
أ  و . .       در ام . . 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٤٨٩                                                          )   ٢٠١٦ 

  

ردوا ا   ه دراو ظ أا ر د  

     در ام . .                                  أ  و . .  

                  رار                                                                رار  

    اس                                                      اس             

               ا ا                                                           ردا ا   

  

               

ّا  

، و وا  ض ، و ل ا   د  ا واة، أو  ا والإّن 

        ة اا ورة وطا إ د ّوط  ةظ  روا ا ا أّن ا إ

   ّم �ّا  مما ء اا ّ و ،ت اا   را ا رة، وا  

 .ا ا      رهه وو م   و ، ا أ  ا  

 ا ا )Semantic Shift = Semantic Change(     و ،ا ا  ت 

 ا ّ  ظا د  رات اه ا   رة  إ ا  ما ا  

 را ا Historical Semantics.  

         رم  ر ا ا ث اا  ه  ا ا ّ يوا

ه اة  ا ا        ت ا امم، وو  اب  ى امر    

وارد وذ  ل ن أب ا ار وه، وا ا ن ا أّول درا  رن      

.ا   ةه ا  

ا ّن أ و   ا  ا ات  اثا  ا    يا   ردوا ا

، و إظر ه ارة ا ا  ار ا   ا أو ا ا ا  أو

  اد.

ا  رات اا ى، وا ا   ا وات   مراوا ا ا  

   ا و ،و  ا ا  ا  ت اراه ا و ا

  ات.

 إ إ   ارد واّ  ن اّ   و وات، ورس           

 :ا ا  ،ادر وا  

.راا  رت يا ا ع، وا أ إ  مأ  ّا ّأ  

    و  ما ا ّر، وأا أدت إ ا ب اه ا ض ه  ولا ا ّوأ

  ى    ا ار. أ ا ا م



  درا   ا وارد ر د اظ أ وه
 

  

 ٤٩٠                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

  ا ا ادر واا أوردم ّ ،ا   إ ّ   ُّ تا دّوم ا و

.رال ا  

  

  ا اول

  أب ر د اظ: ١/١

وا ظ،  ا دة وّة         ك أب وا ة ودة وراء ا ار    

ا ا وات ا، و ا وأب ّ ة. و م   ا  أن ّد ه          

  ا ل ا  ،را ا ا   مأ م  ر، ورا ا با   ر ي

)) :(ا) ا       نأن م   أ ،ر فم ت اا   داتا وإذا در

 ا ا ،ن ادات   ات   ا ا إن  وإن ا. وأب ا  

ة، ا ّ موأ    ذ ،    أن  ارض   ،  تت ا ن

   و   أن م  و إذا  م ار  ل . و ذ ك        

  ء اا  أن  ،داتا   ب١())أ(.   

 ا  بإّن أ     أ ا ء ا  ذ و ،ا    ،ة و

 وة، و       ا  ّنوا و   ا  ّ : ((إ

((ما  ّ بة أ ا  ذ  ا و ،م)٢( . ا  ّ ت  كو

أ ي، و٣(ا(:  

 أم  ء  ورج. .١

٢. .وإرادة ا ا  د  أي ،آ  ء م  دة ث أّم 

٣. .ا امه ا  أي ،اي ا أّم 

٤.         وت اى اإ ط  وذ ،ا     ةا أّن ا

.ا 

٥.        و ، و    هأ   ،نن وا  ا  أّم

وا   تا   ر د  أن م ا. و  

٦.  .ادأ   هأ  �    ث ا   

و  ا ال ول أن م إ أ اب ا  دورا رزا  ر اظ و  ى            

 إ أن م ّ عض ا أن  و ، طا:و  ظ  

ر ّ م را د   أ اب و  ا ار ذه  در أى  أب    

أى، وذ �ّن ك  دة  أ   وا ا ار اّ، واّي    اب اى    

                                                
)١(  ر ز :اJoseph Vendryes  ت)١٣٨٠ا  ،صا  ،واا ا  : ،(   ،(.د) ،ة١٩٥٠ا :

٢٧٢، ٢٧١.  

)٢دار ا ،   :ا  ادفا (   ،(.د) ،اد١٤٠٠  ٩٨٠ :١٥.  
)٣(  : دار م ،وا اا  :ا   ،ةا  ،(.د)٢٠٠٠: ٢١٤  ٢١٧.  



أ  و . .       در ام . . 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٤٩١                                                          )   ٢٠١٦ 

ات ا   ّ ّن ،را ا  ا دا و طى ا  ّ ز ج إ 

   اي.

  

١-١/١:  وأ :ب اا  

  ة ال : ١-١-١/١

   وروده و زاد ا   ضا او ،ة ا   ا  ض 

((اظ    ُ اِ  اج وار ا اس  وراء      اص ا� وذ ّن 

اا ّ ن  اؤ اة، و أّم م        دون  أو ّل، 

 ا    ادس وّا او تو ّو   دلأّن ا  وا  ند

ن  ط اذن واس  ا   أاد ا اا وا ااة  ا واء        

((  ا ّو و)٤( .  ل ذو bureau "  عم  ا  ل م إذا)) "

م ا ف اا etoffe de bure           ،ا ا  ث اا   أط 

ا  اث،   ال ا   ه ا  ، اص ا ن ه ال،           

ات. و          وأا  أ   اص  دارة إى ادارات أو        

             عم"  ولا إذا ا ا    أن ما    ،ا ما  ورة

   ،ا ل ا تا     ،   دا   ات اا و ."ا

  .)٥(م ام  أن  وره ا ا ع اي))و وا  ا

  ،ا   اة ا وذ ُ ش أوُ  ا    (ثا)   و

 ّ  ا   م ٦(أّم( .  

    لة ا أن زد يي ا اض اام إ زا  و ،ي  ،

 ،  ّت أواا ع إ إ ا ا   ل :ل ذو   (ا) 

ا م إ ا   )٧(. و) انة واا (ا :إ ،ا :     لب، وما   

)ا( با  اتا ا :)٨(إ ،  ،ب ما )) ل م (ا)  قي   وإطِا ِْ

أ َ ِ ِدَْس ارأ َ ُجَُْ(( )٩( ا ذ   ُ  ر ّ)١٠(.  

                                                
)٤ا  ،أم اظ: إا د (   :(د.ت) ،(.د) ،ة١٠٣ا.  
)٥(  :٢٥٤ا.  
)٦(  : :ا ٣٢٠.  
: ١٤١٤، ٣وت،   ، دار در) :٧١١ن اب:     ، أ ا ل ا ا ر امري او ا (ت )٧(

١٩/ ١٣(أ) دة . 
)٨( : بن ا :٣٩٧/ ١٥(و) دة .  
)٩(  :ر م٢٥٧/ ١٠: ا() دة .  
)١٠(  : :ا ٣٢١.  



  درا   ا وارد ر د اظ أ وه
 

  

 ٤٩٢                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

 رة إر او         ا ب اأ  آ  ُ أن ّ لة ا أّن :و ّ ظ 

وذ)) �ّن ع ا   ّ  ا ا ومّ و  ،ّّدي إ ة   

((ا ّو  ّدي إ و ا)١١(.  

ا  ذ أ و  قإط ردا وسَ)   ذ  أ  أّن  ا  ، ا  (

.ا  ُ ت اا     

٢-١-١/١ات ار أ :  

:ذ و ،ر د   مأ ار أات، وا  مّ ا  

 

  : اال١-٢-١-١/١

:   (ا) وا إ  اظ ا ن اال أم   ا ر ا، وا اال

، وّ ف ا  ا و ّل  أ           )١٢( اب ا اي ُ وُ وُ ن

  .)١٣(ه ا  اب

 أ ذ و     ذ  وا ،ِا ن ذ :ل ،()      (ذ)  اا

 .)١٤((د) ا   ارة

و ذ اال ا  ، (اب)  ن ار  و ا ، و ال  ء            

إ  أ ا او وا(فا)   ًء ءال ا)١٥(.  

          ،    و ، أي (با ) ل ،     ()  و

ا  ر الا ا و ،ً نا   ل ()  ()   يا ١٦(و(.  

 ًأ ذ و      م ا و ،ّا  ا ل: م ل ا  وجا و (م)

      ام د، وات ال: م (م)    (وام ،ام) )١٧(       ا و ،

 :    (م) [ ON  M  L  K   JI  H  GZ ] :٩٦النح��ل[   و:ًأ  [  Ç      Æ    Å      Ä  Ã

Ë  Ê    É   ÈZ]:١٠٩الكهف[.  

  

:ظ اا  وإ  أ ذ و    إ م و ،   م  ّل را (ش)

، فا  ر اا  ث ا  ا ا  و(شا)،  و    ل

                                                
  .٧١: ١٤٢٦  ٢٠٠٥، ١اة،  :   ا درا م و  :ض ر،  اداب )١١(

)١٢ ا ا ،ي اا     أ :ا ح اا   ح اا : (  :وتدة. ١/٤١ )ل .(و  :اا 

  .٢٦٥: ١٤٢٠  ٢٠٠٠، ٣ة، ا ،(  : رن ااب،  ا٣٧٥أِ      اي (ت

  .٨٦ه: ١٤٢٨، (د.)، ) : اَُْ و ا  :ّن اّش، م  اداب وا امم/ ا ا ة١٣(
)١٤( : ر م٨٥: ا.  

)١٥ ا  : ( :ض ٩٦.  

)١٦ : (ر م٩٧، ٩٦: ا.  
)١٧(  :ّا و َُْا :٨٥.  



أ  و . .       در ام . . 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٤٩٣                                                          )   ٢٠١٦ 

 ع ا   )ء )١٨ت ا  رضا   أو ،  ذات د ا ا ا أو ،

وا ا ((  آ  ر ، ان، و ا ُّ  ك              .)١٩(ة

((ا)٢٠( .  را (نزر)  ذ و      ف إا  ّا إ ام ّ ،نا ذ 

. وء   )٢١(د وا  ط  (ا، ا ، ا) تا  (زرن)  ّر

 و ن ا يأ ّ ر  ل ا ...ْا  نَُرب: ((ان ا ...أ  

ا ِرِ ن َزر ِا نِ ُمْ َُ ،بُّ ر ُ :ِال ا .ن: اَروا((ُ)٢٢(.  

  

٢-٢-١-١/١ما ا :  

 وّ  أً، وا   وأًم ن ا ار إ ا ام ،  ذ))  (ء)  ر

             ا (ى)  م ً  ّم ا ا  ما ّأ ، ا ا  ولا

((ّ)٢٣(   ّأ ، ا ا  ولا وا ،و أ و ،زال وذ  ()  و .

 ماا  ّ او ()  م ً  ّم ا ا )٢٤( . 

      ى  ف ات أو اا   ر د ثُ ردا ا  ا د ذو وم

  ،طزرة(ا  رزة( ،)رف  ( ،ر)و  ر(و ،)(  )٢٥(.  

  

  : إ ات٣-٢-١-١/١

إ ر     ات   أء ا، وا ا دي        ا ارد  أم   ات 

د ى ا  ،    ذ  (د)        ،  الت ا    أن

ر)  وا .(ا)  موا (  

  أ ذ (ددان)و       الت ا    و (ند ا  ِّا)  و

  .)٢٦(  (ات)

   م ا و (َ) ،ة د  ( َ) رة  ءف ا    

.(طا)  موا (ا ا)  وأّن ا  

  

  

                                                
  . دة ()٣٣٨/ ٦)  :ن اب: ١٨(

)١٩ا  ،ابا نر :امو ه و ير اا : (   ،(.د) ،ة١٤١٧ا  ١٩٩٧: ١٩١.  
  .١٠٦د اظ:  )٢٠(

  .٢١٧ :١٤٠٩  ١٩٨٩، ٣اة،  :   ا  ا وا :ار  ل،  اوي) ٢١(
  )زر .دة (١٩٦/ ١٣ ن اب: )٢٢(
)٢٣(  ا  :ض ٩٥.  
)٢٤( م ر واا.  
)٢٥(   َ :او  ،دزة  ، يم ،رد َو ،٨٤ز: ٢٠١١.  
وَ، و ا  زم ردا (َوة ): ر مةر ، مى ر، زامى دد ،ى زن،  )٢٦(

٦٩: ٢٠٠٩.  



  درا   ا وارد ر د اظ أ وه
 

  

 ٤٩٤                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

  ار ارة: ٣-١-١/١

         و  ا  لة أ ة، وا ا و ،ا د  رة إر ادى ا

ا ا ا   ل ذ)) ،وا  ا وات"" اا  ن وات" أود اأو"  

و ذ ل: (ن ) أي   )٢٧(أى:  اء، ه ا ة    رة" ذوات اك"))

      ا  ه أي ( ه ن)و ،ا ّ أي أدر (أدر م)ب، وا ّو ٢٨(ا(.   و

ا ا ا    ل  ،ف إف ا دة، وذ اضر اا  ردا ا  ظ   ا)

 (  د ورى د م د ة       أو ،أو ا أو ا ه ا ن أي

  ن ه أ ات.أي ) ن ه اات) ن س را   ل 

  قرةأو إط)    (ةا  ،(رة ؤمر)  قوإط  ةر).دا ا   (دا  

 

٤-١-١/١ :ا اا  أ  

   (وا)  ،ر ا دي إ ا اما  را  ّا     ،دا  ّل

           ((ا   اوء او ،ّ اووا ،   م)) :يزل ا)٢٩(  و ،

      (و)  أ ل ذع. وا  ىا () ّن وزن (وال)  ن أمّ ا

   (و) ن أو م  ،ً ا ا  ا ا ا  اد ً ا 

مدون ا ا   وأ  ا  )٣٠(    د   ث (زوج)  و .

.ا ا   أن ا ا ا  ووا ،ا   )  ذ و   ان   ا (ا

        وا ا  مّ ه ا ،ا و  ا و  ،(ك+وان)     

 : ءا  إ (وان ) ا ا   ة اا    واناب  (دةرطّا    وانر  ، طا را( ،

  ّل ا وم ا و ما ا   ا ا٣١(ا(.  

  ذ و (طزار)) ّن � رو ا  نّ ا  زار       ّل ا  (ق 

) ا رن، واا اط ق، ون ا ن ا و ،ن أا  ل (    ون س

   ا  د   )٣٢(   قإط أ ذ و . (رَار)     ا ط 

         ّا ب ورا   ا ا ارس، وا  ّا ا٣٣(ا(      قإط ذ و .

                                                
  .١٩١ ) ار اي:٢٧(

  .١٩١ )ار اي:٢٨(

)٢٩:ا  (  ت) ر وي، أي ازا  أ  ٣٧٠اث اء ادار إ ، ض  :ه)، ا   ،وت٢٠٠١، ١ :

  دة (ل)
)٣٠(  دار م ،وا اا  :ا  :   ،(.د) ،ة٢٠٠٠ا :٣٢٢.   ،ل  را :وا ا  ا 

  .٢١٩ :١٤٠٩  ١٩٨٩، ٣اة،   اوي
 مي ،)٢٤(ذرة  ردي، دي طظري ف، د ا: ردا يَ زم  مَي زاراوةي و و م َدموةي   )٣١(

 ، َو ،١٤٩، ١٤٨ز: ٢٠١٣.  
  .موا ار  )٣٢(
  .١٤٨، ١٤٧ :ردا يَ زم  مَي زاراوةي و و م َدموةي )٣٣(



أ  و . .       در ام . . 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٤٩٥                                                          )   ٢٠١٦ 

(وام)   وا ،ا          �ن ا  ّل  ،ا ا  ّل  ا 

) ا ا  مّ ّموان  ) ح) واا ٣٤()ط(.  

  

  امل ا   إ أى: ٥-١-١/١

و ذ       ا      ،   أّن  ا امل امل ا   إ  أى  

     ا ا إ ام و ، وبا را  م را (ا)

ّا ا  هو ر٣٥(ا(    ر، وزا   ل م  ّرا (نا)  و .

. و أّدى ا ا  ا ارد     )٣٦( اّ  د  ان  ار ذات ارد إ

) ذ أ و ،مر ا إ  َ       يا ا  د  و ا  ذة (ا

 و .ذ  أ ا  د  ، )  تر        و ا  د (ا

       )  ذ و .اا  ردا ن، وما  ُّ   ل ا  ، ل   

ََ  ُ ا إذا     وا     ِْ) د  ا ّ رت د ،ل  ا ل 

ا : ل ،ا  ردا  ّو ، ( )       اا ذ و .مّ  أي

) وا ا  ا (ا )٣٧( .  

) ذ أ  ،د  عا  اا أ ذ وا (ءأ)  ذة و (  

)  و ،(ّا) و د        د   ا (ا)  (

(ا) ٣٨(و(          (ذا)   ا   ،ء اا  (ذا  ز)  نو .

)  ة. وا  رجاShovelا  ّل (        ردا  رت د و ،ا  

       ّل    رد إ ام  ا (ل)  و .اا   

 ا   ل اا  ا (د)  قإط و .وا ا    ا زو

واه ا ءس إا  ت)٣٩(.  

  

٦-١-١/١ : (طس اا) أو ء ا  

      ،          ءي، ارس اا  وف أ س ا

    ة ج د مأ و ،ا ا إ و مأ ذ    ،ر د إ و

 ّ ،را و ا اد اأ  الما و ،ات اا  دة ا ا ا  ّو))

   ((وظ  ا  ر و ،    ،م  ارسا ة، وا ا  د)٤٠( 

                                                
)٣٤ ( ي نمز ََيم :!  ،  ريظط َ،و رةذ )ر، ي)١٤٨ يم ،رة َو ،٧٩ز: ٢٠٠٧.  
)٣٥( ا  :  :ض ٧٩.  
)٣٦(  :  ا  م ،ا ا اإ :ا   دروسأ   ،٢٠١٠، ١ :٦٣.  
)٣٧(  ي نمز ََيم! :٧٧.  

)٣٨ ( :ر م٧٧ – ٧٦ا.  
)٣٩( مم ر / ردي  ر :،ذار  ،ي ث ،وش، اول ،ان ٨٣٦ :١٣٦٩.  
  . ١٠٤د اظ:  )٤٠(



  درا   ا وارد ر د اظ أ وه
 

  

 ٤٩٦                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

ذ أ س           وا  ()أو ()  س إن اأذ  رت د   () 

.ا   ط٤١(ا(      (ا) و  تى اإ  طس اا  أن م و

 أي ( ) ّم (ا) و      ( ) ّم )٤٢(.   

    ردا  ذ وو(ومسمم(   و ،   يا ا ا    ا

      ا ف ا    ّل  �ا ا  ّل ا  ا اا )٤٣(   ذ و .

أ  ،درا  ا (ام)  رةا  م وا ط٤٤(ا(.  

 

  : أء اطل٧-١-١/١

   ير اة     ا ،ا ا  ءا    ون م لطء اأ 

        وا ،()  وا ،(ة)   وا ،()   ا   ،(ر) 

و مى دور ا ا  ر د اظ  ا ارد           وا ()، وا (ذ) وا. 

     (). ورة )٤٥(  اامت ا ذوات ار ()وا، وذ   رة 

    ا وا... . ( ،)ات، ورة 

  

٨-١-١/١ :ل ا ض  

              و و ّ دي إ ّن ذ ، حو   و ا اف دب اأ 

             ا إ  أ  و ،ّ أ  أو ا   ااف ما ا اف

٤٦(د(     ة أوى ا ا إذا ي... أا      ة اى ا)) ّن .

((ا  أن  ا  ء   .ام)٤٧(.  

  

٩-١-١/١ :ت اا  طا أو ا  

  ظا م  أو  بأ        ا  ()  ءطل ا)) �ت اا

  ا  (را)و ،ح وا (ا)و ،وا  (ا)  وا ،اا

) مظ ا    ،ا  (ورا)وintervention ،role ،ecole ،analyse ،

ambiance ،milieu(()٤٨(.    ذ و (Read))  أا    ،تا ّ  (  ن

ا  نِّ ة ُِّ :،   (Read) و    ا ِِّ ار:  أ ا ا؟

                                                
  .١٩١) : ار اي:٤١(

  .١٩٠) ار اي:٤٢(
)٤٣(  ي نمز ََيم! :٧٩.  
)٤٤( ر واممز :مورة  ،رف  ، َ،م ٣٢-٣٠/ ١ز: ٢٠٠٠.  
)٤٥( َ :او  ،دزة  ، يم ،رد َو ،٩٣: ز٢٠١١.  

  .١٠٥) : د اظ: ٤٦(

)٤٧ :٢٥٠) ا.  

)٤٨رك، دار اا  :ا و ا  : (   :(د.ت) ،(.د) ،٢١٦د.  



أ  و . .       در ام . . 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٤٩٧                                                          )   ٢٠١٦ 

 و َِ .أََ ،ُرسَْ ،ََ     ا ا  ا (read)       ى    ي  ؟

  ومى ا م  ا ارد .. واّاب أن ُل:   ا ا أو  ؟

  ردا ا  ذ و(نَدةر)     ،ا (جاج أو اا)    اج   و

أ ا  إدارة          و ول   ن م   ا   ،ا    و

   ن إ آ. أ و  ارد  د أى و إاج ء  (دةرَن)

   ا    ن م (ا وا ،ا ا)  ظ اا  ذ و

   ا  ةا ا    د  ردا ا  و ،اع اأم 

   ط ا ال. 

  

٢-١/١ :رب او: ا: أ   

١-٢-١/١ء اء وا  :  

   ا د ا  را ا  مأ  ،ر د دي إ  ءء وا ط 

مم  ّ د ه  اي ا ، (ا)  م   ا ا   آماك 

  ا ر، وا ر  ّ و    نا  ة تاع آإ  وذ ا 

   ّ ،ا  ا ا     م (را)  و .م  أو م تآ 

  ات طة ا اّم  ط ات. و  (ا) م   ّم ن       

و ا ا ُ  ا  م  ا  ا   ا وا واك، 

  وز  تا  ،با    ت وظو    ت وّ او ،

٤٩(د(. 

 ذ      اء ا م ل  ه ات،            ط   أى   ت

)ا( : م آ))      ،هَُْ َُا ِْا  مُُُل، وا  ُ ،ٍٍََد وُ  َُُ

  ه ا   ا ا و .   َنَُْْ  ََُِذ       وا  ُ رت وأو 

          ام ن وإا  دا  وظ  و ،را ا  وُزّودت ز  و

رك اا  رك(()٥٠(. و: ا  ا  نوا ،  ا  م (ةا))٥١(.  

م (ا)و ا  دا  ّل)٥٢( ، ا  نا  )٥٣(      (رةا)  و .

 ا  م     آن اا  ء  ،ع ةا ا    [  f   e  d  c

 ih  gZ ] :١٩یوسـف[         ت طو ا  رت دّ تاوا ا رت وّ و

                                                
  .١٩٠) : ار اي: ٤٩( 
)٥٠(  :ّا و َُْ٧٥ا.  

)٥١ا دار ا ،ا  ظ: زا د  ل : (   ،(.د) ،ر١٤٣٠ا  ٢٠٠٩: ٨٦. 
  . دة (د)٨٨/  :٣ن اب:  )٥٢(
)٥٣(  :ا  :٣٢٤.  



  درا   ا وارد ر د اظ أ وه
 

  

 ٤٩٨                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

ما ا   ا  ل م)٥٤(.  أ ذ و )مق( )اا(    م و

  ، ح     م مات   وا   س   ،  ة  ن  وا

 موا ،اا  ة تآ   وا  ت دريح م  )٥٥(.  

         ت د نوا  ى  دل أي  ()  ن م (ع)و (ى)  أ ذ و

 ء ودىا    و        وذ  ام ا ء وا د   ما، وام 

  )٥٦(  اد.

  ردا ا  ذ و(دا)  و .رة اا   ا ر، وا   م

 ()      ا  ا و ،و ر    ا ا  ّل م

.ا م ا اا  ا ا  

  

  :  ا  اء٢-٢-١/١

  ار واء ا ه  ة د ذ  ، :ا(( ا  م   ار 

       ء ا و ،ا نو ن آم اءوا ،ماء دم لا ود  سا  وا

  .)٥٧()) ط وأ أ ا، و   ار وو  وأ  اّر

  

  :   اء٣-٢-١/١

   ،ء م  رت  ا  ل يا  ر   ذ أ ّرة ( وا( : ا  

ّ      دة ء أ وأم         اء أأ  ء اا  أ، و   ت   ووما 

 . )٥٨(واومت واومت

  أّن ا او              ر مظ  و ،  ةو أ  ون أّن اا ام ا

.ا  ةو أ  رروا أّن اّ ا ت را  

 

٤-٢-١/١ل ا نأوم ا  ء :  

 م   مظ أا اا  ا         ،ل دو م ف ت اا

ذ  (ا)  م  ا ى  ا   ا أو ن اب      

ا  )٥٩(و ،  )(         ة أو م ا  أن ا أ   م ا

                                                
)٥٤(  دق :ا ا   تدراس، دار أا    ،ن٢٠١٢، ١ :٢٠٩، ٢٠٨.  
)٥٥(  :ّا و َُْا :٧٥.  

)٥٦ :ّا و َُْا : (٨٠.  
)٥٧( ر م٧٥: ا.  
)٥٨(  :ر م٧٦: ا.  
)٥٩(  :وا ا  ا  :٢١٨.  



أ  و . .       در ام . . 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٤٩٩                                                          )   ٢٠١٦ 

      ن م أ ّ   ُ رت  ّ  ،)٦٠(  و ،          ن  ل

ذ  أو ّدرا.   

  ا و (ا  ،ياء اا ،ا )   م (رك)  ردا ا  ذ و

 ا   )٦١(.  

  

٣-١/١وا وا ب اا :  

 دي إ    ط ا ،: (ار)        ك ت   ت ة

اارع أ ات  ارض، و اي رة  اوف ا  ا، و  ات رة     

ر ر .آ   نا ط و ،  

 ،    :(راا)  و        ا  د   راعا  

.ات واا  و  

د   (ا)  و   ظل اا         ،ءطوا ،ا  ت اى ط

.دوا ٦٢(وا( .ًأ ردا ا  دة  (ا ،رار، اا) ا و  

      ات اا   و أ   م  (ودانزا) رة ردا ا  ذ و

 وا    خووا ا ا   اا   رت اا ا و ،

٦٣(ا(.  

و أ ذ  ا ارد اق  اط ّ  دت ارات واا ا ء         

      وا أو ا أو ا ّا         ذ ّع� ووأ ز أرة أو اا  فن ا

 ذ  لو .ل وا رة أو اا   د او ر ،ل  ،رز ،ووةم)

(ا...  ،م ،وة ز ،ي  ، ،ن    

ّو ب اا  ا ظ وا ر د       ،ء ا  وا ى ذوم ، 

ظر ا أّدى إ ر   ر ات ظ، وور ز أ ات اة  أذن اس،        

           ة ات ا ا ا ا و ،ا  (ا)  ذ و   :آن اا [    Î

ÏZ ]  :٢٤البق�رة[ [Ã  ÂZ ]  :٤٨البق�رة[  [ Ä  ÃZ ] :ه       ]٢٥األنف��ال  أ  ا ّ

                                                
)٦٠(  :   اا ر، دار ا  اد : ،طا  أ  ا ل ا :اوأم ا   ،وت١، 

١٩٩٨ :٣٣٣/ ١.  
)٦١(  :َ٩٥.  
 ءا)   ات ذ و ،ت اظ طأ   ا اا ا اء از اأ  ا ّ ،(ن واا)و (

:   دا ا .) ا ّ  ( ا)  ذ ات واظ ااو ى ات ا٣٨٢و اارز (ت

دار ا ،دي م :اث اا  ا ا   ،١٤٢٧، ١إر ٢٠٠٧ :٦١٨.  

 اّ:واَُْ و  .٢٢٢، ٢٢١: ١٤٠٩  ١٩٨٩، ٣اة،  : (   ا  ا وا :ار  ل،  اوي٦٢(

٧٨، ٧٧.   
)٦٣( رطي اموا و  ما زرد :ا   ،ن ير، م َي ،داب يزام ،دد َو، ٦٦: ١٩٩٠.  



  درا   ا وارد ر د اظ أ وه
 

  

 ٥٠٠                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

      ا ا  دون ا   نوا ،ا ا  ت ىا ،٦٤(ا(  و .

  ة واوا ق وان واظ ار  أ ةا م تظ  د وة واوا

ا.    

م، ا و أ   ر ي وا آر ة  ا و ام ظ، ل ا رس    

)) :ذ و وآدا  ِ إرث آ  إرٍث َ  ِ ُبا َْم َء ا  .او م

  َأ ا إ َا  ظأ ا  ٌِر، وُمأ ت، وأمِد َِاٌل، وُمأ   ؤه ّ

 ّ إ ا اّل  د اظ     )٦٥())دات زت، واُ ، واُ ط . اُ اّوَل

ن  ء ِ ا ذ ا وا وا وا. وأن اب إم  ا  ان       (( ل:

 وا، وان و اُ . زادت ا ا وأوَُِ َِ  ا طق . و ا

إّم ََ  إَ اء  ُء ِ اع  أو َ ء. و َم  ْف  ا إ اِء          

 ْع. َوَْء ام  َن اوه، َوأظ َ  اْأ  ا ِِ ء ٌ ا  .ْا  وا

          وجا ِ شا ِن ا عء او ،ِ   إَذا "طا َِ" : إ ِْا ِ

و ء ِ اع اة وأ ِ : اء. َو ْما َا اَع واَد، وإن    .ط ا ّ ؤه

ِه اَِ َ  ْ(()٦٦(.  

 )  قإط ا اا و   ن  ت     وف ق ا و  (نا

   اّ  ( اأة  .. وإطق  ()٦٧(ان

  

٤-١/١:  بأ  

        د ا وذ ،ا  ر إ مأ ا       هة، وا موا ا ما

.(ز اا) ا  ّوإ ،(رةا) ا  ّإ ا   

 

  (ارة)  ّ  ود ا ا   أو: ١-٤-١/١

  نم (ةا )  ثّم  ن: ((إّمأو  ذ  ل  نما   الا ا ا

          .  ا  يا ّوا ا ا  ة اّ  ذ  غ يا ّأ ،ًز ا

            و ،رما  نا   ما  فه او ّ أّن در ي إ أّن ا وا

 ام((. ا ا  را)٦٨(: و .  

                                                
)٦٤(  :ا و ا  :٢١٣، ٢١٢.  
  :ظا د  ل ب  تا  وا دار ا ،ا  ز   ،(.د) ،ر١٤٣٠ا  ٢٠٠٩ :٨٦-٧٣ و .

 :٣٢١-٣١٩ا. 
ه)، ا  : ٣٩٥ا   ا ا و و اب  : أ  رس  زء او اازي، أ ا (ت  )٦٥(

 .٤٤:١٤١٨  ١٩٩٧، ١ن، 

  .٤٥: ا ) ٦٦(
)٦٧( م َ واممَي زد: م ةزار ، َوةرطام :َش ،ر  ، يم ،مط َ،م ١١٩، ١١٨ز: ٢٠١١.  
  .١٦٥: ١٩٦٩اة، (د.)،   دور ا  ا : أون،  :ل  ،  اب )٦٨(



أ  و . .       در ام . . 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٥٠١                                                          )   ٢٠١٦ 

١-١-٤-١/١ :    

و أ ذ أ (اُ) و و  اأس واّ ، ا ه ّل   ء  أو ،ل:    

 فأ  لا ُو ،ء: أي أووا ا ُ)٦٩(.    ،ر ا ،رأو ا ن اأ :و

       ا...ا و ،ن ا ،ا ر ،رة، رأس اذراع ا ،٧٠(ا(     ا  ذ أ  .

. ول:  )٧١(أي رأس اِر،  ء امن    (رى َل)أي  اج،  ( )ارد ل: 

)( رى رع، وأي رأس ا(زار ىرط)  ،قا  أي(ط دة) .(ا) ا  أي  

  (أي  اة، و   )(وى د  أي ر ا، و    ر) (و ذ  ا ارد ل: 

  .)٧٢(أي ح اة  ؤ)(أي  ا، و خ)

  

٢-١-٤-١/١ :   

()  ذ  :    ا :ء اأ  وف  ،  صوا  ،وا  ب،  وا  ،وا 

٧٣(وا(.  ،ردا  ذ و(ا  دَل)    رتا  ،نما  ءأ  وف  و

 ذو  (     دوودَلأي  اون أو اب  اب، (    (داموة) ن ة  ل: 

) ،ا ا   دوو ء، (دَلى ا وقا    (ا ا  د)و ،(ر    كد

) ،وا ا  رغ     (م ووند  ) ،ا  (م    ةشد

.ا    (دأ )٧٤(   

  

  دل ااس: ٣-١-٤-١/١

    نة ا  ا ّ ،ا  ركُت و و أ  و (رخ)  أ ذ و

 ، رك رخ و ل أ  م :ًأ ل ذة       و  ، ت ،ت م ،دة )٧٥(. 

 طة، ال رد، ن دا ،ت � وذ د اس ((ن ك   افء ون      

. ور  أّن ه ا       )٧٦( ّ اان، و  ااق ا وات ا ت))   

   : ىأ ة أّ كو ،ردرات اا    م دةم)     ،(ت ر   رم دةم)   

ت م( ،  َ) د( ،  َلَ)ّ د() ،رازى طَ ) ،(ّر لا     رد ارىام

  ن ن).رةم َ  ، ( رد)

                                                
)٦٩(  : :ّا و َُْ٨١ا.  

)٧٠ا ان، دار اد ا :رئ ا  ا  (   ،ة١٩٩٧، ٢ا :٢٢٤.   
 زدة، رط رد، دةي  اقَ زامر ير طظري ح، وف د: زمواما ؤر ر اوموةي َ، دن )٧١(

  .١١٠ز: ١٩٨٦ ا، زامري، ير مي
)٧٢( زام َ َ  و وا َوةام :دي ، يم َ  يةم،م ٨٣ز: ٢٠٠٩.  
)٧٣(  : :ّا و َُْ٨٢ا.  
)٧٤( ممرة َوو يوا دةوري و و  دةودمم  امز َ :ي، م ريظط ي،ررة ؤذ )ي) ١٠٧دةزط 

يروةي و ؤدمو ،ردي ،ا ١٨٤-١٨٠ز: ١٩٨٥.  

)٧٥ :رئ ا  ا  : (٢٢٤.   

)٧٦  دور ا ( :١٦٧، ١٦٦ا.  



  درا   ا وارد ر د اظ أ وه
 

  

 ٥٠٢                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

  ) ز ا ّ (ا ت  ا أو: ٢-٤-١/١

. و ازات   ا  ات        )٧٧())ا  إن أ ا ّ  ًز((ا  : ل

ور وم ا وا وا       ا د  را  ا. و  ارة    

ّ  اّ و و ،ا ارء   ااج ات اّدة و واد        

ل اا  .  

        ا  دي إ زات رات أو اء لل ا          و

 إد ار از ّ       و ود د، وا  ماه  أل ادء وااء ا ن   

  و أ  ه ات: ، وأر ، ذات ا  إاّ  ول ارة

 

  ذ و :ا:  [ kj  i  h  g    fZ ] :٨٨القصص[    (ا) قإط و .أي ذا

 ا          َرُء وأا َط ،ِ ٌ ٌن َو نما ََِ ِْ ٌء ك وااا  (ا)س، و

ا َ ا نُل: إُ َِو ،٧٨(ا(.  :ردا  لو  و و و دة)    (ي و 

. ا  ذ  وا 

 :  ذ و :ّا [  E  D  C  BZ ]  :١٩البق�رة[  َََ أْن َُ  َنمأ  َُ

أر َ َ أطاَ، واطاُف ٌء واِ َ    َ ، ُِ أذِمَ  َْ ،ِ وَِ اَمُِ، وََِا 

:ََ  َِْو .إذن ا  [ 0  1   2  /Z ]  :٣٨المائ�دة[  (يا) ا َطأ ُ

 ّ رأ) وا   رأ)  .رى  وةرد ل  ا َوأَراَد اَء.

 ق  :اإط ذ بوا ) ا  و  (ّ   إ  ّ  أي �)٧٩(   لو .

 ردا(َم م) ز وا ،ا   ٨٠(أي(. 

 :  ذ و :ّا  [ n  m   l  k  jZ ]  :٨٢یوس�ف[    : و .ل أأي وا 

[ ½ ¾Z ] :أي  ]١٧العل�قِِو ِِدم َأ  َُ َِ )٨١( .    م (ا)  ذ و

     ّ ،ةأة اا  ن أن  دجا   د ام ّ ،دجا  دا  وأة أو اا

 ا   ىة أّ د ام        د م  اة، وأة اا  ن أن 

ا )٨٢(. . يا  وا ا  أي (َدة ر) :ردا  لل:   وو  و)

   مدو. ن) واا ا لا 

 

                                                
)٧٧( أ :ا   ن ر، اا   : ،ا   وت :٢/٤٤٩.  

)٧٨ :ّا و َُْا : (٨٣.  

)٧٩ا : (م ر وا.  
)٨٠( َ: ٩٨.  
)٨١( ت اراا  /ا   :ا ا  ء  ا  ّر اا :   ،ء /وا ا 

  .٩١: ٢٠٠٣م١٥ ،   اد
)٨٢(  ::ا   ٦٩، ٦٨ دروس.  



أ  و . .       در ام . . 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٥٠٣                                                          )   ٢٠١٦ 

 ا و  نق اإط ذ و :  ا   نء اأ   ء)٨٣(    :     [

 on  m  l  k  j  i  h   g  fZ ]  :٤إب�راهیم[      :  أ ل ذو ،  أي 

[  '  &  %  $  #  "  !Z ] :٨٤الش��عراء [ ء ا ٨٤(أي(  .آ  نأّن ا   و   لو

 :ردا  م )ّا ا  رة ( ه )٨٥(.) ل أو   وة مر)   ز م

ا    ٨٦(وا(.  

 ام:    ّ ا و ،و    ءع اا   م ()  ذ و

 اءع ا ٨٧(د( .ا  نا   ()  و)٨٨(   دا ا  و ،

٨٩(ا(  )  قإط ردا ا  ذ و .           ،كا ر  (را  

  ّل و أ  ا را ر  ا   ين اا  و .     (دارا) ا 

.ر ن  ّل ا  ،ر اط ر  

 ما :         د ام ّ ،زوال ا و  ل م ا (ا)  ذ و

ا  اا ما ا م وذ �ة ا  )٩٠(  ذ ا    . و (ءا) قإط

 ة اء،     (ون) . و أ ذ  ارد إطق   )٩١(وذ �ّن ا ل   اء

ا ء و  ّ أ  ا )٩٢(. 

 ا    ذ و ،ا  ّا  و : ء  ا ول     � وذم  ءّن ا

ّ  ءل اا م ت، وا  ول اوم ب (ال ا ًأ ذ و .  ا ْر (

 ن ا إذ   ا  ء   و (ا)  رةا  وذ ا ا  

ول ا ،وا ا           ،ا   أن ا  ،ر اظ   ا  

 . ا  

  :   () ا  أ ذ و ،ّا    و :ّا[  E  D

 I  H  G  FZ ] :٢٦األعراف[     ّن ا   ن وو  ا  ))ت    وم  

اف وا وا  ظر ا وا ا  ار م   اء   أمرج                 

                                                
: ب  ،  َرَةرا ث و ودموةى َم ،مى َمَ  م ،و َى زاراوة  زم ردا )٨٣(

  .٢٥٣ز: ٢٠٠٢

)،  ٦٧١) ا  اآن ( اط): أ  ا   أ  أ   ح امري ار  ا اط (ت٨٤(

 :  ،ريدار ا  ،ضا  د( ا.(، ١٤٢٣  ٢٠٠٣ :١٣/١١١.  

)٨٥ ( ،َو  َو ىوةمم  ،  ،دزة  اا :ىَةوامو ر اط٩١: ٢٠١٥.  
)٨٦(   ما زرد :ل د ، يدةزط يروةي و ؤدمو ،ردي  ، ا ٢٩٦: ز١٩٨٢.  

)٨٧ ا ا ،ي اا     أ :ا ح اا   ح اا : (  :وتدة. ١/٣ )أ.(  
)٨٨(  :ّا و َُْ٨٣ا.  
  . دة (د)٨٨/  :٣ن اب:  )٨٩(
)٩٠(  ::ا   ٧٠ دروس.  
)٩١(  :ا ا  ء  ا  ّر اا :٨٩.  
)٩٢(  :ر مم٢٦٨.  



  درا   ا وارد ر د اظ أ وه
 

  

 ٥٠٤                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

(()٩٣( و .  : [{z  y  x  w   vZ ]  :١٣غ�افر[ أّن وا   و  و ذ   ءا

و ن ازق  ً ا ، أن ا،          ط ،د إذن  اء ا  اء

   ا   ا م ،زقرة (      ا قإط ردا ا  ذ و .     ان ف

و  ج اا  (اع.و)٩٤( 

 ن  را :     ا   تا ّ ، أي :  و (ا)  ذ و

   :   ء[  ¤  £  ¢   ¡  �  ~  }Z  ] :ث    ]٢٣ - ٢٢الحاق���ة  ر وذ

)٩٥(. 

  

٥-١/١: ا إ ا  

  ر. وء وار ا ت اا   ا و وا      ج إء ا 

     ا  ا ا  هوأ ّ ا ا ا  ّ و .إ و  ،   وذ   ب: أ 

م)) :ر    أ ِو وا و     ا  ُ أّول ا  ن و أن ّ 

      ((  ن  س  أم إ     إ ار ا  دةا ا)٩٦(    أ و

ل، اُزع،   ا، ا، ا، اْ، ا، ا   ا  ت: ذ ات ا وان: 

ل...ات: . ا ا  و ،اوع...اان، ادراك، اة،    . ات: ا با و

رة...اا ،ا ،ت:. ا فا و ا ،ا ،ال...اا ،وض ، اا و .

ت: ا ،د، ااْ ،ا ،ا.ا...  

ا ا  ذ و)  لا ردو  رَي،  اط  ةر،  ا  ا  ،ةر    رد ،  ا   

ا  ،(اا) فا و ،  َ َا وض (اا و (َ  زنا  ،      قوإط .(ا

  .)٩٧(ة ا أو رة)  ماة ارة أو ماة ا   (موك

  ا ار ا   و:ر  أّن و 

وّن  :ا �ظ اا  دا ،   و و    ا �ا  ء  ا

   ا  أن وا   را ه ه، أو   ادء ارك ا ن ل ور ر

 ان إ ز ا ا  ااث اى، ن          ،  آ   و  اه

  و ،ة اا ا  نة، وا ون إ تت ام        ت 

،ا  ة ً و :ل ذ ا ا   ةطا locomotive     ةط ا و

                                                
)٩٣  ،ا   : ، أ ا ط أ   :آناب اإ  (ا   ،وت١٤٠٥ ،٢:١/٢٨٦.  

)٩٤ ( :َ١٨٥.  
)٩٥(  :ّا و َُْ٨٤ا.  

)٩٦ :٢/٣٠) ا.  
)٩٧( رَ زام زردي زاراوة :ل ،ول  ، يم ،م َ ،م١١٦ز: ٢٠٠١.  



أ  و . .       در ام . . 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٥٠٥                                                          )   ٢٠١٦ 

ا ّ ا ا )٩٨(       رعد ا  م ت ا  ت ءإ ردا و .

 (م ،غ، داس)م  ا  ة ات اا  )٩٩(.  

من   :ام اى وت اا  تا  اضا إ   ا :ظ أأ  دا

 ءا ا أو أّن ا   ء ان ا  ت،  وا    د  د

   (ا)    (جق، اس، اا) ظرة أا ذ و ،)١٠٠(     دا و .

          ّ ر   و ،(ّا) ّ ت اا م  ظ وه ا

(ا).  

  

٦-١/١:  ب اا  

 ا  ّ  ردوا ا ا  ّ ول أن ا  ءّن ا وذ ،ب م

 أظ اؤ واول إ  و  ا  اظ  أء امن وأ و ااض        

ا  و ،ا  فا ت، وب:وا  

  

١-٦-١/١ :ؤل واا  

 ا  (ا) رة قإط ذ و :ا  ا ا اا أوو   او ،ا 

ا ُ ا  اء ا  (ا) رةو ،.  وف اا ١٠١(ا(    قوإط .

  :(بُ)           اراء. واا ا     ن. وا    ب

 وا ا  (ا) رةا رّ)١٠٢( ا طا  ة ؤ)) (زةا) اءا و .

(( ض)١٠٣(    ّا) و ،ا  (ا)  قوإط .      ا  (ضّا)ن، وّا  (اد

  ا ( اب.  و ارد إطق  ( .)١٠٤(اد، ّ ذ ؤل

 

٢-٦-١/١ :ا  فا  

  ا  (ء)  قإط  ، ا     ء اا ّ  أةا

ي )١٠٥(اِا ا َو ، ٌبََ ْ ْ يِا ا  ّيرَض اا و (ن) رة قوإط .

  .)١٠٦(ََ ْ اُْح

                                                
   .١١٤، ١١٣ : د اظ: )٩٨(
)٩٩(  :َ٨٩.  
  .٢٥٦-٢٥٢ . و ا:١١٥: د اظ:  )١٠٠(
  ظ اا  ء ا) ع إا  ظ اا  ا   (بّا)و ، (ا  با   

.ا  
)١٠١(  :ا و ا  :٢١٦، ٢١٥.  
)١٠٢(  :ّا و َُْا :٧٨.  
)١٠٣(  :وا ا  ا ٢٢٥.  
)١٠٤(  : :ا   ٥٩دروس.  
)١٠٥(  :ّا و َُْا :٧٨.  



  درا   ا وارد ر د اظ أ وه
 

  

 ٥٠٦                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

  ا   امت: ٣-٦-١/١

            دظ اّن ا من أما         ىظ أل اا إ  ام

 ()  قف. وإطا وع وا   و ،  (را)  ذ  ،دا   

 ،  اء ا. و     ا (ر)  الو  اْل و اف  اأة ا. و

 قإط     ز وء اا  ()    )١٠٧(.        ا ا   ردا  و

)  يا  ) ل اا  لو ،(ء   ةط)  ر).  وم    (ُ

َ  و  رةك      ول      ،(     )وَ و  و    ارة ا، و(

  رة واة).

  

  : اال ٤-٦-١/١

  اظ   ّ ال م وف  أو ا أو ط، ((و  ا          

 )١٠٨( ال))  اال دة أن  ا، أو أن وي ا و  ،ي  ا، و د      

: ّال إن او  

 

١-٤-٦-١/١ّظ اا :  

  أو      و د  ل أ  ،زراءا ر ما ا وا   م (ا)  ذ

  ا  ( إءة اا ا ا           طمة  (رد إطق وو ا  .)١٠٩(رس اب

ا  ا   و  افرا  ت    م  ،)١١٠(.  

  

٢-٤-٦-١/١ :ظ اا  

ا  ذ )  رد  ) اوب. واا    (عا      (ا

  ال. 

   اة إ اّل واّزاظ : ٣-٤-٦-١/١

وق ا ةا دب      وذا  ه أودورة ا �   ظأ م و   اا  أو 

¯   °    ±  ²  ³   ]و ا  اآن  (ا)       .ا  ن اظ ا ّ  اض

 ´Z ] :ادي   ]٤٣النس��اءأو ا ن اا  و  ،ء اا  )١١١(. ا و:ل رد 

                                                                                                                                                   
  . دة (ح)٥٥٨/  :٢ن اب:  )١٠٦(
)١٠٧(  : :ّا و َُْ٧٩، ٧٨ا.  
  .١٠٨د اظ:  )١٠٨(

  .١٢١) : د اظ: ١٠٩(
)١١٠(  :ر مم٧٣٦.  
)١١١(  :ا ا  ء  ا  ّر اا :٦٨.  



أ  و . .       در ام . . 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٥٠٧                                                          )   ٢٠١٦ 

    (دة و دةط) ول: (و)،   (رو) و(ودة)،   (رو) 

  .)١١٢(اّل واّز

  

 ٤-٤-٦-١/١مما  ظ اا :  

    ذ و ،ه ا  ظ دا م ع إذاأ ر ان ااض، وت وا  ا 

  اأ ّأ ّم ت�ا  (ام ،رو  ،با ،) ت قس.إطا ا و ل دةردة رد)

  لن. وطض ا  د (ض اا) :   وندةر دوم         (ما  وجا

  ات.

 

 ٥-٤-٦-١/١ّا   ت اا :  

 و ا وا ء اا    ضوا  أو م )١١٣( ،و  ذ  ًوا 

   :ا ا  ة رات  أط  آمت اا [ ´  ³   ²Z ]  :٢٢٣البق�رة[  [   j

 n  m  l      kZ ] :٢٣النس���اء[ [  ¸  ¶  µZ ] :٤٣النس���اء[   [    &  %  $  #  "  !

 'Z ] :١٨٧البق���رة[ [  <  ;Z ] :١٨٧البق���رة [ [  6  7    8Z ] :٢١النس���اء[   [  Q  P  O

 RZ ] :٢٣٥البقرة [ [  ^]  \  [  Z  Y  XZ ] :٣المجادلة[ .ا ا  ت و ظ اه ا  رد

(زةر،    ا ا  او، وإطق  (رَ)  ا ى اط  ،ل: 

 ا أة، وإطق رة        ا (ش، زَى)   ا ، وإطق   ك)

    ادة.( داون)  اأة ارة، وإطق رة (ؤش) 

  

٧-١/١ :دوا ب اا  

  ، راتة و ظ نو ا  دوا ا      ،ا)  ة رات ك

         ،ا ر ا  (ا  ،دةا  ،ا  ،ا  ،ا 

   د اا ،ا  ،رىا  ،ا ) رات و      م ا (اد اا ،

       ة)١١٤(            (يأ ، ،) وف اا  ر ا ظ اا و .

ب اا  ١١٥(و(  قإط ردا ا  ذ و . (ش) ا ()  ذة م

    و ار، ّ ام د    ااط اي            رت أا

  .)١١٦(او وازره

                                                
)١١٢( مر رَم ردي :ل ،اودة  ،  ماوةو يم ،ردؤ َم ،٦١، ٦٠ز: ٢٠٠٧.  
  .٢٦٣ ا: و  .١١٠، ١٠٩ : د اظ: )١١٣(
)١١٤(  :وا ا  ا  :٢٢٤.  
  .١٠٧د اظ:  )١١٥(
)١١٦( :ر مم١٨٠.  



  درا   ا وارد ر د اظ أ وه
 

  

 ٥٠٨                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

  ى ذم ر اتاا  ًوا     ّ ا رت امب اّن أ وذ �دا

إ ن دا   ،ظ ار ا    ّن رواج �ارات ار اا    أ إ 

      قوا ،"اا ّ"     توا  )) :  ا  ،ء

 .)١١٧("))دم "دار ا"، وا ل   "دار ام" وار     "اّت       

(دار ا) ا   ّو (لا ّ) اتا    ًأ ذ ١١٨(و(.  

  قإط ا  ر اا أ و ()    ّل ا م  ،ات اا  

 سع ان ا )رة ()١١٩ قوإط .       .را ر زو  (وة اا 

و. ون اا    (ارا   ار) رة قإط    

  

ما ا  

  :  ر د اظ٢/١

 اظ، و ا      ّ ا اول  درا أّن ك أب وا ة ودة وراء ر و    

 ،  را ا ىم ا ه ا  لا ّم ر     اا  ان اا ّا 

  ( (ة ا)    ٣٢١ا، وا   وا  أ ا اة،  ا در (ت

  (    ٣٢٢ان (ب ارات) وذ  ط   ار ا، وأ  اازي (ت  

رس      (ا ا  و ،ء ا ا ر و ظ اا  ذ  ( ت)

  (ا)   ان (ال  أل أء   وأ  ) وأ         ه) ٣٩٥

  اوف (ا)  ب ّه       ّ  (ث  ذ       ٩١١ده، و اط (ت

       ةو  لا اأ  ما ا  ء اد ا  و .(صوا ا )

  اب  ا وا، ووا ا  ل اط  ارات ا  ا ال.

 أّن  ا ظ      وت اد  ا ما ا  ا     رات ك)١٢٠( ،

وّ ّون وّن   ، ا  ا ار اي ث ت و ه،        

: اا ا ه ا و  

  

١-٢/١) ا ر :Meliorative Change(  

))  أو  ن إ  أو د م ن  ا ا ك   أّن ، أي)١٢١())و  ظ ذاتأ

 أو  ند ا  م  وت راد ل إ.  

                                                
)١١٧ (ر م١١٤: ا.  
)١١٨(  : :ا   ٥٩دروس.  
)١١٩(  :ر مم٨٣١.  
 ا  لأ ،ر اا  :ه ا .ا ا ام ،ا ا  ، 

)١٢١ :ّا و َُْ٨٥) ا.  



أ  و . .       در ام . . 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٥٠٩                                                          )   ٢٠١٦ 

 ل ذو )لر(  ،َا  م  م  و      ل  فُ   ا ر  اا  و 

ا  ).(  

و     م (ةا)ا ا            م ا ا و ،ا  يا ا  

ف اأ   ة وا  ل ا أ  .  يل ا  ط : ةا"

ا   و ،و  أط ُ ، ا  ا ، ا          نع ا  ،دا

ا :ا و ، إذا أ َُْ م و ،  ة: ا". )١٢٢(  

ذ و     لرMarshal   ما      د  ا  م ا     ا ت دّ ،ا

 ا ا ا  م توأ   اا أو (ر (ا ط )   و ،

و ارد  ا    ا ا ا ، أط  إن   )١٢٣(وات).

  د   نرد ر.رزاما  ال  

، و و ا ُ  ا ا  اث، و           ا  ُرذال اع ) أ و ا)َ و

١٢٤(ا(.   

و ر ا  (ارة)  م  ا    ا اة ع،  ء  اآن     

 ا [ ih  g  f   e  d  cZ ] :رت       ]١٩یوسفّ تاوا ا رت وّ و

ما ا   ١٢٥(د(.  

 ذ و   ع ا     ل م (شا) )١٢٦(        ،ءت ا  رضا   أو ،

 .ا ا ا  عم  ل أ  

، وّ ف ا      )١٢٧(و ذ  (ا) وا  اب ا اي ُ وُ وُ ن  

  . )١٢٨(ا و ّل  أ  ه ا  اب

 ا ر و        ن ارع، واا  و   ا ّاا   م  (ا) 

ب اا و و ا    ١٢٩(د(.  

ا ا  ذ أ و  رد(خ)   م أةة اان ، وأة  اا  

١٣٠(ا(.  

  أ ذ و(ل) .ة ا  ا  م ،ا  ة أوا ا  ا  

                                                
١٢٠٥ ،( :  ا، أ ا، ا ، اي (ت ) ج اوس  ا اس:   ّ  ّ اّزاق١٢٢(

  .١٢/٤٠ :  ١٩٧٣ ١٣٩٢ي،   ا، (د.)، ز
)١٢٣(  :ّا و َُْ٨٦ا.  
)١٢٤(  : :ظا ١٢٢د .َُْوا و ّ٨٦: ا.  
)١٢٥(    تدرا :ا ٢٠٩، ٢٠٨ا.  
  . دة ()٣٣٨/  :٦ن اب:  )١٢٦(
)١٢٧(  :ح اا :١/٤١) دة .ل.(  
)١٢٨(  : :ّا و َُْ٨٦ا.  
)١٢٩(  : :ا   ٦٦دروس.  
)١٣٠( واممز : وف ،ح  َ،  ماوةو يد ،ردي يم  َو  ، ١٢٩ :٢٠١١.  



  درا   ا وارد ر د اظ أ وه
 

  

 ٥١٠                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

  أ ذ و (ا)          نأو ا ًش ذب واا ا   م ا )١٣١(  ّ ،

  ّرت د    اف.

  ذ و)(رس            ر د و ، زنس ا ّو ا  م

  .)١٣٢(ر  أو ذو م  اس

  

٢-٢/١: ) اروا ا اPejorative Change(  

 م ت ك أّن ذ اتذو   مه ا  ة ا  ل و أ و     ه ا  

ا م  أن  ة  إ و     ا  ر ا ل ظ اا   وذ . 

.دات واوا دوا داروا وف اا  ل، أوة ا ع أوا  .ا..  

   ااردة  أّن أ ات  ا  د  م  اظ:و   ل ا

١- .و ا اا    ا و ،ا  ظ اا 

٢- .ّ ا م ة إّب اوا ّا  ةّظ اا و  

  و ذو ا)   :   (شا)  ل آن اا  ا  ([ Å  Ä

 ÈÇ  ÆZ ]  :ه    ]٢٥٥البق�رةو ا  عا ة أو اا    ن أا ّو

 سا ّ١٣٣(و(.  

           ،ا  ت ا ا ّا ا ا ا ا  لا  مو))   د ا

 رت ا: أ رك م  يه اا ١٣٤())ا( .  

ال اء دمم    ،م  ا را  وا  اس  ود   (( ا : ذ و

وااء ن آم ون ا، و ء ا  ط وأ أ ا، و   ار      

  .)١٣٥())وو  وأ  اّر

      د ا ّ ،ا  ون ا  و ()  د  ت اا و 

(ر ا ا) ا ا  شّاب اا  دة  )١٣٦(.  

م ّ  أء إ   ّ وم  اظ، و ور ا    ا اظ و ه

 ،وا ة د رام ول وأدى إا ل ارة  لء، (طوا ا  ل ن ،(ا   ء 

                                                
)١٣١( مر امان د )م    ردي :(د ريرف، م اوةيو ري رن، زامرد يم يراس، دةزط َو ،

  . ٦٠٩، ٥٩٧ز: ٢٠٠٧
)١٣٢(  :ر مم٥٦٣.  
)١٣٣(  :ظ:  د١٢٠ا.  
)١٣٤(  :اث اا  ا ا ٦٢٥.  
)١٣٥(  :ّا و َُْ٧٥ا.  
)١٣٦(  : :ا ا   ت٢٠٩درا.  



أ  و . .       در ام . . 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٥١١                                                          )   ٢٠١٦ 

  ا ا �أزوا ُ َل ار )) عأ أ ا ل: أط ؟(()١٣٧(   ا و .

ه ط ا ل رقا  ُ)١٣٨(.   

  رة، إا  با و (ها) ل دام ذ و         ،وا ا وج إا ا و 

)) :ا ل ا      ها وإ ا ا إ ه إذام      ا  و

  ف وره واا  ا  ار أيا  ه ١٣٩())ن(.  

  م (ا)  ون وا  ارا اب ووا ١٤٠(ا( م  ن أوا ،

.ّ م    

          ا و و ،أو   تا ّ لا  ا   م (ا)  ذ و

  .)١٤١(إ در ا اال         ا 

أن  (ا) م   او ام ر ازراء، أ ا  ارس أ        أ ل ذ و

  .)١٤٢(أو ا أاب ادارة

ا  ه، إذن ا اب، أي ا ا  :ل ،(ا)  ا ا أ و وا 

 ا   ّ  آن اا   ام  د ا ّ ،ا )١٤٣(.  

ا  ل  ا ّ ،را  ا   م  أ (ا) ١٤٤(و(.  

ا اة، و ا د أ     و امل ا  (اء) ا م  اأة 

  .)١٤٥(ا ا ر ن أو اأة

ا ا  ل أ ّ ،ةة اا  ّل م (را)  ذ ١٤٦(و(.  

  ت د ّ ،ا  ا  ّل م (ا)  و     وإن ا  

  .)١٤٧(ا

و ذ أ إطق  (ا)  ا ام ارج  ود ا، و  د ا ل:         

ج وم رع، أيا )١٤٨( ))ْ :َِْ ِْ طا َََِ ذاُل إَ ُبَََوا َ ِْ طا َِْ(()١٤٩(.  

  ذ و (دا).رة اا   ا ر، وا   م  

                                                
)١٣٧  اب، دار اا   : ،يح ا   :ري وا ا  ا (– ،وت١٤٢٣ ،٢  ٢٠٠٢ :١٣٢/ ٤.  

  .١٢١) : د اظ: ١٣٨(
  .٢٨٧: ١٩٤٩ ،٤اة،   إح ا  ا: أ  ب  إق، : أ   و ا  رون، دار ارف )١٣٩(
  . دة ()٣٢٤/  :١٠ن اب:  )١٤٠(
)١٤١(  و َُْا :ّ٨٦ا.  
)١٤٢(  ::ا   ٦٥ دروس. 
)١٤٣(  ::ا   ٦٥ دروس.  
)١٤٤(  : :ّا و َُْ٨٦ا.  

)١٤٥ ( : :اث اا  ا ا ٦٢٤.  
)١٤٦(  : :ّا و َُْ٨٦ا.  
)١٤٧(  : و َُْا :ّ٨٦ا.  
)١٤٨(  ::ا   ٦٦ دروس.  
 . دة ()٣٠٨/ ١٠ن اب:  )١٤٩(



  درا   ا وارد ر د اظ أ وه
 

  

 ٥١٢                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

 و )  ر(ديرة ر  رة زة)   دير ار، ر رة    ديرس ر (    ا  م

 ا    رت د ّ ،ةلا   يا ١٥٠(ا(.  

  ذ و (ر)            ت د ّ ،ّ د أ   ر وا    ا م

زو  ن أو اا ا  نا )١٥١(.  

)  و  اوَ    د ا (د اا رس ا يا  أو ا

أو ا ا   م و أ   ،وا   يدة    ا و   يا

  .أا د أو       اة أو اوع

  و)          ا   نا و ، د أ    (  ا   يا

.ما ك واا    

  ذ و (ك)   ا ا ا   نا و ، زنس ا  م ا 

ً١٥٢(أ(.   

  

٣-٢/١ أو ا  : )Narrowing of Meaning(  

وأ    ال  ّ ّ ُ أو  اس ّل    ا  ُوِك ت  وا 

  ّل ص  ت أو د  أو  عم  د.  

ّا أ  (ا) قإط ذ ١٥٣(و(  م أّم  ،   ،و  سا   

ا م  ا  ء ))ر وة  ّر          ا أ  ه ا  إن ا

  .)١٥٤())ارض

و ذ  (ا) م       ل ذ   اظ ا ات  ء ا،أو

 ةا     ّل  ت د ّ ،١٥٥(ا(.  

 ل ذو ا  كا  م)و )١٥٦     و ،ا  كإ م � َّْ ل

  ا  :ذ   [ 3  2  1  0  /     .  -  ,   +Z ]:٢٦مـریم[   

ت   واة ا ورت  ة ا� و اك  ا وااب و اات 

 )١٥٧(. 

                                                
)١٥٠( واممو  .١٢٩ :ز  مردي ز :ا  ا ،زة  رط ،دووة  ماوةو ري ررد، زام يم ري 

  .١١٥ :١٩٧٩ ا، زامري،
)١٥١(  :َ١٠٠.  
)١٥٢(   ما زرد: ٣٢٣.  

)١٥٣ا  : ( : ا، م    دابة، اا )د.(، )٣٥): ت.د.  
)١٥٤( ا  ٦٣/ ١ا.  
)١٥٥( :ح اا : دة . ١/٢٣٧(ر)  
)١٥٦(  : :٢٣٦/ ١ا.  
)١٥٧(  : :ا ا   ت٢٠٦درا.  



أ  و . .       در ام . . 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٥١٣                                                          )   ٢٠١٦ 

  و  أ ذ    إ ا  ا ا  ،ْا  م إذ ،ا  اا ا 

)١٥٨(.   

وأ ا    ت ارض وا أي   اس و   أ  و،(            .ة ةو(

   . ظ ا   أ ،ل: وظ ة

و ()  م   اع اء    و، و اّ  د ع         

 اء١٥٩(ا(.  

ذ وً رضا  ا  ا  أّم  ، ا  (اديا) قإط ًأ )١٦٠(.  

)  ا  وا( :بن ا  ء ،ا أ   م :))ُلُ ٌُِْن   :َو ُِْْا

َ َِا  أ َُْو ،ِد      واَُا ََْ ْأ ،َََو  ُا َ ،ِن ا ُِْا اََ َُْ وإ ،ِا

 ُ َِ َْ ء وأ ََِِا َِ     ، ا وِ ِ اُ ِبا ُْ َُُ  ،ِبة ا

و  ا ا ،رت ا  ا  اس  )١٦١(.))ُما ِِ َُِد اِ أْوطوإن 

ا ل ام  ،د   و ،  أو   ااأو ا ،ردو ،  

 اا إ   (ا)  و    ي واا ن اا  د  ّ ،

ا )١٦٢(.  

((   )) ا  هو ، ا   يء اا  (فا) قإط ذ ١٦٣(و(.  

 وان ت د    و ذ أ  (ى) و(ع) م ن  ()  أي دل  ى      

 ام ا ء وا د   ما وام  ء ودىا    و)١٦٤(.  

و ارز   اد     )١٦٥( (ا)  ا       ا ا      و ذ   ان   

١٦٦(ا( .  

 ا َ  ن آ   يا ن اا  ُ)١٦٧(    و ،َ وأ َ دل أ ،

 .  دن اا  ُ ل أة ا  

اا ا   ُ  ءا  أ أن ا در ا  طا ١٦٨(وم( .  

 ا  (ا)  ذ و     ع وا  وف    نوا ، ا   م

١٦٩(أّول أ(.    

                                                
)١٥٨(  : :١/٢٣٦ا.  

)١٥٩:ح اا : ( دة. ١/٣ )أ.(  

)١٦٠ :اا  : (٢٤٥.  
  . دة ()١٢٠/ ١١ن اب:  )١٦١(

)١٦٢ا  ، ر أ :ا  (   ،ة١٤٣٠، ٧ا  ٢٠٠٩ :٢٤٦.   

)١٦٣  ( :ا٢٤٦ا.  

)١٦٤ :ّا و َُْا : (٨٠.  
  .١١٩د اظ:  )١٦٥(
)١٦٦( ا  ر أ  :٢٤٦.   
  . دة ()٥٩/ ١٢ن اب:  )١٦٧(
)١٦٨(  : :٣٣٢/ ١ا.  



  درا   ا وارد ر د اظ أ وه
 

  

 ٥١٤                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

  ذ و)ا(         ، ابز ا و ُ  ُ   ُ م ل    ا   :يزا

))اُ: ُِْ مُْ  َُ ََُ يِ١٧٠())ا(، ءا  إ ُ  وأ ّ)١٧١( .  

 ب ا ة(وا( ، ءا  ّا  م ا :  ذ   و [  q

  xw  v  u      t   srZ ] :أي (( ]١٠٣التوبةموط   ؤك١٧٢())د( ،    ُ ء او

  .)١٧٣(وال ا   ا  أوت د ا، وأ   إ  ة ا اال

)  ذ و             و د   و ،  دة ّ   م ( 

  ا اد اا   ١٧٤(أ(.  

      ظ اا  ذ و ا)    (اع           واأم    ا    ن م

              ا  ةا ا    د  ردا ا  و ،ا

  ط ا ال.

  أ ذ ا(و(    م د  ّ ،توا ءة ا  ت اا 

 ا  ن١٧٥(ا(.  

  أ ذ و)(         ل أو ان اا  ّل م ا  ّزرق، أن اا  ل ا

ء اوأ ا  ءر واب او ا )١٧٦(.  

  

٤-٢/١)  أو ا  :Widening of Meaning(  

ا    )(widening ادهأو ا  )extension(  .  ص إ   لمث ا  

  ان   أ  د ا ا م  ُ د، أو مع ، أو    ، رة أى 

  ت  أو ، ا  أو ، ادأ   وذل دام         ص اا

 ،وأ ّأ  إ  ج  د او    أو  إ    ا ،      و  مأ 

ك ار اإط.   

      م ا   أ             ّ  ،  ة أو م ا  أن ا 

ن م أ ّ   ُ رت)١٧٧( .ذ  أو ّدرا   ن  لم و ،  

و ذ  (رُ)  م ّل  ارب اي   ر   ان، و  ر         

ا ا  نل ا ١٧٨(د(.  

                                                                                                                                                   
)١٦٩ ( :ر ا وام.  
  . دة ()١٢٠/ ١٢ن اب:  )١٧٠(
  .١١٩د اظ:  )١٧١(
  .٢٣٥/ ٨: ا  اآن )١٧٢(
)١٧٣(  : :ا ا   ت٢٠٦درا.  
)١٧٤( رَ زام زردي زاراوة: ١٥.  
)١٧٥( زام َ َ  و وا َوةام: ٨٣.  
  .١٨٢ :ز٢٠١٠ ،رؤذت  و َمي  ، دزة  ،وا: ر و و وازي )١٧٦(
)١٧٧(  : :٣٣٣/ ١ا.  



أ  و . .       در ام . . 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٥١٥                                                          )   ٢٠١٦ 

رؤ اع  ا، و د        و ا (ا)  م   ا و ا اي 

  .)١٧٩(، ّ أ   اؤ ادراك واغ

   أ )  م إذ �(ا)                رْت ا   ،(ا

  .ااب

  أ ذ و(َِاا): ))    ا ز أي ( اَُر ) م  ا ا   

        ا  هر ا  أ  وأم  ا  ا  ا  م  ا  ا 

ا  ز اوأ ا ا    ّ  ١٨٠())ا(.  

) ذ روس)ا ّا  يا : ،          ،م    د ةا  ا  أن و

  ي، ووا ا  و  يا ا  ل ا ا وأ      

ذ رات، و أو  ر أو  رهاءه أو ا ون.  

          ء ا ل ردا، و را أو ء ل (ا) قإط أ ا  و

  لا: )) ًرد ء   ء أي دتا   ا و  رتء      ا وا   إذا  

  .)١٨١())اًر

         دا   أط ّ ،  يا ا   م  (اويا)  ذ و

  .)١٨٣(،     ّ ّ راوي ا وراوي ا)١٨٢(اء

ا وِرة وَرة: أ. َو   َواُ ُاُء� َو ،ًَ َِ َُ ََ ْال َوا ُِ ا (( او

ِِ ََْا ِ َسن اَن: إُِ َل مأ َّ ومََُو َُْ ِمََ يأ ًَِ  َ ُُُِْل اا َُا، َوَ 

اء .)١٨٤())ا : ،ىأ دو   و ا ا : ا رت او.    

 ّ   ا  زوج  ،ا م أو      و ذ  (أ   ّ ا ) م   اأة 

 زو  يا وا  زوج  أة اا   )١٨٥(.  

             د ام ّ ،دجا  دا  وأة أو اا   م (ا)  ذ و

     ن أن  ا   ىة أّ د ام ّ ،ةأة اا  ن أن  دجا

 د م  اة، وأة ااا )١٨٦(. 

                                                                                                                                                   
)١٧٨(  : :ّا و َُْ٨١ا.  
 وج و ا  ث ةظ  ا   ازاتر أو اا ءث أما ا   ثو ، اا   ب وا او

 ا  أي و  ث غا.  
)١٧٩(  : :ّا و َُْ٨١ا.  
)١٨٠(  :ح ادة. ١/٢٣٢ا )ر.(  

)١٨١:ح ا٣٧٨ ) إ.  
)١٨٢(  :ح اا :دة. ١/٢٤٦ )روى.(  
)١٨٣(  :و م درا ا  :٧٧.  
  . دة ()٣٧٠/ ٤ن اب:  )١٨٤(

  .٢٣٩/ ١٢ ) : ا  اآن:١٨٥(
)١٨٦(  : :ا   ٦٩، ٦٨دروس.  



  درا   ا وارد ر د اظ أ وه
 

  

 ٥١٦                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

) ذ ابوا(  :ل :ءا  ب: أي أوا ،وأ ))   ب اوأ ،ا  ا

أ :أو            )١٨٧())ا ، ا ا  ا  لا   إذ �أو د  ا وأ ،

  رأ  و ،ر اا    رعا  ءوا ا  ظع اأو   ام ا 

 وط ردة از.  

  ذ و        م ا (سا)  ، ب     :آن اا  ا او [ PO  NZ 

 ب و ،ل:  س ، أي  ف   ه ا   ُ  ةّ  ]١٧٧البقرة:[

)١٨٨( .  

  .)١٨٩()   زةول ذ إطق  (ارد

  نا د و (ا)  ًأ ذ رة أو        )١٩٠(و أي   وأ د ّ ّ ،

دامل ارة واوا د ان وا  ١٩١(د(.  

(ا)  م (ل) رة ذ ١٩٢(و( .(ا) رة  ّل أ    و 

و ذ . )١٩٣())اء ر إن  ء وْرداأ ارد إن ((و ذ  ذه اط م  ا أن 

 :  [  ih  g  f   e  d  cZ ] :١٩یوسف[.  

        د ام ّ ،زوال ا و  ل م ا (ا)  ل اام و

  اا ما ا م وذ �ة ا ١٩٤(ا(.  

 :ة اا  در ل ا))ام ط  ر   ا ط أ ١٩٥())ا(.  

و ذ أ إطق  ات ا م . وم    اص  أص اا           

  .  ( ة )  إط   ع

  ذ و)   ت إ ا (   و ( س) نوة اطأ   ا

     ط ا   و  راطا ن ذ . أو  ه    ا ا ا

 ا ،ل: (      ا ا، و  ا ور ا    ادة ا ى         

 و ،ا ا  ادو   و .(    ،ن وط   ونم      

ا     بو    )١٩٦( ط   ن و ،)١٩٧(.  

                                                
  . دة (ب)٥٤٧/ ١ن اب:  )١٨٧(

)١٨٨ا   دروس : ( :٦٣.  
)١٨٩(  :٢٥٨ا.  

 . دة (ز)٣٥/ ٢) ن اب: ١٩٠(
)١٩١( :ا   ٦٤ دروس.  
  . دة ()٩٠/  :١٥ن اب:  )١٩٢(
)١٩٣(  : :٣٣٣/ ١ا.  
)١٩٤(  ::ا   ٧٠ دروس.  
)١٩٥(  :٣٣٣/ ١ا.  
  .١٢٠د اظ:  )١٩٦(
)١٩٧(  م درا ا  : :٧٨و.  



أ  و . .       در ام . . 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٥١٧                                                          )   ٢٠١٦ 

ا  ذ أ و   رد) وم(            رت دّ و ، ُ ين اا   م

 و   نا  ،ا واا  دةا ا ذ و  ر  ا ا

ا...ا ا و ،زل واوا رااء او  ر ١٩٨(و( .  

و  ذ (نم)       ًأ ر ا   أ د   و ،ا  ا 

.ا  ل  ن :ل   

  ذ و(امَ)       د   و ،     م

و  ١٩٩(إ(.  

  و(ث)  را   م)٢٠٠(. رأو ا ا   ا ّو ،  

  ذ و(ك)     ،ا ا    د  و ،و أ  ءا  و

  أي أزور  ر . )دة ر ك( ل 

   ذ و(َىط)  ةا)  ة  تن اا و ،  ل وا   م

(أو ا دأو ا ا)٢٠١(.  

  قإط ا  و(ج)    ِا   م و ،  لم رة و  

  .)٢٠٢( ا أو ا  ا ا ا

  

٥-٢/١) ل اام :Transference of Meaning(  

 مأ ل د  ا  ة ا د د إ وذ    وا     أو

  د   ه     رئ، وا ا وا ا          اا    لما ا  م

وّ  ال  ه اا  ا اول  اب ا  ول ر         – .اة

   امل  دل ان أو إذا م  ن   ا واص " ااد  ا ن: ((

 امل ا  ا إ ال أو  ا إ ا أو  ا اا إ اء ال  إ، أو      

."و ..ا ء اة أا    اط  ل اام"Metaphore "  رةا" 

Synecdoque"أو "ا  ق اإط nymie"Meto أو "  ز ااCatachrese " زا

ل إء ا د او   ه أو ا  ا...٢٠٣())إ( .  

و ذ  (ر) و   أء ان، ّ ات ا ت أى، ل: ر اس: أي     

  .)٢٠٤(وا، ور ا: أي ه، ور ا: أي ط ا أو اطل 

                                                
  .٦٠: َم مَ، زامي  ،ن  :ردي زاراوةزي )١٩٨(
)١٩٩( واممز مرط ) و و دووة َ ( شون و مرو، م  ، يم ،رة َو ،٤٣٧ز: ٢٠٠٩.  
)٢٠٠(  :ر مم٢١٣.  
)٢٠١( رؤ ر  دةودمم امز :ري ؤذانرم و، يرا، مي دزام    ،روةردة ٧: ٢٠١٤.  

)٢٠٢ ( : :بن ا٢/٣٢٦.   
)٢٠٣(  :٢٥٦ا.  
)٢٠٤(  : :ّا و َُْ٨١ا.  



  درا   ا وارد ر د اظ أ وه
 

  

 ٥١٨                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

          ا ُ :ل ،ء أو   ّل ه ا ّ ،أس واا  و و (ُا) ذ و

 فأ  لا ُو ،ء: أي أو٢٠٥(وا(.  

   )  أ  (ا)  ل اام و   ((وا ع واا))آن    )٢٠٦ا  ا او ،

:ا [   )(  '  &Z ] :٤٦األنفال [))  إّن :ا   يل ااَُُْا َوَُْ(()٢٠٧(  و

    ر   ا  ،راا  ن  :ن ،رمق واا  ا  نا

)٢٠٨(.  

ا  م ا ا  او   أط ّ (ْا َُْ)و  ))    اءا  رةا 

 ّ  ص عم   إ ص عم  ر  اء ا٢٠٩())أ(.  

  .)٢١١(، و  ا ّل  ا اات  اب)٢١٠(وإطق (ا)  اب

 ّر     )٢١٢( ))ِْ اِي َُُْج َ رأس اَِْد َ ِ أ و ذ أ ً (ا) م ل ((

  ُ. ا ذ   

         أّو  د واا ل: أم ت دا ّ ، وفا ا  ا و (ما) ًأ ذ و

 ّء اا :ا أم و ،أم  أّول ا أم  ه، واّ٢١٣(وأ(.  

 ًأ ذ و( ا )  ك   وة اوا  ّ     ))    ا     د أداة ذات أ

ا   ول (()٢١٤(.  

    :   () ا  أ ذ و  [ I  H  G  F  E  DZ ]  :٢٦األع�راف[     ّن ا

    و ن و ا  ))و ف وات ام       او ر اظ  وا

 رجأم   ءا   م را  ٢١٥())ا(.  

  ا    (ا)  أ ل ذو)٢١٦(و ،   ا         يا و ،ا  ء آ

ا    ا  ا  ٢١٧(و(.  

                                                
)٢٠٥(  :ُار وام .  
  . دة ()٥٢٠/ ١١ن اب:  )٢٠٦(

ه)،  :ا         ٣١٠ ا، أ  اي (ت  :) اي( )  ان  و آي اآن٢٠٧(

ا ا   را  ار ت اراث واا   ون دار ،  ا   ،ة١٤٢٢، ١ا  ٢٠٠١ :

١١/٢١٤. 

)٢٠٨ :ا ا  ء  ا  ّر اا : (٧٠.  
)٢٠٩( :ح ادة .١/٦٨ ا )ت.(  
  .١٩٨ار اي:  )٢١٠(
  . دة (و)٣٩٧/  :١٥ن اب:  )٢١١(
)٢١٢(  : را٢٥٧/ ١٠: م() دة .  
)٢١٣(  : :ّا و َُْ٨١ا.  

)٢١٤ اإ :ا ت، ) اا در ،أا  ، :(د.ت) ،(.د) ،ةة، دار ا ا ا  : ،را  

  ).ك( دة .١/٥٠١

  .١/٢٨٦)  إاب اآن: ٢١٥(
  .١٢٧د اظ:  )٢١٦(
  . دة (ذ)١٧٢/  :١٣ن اب:  )٢١٧(



أ  و . .       در ام . . 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٥١٩                                                          )   ٢٠١٦ 

  ذ و       (ا)و (ا)  ّل ه ا ن، واء اأ  وفء اا و (ا)

وا ا و  ا د ا ٢١٨(وذ(.  

)) ذ و : ُا، ََ ه إذا َد  (()٢١٩(.  

 ذ بوا  ء با . ءوا)٢٢٠(.  

   ت اا ّ ،ا  رك ارة اا ر ةّ  و (دا)  ذ و

 رك و (ن دا) ل ن٢٢١(ا( .  

    نة ا  ا ّ ،ا  ركُت و و أ  و (رخ)  أ ذ و

  .)٢٢٢(أ رخ و رك  ل

و ذو أ  قإط  ًد أةا   (را))٢٢٣(.  

ٌء ورَْ ي َ ا�ْ َوَِ: ر       (( ، و  ا.)٢٢٤(و ذ  (ا)    ارب

  .)٢٢٥())وٌَْد وُوِ  ان

 وا  نا   () )٢٢٦(    ا  دا ا  و ،)٢٢٧(    ًأ ذ و .

    :   ء  ا   تا ّ ، أي :  و (ا) [  �  ~  }

  ¤  £  ¢   ¡Z ] :٢٣ - ٢٢الحاقة[  ث  ر ٢٢٨(وذ(.  

        وة اا  (و)  قط   ءا  ًأ ذ ٢٢٩(و( .    وذ

وا ا ا وإ ،ا  ا  ا.  

 ل دام ردا  و (ر)  ل دام  ت، واما  عم   م 

 نا    ت   ذب ر  ء أوا   يا ا     أو 

.ا  ءا  د وذ ،(سا) ا ّ  

   و (و)       د  ّ ،طي واا  و ا  ل م و أ 

 ل  ،   يل ا ر   (و َؤظ) ل   ٢٣٠(أي(.  

                                                
)٢١٨(  : :ّا و َُْ٨٢ا.  
)٢١٩(  :٣٣٤/ ١ا.  
  .١٢٧د اظ:  )٢٢٠(
)٢٢١(  :ا  ١٨٥دور ا.  
)٢٢٢(  : :ّا و َُْ٨٢ا.  
  .١٩٩ار اي:  )٢٢٣(
)٢٢٤(  : :ظا ١٢٧د ا و .  :ر ٢٤٨أ.  
  . دة ()٥٠٦/ ١ن اب:  )٢٢٥(
)٢٢٦(  :ّا و َُْ٨٣ا.  
  . دة (د)٨٨/  :٣ن اب:  )٢٢٧(
)٢٢٨(  :ّا و َُْ٨٤ا.  
)٢٢٩(  ا   :ر ٢٤٥أ.   

)٢٣٠ () ،مَ  اار وةيدمو ث و يم ،  ،ا ريؤذان مردي: ر زين و زاراوةز مر١٨٥): ٢٠٠٧.  



  درا   ا وارد ر د اظ أ وه
 

  

 ٥٢٠                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

  ذ وم)  ا  أ   ر د  و ، ا ا  م (

  وا   و ال.   ا أو ا  اى.

  أ ذ ر(ودة (ا             د  ّ ،  يل اأو ا ا ا 

)   ا د   نا ١٠٠٠٠$ر أف دوة آ ()٢٣١(      د  د وذ .

.ا  

  و  (ط)         )   ر نا ة، وا ور  ا ١٠٠$   .ر أدو  (

.م   وا  

)  قإط ذ خو      و .ا  و م  د ان، وذن ا  (ا 

 )  م (ا             ت اا ّ ،وراءه اا ُ   ل

ا...واا ب، و٢٣٢(ا()  أ ذ وة. ور            ّل و أ  م (را

  ء ّ تا ء، وا٢٣٣(ا(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
)٢٣١ (َ: ٩٣.  

  .٢٤٦-٢٤٥و َى زاراوة  زم ردا: ) ٢٣٢(
)٢٣٣(  :ر م٢٥١ا.  



أ  و . .       در ام . . 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٥٢١                                                          )   ٢٠١٦ 

  

 ات

 و:ا ا  م ،ا  ،ظا ر د  ةا راه ا ءأ    

        رة واإ   ، م ّ   أي  ر دت وا   دو

 ا وإرادة ا ، أّم ث دة  ء م  آ، أي  د   ات، و

.ا  ر ا ج إ ّم �ا ق أ أن طا   

   وا ذ  ه، وو ر اب اأ  ردوا ا   ي  ك

وا �ا ا  ه  ل . ةطا ا ه ا إ  ذ   

          أ و إ    ا   يا ما ا  ردا ا  أ ت اراا

           ةا راه ا ُ  ،ا  وإ ا  ّإ   وردت ا ا  

 .ما ا رس ا دت ارا أ 

      ىب اا    يّوا ،ّر اا ا ّ وا   أ  دة  ك

   ن دا اء را ا)Internal History(   ر أو)External History(      ّ ّن �

 اات ا ث  ا ج إ ز  ّ ى اط و دا ا اي. 

 .ا  وت اى اإ ط     ةا أّن ا  

 ا  ا ر د ف أّدى إا أّن إ      ل  م  أّم   ،ردا 

.ا ا 

 .ظا  ر ا ولا ا طى ا طت اا  ا   ّ 

  ى، أوأ   ا ا  ى، أو أت ا ا      رة م و

   أى وا ّ (ااض اي)  ّدي إّ ر د اظ.  أو ارد اي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  درا   ا وارد ر د اظ أ وه
 

  

 ٥٢٢                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

ادر واا   

 آن اا 

:در اا  

١.             ا و   أ : ،قإ  ب  أ :ا  ح اإ

  .١٩٤٩ ،٤اة،   رون، دار ارف

٢.           ، ا ،ا أ ،ّزاق اا   ّ  ّ :سا ا  وسج ا

  . ١٩٧٣  ١٣٩٢زي،   ا، (د.)، ه)١٢٠٥ : ،اي (ت 

٣.  :ا  ادفا   ،(.د) ،اد  ١٤٠٠، دار ا  ١٩٨٠ :١٥.  

٤.   :ا ا  ء  ا  ّر اا   ا        ت اراا  /

وا ا دء، ا /١٥ م   ،٢٠٠٣.  

    ١٤١٧اة، (د.)،     ااب،  ا    ار اي ه و وام: رن     .٥

١٩٩٧. 

٦. :ا      ر (ت وي، أي ازا  أ  دار     ٣٧٠ ، ض  :ه)، ا

اث اء اإ   ،وت٢٠٠١، ١ 

     ا، أ:(              اي( ان  و آي اآن .٧

ون   اث وارات   ا  ا ا :)، ه٣١٠(ت   اي

  ا را  ار ا ، ة،  دارا ١٤٢٢، ١  ٢٠٠١.  

٨. أ :(طا ) آنا  ا    رري امح ا   أ  أ   ا

    ١٤٢٣ ،).د( ا  اض،    دار اري،  : )،  ٦٧١ ا اط (ت 

٢٠٠٣.  

٩.   اب، دار اا   : ،يح ا   :ري وا ا  ا  

 ،وت١٤٢٣ ،٢  ٢٠٠٢.  

١٠. أ :ا ا  ،را   : ،  ن ا  .وت  

١١. س، دار أا  دق :ا ا   تدرا   ،ن٢٠١٢، ١.  

١٢. أ  ا  م ،ا ا اإ :ا   دروس   ،٢٠١٠، ١.  

١٣. ا  ،أم اظ: إا د  (د.ت) ،(.د) ،ةا. 

 . ١٩٦٩اة، (د.)،   دور ا  ا : أون،  :ل  ،  اب .١٤

١٥. ا  أ :  با و و ا ا       ،ازيا وء از  رس

 .١٤١٨  ١٩٩٧، ١ه)، ا   :ن، ٣٩٥أ ا (ت 

١٦. ا  ، ر أ :ا    ،ة١٤٣٠، ٧ا  ٢٠٠٩.   

١٧. ا  : ،ا  م   دابة، اد( ا.(، )ت.د.( 

١٨.  دار ا ،دي م :اث اا  ا ا   ،١٤٢٧، ١إر  ٢٠٠٧.  



أ  و . .       در ام . . 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٥٢٣                                                          )   ٢٠١٦ 

  .١٤٢٦  ٢٠٠٥، ١اة،    ا درا م و  :ض ر،  اداب .١٩

٢٠.  دار م ،وا اا  :ا    ،(.د) ،ة٢٠٠٠ا.  

٢١.   :وا ا  لا  را ،ةا  ويا  ،١٤٠٩، ٣  ١٩٨٩. 

٢٢. ا ان، دار اد ا :رئ ا  ا    ،ة١٩٩٧، ٢ا.  

٢٣. ا دار ا ،ا  ظ: زا د  ل  ،را  ،(.د)١٤٣٠  ٢٠٠٩.  

٢٤.  :ا و ا ركا .(د.ت) ،(.د) ،د  دار ا ، 

 ،(: رن ااب،  ٣٧٥ اا: أِ      اي (ت .٢٥

ا   ،ة١٤٢٠، ٣ا  ٢٠٠٠.  

 ا  ا ا ر امري او         ، أ ا ل       ن اب:  .٢٦

  .١٤١٤، ٣وت،   )، دار در٧١١(ت

٢٧.  :ا ر زJoseph Vendryes  ١٣٨٠(ت : ،(   ،واا ا 

 .١٩٥٠اة، (د.)،  ،   ااص

٢٨.   ر، دار  ا  اد : ،طا  أ  ا ل ا :اوأم ا 

ا ا   ،وت١٩٩٨ ،١.  

٢٩.      ا  ،ا   : ، أ ا ط أ   :آناب اإ    

 ،وت١٤٠٥ ،٢. 

٣٠.           ا ا ،ي اا     أ :ا ح اا   ح اا  

 وت.

٣١.                ا  : ،را   درا    تا أ   اإ :ا ا

 ا ة، دار اة، (د.)، (د.ت).

٣٢. َُْا  ا ا /مما داب واا  ش، مّن ا  :ّا و

 ،(.د) ،ةه.١٤٢٨ 

  

:رددر اا  

١.     ما  زرد : ل  د  ،  يي  دةزطؤوةي  و ردمو  ،ردي   

، ا ز١٩٨٢.  

٢.  ي نمَي زَم :!  ،  ريظط  ،وَ  رةر،  )ي١٤٨( ذ  يم 

  ز.٢٠٠٧و  َرة،

٣. َر  زام  زردي  زاراوة : ل  ،ول       يم  ،م   ،مَ

  .ز٢٠٠١

٤. ر واممز :مورة  ،رف  ،  ،مَز٢٠٠٠.  

 و ث رَةرا َ  ، ب: ردا زم  زاراوة َي و .٥



  درا   ا وارد ر د اظ أ وه
 

  

 ٥٢٤                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

  ز.٢٠٠٢ َمَ  م ،مي َم ،ودموةي

٦. اط ي وَةوامر :اا  ،دزة  يوةمم ،  َو ،َو ز٢٠١٥.  

٧. ممرة ووَ يوا دةوري و و  دممدةو  امز َ : ي  م  

  .ز١٩٨٥ا،  ردي، ودموةي و رؤي دةزطي )١٠٧ذرة ( رؤي، طظري

٨. م َ واممَي زد: م ةزار ، امَش : وةرطَ  ،ر    ،  يم 

،مط  ،مَز٢٠١١.  

 ري  طظري  ح،  وف  د : زمواما  رؤ  ر  َاوموةي     دن .٩

راق زامَ  يرد، دة رط ،زدة يم ير  ،ا  ريز١٩٨٦زام.  

١٠. ؤر ر  دمما، دةومي زرا مؤذان: دري رم ،و يزام       

  .ز٢٠١٤ روةردة،

  .َمَ م  زامي  ،ن  :ردي زاراوةزي .١١

١٢. زام َ َ  وة و واامَ : دي  ،  رط ،ي  دووةم  يةم   ،مَ

  .ز٢٠٠٩

١٣. واممز )مرط  و و دووة َ :( شون و مرو، م  ، 

  .ز٢٠٠٩و  ،َرة، مي

١٤. واممز : وف ،ح  ،َ  ماوةو يد ،ردي يم   

  ،َوز٢٠١١.  

 طظري  ف،  د  ا : ردا  َي  زم    ميَ  زاراوةي و و  م  َدموةي .١٥

  .ز٢٠١٣و  ،  ،َمي )،٢٤ذرة ( ردي، دي

١٦.  مر  امان  د ) م       ردي :( د ريرف،  م  اوةيو  ير رزام 

  .ز٢٠٠٧و  ،َراس، دةزطي مي ردن،

١٧. مر  مَردي  ر : ل  ،اودة      ،  ماوةو  يم  ،ردؤ 

 ،مَز٢٠٠٧.  

١٨. مر نزي و زردي  زاراوة :ؤذانري  رم  ،ا    ،  يم  ث و  دمووةي 

،مَ  اار ز٢٠٠٧.  

١٩.  مردي ز :ا   ،زة  ماوةو ير ررد، زام 

  .ز١٩٧٩ زامري  اد، ري مي

٢٠. امري طوا و  ما زرد :ا      ،ن  ير،  م  يزام     دد

  .ز١٩٩٠و  ،َداب، َي

٢١. َ :او  ،دزة  ، يم ،رد  ،َوز٢٠١١.  

٢٢. رمم / ردي  ر :ذار ،م    ،ي  ث ،ان،    اول  وش ى ١٣٦٩

  .وي



أ  و . .       در ام . . 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٥٢٥                                                          )   ٢٠١٦ 

  .ز٢٠١٠ وَ، رؤذت مي  ، دزة  ،وا: ر و و وازي .٢٣

٢٤. و ا  ما زرد )َ وة   :( ر  ةرم  ،  ير،  م 

  . ،٢٠٠٩وَ زن، دد  ي زامي

  

  

  

 وة َي

   َوة  مومر( م و َمازة رطي اموا و  َوة ررام  َانم 

مز رة ردي و(،  و م َ نمو م دمررام وةاو ط رطي اموا و 

 ردووك ،امز  نر ر  ََام ،دان  وم و وةيردمووم َ   و 

 ةي  َ  دةن،  وازةما  ردة  و ت    ومن  واي    ر  وازامي رة و و ر

 مامرَ  واما  وة    َ  طم  و و واي امطر م ا، و ري

 طم  زامي،   و ود رري رامري وةيَ دوة  َ،  راش

 زم م ( َردي زم( زمن يَ و ام وة   ، مم ي و

مووةدا زدوم  َودةردة،    وةش وةك َ   ام َ وةي  ررام  وا    َانم 

مردي ز و رة زؤر ،مدةط   َوة وَ     وةيدم ر م   

 .داو وةم  َموَ و، ارة

َ نرة ي و وم  َشوة ودوةرط وة  رَز و َوةي 

 و  رامردن   َ  ومي و  و روة دموةي    ،)ا  رامري(

اممم  شو و موازة َانم ردوو ،نز  دنو ط رطي امدا واو. 

     َي َشوة   َ،  َ َم ر دا ش دوو ،اوة       

دم مرة وةاو ط رطي اموا ن ور ،اوة  َا ر نرة  

وةردمي و ووموم َ ردووك وةوةماون، ز  دووة   مط 

م وةياي طوا و  ردووك امز. 

     رووي مط ن و ردم نوةر  ي و َ وة  مز  ردي و 

  .و   ي

  

  

  

  

  

  

  



  درا   ا وارد ر د اظ أ وه
 

  

 ٥٢٦                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

  
Abstract  

  
     This study is entitled 'The Reasons and Aspects of Word Meaning 
Transformation', is a contrastive study between Kurdish and Arabic language. 
The aim of this study is to Introduce, compare and contrast the transformation of 
meaning of the words in both languages which each of them relates to a different 
language family. The factors that affect the meaning of the words in different periods 
and different eras have been explained and exemplified. The study has been carried out 
both theoretically and practically because word meaning transformation has its own 
importance and contrastive study beside its scientific values it has patriotic value as 
well, due to this fact through it the Kurdish language's position and ability along other 
effective languages in the world can be indicated. Except the previous reasons, it also 
appears that contrastive studies between Kurdish language and Arabic language are 
very rare, so this paper is an attempt to fulfill the inadequacies in this area and it is an 
effort for further studies. 
 Contrastive theory is the main method which has been used in this study, depending 
on collecting references, proofs, and required samples to illustrate similarities and 
differences in developing and transforming word meaning between the two languages. 
 The study consists of an introduction, and two sections. The first section is dedicated 
to explain the reasons of word meaning transformation. In this section most of the 
reasons of word meaning conversion have been presented with necessary examples in 
both languages. The second section is assigned to the most essential aspects of word 
meaning transformation in both languages. 
  Demonstrating the most important results, organizing the references and the summery 
of the research in Kurdish and English are the conclusion of this study.  
 

  
  
  
 


