  َى دةم   ،ة دوا 

مام ىد   َ نودةر مر َدة  دا .وام ) ،رو  

٩٣ ،٣٧: ١٣٩٢:ارد.(  

   ر ما  و وة  ى اردةورى وموةرام  دةت، وا ؤظ دم امى      

،وط موط    وةدة .،َ ر وة ،ة وةوةى و مدم 

  دةمدممى، و رى و ة  مَ، زن  دوةرط م  ن

. دةدات دة ى طم و را دط دن،   َةدةن، ؤظ موةم و طمران

 وا .مؤت)  ...دن مدن، ،( وةك م، دةو دةام َدن

. ةدات ى رةم conceptual structure ا دروى   دن

)W.labov (يوةر ،وا   َر اورد  انَا مم م،   

 ممك، رة ر وم دة م ،واو و  َن دم  مك/ممك

)  ١٩٧٠(روش َوةم). ٩٥: ١٣٩١:از ما( .دار و دةدات،  و وم ما ر ر

 و ر زؤرى دم  ر ى  مد� مرى" درو  و  ر 

َ ون  ام  ،اَ ىم /ؤ تةرد . ىوةر )ف (ؤظ 

ى زام  م ،رةوةر دةورو ي دندر  دة ،ََى دةم   

،َ  ر ي زة مز وةزى ؤظ َر". )وةرم .(  

  ٣.٢ م دن  

 د ى مام   وةدا ،و  ؤظ  َدم، طم : م -ا

َوةر،  شدوةرط  ىَر دمَدر موةر وةرزام َدة  رى  



  د. د  ا ا       مرن ن    
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٧٣                                                         )   ٢٠١٧ 

 ى ؤظ وا راوة� د َدن  زؤر دةو و َ وم ى ر. دا

   ،َ و رمت وةزدا  ََ زم ،َر دةررةى زامرك ر  وةى

َامدة ام نوةَ  اَ ،تَ  ىؤ وةىمَ ارزام، مر دى 

ََ.  

   َرة ،و وا وم ةمارة، َ دةورورن، م :ةمى - ب

)َل (دة  وار ة  ر ى وام وة ،  مَوم  ،و  

  دةى )،ان ىام دانم  ودا(،  امَ زةرت طم .  نوة  

 ن دةام ،َةم و ر  ،وم وةزما  ةمك  رومةوة

ََر . دوو  وةَ  وةزى اؤظ ى ن نةدرو. رزام ز 

  )٤٢: ٢٠١٥:: رد( ،)١٠٠- ٩٣: ١٣٩٢: و رو ( ،)٩٦-٩٥: ١٣٩١: از ما( وام دن، دةررةى

 ٣.٢.١واؤ  denotation           

                                                                             

 م/زما دةرةوةى م  دةَوة مةوة ذة َ  راو  وا ،و

،وا وا ،ذة   ََ ،َدردةردة  ك ذة ةم  م اوا،  م 

   ( درة( ر ى،ذةم)ش( ،)َ َ( ى،م ذة) َي(

ما زرد  .  

ؤ ذة وا  ق/ىوةمى موا َ تدة . َة( دة(ى واؤ   

َوةرمدوو ط  ، ،ارة َ ،تدة َ  ،ا ودةم  . رامدط  

 واى"   دةام وا  رة . درَ دةام و  ومن واا م  ذةمَا

   conceptual واى ،cognitive meaning دردن واى ، referenceذةمى

meaning ،م رط  َم  نواممن و ز  انَم  دازاراوام 

  ). ١٥٥: ١٣٨٤: اا"(  دةن وازى

    و ،ىمَ  ك ؤ نوا َ و م ر  و وا ؤ ،ََر  

  .  coontative meaning وان  َوةن َن زؤرى

َ و وا ،نموا    وا ،ؤ اوةدةر َم ىوا(يم) د  ى 

َدةط .ى واؤ/اَل/ )،ؤظ  ن(،  َم ىوا ،د  َ نوا 

  اون ودام .م ) :َدة ا( .  

  :دةط  َ وام َ  ردا  اَل وى   

 . مدووة وام و  َل وةك -١

 .و َل وةك -٢

 . َل وةك زى -٣

 .ردم َل وةك -٤

روة  شموا   َدةط :  



 ةو و  مَم دنَدر  
 

  

 ٧٤                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٢٠١٧(  

 .  َل وةك -١

 .دةط َمو َل وةك -٢

 .رو َل وةك -٣

 .دةت دةمدةم َل وةك -٤

 .َاردةت وام َل وةك -٥

     َ وا   ،وةَ   َمر ،شو َ  نو ، 

  و َ داودا  َم مَان  وا َ و وام ،وم، و ورةطز ن

ومز و م وة َة . رة وا-َ ر -واَم   "ىزدارى وا 

affective meaning، ن  ىوا وةم connotative meaning  "ن ىو وا ر وَوروذ 

emotive meaning  "وم َدة .وام  )اا  :١٥٥ :١٣٨٤ .(  

  م  َ،... و ر و ووا و ةوا موى ذ َ زموامن َوة    

مَ ن  واوزةمم نو دة َم ند  رى مى دةومز ،وةى دةزامامَ 

 درَدن م( روامى    دةوَ ،َوة . دووة    زؤرن

cognitive semantics  (وة ةوةاَ،  ةىَ رة  ما زرد ىم  وةََ.  

       مَ ادمَردةى درد واؤ و واَ  رى ىر ىوا مَ semantic 

Network ،وةَةدرَ  َ  مس ط و م مَ دنَر. در وةى 

 وة و ة،)درَدن َم  )ردى َم دروم دردم  ردن رى

دةدة  ردةد موا  وةواموة ر.  

    prototypeمى ٣.٣

 رو د رر ر و وا م و،م  َر َامدة  ،َ 

ر وا د وم ك ،ى وم َو دة َ رى ،و ط ىى وا 

 ،َةدرَ َى دةم   ىوا و.  

١- ٨-٢/٣ (مم ىوم /ؤ  

١- وم ن(،وةا دةَو يم  نَ ) ، وم ر و  وا

مم داد  ،نَ و وا م وم و  ةَ ن 

زارو ط وةرةم و  موةم،  كم َوة، د  وا م اوورد  

ز  وةرةم ةي،  ،مم و وا  وةكش واد  .ى وةو )دة (

 م ى َام  و دوا م ى وااوة، دَرَ وةك  )،دة 

  ...) دةَ دةةم، دةرؤ، دةان، دة، دةودة، دةوت، دةت،

  درة،) ( وةك مى م َرى  طر مَن، ن وم مَان رى -٢

م ى  رى ،ةدا  دممرى دة ى(وةك و (،امى طد 

  دةَةت؟ وة  (ى(  دةو ،َواوت



  د. د  ا ا       مرن ن    
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٧٥                                                         )   ٢٠١٧ 

٣ - وم ،ن م  ى موة مموا ،َرد من موا  +)-  (امم 

   َمى ،درن  واوى رى و ن  وم واوى َى

 داموةرة و وام و  م رج م و رودةطَ، مموةرة  ج

  .دة دم ر زوم  َ رمدا و وان و  دا ،ك

  َمم و. َون درو وةن طورةدا، َام   َومى -٤

ر مام وم ور ن .م ن دةة +)ارن(،    

 وةك. ةن  دةى  و مام مَن  طر  ،وم و وةك وما،

)م.(  

  وا ر َر  و م وم َ ،ى وم  وةزى 

  و موَم . ؤظ زم و  م و ر  وة   وة،

 زامرى ن  ،ومى دة َوة ،دَ َا   ،و مي وا  و زامري

َدة  ام ر .رى انَم م وم  ومرر. م 

  .دةراوةما َ ة َدى ى، م و دوور ى  َك

   ىوم ا/،ؤ  َ ىوا و  ةردار ر ،توةك م 

 داَ  ى موة مموا  كا ور. دةط+)  ( َ  مر ةمر 

،َ وا  ىوم ،ا  ،موةك م َ ،وةَةدرَ  وةى درك  ةمر ، 

 ،َل  ،م ...، م ، َ دةم م ى و ى دوا 

 و وى. ( دةرومدة  َ،وة  و (....ىوم  َمةر 

و دةرووم  رى و .  رة ووىروور َم وة، طوة نرد وومرم 

  َوو رةمى  و ر  ى مش و دةرةوة، م  ة  ؤم ،رى

 وام. دةَوة ذ ،ؤذ ،ت، زامرى، َى طا، رمى ، رةمى و

 ) .٦٦-٥٦: ٢٠١٥: رد(

   َ  semantic Networkم رى ٣.٣.١ 

      )ف ن وؤط George Lakoff   ، Claudia Brugman    ( وامما، زدمَدر  

ى - زاراوةر مَ – ن ر وةَ . َد   وةىدم دة زؤر و وا   

 . ار ةىَ َ ،ادمَو در را ر ،تدة  نرى ز َو ر 

 زمن دةراوة زوم و وةزى دموةى و َاموة ر . زامر طاوةى

  دة  ،َؤظ طم امَ   وةك زن درَدما، َم . دةوة

،وةامَ َ  ر  مم وةَ:   

١- مَد ،دنَى درَوةزى، و ا .... 

٢-  و َ  مَ ا و. 

٣- ةم انَن مو ز   )م ة  ونةَو ر م وةزى( 



 ةو و  مَم دنَدر  
 

  

 ٧٦                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٢٠١٧(  

 َد ىر ،امَ  وا /ةر/ىوةمر/مم/ؤ// وا core 

meaning  و ور ،َو دةط موا،  َو م  ن وةو ،َوةردةط دة 

 ؤ �وا وا   وماوام ؤ وةوا موا د ،َر  ا 

واؤ و م َر ن، واةدرو  َةطَ  )ىر وةام     . (وام 

اط١٠( د:(  

  

  

  

  

   رم واى/وا ؤ                  ب                 ا                                                     

                                                       

 واى) ج،ض ث،ت، ب، ا،(   ث                                              ض                            

  واَ /مَي

                                                                                                                                 

  ت                                    ج                                           

  

  

  

ن واَم  ؤ وةوا ة ، وماوام  از دووَ َدة:  

  ط اوامومَ  :ازى٣.٤ 

 واى وا  رَ، د وا ودا،  وة و  طرامر  مَر    

ازة ،م   ةىَار ؤ دارد:  وةك. وا < نردة < مردة   

   دا)زى( ازةوا  وداي  اواموم:  دووةَ ازى٣.٤.١ 

     ازةداَ وا َم  ورى واؤ ََازى و دةوا ازة َةط .وةك 

مَر ن  ادم  .  

د َ ردة .< زة اَ رد.      م =زةَ.  

)دة (ى واؤ َام  و ر ط و ََ دمَر  .   دامَ 

 ر د اونَ:  

رى > دة ر واترم.  

  .مزام َر َ > دةون

  .رة دام دةر >   دةو

  .  ر َ وازَن > دةرَموة

     دمرد ؤ وا َ  َ اودارد َ ى ور و ى ،َرَ م 

َى دةطك واو   ،اودارد َ ىمم ي وا ،َ   

 اطرى) ١٠(دَ ىر

مَ 



  د. د  ا ا       مرن ن    
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٧٧                                                         )   ٢٠١٧ 

مم موا   داواز د َ . م، ىو )م ( ى ارد  

)،ذة ،دةرى ،راوىدى ط (،اَ  ن و  ى ا - نز- 

 ؤزى اوةَ .َلط اوة َى دةط وىَ رى ن  ...، دوو 

 ن ز ؤ ىش واو خ ووم ا َ.  

      َر ،مط َ َ ،وة   دى ؤ ن وا ؟َةمدة 

ط امدة وة رة وة ،وةة  ر كو  امز  يم و مم 

موة وا  مر اوم/مر اوةز ر ،اوة ىوا و و و دةزام شَ 

َةر وة، وةدةَ  و وة ت ار ،َدةرم  ت َ كو  

ى وامر ى ،ََازت دةو مم موا ن ومر ىوة 

 و واَ  و وا ة دردةى و رة  وة) ٤٠٢: ١٣٩٣طر دك. (م َرةن

ؤ وة، واو دةدا مةرةَ  ) اون، ر درو ،ر دمَ ندا) و 

  .دةَوة

١- ر اون ر  :ر ار  ر اَاودةر  ز دووَر َةرزى: دَر  ى 

 دووة رَزى. داموة ن و روداو  ن ر و دموة   ر ى

موامَ ن ر ى )،ةز، ز  (ووةزارمو دا ،َدة  ش و وةىر 

زام .ار  ىَر  و ةو ز  رةوة و ََةدة  .وام  )د  ا 

١٣٧-١٢٢: ٢٠٠٨:ا  .(وا ونز و ةو ز و نؤظ دا وةكَر دوةر ر يوا 

 كو دةدةن و  ؤ ى/واوا مر رى ندة .  

٢- درو ر :َ ر  ردوو  نَدا و روا ،درو م ىواوى وا 

  .دةردةوَ ددا وم طَل ةم  رك،

٣ - دمَ نو ) :ر (َ ،ووا  وةى     نن، و ىوا ََ 

،َم َ و و َ �َ َ َ ط ،َ  و و ،ىمَ   

وة وةر ،ونا ،وةَ روة ،َ  ،َم  َام رى ىان واَم 

  .مت ن َ و وة  ون

     وا  وةى  ىوا ؤ ،نو َ  مم ور:  

١-  ىاوى وام ،و  و ،ىؤ وا ظ  ىؤ ااممز  ر 

َةطى و وةرَ ،َدة  رام ت و ارة ن ،وةدام  ىوا و و َدة 

ؤ وا.  

  .وا ؤ دةَو  ماوة،/زاة د ،وةم  و مي وا  واما، رى مو -٢

٣ - دوةرط و ،ير  ىا وَ ،وةر  ىواوى وا و َ و  ر

دةر ام .م و م وم ،رةت د  دمرد ؤ و وا َ وا 

اوم وور.  



 ةو و  مَم دنَدر  
 

  

 ٧٨                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٢٠١٧(  

 ام،) طر( واى دةط) رد( واى  َ م  واى، دذ  راورد  وك واى -٤

م ر ،وام وةم ووا م م.   

  رما َ  م رى ٣.٥

 مَر رة مر و ا، دةرمرةراو ىراو وا ر ،ةدرو 

  مَ وا روودةدات� ؤوادا ازة اواموم ن ط اواموم  رَمش

 و دةرةوة دة ارَةدا، و دن مَ و دةَ وادا ؤَ ةى ار  وان

َى وام دة .دمرد  ة ىك وا َ  مَ ،ادمَدر ة  

 و  ىؤن و رز رى و  ،وةةوةرط  ن درك  ىوا ت، دةردة 

 ار ةىَ ،داو درو رةىدةورو  ىاوةا دةرَ ،َدردةردة م  رةوةدةورو وا 

،ََةدة وا :  

 َل، ر .ندةةو اطا  نَوا م َوا َ ،َما  وا ؤ طر

دةر " دندَ "ةم  انَن مو ز ت زامةم و َ َم رج :  

 :يوا " دنَ " امز  )امم م ة   نمز (،ر وا 

 ةر وم رةوةى وومر  ي واونم، َ ،م و  ى  ن 

 زمََ  وة و   ة ،ََوة دةي َ ة ،َي زامروة

 ي و  ،وةَدةط  اَ امم و مز   ي َ ََةَ  )،ةَ 

،وي مرَ ي َدةطَ ( اروردة  ةمدةو  دي مز ي و و 

 وردةرا  ردةوا و اوة زاراوة  موة  ن   ،روومدموةي و مان

  :َوم  .َ وا َ ا وةي وةك دةزامَ وا ي، روومدموةي. ةت

َامدة  ةَ َ  و َ وة  و   م وةدة  ري 

َ َ . وةوامَ وةيدمومر م َ ندةر َة يَ  

 دة َرك و ذاردةَ وا و  دةَ، واَ ددم ر زن روةَ .وة

  .  طَةموة ن رةدن  دةومي مي م َ رون و مان وةك

 ن ،َلََ رط اوة  ي ،تدةةر ازيَ  م ،مز ر وة، 

 نر ز َ َامدة َر م  ات  وةيدمووموردي ر ،َ  ن 

  . ر  وا. دةو َرةموة

دووة :وامَ دةي ،دنر در ،وة   دمرَ   ر مَ امز ،َودةردة 

 و م مَان  وازدن  رةت م دةر  َوة ،و وة دواي طر

 وة َزي زَورر   formal approachر رَزي). ١٨: ٢٠١٣:ر  )وام .اطا

 ون دة واي ما،  . م دوو دة دةرَ َ وا دردم  دةت،

 مَ مامَ ََ َ ما مو  طران و ةموة َ ةدرَوة، رةوة ن

ي دةَر كر  . ا، دووةم دةر  دةي اط ،َدة  ََدة 

 "وا" َ ة  وةدة .رن زام ن ورر  ن ةوةَط ،ََ  



  د. د  ا ا       مرن ن    
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٧٩                                                         )   ٢٠١٧ 

 ر  ردةوةم . ،وةوامَ ريَ )َ  mental space (، 

 موة  َ رادةَ، ططوة دة ن َ ردم  دةت، وة َزي

  ،دةطم َوة ش دةت، ت واَ  وامَ . َ  ،رةت وا  دةي

 َة و. وا  دةي رادم و  طمم و اط زامري

 م �ي/زامري  وازة َري، َة اط ،ي/زامري

 َزة و دردن دةي زامم وة ر. دةا  وا م م ي/زامري

  . مرَ وادا   و  َ دا"اط" و" م" مَان   رةةموة

،ر وا ةَ دة رزام ةَ دة و و اوى ،م  يَ 

 زم و ون رة دةروامَ "دة" وةك دردن دةي اري زامم .رةاَ زموة

 زن  ،واى و وا-� و دة - َة واي رووي و طاوة  َمَ وةك

. ما  م رَ زن و وةك  َ دةرةوةي ما زما  زو دةََوة

(وا اوةن وة وا رَز َ دةت، رم اط  ذة) ١٧: ٢٠١٣( موزاد ور

 دة ض ،)ر/ر(  وةدارى موا َداموة  .دةوة ةمار و ة وة)

َ ن ،راوَر دارط دار وةكوة ، ؤ ىوا   َ .وام  )

مةور  رف:١٤٨: ٢٠٠١(،  رط و وةكى م  وا ؤ ىوا َام 

 ؤظ.  

  :َ واى  (ر/ر(  -١

  ) )َر. َة ر َ -ا

  )  )َر. درة ر و -ب

  )  )َر. دااوة دارة ر وَ -ث

  ) )َر. َرى ردا ر  -ت

 )و دا)١ ىوا َ ،نةمة دةمر وازى  رى امَ .  

  :َ واي  ( ر/ر(  -٢

  .دةت دراى مى ر ر طران -ا

  .  رمةما ر دة ر  -ب

 )ر،(  دا،)٢ ر (ىةم  ىوة واَ م:  

  

  

 )ر(  دا)ا٢  ( ىوة وادم َد . )ر(  دا)ب٢ ( ىت وادة َد . موا 

   ون، ة)َ(  و ، واى  م وان، ؤ و دا) ( )١ر/ر(

 رَ دا) ٢ و  ( )١ر/ر( وام و. وا  َ وة و ازَاوة  وا  دا)٢(

وا  ن، وةدرو  )نؤط ف و (و ط ىدةرة   "ة وا م  

: ١٣٨٩: را "      ( مَ درو زما رَ   ةك   و  ا دروى

٥٦ .( دوو ن زام ر وة كردوةتةوة،   موا مر ،وازن  نةم 



 ةو و  مَم دنَدر  
 

  

 ٨٠                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٢٠١٧(  

 موم ؤن َ وا، دة دن مَ و وا ؤ دة وام و مَ ، َوة

 َ) ١١( دطاَ  .وة  ةمن وك وام و م ،)َم رى(

    :رومةوة واوة ؤ  ة وان

  

 

  

                                                                                     اط١١( د(  

                  

  

  

     َدن ٣.٦

 َ  َدمم و رك دووة، زن مََ  ن مَ وودا  زموامن 

مم ى رة ممردا ز اوةدا .َ و مدم  )رى  

 (،ة  ،َادةمو وا ن وةن اون درورد . رةدا ر َ 

 روو َاوة ى ََ ا  مم  و وا، مم  وةن

،ََو دةم شمامو م داَ   وةرؤكو."م ن  نمدمَر  

ر رىم  necessary و  sufficient  د َد"(دةر :٤٤: ٢٠١٥ (  

دمد  وطر ىمم /+ ) -  (َةدر . م ىو  )نةر  ( مم موا 

  َدةط +)َر – مو +راش(، ىو )ة ( ممم  ى َدةط +)َ –رو 

.  ط و  َ َوت راَ، و ش م َ وةم رة  (راش+

 زن مَ  دن دى رَ َا  ر ى ر) ١٤٢: ١٣٨٩) ( ل رج(

وو، دةر  م نذة  دة :  

 ر  : ى ،مز  كن وا َر مَر  رة دوو و :  

 ١- ر زاد :َامدة  ةىَ او  ر ََر .ر زاد رة دوو :ا- 

ر زادى مر : رة  )،وو، موة دار (وةَن و دةطر ممط  رة .  

  ازة(    دااون، و دةطَن رَم رؤ ِم :ر زادى ر - ب

  ).َوةن دردن، ممى ةمن، 

٢- ر م : مر َامم  ةىَ ر ر ،ََ  َودةم  

 وةد .ر نةم رن دوو:  

  دارَ وا مى ر -ا

    رَم مى ر -ب

  

  



  د. د  ا ا       مرن ن    
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٨١                                                         )   ٢٠١٧ 

  

  وام) :دى ى:رج( ،)١٦٨-١٦٣: ٢٠٠٩ ل:د( ،)١٤٢: ١٣٨٩ر :٤٩- ٤٧: ٢٠١٥                                                   .(

       ) اط١٢د(                                                        ر  

                                                       

  م                                                                    زاد                               

  

  

              مر                          ر                                            َداروا                   

مَر   

٣.٦.١ ََد دنَ  

. مَا زموام  طورةَ ر ووة مومم ،)درَدن زموام( زاراوةى     

واممدن زَدر   ام  ،راوة دوو رة   ،َدةط    

)وا ، واممز دةرووم(، وامر وا مواو ط  ن درودةدات وا .رد  

واممدن زَدر )مَدن رَدر(،ن ة ؤمر م)ز) ١٩٧٦َ ا .ىم مَر 

  :َ َا رمي   رودةط َ ،َى وةك زن درَدن،

   

      

  

  

                                                                                                     اط١٣( د (مَر 

  درَدن

                                                                                                                                                                                                 

  

  

  

  

  

 رة ى  َ درَدن رَم ىوة  دةةََ، دا)١١( َر  وةى

،ََ  )،م ،َ وا(،ن   امز َ رة .م)١٩٧٦(  )نار ١٣٩٠ :ط :

  زم َرة َ  ،و  طراموة  م دةام َ دةوة، وة ر  ةوة، )١٤٨

ةَ واو ََ . ووةوةر امدة مَدن رَوةك در َر رى )راط (

 .م انمط  َ  َدمم ،َ وة  رىَى م مزام 

 َى  م زام  ي و ن  وةداَ (،( َلط واز مدر ،َ درَدن

   

  رَِن              

 َى  

 رى

 مذى

وا رى  



 ةو و  مَم دنَدر  
 

  

 ٨٢                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٢٠١٧(  

 وم مةرى رك، ن وك،  وك، رَ، دةام َ م، ودا

واممدن زَدر َ . ،َ ر مةر مز  ةىَار ىمط مَر 

) مو( زن، وام رة ط َ ى ر   .ن طم درَدما

 ش م، روومرةوةى ردةََ،) مو(   رمى، و. )نةمارةن(ن

  دةمة ،َت ي ر مو،   رن. موة ر وا رى

  )ارةةم ار  نوَ .(دار َدة َ ،وةمارة  َ ؤ دار 

 اَت در ،َر ش  ةم ار/دة َودةم .ر مَ)ر 

 مَان واز دةطَوة،) ررى وةوى ةمى، ازى و/،دار موى ،٦وةدار وةو،

 م م  .دار ى زىةطر   ر دوو َةدارة -١: دا َ statives   

  :رودةون رمدا  دار رةى دوو  وازى  ، dynamica ةنو دارة -٢

  .دةت    ىز طران -ا

  .دةات َ  طران -ب

 )ا(دا دارة ،ةَ و وا زة  اَت در ةرطم .)دا)ب دارة ،رى دا  

اردم م امرط   اموازة .وام)نار ١٤٨: ١٣٩٠:ط( دى وةوةرط   )ؤمر 

م :١٩٧٦(   

 وان  رَ ا  ،َ دمَ َوة ،رة ارى ر    

،امدة  ت  موا مردى ز .ة  مَ دنَو در 

 دةرن دم ردى، ممَ  اموةى  (مطَ )ى وردى دموةى

 َ  اوو دا  اوة َدم وةر. ط َرى دةرَم درو ، 

َ درو   د ،َدة َدةر ََى. دةؤ  دمد  م 

 دةت� ددن  دوو  س)  Talmayي( رةوة" َ ى درَدما

) م  ،اودا  م  اوة) (در :٤١: ٢٠١٥(،  ،دم 

  :روو دة رَ  ةدا دةَ ،َ طو دمَ وةك

 ٣.٦.١.١ اودا closed classes  

 ةم رَمن، زامر م م ،رمن و ر واى  ومن و  

 رةن ر و رَم واى ى رةَ ة ."دةمةن ردا  ذن

دمر دمط و درو )".ن ر:٤٣: ٢٠١٢ .(َزؤر  ر  و 

. َدة اوةموة   رؤن و رك ى دةردةدرَ، دااوةموة  ى  من

 ناوةدا  :  

  َ pronounو)ا

  ).وان و، َة، ) :، ،َ ،رَ  وى -١

  ) ن ي، ن، ت، ن، I )،   دةى وةن َوة -٢

                                                
٦  ط َندة َ وةش، َم    .مت دةط  رَ وة ن ،روة ،"وي وةك "ممرَط و  



  د. د  ا ا       مرن ن    
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٨٣                                                         )   ٢٠١٧ 

  )ن ن، َ، ن، II    )، ، ،دةى                      

  ...ن  (،و َوى+َ )  :وى -٣

   وام ،م ، ،وة ، :  مم/ذة َوى - ٤

  ...   َر، ،:  مدر َوى -٥

  ...   :،َ س َوى -٦

  ... ط) :  موةموة رة  دة َو َوى(  طراوة  وةمارَ َوى -٧

  .ا وةوة رةى و) :  ى+ممَ وى(  رَوى رى َوى -٨

 موةوة دةر ى   دةطم، زامرم و:  Noun adjuncts مو م) ب

  ).طةنو  و، دؤخ، َام ممم   )و. رؤَل َام: وةك .دةرماون

  : Articles   دررى طى) ث

  )َ ةن، ة،( دراوى و ماوى ممى -

  )و َوى+ )ى َوى -

  َة  :  ، وةمارَ َوى -

  ... مَ زؤرَ،: رادة -

  :رة  دوو:    verb adjunctsدار م) ت

١ -- مر   ن -٢ةدةرةر auxiliaries رن دوو:  

 ةدةرىر رة  :ر  مم ف و  اوى رىودوى. راواو، ر 

 .دارة رمدرى

 ةدةرىر دا اودا :م ىَ دارى  دا. 

 ر روامى  م ،من رى واى ، طدمن واى ز م: واذةطر) ج

  : مى َ موة

  ...)روة ،( وةك:   modal particlesدان واذةطرة -١

  ...)واو ممت،  ،م،( وةك:  focus/grad particlesو رةوةن  واذةطرى -٢

٣- مرةواذةط و زؤر /ى و زؤر :زؤر،(وةك ، ة(،)و ، ،َم ،َز ،َم َط(...  

  :  Conjunction : وة رم) ض

١ - ر وةى رَك/ر coordinated conjunctions  :ى، و،:  وةك ،ى َ  

٢- ر وةى وة -ر subordinate conjunctions:ن،:  وةك ،و ...  

 دةررةم ررن، دموة، َام ممم ،: (وةك:  ٧ دااوةم ) ح

مامم َر .وام  )ن ر:٥٥-٤٣: ٢٠١٢(  .  

                                                
٧- اا  دزة  اودا ةَ تة:  

 ) ىَ( م ،َ) ة(رةطز رم -ث). رةوة ران، طل، ، ات، ان،( رم - ب).  ، ة،(ممم ر -ا

َ.  

 -ض). ة....وان ة،....و ة،....ن ة،....( مم رم -ج). ي و، د، ت، ا،(ت رم -ج. س رم -ت

مر اوىميَ،(م َ .(ح- مر َريم)،م ،م ، م .(خ- مر وةدمدو)د). ةوة- مر 

  )ر(مدرى



 ةو و  مَم دنَدر  
 

  

 ٨٤                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٢٠١٧(  

 ٣.٦.١.٢ اوة open class  

 موةرؤ  ة وامن اوةوة،  زاراوةى- ذَ دة  زممى، دةراوة و  

وة، و ومر  اوةن م يَي وم دا َو دة ام نر ،تددةز 

  .دروةَ َاموة و دار و مومن رَى ش

 ناوة ََ :  

  مو -ا

 دة موى -١

 دارَراو موى -٢

 َراو موى -٣

  وةو -ب

  دة وةوى -١

 دارَراو وةوى -٢

 َراو وةوى -٣

  وةدار -ث

 دة وةدارى -١

 دارَراو وةدارى -٢

 َراو وةدارى -٣

  دار -ت

 ٨ دة دارى - ١

 دارَراو دارى  -٢

 وَرا دارى -٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                   
 ). ١٠٥: ٢٠١٤:دزة  اا( وام. دةطَوة و ى) ن(و رم - ر

٨ - اا  دزة اَ  رى دة وم ،م اط ر ت و َ اَ .وام)اا  

٩٨: ٢٠١٤:دزة(،  )مةور  رف)دار:(٦٨: ٢٠٠١(،  ) ٢/٢ دووة ( 



  د. د  ا ا       مرن ن    
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٨٥                                                         )   ٢٠١٧ 

 ٤.٠ ي  

  ي   زم ردي٤.١ 

 َ دةورورَا دةذم   ذرَ ر  ت دةورةدراةوة، وةك ت َوظن  رَي واز 

دةمو  َمان رَو َري ََوة ر دةوروري َي ت،  َ دةورور م ري زموان و و 

م م مو زام َ ،َرةوةزي دةو  ري وةيَََ وة  ،نردة اماري ز   

 .َ ... و َ ،امدةروم زام ، ،نوةك ز   

َورك و ر  ة ،وةن دةدا زَور مَ داوا و  ور م  واوي  ،نز دمَدةي در 

وا  دوو موة، َ دة و دووة دةردةوة،  وة داوا ن  زن   َو 

دةوةي  ط .م -موةرَو ن ، وةك  ي َ، زن زمي دموةي ي

 ،َودةردة ارةوةدا ي يم و دنَدر  

)١(  َ َ وةَ  اموةامَ انَم  وازي َ ،تدة وا َ ر ر دنَدةوةي در

َ م ،َةد َ َ وةَ وث وط  تمم يم  كوةن دة  

دراوةوة،  وة  ري ردي مي   ،ا  دي و  ي َوزي  ر 

.دا زامم 

)٢( َ ر زَور َ ،م  ة وةكوة ماطَ زام  دندةوةي در اطَ وةيَ

َ وا م وش ممت  ري رم وش ت ما دةت و طَل وا ممَوة. 

. و َ َ يَ  َوة دةطَ َ  

)٣( دن دةدةوةي در ر.وةَ  ن َررَ را ، ن َار َ 

)٤(  م و دة  ر    تدا دةَ َلط  دندر زام

      .َوة دةطَ اورد َوةروم اويرد 

)٥( ردةوةي دامَ ر و  زَور دمَدر  ن يام م ،َةط واز ومَ ت

 ،ك م ن وةكم رة ور وا 

 واي َ ،ز و َو وا، واي ن و وروََر دةوم ري "زام دردن" ةوة )٦(

)٧(   ،رََ و ووا ،ةوا وةَََذ مي زمن دةو زيَ وةير وةك َدة 

.َرذ 

)٨(   ََزردادة َ رَ ي ر  ""  ووة، وةكزرامة داَ ر ي زَ ي وا َو

وان دة  َر زةرورو مَ وزة،    ذة َي وةك  وة، دوا وة ا

 َموة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ةو و  مَم دنَدر  
 

  

 ٨٦                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٢٠١٧(  

٤.٢    يرة مز 

ان ا ا م  ط د  د  ا .س ن ا  ور ا ون 

  رة  ا و  ا   ، ا  ق و اب    ،ور 

ع ... اا  و ا  و و ا  ا    تث و درا  

    ا و دور  سا ظ  ة افت و اط و اراء  ا  ة ا ان ان 

 ج ا ان ا  ىا  ك ىا  و ،اا :و ا ،اد :اا م   م

 .اا  رطا   ،وريا ع ا  .   

  ان ا اظ ا س  و دراك ا   ا ا

ان  ادراك(ا )   ر ام ،ا  ان ك ا  ا  اص و  )١(

  د  ت و     و   ة .ت ات و اا  

اث ا  ىا      و . ى وا    ةا   .ا

 ااث اردي، و   ا  ات اى  ا، و  ا  ات 

  اى  اد.

)٢(   ... ان ا  ا "ما" ا   "اا"  ب اراك اا  ان 

  ذا   اف اط ا م .اا  ه   اذ ،ا 

 . ا   م ا ود ا 

)٣( .ا دي ا اب او ف ، او  سدراك و اا  ن م ان  

)٤(   ص د و  و ، ا  رة  ا "مرف "اة ادا  راكا 

 د.

)٥(  مادراك ا  صرة ا ن ، دة او    ةظ  ان  ط

.و  و ا ا 

 ا و اة  ود  اراك.   ام ام و اط و )٦(

)٧(   اا  اءاو ا  را ةظو ا اددة و اا مد ا ن و ان 

.ا 

)٨(    م "ا"   با "ا"  .س اا   و ا ما 

  رة  . ط ورا وا     "ا"  ان ا    

  

  

  

  

 



  د. د  ا ا       مرن ن    
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٨٧                                                         )   ٢٠١٧ 

٤.٣ ي مز   ي  

We live in a society which abounds with unlimited facts. For example, human beings, being 
instinctively inquisitive, seek to understand their surroundings through different ways and 
means.  Understanding the environment around us is not a task for linguists and the 
philosophers of the field of linguistics. Rather, it is a communal effort, shared amongst the 
sciences and social sciences: it is for the philosophers, the sociologists, the psychologists – 
and the members of many other fields. All these fields must work in concert to best 
understand our world. 
This paper has reviewed a wide range of claims concerning the cognitive functions of 

language. At one extreme is the purely communicative (or inputoutput) conception of 
language, and at the other extreme is the claim that language is required for all propositional 
thought as a matter of conceptual necessity, with a variety of positions in between these 
two poles. The main function and property of cognitive can be summarized as the following. 

(١) Cognitive theory deals with the properties of the basic meaning of words. We will find a 

difference in abstract meanings and properties of words when considering what that word 
means to one person as opposed to another. This is especially true when considering the 
differences in semantic understanding between different groups and communities. The 
abstact meanings attributed to the cow, and the word “cow” provides a useful example. The 
word as it describes a physical cow is unambiguous: it is a fact with a set of properties. 
However, when considering the word’s abstract properties, we find differences in 
understanding. In the Kurdish culture the word is imbued with properties associated with 
laziness. In China the word, and the animal, is associated with life-giving, while in Indian 

culture the word and creature has sacred connotations.                                (٢) Cognitive theory 

deals with pragmatics rather than semantics. This is why more often than not the study of 
the pragmatic will decieve us, since it does not correspond with reality: the multiple 
meanings, and properties of a given word will inevitably lead to different understandings. 

(٣) The result found while applying cognitive theory may be correct – but it may also be 

inaccurate 

(٤) If the study semantics corresponds to the dictionary (in that each noun corresponds to its 

physical – factual – object or property) then the study of cognitive theory corresponds with 
the encyclopaedia, as the field deals with all philosophy and and possible properties of a 
word or entity. 

(٥) In the study of cognitive theory the analysis of certain phenomina may lead to different 

results, depending on the subjective understanding of a given observer. 

(٦) Synonyms, the meaning of emotions, metaphors, idioms, are examples of sources of 

linguistic ambiguity, which enrich languages under investigation. 

(٧) The basic meaning of a given entity establishes the basic form rather than the “meaning” 

and internal structure. For example, in the prototype field we recognize the bird by two legs, 
wings, laying eggs, flying, and so on. In the end the study of such a thing can be expanded to 
include the necessary and sufficient conditions which can be used to distinguish existence. 

(٨) Cognitive Psychology revolves around the notion that if we want to know what makes 

people tick then we need to understand the internal processes of their mind. 

(٩) Cognition literally means “knowing”. In other words, cognitive psychology refers to the 

study of human mental processes and their role in thinking, feeling, and behaving.  



 ةو و  مَم دنَدر  
 

  

 ٨٨                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٢٠١٧(  

 روةن  ٥.٠

   زم ردىروةن ٥.١  

٥.١.١ :َ  

رَم ردى (مو، َو، وةو، ذرة و وةدار، دار)، دموة و  )، ٢٠٠١ورةم  رف ( - ١

.مَ ،  ،اَ ك  نوةام  

  َم ،- .ؤ  ذن  زم ردا، مى ر٢٠١٢ظ َل ود ( -٢

٣-  َ ) ت٢٠١١ؤذى رم ،  ،زىوا ،(- .َو  

٤- ) ؤر٢٠٠٨ث. ه. د . و م ىم ،  ،روق م :و ،واممز  كرة ،(– .كد  

  و– .َم ( ةم رؤممم مامم ن، دةزطى ٢٠٠٩ و د، ( -٥

٦- ) ام د ة٢٠٠٣ر.مَ ،ردة  ث و ىا، دةزطرد مز  وة ازى ،(  

 رى ردن.–)، رم زموام مو ش، مى َ ٢٠١٤ موش ( -٧

٨- ) ط  بى٢٠١٤م ،واممرةى زدةر ،(  رم– .َو  

  َم ،(– .ةمى  و م  رَم ردا، مى رؤ ٢٠١٢ن ر ( -٩

١٠- ) ،دزة  اا٢٠١٤ َو ىوةمم ،  ،ردى مَر ،(– .َو  

١١- ) دزة  اادةروم٢٠١٤ واممز ،( د ىزام ،– .َو  

١٢- )  ٢٠١١رد ىم ،دووة  ،و ر زى ووا ،(- .َو  

١٣ - )  ٢٠٠٩ ىم ،  ،زىوا ،(م- .َو  

١٤ - )  ك ٢٠١١ ىم ،ماط زام ،(- .َو  

  َم. –)، دروى  َ زم ردا، مى ردؤ ٢٠١٠ور  وف ( - ١٥

١٦- ) ا او٢٠١٢ ،( ر مر ة– .َو ،راس ىم ،ردى  

١٧- )  ر روقن ٢٠١١ ىم ،و ومدا ،(– .مَ  

  َم ،(- .ر ذ  زم ردا، مى ٢٠١٢روان ر در ( -١٨

، و:  ، دةزطى َوة و ودموةى م ،مى )، وازى٢٠٠٦رن ، ر ن ( - ١٩

.َو ،روةردة وةزارة  

  َم ،(– .دَ و دَم رَن، و: دى ى، مى ردؤ َ٢٠٠٩ زموان ( -٢٠

  دَ رَم رد ،مى ذَ،م.)، ٢٠٠٤د ى و مر ر د ( -٢١

٢٢- ) َ ر ن رد و ر روان و  د٢٠١٠.مَ ىردة، زامو د  دار ىدرو ،(  

  وا، زامى َم ،(- .وةزدارى و رَم موةرؤك ٢٠٠٦د ى ( -٢٣

٢٤- ) ،٢٠٠١.مَ ىزام ،رد زى ر ،(  

٢٥- ) ٢٠٠٩.مَ ،ةم مم ،دووة رط ،وةامَو وا وا َ ،َ زام ،(  

٢٦) ٢٠٠٩زام ،( .مَ ،ةم مم ، رط ،وةامَو وا وا َ ،َ  

٢٧- ) ٢٠١٠.مَ ىردى، زام ذر نَ وما و ذر ،(  

  وَ. –)، زموام، زامى د  ١٩٩٠وف ح ( -٢٨

٢٩- )   ورىب ٢٠١٣م ىم ،َ  ،ردى مَر ،(– .َو  

  ر ،وش، ان. –)،  دى ١٣٨٨ذار ( -٢٠

٣١ - )  ر راس ٢٠٠٩ور ،دووة  ، رط ،واممى ز  ،(– .َو  

  

  



  د. د  ا ا       مرن ن    
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٨٩                                                         )   ٢٠١٧ 

  مى زام وماوة:  ٥.١.٢

)، راورد َر   زم ردى و را، مى درا، َى زن، زامى  ٢٠٠٣ر در ( - ١

.مَ  

٢- ) ا د ارر٢٠١٤ ىا، مرد مز  وةان و طَر زىى )، وان، زامى زَ ،

.مَ  

  زم ردى و َل ؤطا، مى درا، َى زن، زامى َم. )،٢٠١١را  در ( -٣

)، اط رم و َا ومَ م، مى درا، َى زن، زامى  ٢٠١٣ر د ( -٤

َ.م 

مامم ن، دةزطى َوة و ودموةى ن،  )، ةم رؤممم٢٠٠٩ و د ( -٥

.َو 

  )، رؤ وازة  طمم وادا، مى ر، َى زن، زامى َم.٢٠١٤ران وةن د ( -٦

)، امى ر م  دةومدم رم و رارامم ر ا، مى  ٢٠١٤د ( َوان -٧

.مَ ىن، زامى زَ ،راد  

  )، زن  ر ردا، مى درا، َى زن، زامى َم.٢٠١٥رد  ن ( -٨

٩- ) ى ٢٠١٠َ ،ر ىا، مرد مز  ارى وا َم ن وم ةم ،(

.مَ ىن، زامز  

١٠- ) ا ر مى٢٠١٣طن، زامى زَ ،ر ىا، مرد مز  رىى زامدرو ،( .مَ  

١١- )  ةزار ر،  ٢٠١٣ ىا، مرد مز  ا وىم مةَدار ر ىَ و ا وىم ،(

.مَ ىن، زامى زَ  

  مى َم ،( .اط و واى ممن، مى درا، َى زن، زا٢٠٠٠ط د رةج، ( -١٢

١٣ - ) ١٩٩٣.مَ ىن، زامى زَ ،ر ىن، مارة وا ،(  

١٤ - ) ا َ وزادر مو٢٠١٤.مَ ىن، زامى زَ ،ر ىا، مرد مز  اط ر ،(  

  

   طظر  ٥.١.٣

،  ،(Bوةزدارى و دردم زمَ وةن  زم ردا، طظرى زامى َم ، ٢٠١٤ظ َل د ( - ١

  ).َ٤٥م، ذرة (

٢-   ر – ) ول ر د٢٠١٠ ،مَ ىرى زامظدا، طوارم و  اط واز و ،(

 B) رةذ ،مَ ،٢٨.(  

، َمB ،طظرى زامى َم ،(  ،ةمى وا مَان ر و م ى ر، ٢٠٠٢ة ا دى ( -٣

  ).٩ذرة (

)، رَ وان و دطرة وان(ك  رةى َةم وان)، طظرى ران، ٢٠٠٧ موش ( -٤

  ).١٢٠وَ، ذرة (

٥- )  ر روقا،٢٠١٣رد مر ممرة  وَ  ىَ ىَ ،(  ،مَ ىرى زامظط

 B) رةذ ،مَ ،٤٣.(  

٦- )  ح٢٠٠٤  ،مَ ىرى زامظا، طرد مز  وةى واوم ،(B) رةذ ،مَ ،١٣.(  

، َمB ،ى َم ،(  ، درَدن وةك  رَم ردى، طظرى زام٢٠١٢روان ر در ( -٧

  ).٣٤ذرة (

 –)، َى ر،  طظرى رى زامرى رد، رط ، مى رى زامرى رد ١٩٧٨مى زن و زامن ( -٨

  ا.



 ةو و  مَم دنَدر  
 

  

 ٩٠                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٢٠١٧(  

٩- ) ا ا  د٢٠٠٨  ،مَ ىرى زامظا، طمز  نمواط ،(Bَ ،) رةذ ،م٢٤.(  

 ٥.١.٤  مَ ىوام  

)  ر روق٢٠١٤-٢٠١٣.مَ ىزام مى زَ ، مَ ىوام ،(  

 ٥.١.٥ وَو:  

  )، زامى َم.٤/١/٢٠١٥د. ن ر ( 

 ٥.٢ر مز  نوةر  

 ٥.٢.١ :َ  

١-   ا١٣٨٤(ا دى، رار من و ززش زا   ،(– .ان  

٢- )  ،اان.١٣٧٥ا ، ،ر نز ر رد ،(  

٣- ) ارد  ،رو ١٣٩٢  ث اول، م ،    اى ،(– .ان 

٤-  )  نال ١٣٨٥ :ث ،وا  : ،ث دو ، نز    اى ،(– .ان 

 ان.–)، ر زن،   :ا، را ١٣٨٩رج ل ( -٥

٦-  ) ١٣٩٢ ث ،رى م : ،( نز ر  ) نز  م ،( م  ث و ،زد

 ان. –

  ،(– .م   م ،ث دو ،ث و  : ١٣٨١ ر ى (  -٧

٨- )  ان.١٣٧٥ ، رات اام  ، ر  ،( 

٩- ) رك طث اول،١٣٩٣د ،ى رش : ،مواذط   ىرت  )، م :ث– .ان 

١٠- ) د ور١٣٨٢ط  : ،(  نت زور)  مز د ورى  و  ،(

 ر ،ا– .ان 

 ان. –)،    ، امرات ور ا ١٣٩١رو ازاد – )  دون  -١١

١٢-  ه ) ١٣٩٢ و ران راتث اول، ام ،م ان. –)، ز 

١٣-  )  .ر ام١٣٨٥  م ،ر ث ،ى رش : ،   زة ان. –)، م 

 ان. –ج )، دورة زن  : ، رش ى، ث ر ،ث و  ا١٣٩٢دن دور ( -١٤

١٥- )  ان.١٣٨٧ ،ر ،() ر  ،( 

 ان. –)، دراى  ،  ث  ،ث و : واذة داز ام :ث ام ١٣٩٢رش ى ( -١٦

١٧- )  ى ١٣٩٢ : ث و ،ث دو ،دىر   ،(–ا .ن 

١٨-  ) ١٣٩١  م ،  (اول د) ةا يان. –)، م 

١٩-  ) ط ر ١٣٩٠ اط م ،ث د ،( نت ز )  ن وان. –)، ز 

٢٠- )  ارات ١٣٩٢مام ، ث ،ى رش : ،ن و ذن )، ز : ث و ،– .ان 

٢١- )  م ،ت رادرا ،ا ر١٣٨٧و ط م ،ث اول ،ءا  ،ا  : ،(

 ام ،ان.

٢٢- ) رك ارم ، وودا  ،ىاط درزى، ١٣٨٨و  : ، مز  ىدرا ،(  ث و

 – . 

٢٣- )  . ١٣٩٢و ،  ث  ث و ،ث دو ،ا  : ،نز   ىدرا ،(

 راتان. - ام 

٢٤- ) ١٣٩١  ى، م رش : ،نز   زة ىان. –)، درا 

  

 
 



  د. د  ا ا       مرن ن    
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٩١                                                         )   ٢٠١٧ 

  مى زام وماوة: ٥.٢.٢

١ - ) اا ه ١٣٨١ازدام ،مى زى دم ،   زة در ى  :ز   ،(

   ططي، ان.

٢-  ) م ١٣٩٢م ،ىط م  و   واذة در  ر ،( يمة زدام ،اى ار

ر - ه ازاد ادام ،موه زان. –ط  

٣-  ) ا از١٣٩١م ه ازاد ادام ،مى زى دم ،و ردة  هطد :ر ندر ز  ،(

  وا  و ت، ان.

  طظر: ٥.٢.٣

١ - ) ا ارة ()، ١٣٩٢ز ،مي زو ،دى ادرو  سا  ر نل زى ا ٢ط.(  

٢- ) م  رة (١٣٨٧ ،ان ،ذ  ،ان  در  ي ،(٣٨.(  

ر  ،رى زم  ،(  ،ي  در زن١٣٩٢زام ج ادى، ارن ط ،وز د رى ( -٣

  ).١٥ان، رة (

  ).٢) رة (٥)، م زة     واذطم، م: م ن، ان، دورة (١٣٨٠رش ى ( -٤

٤- ) رى ز ط ،ىان زا١٣٩٠  بر از" در"ر ف ا   ،( ،ان ، 

  ). ١زةي  ، رة (

٥-  ) د ١٣٩١  ،   درو  م س ما   تر  ن  ،(

 ).١٧٥رى زم ،ان، رة (

٦- )  ي ١٣٨٨      درة ()، رو ،ان ،  يزة  ،ر٤.( 

٧- ) م رة (١٣٨٢ ،ان ، ت وه اد ب  ، ،   ى٧٦، ٧٥)، درا.(  

٨- )  را ١٣٨٩ ،   سا    م وف ا ى  ،( ،و ادب 

 ).١٤ر ،رة (

   (وماوة)، ال و  دى زم ََ  َ ،اوى َةر. -٩

 ).٩)، زد  در ال  ر، در، وة م ن، رة (  ١٣٩٢ى ( -١٠

 ٥.٣:رة مز   

١ - )  ر ة.١٩٩٨ا ،ا  ،ا ا ،ا  ،(  

  )، دور ا  ا : ،ل  ، ا اة،  اب.١٩٨٦ اون ( -٢

٣- ) ا ٢٠٠١  اوا ما ا  ،( دارا ،وا ا ،ا ن.–ا  

٤- )  ى، داود  ،در اا١٩٨٩.دارا ،وا ا ،ا و ا ا  ،(  

  زى. –)، : مر اى  ،رات  ر م ١٩٩٧رن، رت ن ( -٤
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