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  (وَى ء رةطزدؤزى وم) ةمى مَان مء رةوامَى

  .ى. ة                        د. وان  َد 

  زامى رار                                      دةوةزار رور                                 

  

  

  

  

  

َ  

زؤرر   ر زنء دةب دة ،َرذَ َة  مَامما وت دةَوة، وةك       

وةى  ةمن َوة م ،َدةَء َةى وازمن زةق دةَوة، 

 ةَ اار   .وورَن ممو وةىدم نءدام  ى وم ذاوم

 .اوو ء مء م َر نامَورى م  

وردوةموة  رن وة زامَ، دةط و وةرةى  ،َ ردوون دوو رووى       

رار .َش وادووة،  زؤرر  دراو ،َن  وةى ن مام ،َرى ى

 .... دة  ن ءز َدةو  ت ،َ وةَ نوم  

دةمدم ر َو ةممَ  َ وةى زام وردو دموةى داى       

وم  ،َرى دةو  ىوام وةى زؤرة وةَ ر  .وةَ ار  وى ط

  و َو َوةدا،  روامى  َ زموامء زام  َدةا.

دموةى دردةى وَى،  ما، وردوموة  مرَ رةوامَى (رةطزدؤزى)،       

و ىءةم وةو من موةَ   ،َوووةوة دةردةر  دةب نءان زَم 

(ةمى مَان مء رةوامَى (وَى ء رةطزدؤزى وم) ر دوو  رةا 

م روون اوةوة،  دااوة،   ا وردى دردةى وَىء رو رةم دروو

 م امد  رة ةَ ،اوة م رء زدؤزىءةطر  ،ادووة 

اوة، م امى داَم زن ى  ة ط  . دموةء دردم و 

  م روةى ردىء م اوة، ا  ى َ وةى َودا اوة،

  رَى  و وة  ةم  مَ ا، اومروو. 
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  . وَى ؟١ -١

ان. دة  و ء و دام زمن طء رووى واوة  ةمَ د

  ر َوة دةووى وار رزؤر ،َ ر ى وة ووىر  ةم

َوة. و ةم  زام زما َوو دوورء درَى ء  طن دةطرَوة. 

ةم   نز امدة)) م  ا ط نمزةةطو ردام  َ ازةىم 

 :ة ا ى) ((زدان ةمدوو ٨٤: ١٣٧٣  ةوةَ ر دة ةم  .(

 : ىمد) (وم ىةم ء  ىةم)  ،وةام رة ١٧٦: ١٣٨٢،( 

رك  دوو رة ةم  ر َم دردة زمء دام م رك ن 

  ن دراون. 

وَي  دردة وا ، م َةمى ء دردةى ور َى دةَوة.  و  

واى وو ر دام زموة درو دة ،َ دوو واى ةم دةو  َ رَى رء 

ء دوور   رَا ردة .َوا  (دوو ر ن ز  ر ن واى وازى 

(ح رةَ ء رج م  دوو ر  م و ،َ  طةكء رو طَ دةطَوة) 

  )،  دةامَ  ر رووم وة: ٧: ٢٠٠٠در: 

   

                                              )١وا(  

                        ر  

                                              )٢وا(  

    

من َ ) موةء مو وةك ك    وا وا و ومى دة و َوا

  ). وة: ١٧٠: ١٩٩٠وازن.) ( وف ح: 

  : ما ش١ران..........   ران

  : َل٢ران               

  : رى رم ()١ر............     ر

  : رةم٢ر                    

  :  َر دامو١َش...........      ش

  : ٢َ ،َش                    

  وةى ،َر دة واز مر دةروازةى ) ،امر مرة و  دمر 

).  ١١١:  ١٣٨٧ن ر َ دوو وى وازن،   ن ط) (.َ رش ى: 

 نموا  وةى وا مر وازة رة   .اونطوة وةرم وة دوورةو  
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رك  واى و وَةن مَر َة  وة دوورن  ر ارى واى وازن، 

  ارى  ر ى ىء وامةمى رارى وا  ر (ر) ىو موا  َ وم

  م  ،ك ن  .رم

  وةَمز  ىةَر)  ،َةَ  ام ممو ز ءط ردة واد 

زم َ دةطر  ،َو زممدا زؤر   وم دة َ وى ك طن زؤرة 

 موةك: ز :دزة  اوا) (.رةم ى ء١٠٦: ٢٠١٠  ردةد  ش ،(

دةطرَوة  مَ زمم دومدا، و وم وى رء رووم ،م وةك  دة َوَى 

 ى مةم  مو و   . امر و َم  اء  زَوو ء مان مَم

  ةم  وة م رَو  َرة.       

  . رةم وَى: ٢ -١ 

 ن وةو  امامَم ىَو ىةم   مو و و ى وردى رط

َر م نواممز  ،ك م :نم نمط  ،وةدؤ ن  

)، ١٧٠: ١٩٩٠(و ومن   مو و وا وة ،) (د وف ح: . وَى واو:١ -٢ -١

: ٢٠٠٦ دةَ وان واز  .َن دة َ َ (ن رء ن دةم) ( موش: 

١٦٠ ،( :ا، وةَةوامر  ،واوة زدؤزىةطر ر ن  ،واز ىوا   

  

  : وى دةرى ء ت١خ ............. خ

  : ك٢خ                 

 ............ت١ ء :  

                ٢دة  ط ر رى وة ) ول ءَ ،ار : :٢٩٦) (م.(  

دة .............زار١دة :  

                ت٢دة :  

 ............١ مط :  

                ٢ ةمر :  

٢ -٢ -١:و .  ادمط   ، اوم م ) وةَدةط مو و م رة و

) ١٠٦: ٢٠١٠زى دةرش َ رؤ رة دة) (.َواا  دزة :وازن،   وا

  ش ز  رَما وان روون دةوة، وةك: 

  : مدووة١وة............... وة

  : ت٢وة                   

م ............من١ :  

                   من٢ :  

٣ - ٢ -١ :ودةم . د) (.وازن اوم   ، ا وةو  )  َدةط مو و

)  رةن  زم ردا م ،م  زم ردا رار و ١٧٠: ١٩٩٠وف ح: 
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َ ءوم  ، َ َى ء دةم مز   ،َك دةك وةر و وةىم

را  رة رو دةو ،َر  رةن وة  (دوو و ن ز  ك َة 

  ) وة: ١١٠: ١٣٨٧ممو  ،َن طدمن ) (.َرش ى: 

Knight   كار 

Night      و  

  

Write      م  

Right       ار 

Rite        رَر  

   را:

  .........زةوى١  :  

              وة٢َرَدة (رة  )  : 

  

  . رةم درووم وَى:٣ -١

 َر ردةم ر درووم دردةي وَى،  دةام طمن مى ارةوةدا 

 :ة ن  

١-  وة ردةي واد َط وما انءر  رةر رة زؤر  :ةزارَ زارء وم

 :ى، وةَو ءووا  

...........   ...١(ذوورو )   :  

                   ٢(ر زارى) وت :  

                   د:٣  دارا)(اوةرم )  :١٢٣: ٢٠١٠(  

  : طمر َك١ر............     ر

  :  ٢ر                   

٢-   و ط كو َدةم م ن َدةم امرط   رَم :زىدةم امرط

 ر دوو  ،وةَن دة ىوا  نو  ،ََ  ن وةر وةءدة م َ

 :وة، وةَدة كء دوو وا دة  

  : ١............ دانددان       دان

  : ددان٢دان                           

  : داموَ (ت وةك را ة)٣دان                           

  : دوو طَر١َدوو      دوور.... دوور

  : دو٢دوور                           

٣-  :مَ ىو ا دى) .وة َو ر ،اووا ط راورد  َر 

) َ  روودةدات  وك  زمَوة دَ مو زم ردى،  ن واى ٤٨: ٢ب٢٠٠٩ى: 
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 دوو  ،ى دوا   دامز ر ن  ى، و دةدةن، دة َ ر

 :وة، وةوة ى ىن وار كء  

   ........... :١ ،َم :  

                     و٢ ى :  

م    .......م :ر١ وم :  

                     م٢ر :  

  . رؤ وَى  زما:٤ -١

  م َ َر  )  َر دةوزؤر ،َرس دادةم ردةد  امز ىَو

 ام نز ةَ ،ت َ ى ر َو ىو  َامن دةز ،َ امز

وة  ردةَ ازام زما ) طَ دى وَى ١٧١: ١٩٩٠دة) (َد وف: 

  .َرَ ،وا َر ر  ةم ن واز ومَ  م ،تدة درو م

 :دزة  واوا) تدة ى دروء اوم  روة ،وةدة  ن١٠٧: ٢٠١٠ز ،(

  دةوروور ءة روون دةوة.    م  وا

 )  َ  ،دة مت ز امز رارى وام وةءمازامر  َر

)،  ز  دة دةا ردة .ََم ١٧١: ١٩٩٠ردن  و) (د وف:

ت و ز ىةم) ط رىرو ىَ و واممز وة، دة اوم َر  وامم

 م ،ن ت ط رةةوة رمةر َم  وةَ ، (َ ىءَوامر)  كر

 َ) (.ى دةَةوامء رَ  كر رط ،رَم نو: ز ر٣٦: ٢٠١٠  (

  ،وةمز وم   واوى دة ون ر واذةءء دةو دنء دةرام َ

 .وةردةو د َ  َو ووى دةرةوةى دةر  

  

دووة   

   .  و َى رةطزدؤزى: ١ -٢

م  َ زدؤزىةطى ر رام ،ََةَ رىام ارد  ،يَةوامر مرةء دمرة ط

  دا دوو  رة اوة: 

- رى واام  

- رى وام 

رةطزدؤزى  َرة امرى و )  ،م وازةء ى و دةَوة زاء 

  ). ٧٦: ٢٠٠٥وازةى ون  ردوو  ء وما وة دةوة.) (ز طردى: 

  ،اوةوة وةرطرة ى(س)  زدؤزىةطووى زاراوة، رر ءَذاد دء م ىوا  (زةطر) 

(دؤزى)  دؤزوةوة وة. واى ََوة َ وة طونء دؤ رةطزى دوو وَ وة 

  ). ١٢٦: ١٩٨٦دؤزوةء اى ) . ا دى: 
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وا ةم ىَو  نزام    ن وةك  درو رو ىان دوو وَم

دة ،َن َة رةطزدؤز ةم  مَان دوو و ن ز  دَة ماوةك ن 

 . اَم  

)  دردة وة دةمَوة ) ،م و  ا (ر)، وا ) رء ذرةو رى ن

وة ك  ن ةوة م  وةى  م ك رن واز   ،َرن مى 

رى  ،َم طر ون من ك َ رةطزدؤزى درو مَء دةوم ر مرى 

ى رةوة دةردةو  َوَى و )، ٨٢َ  َ: ٢٠٠٥دوورة وموة.) (ز طردى: 

دردةى   ما َ ة دة ،َ زام رةوامَا َ دةوَ رةطزدؤزى، روةك 

 َو ردى مز  نررا ) وسوم ءودةم :َدة  دووة  ذةى (ي رش)

 ،اوةا دامدة وةىَ مزةَر  (.ا مرد  ودةم دةوة نوور َ وةك م

  ) َةوة ةم واو روون دةَوة. ٢٤٦: ١٣٨٠ (رةطزدؤزى واو) مودة) .َرش ى: 

  

  :. ر ء رم درووم رةطزدؤزى٢ -٢  

  زى َ ة رة دا دوو ر دة  ،َرجء  َن دةوة،  من:رةطزدؤ 

   

 رةما َ ون  را وة ك ء (مازةى وك  . رةطزدؤزى واو:١ -٢ -٢

 ىن وار اوة ط  ،َن مواز :ردىط ز) (َ ى ٧: ١٩٧٥ ،(

 :َ اَ ىر   َ َواو دا  وةى كزدؤزةطر ر  

١-  رى  

٢-  رةىذ  

  )، وةك  م ومدا درة: ٨٢: ٢٠٠٥رى  ،ن  ، وةك ك ) .ز طردى:  -٣

  ء م وة  وة لزار

 ودة زار ا دةد رءط   :١٩٦(م .(  

  ........... وازء زة١زار

  .......... دة٢زار

 :وام ،ش دةك دا م َ واو زدؤزىةطر  

   َم و: دوو رن:  - أ

( رةما و دوو وى  رةطزدؤزى َةوَوة ردوون ر  رةطزدؤزى ورةن: - ١

)، وا ردوون مو، ن وو  ...... ١٤٥: ٢٠١٠ك  و َ) ( ر و: 

 :وة  

َ    وة  

َ  وة  كم  

َان.....١مدن، م .....  
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َرن٢ نردوو .َو .........  

٢-  :وة ،واز دة و   ر ،ندة زدؤزى دروةطر  ىمو و : زدؤزىةطر  

  ردى  رزام ى  

  ى رىر زرةى ان 

  ................... (مو)١خ

  .................زؤردار (وو)٢خ

ر١(وو) ردة..............  

ر٢(وم) تدا..............  

  َ َى ون: داش دة   َرام:  - ب

١- :دة دووةن دروزدؤزةطر  ردوو و   

  رى م ء ى  وزى

 :م)       م  ر ،مر  َ٤٩٩دة.(  

١ .............  

٢ .  .............  

٢-  :وة . دةم دة ردوو و  

  مم وةك ن د  وا

) ى :وا   (م  (وا١٢٢.(  

  ............ موى َ.١وا 

  .........  وا . ٢وا 

٣-  ،َدةن م وةى َدة نَ دووة ن دروزدؤزةطر  و دوو و دة

 :وة  

  ودةدة  ر، د  مرى 

  ).  ٢٧٢(ى:  ودةبء   دة  طزارى 

  ......... داطو١ودة

  دى ر وةك و........  ٢ودة

  َ رَوسء م مو ون: داش دة   م:  - ج

١-  :وة ،َ ك وة ردوو و وم دة  

 ط زؤرةم ةى رت م ةد  

  ).٢٧٢وةز موزوون دة وةك م  مة ) ردر: 

ةم١ ةوةم ..........  

ةمازة٢م ...........  

٢-  :وة ،َ واز ردوو و وم دة  

 وشء وةك ددة ءةر  
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ر وةك  ،َ :م)  ر ،٣٥٢.(  

ر١  ءو ..........  

ر٢. قءر ر ..........  

رةطزدؤزى دة َ مواو طر و،  َرم رةطزدؤزى . رةطزدؤزى مواو: ٢ - ٢-٢

َ  ،وا مَ ىر   َ وا ،امر واوى :نم  ،ر   ،َدة   

 رةما دةَ ،َ ز ،َ ن  َ رَ  رةطزدؤزى مواو  ذرة ا: - أ

  وام  وة ك  ،ش داش دة   َرامى ارةوة: 

١-  :وة ،َدز و رة    

  دركزةم وم ردى م  َو

 َ ر ددو ك مرةكدر:  ر )٢٠٧.(  

كء داك......... دردر  

  رك.......... رق

٢-  :وة ،َدن زو اوةرم    

 َلء طرء ط  ،وةرة دةر !َ  

 ط  ان  زاموة       :٤٧٩(م.(  

 ام .............ان  

  زان............ طرَان 

  

٣- :وة .َدز و     

 زو   رء  مرم  

:س (مةمر ور  وة دا (م)٢٤٠ (  

َر............... وم  

  موء م دنمرش............ 

  رةطزدؤزى مواو  رى ا، ش دة   َر:  - ب

١-  :وة ،َ واز رة م  

 و  رى دةردى ط  

 :م) ر ردء ى ن دز ٢٦١(  

 .............  

 شءم ............ك  

٢-  :وة ،َ واز اوةرم مَ  

  واد وة روادىى (م(رط) رىم(  

:م)  (م)  (م) ة آ   (م)٦٦٦.(  

ومر.............رم  
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ط..............رم  

٣-  :وة ،َ واز  م  

)م    (ا   

  ).٩٥ ما، وة م  ا   (م:  موةك 

................م  

وارء م................م  

   

 وام ، شدا د َر  ،ا رى  واءزدؤزى مةطر ،اموة، دةد وور

  من: 

١-  :وة ،َ ك م  نومى دروزط نوازة  دوو  

   ء   ذةت  

 :ت. (م  قء  ا ؤت١٤٩.(  

   ...........ى وان

 ..........  

(ت، ش) و دوو دةم وازم  زطى دروومن َ مء رةطزدؤزى مواوى  رى ا 

  درودووة. 

٢-  :وة ،َ دوور َ نومى دروزط نوازة  دوو  

  م ،رة  َ رة رى و  

  )١٩٥ر   (م:ر رى رة  وة رى رء 

ر............دؤ  

  ر............طمار ذةاوى

  ردوو دةم (ي، ) زطى دروومن وة دوورن.

 رة رةطزدؤزدا، ذرةو رى  وة  م رومن  مواوى  رى ا: - ج

  وازة، دة ،َ دوو ر: 

١-  :وة ،َةوَ ى( )  ،َواز نو ن ومرةو ر  

 َخ شءو  ء  ء  

 :م)    دة مَر   زو  َ١٠٤.(  

  خ.......... ز

  ش........ زةت

  رةو روم ن واو وازة.

٢-  ( ْ )  ،وى كم َ واز نومرةو ر و مرةََ   َ

 :وة ،َةوَ  

      رؤ طر 
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  ).١٢٩را ةن َ، طام ) در: 

  ........لءل

  .........دى

) دادوو و  ى وةك ى ،وازة ىومرةو ر و  َ ( ،

 .()  وة ()   

   

  طم رةطزدؤزى دة دةا: . ٣ -٢

 رَ ى دةق مازى زَ دة)  َر  ، زؤرى موة طدة مووى زر 

 مَا َ دةء  م َا ر  َءى رة  َةمى  رةطزدؤزى

 دم نءَ دنءَر رزء َور دةردةوم ء مدة ء وةموةى زومو

وةك دةزام، رةطزدؤزى ). ر١٤٢: ٢٠١٠زن  ى دةدا َ ة َ) (.َر و: 

  .وةوةى دةقم ر دمدرو   ََدةط رة ؤء رَرى دادةمام رة  

 .َدرَدةذ وا رة َدام  ادة َر دة َم  

َر دة  ءرة َرم  وةومرةدوو  ط ةَ تد دةز دة

   تدة زدؤزى دروةطر  ىوةوم رةو دوو ،َا دةدة َم ام و

 دمى درو َش دة ،وةَرةمن دووى ووا م ،نو وةى دةمومرةدوو

  وازةء َء دةََادةوة ر ى وةرط ر ،وةووى وار ،اوةم  ش

 ،وةووى وار  ردوو و ر دنة َ .وةدة ى وةرط ش  

  

  

 ء  

       م دةط (زدؤزىةطى و رَو)    ردةدوو د  وةىدم  

  ء  راَ. طمن مى ارةون:  

١-  َدة ،َرد داؤذامر  مز  ءَودةى مَو  ام ىردةو د  َ

رةطزدؤزى،   رةطزدؤزى واو مودة  ،َون  زم دةا ردة .ََش 

   .َدة ا دروم ىءَةوامان رَى مةم  مط   

زن رةو رَ ون دةتء دردةى وَى زم ا، دة َرطام ر زموةء  -٢

َ درو دةت،  َ وة زم دةوة دة َر َرة  درودم امرى 

وء  ر دة َدة ز دةت. َ  رؤ طم وَى  زم دةا 

  .َودةردة  

٣-  َء رر ىو وةم مز  م ،دا وةمم   ،ارد مز  ىَو وم ةى

م د ، َروة  دة ا زؤر رو دةو ،َم وى رى ردى 

ةَر ارد اوةىم  زدؤزىةطر وم روة .اَ  ،َوو دةر اوانر 



  .ى. ة        د. وان  َد 
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ى م و رء م دة .َء زؤرَ  وة   َ ة  امى 

  داَم زم ى و ة، م َ  رَم ورا  ماوةدا.  

٤- َر م    انَم   ىمةم و دممدة  ن ى د

  َ َ ىَةوامر  دانوا و نواممز  آم  كادةر ،ن ام ىءَةوامر

 .واممز  

  

  روةن

   زم ردى:

  ، ، ن  مء اط ردى،وازى، مآ )، ٢٠١٠دارا  د ( -١

 .مَ  

٢- ) شوم ٢٠٠٦ ،(،ارد مز  َ )رةن، ذارى رظ١١٣ط.َو ،(  

  .، مى ر، َى زن، زامى َموَى ء ةوا (طةك)دا)، ٢٠٠٠ح رة در ( -٣

  رط دووة ،مى رةوام ،وَ.   رةوامَى  دة ردا(امرى)،)، ١٩٧٥ز طردى ( -٤

   دووة ،مى را ،اد. رةوامَى،)، ٢٠٠٥ز طردى ( -٥

٦- ) دزة  او٢٠١٠ ،(ء رزى ووا ،  ،.َو ،تؤذى رم  

  مى زامى ح ا ،و .َام،)، ١٩٨٦  ا دى ( -٧

  )، دام  درى  ،اد.١٩٨٦ر رةزا ء ردار ان ( -٨

٩- ) ا  رسء ا وة١٣٨٠َ ،م اموى، د ( رةوةىو وةىامَ ء

. ،نرد  

١٠- )   دى رسء ا اق، ١٩٧٧َ رىى زامر ىم ،ى امد ،(

  اد.

، مى َةم، زامى َم، زامَ َ ، واء واَاموة)، ٢٠٠٩دى ى ( -١١

 رط.مَ ،دووة  

  ، زامى دد ،وَ.زموام)،  ١٩٩٠وف ح ( -١٢

، مى رؤى،  ،  دة ؤ ردى)،  َ٢٠١٠ر و ( -١٣

.َو  

:ر مز   

١٤- )  ىمد١٣٨٢ ،( م نز  دورة ، ، راتام ،ث دو ،ى رش :

  ان.

  ، ث اول، امرت  ،ان.طر در زم)، ١٣٨٠رش ى ( -١٥

  ، ث ، امرات رة ،ان.در اى   )، ١٣٨٧رش ى ( -١٦

١٧- ) ،ة ا ى١٣٧٣ (مز  راتام ، دو ةدام م ،() دو ةدام

 . ،ث اول ،()  



 (وَى ء رةطزدؤزى وم) ةمى مَان مء رةوامَى
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ا  

ا  ا  ا وادب، ء   امت ودت اة، و ا ا ول  ا ذ  ،ا 

  ول و   وا ا    ث ل ا  ك اا  ص: ا

ا ،ة ، وظة اس  ال ا ة اد و ا  ظة واة  ل 

.  

: و ا :   ا اول: ث  اك ا و اما و اب مءه، و  ا ام

.دا ا  سا و ا اس و اما  ث  

.ا    ا   ض :ا  و  

  

  

  

Abstract 
This study is an attempt to discuss the stylistics which is a new branch of 
science dealing with the relation between literature and linguistics. This study 
shows the relation between semantics and figures of speech, it tackles 
synonymy in the field of semantics and pun in the field of the figures of speech 
in particular. However, they are same in two different fields. 
This study falls in to two sections: the first section sheds light on synonymy, 
types of synonymy, and the reasons of the development of synonymy. The 
second section deals with pun, types of pun, and the importance of pun in the 
literary texts. Finally, there are some concluding points to introduce the 
relation between these two phenomena.    

  
 


