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  وموةى وا ة  ووة ن و

  د. َون ن د ث.ى.

مَ ىزام  

   روةردةى رةت

  

  

َ  

٠/١ : مط (  

 و دادةمَ، وادا طرامَ ةى  وازى طم  دوو  وا وموةى نء      

 وموةى م ، واوة طرام  واوى ةم وةن، دةرَ   وةك

وا َى دة ومى دروو ،وازء م شوا َى دة  مى مو واز .

 وةَ ،ةداتو ىةم انَم و ن ء وةى ءوم ء واط ىةم 

 ء وا وموةى نء ذو  ة دن زاء ىا ء مَان

مو  دوو  وة.  

  :َوة ورى) ٠/٢

 زارى َة َرام زم ن رون، َوةدا  وممى وء و     

 َة مزدةء دةى ام ى َنء مى  ر اوة م ن وةرطاون، َموة

موة رامَ ،ؤ  وةك  اونَر.  

  :َوة روةم طء) ٠/٣

      ط وةَ ووةدا  ى اوواوى مَد مردى ز ر اون، دةم 

  .اوة مراو ى  م مر

  : َوة رَزى) ٠/٤ 

     داوةَ زىَر وة رةوة اوةَر.  

  

٠/٥ (م وةَ:  

       وةَ  ش دوو ،وةَ    رة، دوو رى  س  امرن طوا 

 و دا  ر. رووماوموة وموة  واء، وموةى نء    دةت،

  .روو اوة َ ء وةك

 وم دةرون دم  دوموة  واَ ى اوة، رن وان  َ دووة رى

  .وةرطاون



  ووةوموةى وا ة   ن و
 

  

 ٥٦                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

        دووة وةَ ،ا  وىم )نء وةومى وا  داو ،(ا  

ز   وةىوم وة، وااوة ن ة ى ومى دروو ،واز و 

 رةدا  وا. روواوة وموة دردةى ن رؤة وادا م َ  وموةك

و نوازة نوم ،وةش م ردةىوة دوم ىو راو ر واز 

  .اون

  وةَ ىر اوةو نوةر  ذة  ،ووراوم ن ما ط 

.ردةاوة ى ء رة مردوو ز  

  

   

١/١ (امرط وا  

 ؤظ مى و و. رَما  ردةوا ؤظوة، دةََ   زن       

ََةمر رةزووى نوة اَ  اَوةء دؤَن مرامردا ط َد .رامط مز 

مو امرورء( ط ارى ء ءر رى نذ...(ر. " ة َامرط  امز 

 رى وتء ء رؤى وةك  ،ما دردة طَل َى ةم رووات،

 راورد  رودةدات، مَ ا و واى طرامَ ا ر)).٥٩: ١٩٩٠( ز و" (ذن

طَل   ا ءذم .وةك وا َ مؤظ ز  امرردا ط َد . شامرط  

 ( وا موموةى وا ،رزوموةى وا ،وموةى وا ،مَ :ة  َا ار

  ). ١٢٤-١٢٣: ٢٠١١ ح، وف  :وام ز زامرى

      وةَ اَ َدة رة م وا ،َ ن وةىوم ،وا م  ن 

  . مت دواا  وموة روومدات

  

١/١/١ (م وا                                 extension of meaning  

      و ىردةد  كى ور  ى دةداتء دةاوان وا ءَدة َدة) .ا 

". ط وا  وة وا  وا طرام   وا مَ "ا) ٢٤٣: ١٩٩٨: ر

م ى واةم  مَر ءو ووة زمز  .ن "كو  ام وا 

 )).١( وام( (  ٢٠٠٩:٢٣٠ ,Radford et all)"  وا م  َ وة،

 ء زرطم ارى  وةء ردا وان طرام /ك/ ،/دةر/ ،/ط/ وم  رك )١

 دةطوة، درة طى واى م/ ط/ وى ور  َم .ردة ََورا

 ؤ  د رىدؤ  َدةو /ر/.  /طك/ ،/دة / ن نم 

  .وة ردا

     وةَ  َ َزامم  رةى م وةوا ،َو م ءَ  وةىَ دا 

  ح( ،))١٧: ١٩٩٣( طد( ،))٨١: ١٩٩٠(  ز و) :وام ز زامرى  )اوةرو

)٨٩: ٢٠٠٤((،  وف ،ح )١٢٤-١٢٣: ٢٠١١ ) ((دارا  ء نَ  ا )١٩٥ -١٩٣: ٢٠١٣.((  
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٥٧                                                           )٢٠١٦ 

 دردةى                                      Restriction of meaning وا وموةى) ١/١/٢

 دردةى وا مو َر وا اواموم " وا دَ، وادا م دواى وا وموةى

  دردةى و : وا وموةى)). ٨٩: ٢٠٠٤(  ح"(موة ا رط وموة

 ن وك طر د وا . دةروات  واى رةو دةةداتء  ط واى وك

ََر م و، وا ش ومرَ َمزة َ  موةء وا رامَ 

مو ز ن وار ،َ وا ردةىوةى دوم اوة واوون.  ر  "و  ىردةد 

 , "(Radford et allوةوة وا ك   َوة، وا م ما  وك

٢٠٠٩:٢٣١  ) )وام )٣ ،٢.((  

، <دةومون> ،<ةوة دوورة>: روة وام  ما  /وة/ وى -٢

 رد َور رى واى  ؤ َ> ةرام ؤرء رى> ،<س رء ووموةى>

مى واون دم )وام :ذار ، م ،ر )١٦٦: ١٩٩٩.( (  

 >، < َل رةى> ،<ك ى> طمووة، وامى  ما  // وى -٣

  .< موة  َ رن ورى رى> ،<ك

  ؤدا م  ىى> وا ك> ََردة )وام :ذار ، م ،ر )١٩٩٩ :

٧٩١.( (  

 َوة . دةت  وا  واوة، م  وك واى وموة دردةى     

َووةك دة مواى ط ،َدا و   وةىوم وةا وا ءَك دةر  

مو /دن/ ء/ زا /وةىوم نردا وا وة.  

  

١/١/٣ (و  

 طموة  رن م رَوون، وَ  ك ر زموامن     

 و ردم وء  رةت واز وم وا. دةت و ى

  ، (١٩٦٤:٦٣) /Robins/  ،(١٩٢: ١٩٥٧)  /         /Firth زمواممش و. اومروو

/Palmer/ (٧-٦ :١٩٦٨)، /Benson/ء وام دى (١٩٨٦: xi)....  

 طم وةى م. دةت مَ /Firth / ى َوةَ  ن رام ش     

 دة وة َوة ى ون واى ا َ ،  وة زمواموة  ى

َودة  .  

/Firth /  ام مر ان وَم وةوةَ ىةم ووىر  ،ىو ىَ

دةت.  زموامَ ا ، دةامَ واى وك رَى و وموة ام  ،َطا 

 .ََردة/Firth/ (١٩٢: ١٩٥٧)  :تدة ةَ  و ىَ و " َ

 ء  واى دامدامى ون مَوة،  َ واى وت رَى َوةوة 

/ مةدات، وةك وَnight/ / ،(و)dark/ َ رةىن دةررزام و .(ر)  

  وام/ و/ َةدات،  ى َوة طَل را،  ر  ن َة.



  ووةوموةى وا ة   ن و
 

  

 ٥٨                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

 ء (١٩٦٧,Waldron) )ء١٩٦٧,Brandford) دةن، Firth)  و زمواممى ى (     

(Palmer,١٩٧٢) ن دوو و و ،مواممز  ةىَط . َمز  ر زؤر  ،ةز

َوةدَ اودارد  اوةوةرط) )HAMID,( ٦٧ : ٢٠٠٧) وام) (٥.((  

                                              (وةر )    ) A- bark dog٥  

   B- meet demand (ََدم داوارى)                              

      ( ى)                                              C- strong tea  

                                 (َ َ)      D- powerful car 

  

  ) َ وان١/٢

َ وا دادةمَ  "َى وا  " :م وك،   ذَ موممَ دراودا     

)Andersen, ردة ٣٢٧ :١٩٩٠ك د دم  نو  ،م و وا اى واَ  نو ،(

   ةَ نوا َ ءط ةَ وا اَ وةَ  .ََردة

  وةَر وازن  َر(Jean Aitchision,(١٩٩٩:٨٤)) مز  // وم  .

 ،(ا... ،م ، ،ا) ،ََردة  ىمو  ءاوام وا َ وةم ارة

/  ىو روةdog/   ءاوام وا َ وةم ا مز   ىمو 

) ََردةcanine, tilce, dog, poppy…etc  موازة َد  َم  تمم .(

 دوو دةر  كوم وموز  وم  ،َةد واز ى واَ ،اممز

 .َةدوازة  

  طرنزةوى  وة      َة زارى 

مَ ة زارىَ    وة وز زةوى  

       ررء م  نواو ةم نى ووةى واامَ ءوةى وا ر

 دمراورد  ى واَ  ام  " امَ وانمز م تمم . وةم

َى ما ((دروَردة نان دوو زAndersen, ٣٢٧ :١٩٩٠ .(  

َر َا ومَ ى وا اوان رةرة  موران، ى رَم وى      

.وى مَ  ىءَ  ى َا، دةََ  كوةى ودمرةمرء دووراو  

  

١/٢/١َ (نونء ذدا  ن وةدم  ى وا  

      ،راوةَ ام ء م  ء  دن زمى ذوا  وةدم ون ءدا 

) ،ر رو ر) :وام رى ززام )٣٨: ٢٠١٤  ٦٥.(  

      ومردةوا  وةك دةوة ررام دوام  ن ،وم دنء ون دذىدا دنءمذ

 زؤر و ؤظء م  وة  ىن ء مذ  ونردةوا ،َ نردوو نذ

مَن وان وا ذن ارء وادارة،   داوة،  رواموة ن ون دوو وة،

  .نخ دةَ ؤظ وةىدم ونءدا  ند وام ،َةدا  َ  ؤظ وا
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َوام م   وة طَل وم ان. ( زامرى ز وام :اس 

اح، (ا٧: ٢٠٠٩.((  

  ) َى وا  دم دةرون ن دن١/٢/٢

      رى ززام ) دم نذ دمن م ،موومونء زا ممذ  اَ دة  دن

  )).١٠٩ – ١٠٢: ٢٠١٣وام :ر ن، (

ازة، وةى طم ى َرةوة دم ،   دم ء ن  دن و      

   رادة زؤر ة روة  رو دموةى ؤظ رد.

) (رَن  موةم دة طوة)، ٧٠وةرى  وظ رَة (و   اد (ااء:       

)) ( ن وة رو  )" دم  وةرى  ٢٩: (وم   رو (ا

 م مى ط زىَل دوو رةطط   ، دا موةرةم ؤظ انم  رة واز

 ،ر رو ر) "رنموةكء طر وام  نوةرو ذم٢٨: ٢٠١٤(.  

 دم   وة ضدم   ون. ضَر  وازى ردى زاراوةى مز وامَ  وةىامةمر

  دةرون.

َةو ،َوزدة  وةكر  

.َن دة وةَداردة ،(نَ) َ ءَون دة َةن دة َدةز  رمط  

  ؤظَدة َةدا  

َر َا وازى  رمم  ،وازى دم  ء ردوة روةى      

  ىا) َةدا  كوةدم  ءر دمَ  ؤظ  وامَ  .وةط

 ا ا  ةت واا :ا) (ش ٢ دةوةى َ ام دوةن درود نءذ) (

   ،رى وم كؤظ م  م ا ىد  دن وةد  .(دةدات 

.وة ءموةك مر رمط  

     ىوازام مر  وام  ر  وةء وة امز  وندةردم ون

  رةماوةوة.

  

دووة   

  ) نء وموةى وا ة  ووة٢/١

٢/١/١ َ ى ردىء مووى زَ (  

 ردا ط د َى مم مواوء دَ َوة، َ وةى َووى زم      

 َاما دةم ةىَ  ردى م اوةوم مز ومم" رد مز رامَ ردة

 َدا دَ مردة  ور مز  ذة َ ،ت ز رد رىوم  ورةط َط

). طر موم زم مواو  مر ط ،َ وا َ رى ٧٨ :٢٠١٢راوة" ( د زادة، 

 .َاوةوة وةروم مز  نء داوم َدة م ،ةورةط ط  نز  



  ووةوموةى وا ة   ن و
 

  

 ٦٠                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

       "ردى م م ىدة"  ،وةموة دة ر   مز زام رةوامَ

) َ ر  مرى   ى مراو دة  ،َوام ٥١: )  ،٢٠١٤دى

  دة رء مو دة را ومى مى َن وةردةط ،َم م ض 

و، زؤر َرء ض وةك دةر دة َ َل وةكط راورد  اوة ر رى 

ذامةم دى دة ردا "مء ى مق ز  م ى ر اوةوة" 

)، ن" مى َنء ى م ردى َ زؤرن اوموةء ١٢: ١٩٨٤( رةوَل، 

)"اون وةءامووَل، مةر  ةد٨٤: ٢٠١٠.(  

ى ام دةمَ و،   دةى مزدةَ  د  روة      

مراومَ  وة .وة  رَى مى َن وة وم دة ممواوء 

 وم وة  ،ر رامَ .وةََ وى ط َ َام ،اووم دة

ارى دة ،دةن  دة مواو ممواو دووة، ر دة ممواو/ رة 

) دةطَوة" "ذامةم طَ (طرامء  ،واموة، رطزة ،ؤك،  م ،َل ...

  ).٢٥٦: ١٩٨٢)، (   در، ى ح، ١٢: ١٩٨٤( رةوَل، 

          رد دة" ،تةَدة   تؤذر موةى مى زؤر اووم دة

  .تةَدة (دام ى ءر ) ان ى     م  شام  ى

  ).٢٥٦: ١٩٨٢مواوى ردى دادةم   ) "َدر، ى ح، 

ممت اوام دة ر واى دووة"  زؤرى دة   موى وةموة                

   دواى دة ر اوة.). ١٤: ٢٠١٠ومَوة"، (ةد  رةوَل، 

  

  ) ى مى َم ردى٢/١/١/١

َ وة واى دادةم   ،َمى َم ردى  وى /زا/ وةك َ طء                  

   مو اوة، زاراوةءَر  وةدم  ى واَ  ر ،ء     ط ن  ،د

وا دةطََ وةك /داون/، /اون/، /ةَ/ ،/ن/... .وى مَء َووى        

     ومدةردم  ى واَ  ر  ،/دن/ىو  روة .َزةء م نمَر ونءا

 و  ة وةكم    و ةم ت زؤرمم ،/ونوة/، /وومدار/ ،// م

ومى،    رَةوة ا دة، وةك /واد/، /زاوى َةى د//   

       .../و ا ةر / ،/رد رروةردط  موت/، /ط انَ  ىورةطد/، /دوة/ .

َر َا و مة و ومش، ََ   وة ا دة، وةك        

..../وتوةر / ،/و رطرو/، /طو/ ،/دو/  

         وةك /ى/زاو   ،وةَةوومن ر ردى مَ ىم  َامر  َ

   ،/ة/،/ونا/ ،/وندا/ وةك مو .اوةَر  امةم  ء طط

  /َن/... .رَن م ن زؤر ة  راورد طَل  وى/زا/دا.

  :/ى /زاو  ءوةدم  ى واَ :  
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                ة، واَك رزؤر مو نرد ز ،ارد رى دة  وةى َلط

         ،رى م ىوا دمدرو   رداء دة  و ورى مزام

 رووى دةروة (ةد    م دة ر "  دة ض  رووى زنء ض     

).  ور زامم  دة م َردا،  ى  دةى ء      ١٢: ٢٠١٠رةوَل، 

  ).  ٢٨٩ -٢٨٥: ٢٠١٢رة دةى ء ا واوى رودةوَ) َون ن د، 

      وةَ )وام) ر دة دة وم ردى وةك رى اوةم م٢، ١.((  

١-   

      َ َ   مط م و وةرة زةرد 

  مش و م طم وادةى طن َن وةرة     

  // /زةرد دةَ/.)دا، ن دةردةوَ/ /َ/  ،َةطت/،    ١ومى (

٢-          ا َ ةَر وان  

              وطذةى م   

  

)دا، روومةَوة، / خ/ طر  اردم م ،َوةوى /مطو/     ٢ومى (

     ،/تةطَ/ /خ/  وا  ،ََردة   ،َم اردم  رط /ذة / 

  وةوى /َل/  طا دَ  .َوةَ ا مى ارةوة ون:

  /َ/ /َةطت/

/َزةرد دة/ //  

  /خ/ /مطو/ ، /طو/ وا/ ،خ/  /َةطت/       

  /ذة/  */مطو/      

  /ذة/     / َل/       

       مزام ور اوة، زؤر نو وىةر   ا زؤررد مَ ىم 

)وام) اوةَ ىى وور ار ورام  مزؤر زام ،َا دة ىو٣.((  

  رَةت.روان  دةوةر َا)  -٣

  .دةوةر َمو  ب) 

  )٢٤٩: ٢٠٠٧موو مَ.  (وام َ :دى َل،  وةر  ث) 

      ) موم ا ٣رد مز  اَ  .اوةدام/وةر/ دةم // ىر ورام ،دا (

رة دةم  اوموة. وةك: /زةرة/، / /، /مرة/، // ،/وة/...  .رن 

وى طماران، رى دةمن دةمو   طمارَ دراو،  ارةوة رامر م

)وام)٤.((  

٤- .َدةزةر َرَا) ط  

.َدة  /(ب  

.ََردةم َ (ث  



  ووةوموةى وا ة   ن و
 

  

 ٦٢                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

...    .ََت) ورض دة  

)وام) وةى زدمرووم ٥.((  

٥-  ،َو دةم (ا ط َ :وام) . َدة ؤذَل، ، ر دى٢٦٧: ٢٠٠٧(  

  )٢٧٠: ٢٠٠٧. (وام َ :دى َل، ططَلى   و، رة ب) 

ا) دا وى / /رامر طمارَ وة /ط/ داماوة. َر َا زؤر درو  - ٥ومى (      

 َرط َارمرط م ،اوةَر)وام)  ى  ت٦.((  

  <ز/ >ا)  -٦

  <م طَرَ>ب) 

  <رم ؤظ>ث) 

  < ط />ت) 

ب) دا وى / /رامر طمارَ وة /ط/ داماوةء روة، وى َراوى  - ٥ومى (      

)  وونء طن درومَ رَ واى  .وةاوةَ /ر /طرام /َلط٨، ٧/ط ز (

  روومةَوة.

  <ى ط>ا)  -٧

  < ر/ن>ب) 

  <ر َ / / ن و رزة>ث)          

  < ؤظ >ت)      

  <ى ة >ج)      

وى /ط /طَل /طل/ دا، وى َراوى /ططل/ى درودووة، َر َا وى /ط /طَل      

/ة/ طَل /ل/ دا ء / /طَل /رةو/ دا  /طل/ داء وى /ر /طَل /ران/داء وى

.ََردة  

) وو:٨رَدة د وم (  

  )٢٧٢: ٢٠٠٧)َ   َ دةررى، ض مَ َ ض ) .َوام َ :دى َل، ٨

       ) وةى ٨وام َ    ،وةاوةَ /َ/ وىم /َ/ وىر مرام ،دا (

)وام)  نوم  ىمو  اَ  ،َ٩.((  

  .<َمى ة>ا)  – ٩

  .<مى وةر/ >ب)      

  .<وى َ />ث)     

  .</طورى رون>ت)     

  .              ...>.م ر>ج)     

  



  د. َون ن د ث.ى.
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٦٣                                                           )٢٠١٦ 

          ن زؤر دروو امةم ىزؤر   ،وة َ ةداَ  وةى

            ةوامر  ردى مرى ز .اوونوة وةرطرامَ مز  وار م ،اوونَر

.َوة وةرطرامَ  مز  َدة مز م نءَت رمم .تدة   

َ وة طمى وةى دام ، وى /دن/ وةك و  ما رَم زى         

 مم ،/ونوة/، /وومدار/ ،// وة مو .وة   ،ىمو و ت

           موت/، /ط انَ  ىورةطد/، /دد/، /وةوا/ وةك ،ا دة ةوةَر 

            ،ا دة وةََ    مو و ن ،.../و ا ةر / ،/رد رروةردط

و/ ،/دو/ وةك..../و رطرو/، /ط  

 رووى َوووة مَن. مى َن وةك وم ردة وو دةَروو، َا                

)وام) اوةَر ارانمط  َزور /دن/ ى١٠و.((  

  )٣٧٧: ٢٠٠٧ا دوو. (وام َ :دى َل،  دوو ما)   -١٠

  )٣٥٣: ٢٠٠٧دة. (وام َ :دى َل،  دووداَِ  ىب)  ر

  )٣٧٧: َ٢٠٠٧ا دةَ، ذم د َا دةَ. (وام َ :دى َل،  د مث) 

 َؤذو ر (تط ََل،  م دى َ :وام) .َ رزان ٤٤٣: ٢٠٠٧ط(  

  )٤٤٣:   َ٢٠٠٧ درَ َ. (وام َ :دى َل،  م َرو رؤذَ ج) 

  )٣٠٢: ٢٠٠٧وةن مرازى. (وام َ :دى َل،  د رض) 

  )٣٠٤: ٢٠٠٧رة، رمت  رة. (وام َ :دى َل، ة  رةح) 

  )٣٠٦: ٢٠٠٧ مات. (وام َ :دى َل،  دوو رىخ) 

  )٣٦٩: ٢٠٠٧م وةوة، دة َر رَ. (وام َ :دى َل،  دم  رد) 

  )٢٨: ٢٠٠٧، َ  زؤر دة. (وام َ :دى َل، دن  نز) طر 

  

        ) موموة، وةك ١٠ر َارمو ط  دن/ و/ ىوة، ومةووموة ر (

  مؤم ن ،ؤ رامَ مةرى زَ  رط اَ  .(... ىَر، ر ،ر ،ط)

  )).١١ر) ََوام[ )ر + دار ]وامَ، دةَ  َة دروى 

  ا) ط/م دار دةَوة. -١١

.َر دة (ب  

.َر دة (ث  

           ََوة دة ش ،وةر َارمرة ط و  /دن/ ىا ومةم 

موةى واى ردا وة. مَ ر      وى /دن/ وا اوام وةء  ؤدا و    

           امم  ومر م ،ؤن َ َمزة  ، نووَ امم  اَ

. نن دةمووةَ  

ومى، َ   ةوة روومةَوة وم/ ،// داروموة/، /وون/، ممت و             

      موت/، /ط انَ  ىورةطد/، /دد/، /وةوا/ وةك ،ا دة ةوةَر  



  ووةوموةى وا ة   ن و
 

  

 ٦٤                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

روةردطر رد/، / رة ا و/... ،ن و ومََ    ةوة ا دة، وةك       

/طرطر و/...َ .ووى اومن مَة. رمة ى    /ود/، /وو/،  

      َم موة    .ا مردة ردى مز موازة م ر وار

  روومةموة.

  

و  ما رَم زى      َ وة طمى وة دادةم ،َ وى /زا / وةك             

وة وةك  وم/ داون/، /اون/،/ةَ/ ،/ن/... .. رووى  

       /ى /زاو  اَ رَ ،دا/ى /زاو  َلط راورد  نَم مو  ،وةووَ

  ىوا وم          م ش دواىوا وم .دووةا وازى ىو  وة ردا

     ، ح) "وةا م رط وةووم ردةىوا د َوم ر وا وماوام " َد وا

وموةى وا روودةدات،      ). وا  م ا م وا روودةدات،  م دووةا ٨٧: ٢٠٠٤

     وام) رى ززام ) ادة نوازة و وةى واوم اء دواىَ م

  )).َ١،٢رى ذرة (

  

  

  

                                                                      وا م                 و مم 

                   وةى واوم              وا امرط              وا               ومدرو 

ى واَ َ واز ىو  

  

  )َ١رى ذرة (                                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  د. َون ن د ث.ى.
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٦٥                                                           )٢٠١٦ 

  

  

  

              

  
  

  )َ٢رى ذرة (                                               

  

  

          َزور  /ى /زاا وَ ،وورَو دةو ردة وم ن وةكَ ىم

)وام) اوةَر ارانم١٢ط.((  

  )٣٧٦: ٢٠٠٧. (وام َ :دى َل، دةزَ دزوة ةطَء  ا  ما)  -١٢

  )٢٣٥: ٢٠٠٧(وام َ :دى َل،  َم. مزَ  ذنب) 

  )٣٠٢: ٢٠٠٧رى وة. (وام َ :دى َل،  زاوة رث) 

         زامم  (تَ  ،َل دى َ :وام) .ةط ٢٩٩: ٢٠٠٧(  

                   ََوة دة ش ،وةر َارةمرة ط و  /ى /زاو  امةم 

وى /زا / وا اوام وةء  ؤدا وموةى واى ردا وة. مَ ر           

      َ َمزة  ، نووَ امم  اَ     امم  ومر م ،ؤن 

. نن دةمووةَ  

             ،ىمو و تمم ،/ نمو/ ،/ وندا/ ،/ ة/ موة وَةوومةوة رَ

 ووىَ ،/ وندا/ ،/ ونا/ وةك ،ا دة ةوةَر    .ةَن موما  

  

 

وا 

 
 رامطوا 

 درووم و َ َ وازةن

 

و مم 

دموة
 

ون


ةر
د

م
د


 

وا م 

وةى واوم 



  ووةوموةى وا ة   ن و
 

  

 ٦٦                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  )  ى َى و٢/١/١/٢

َ د  ن،    رووى َوووة >   زاَ<ى وى         

دةَةت،  وة  دا>  اى َ رازى <َداومَ  رةوة 

ا رط اَ  .وةر  /ى /زاو  وةة ىوة َؤظ وة، وا

)وام) دةرة ر  نو وا ،وة ت ورد  مؤم١٣.((  

١٣- .َةدة َرو / / (ا  

     .َدةز  /ر /م (ب  

      (ث.َةا ةت  

  ت) ة َ دةت.     

     .َرا دادةمط  (ج  

٢/١/١/٣زدةدةى م  ى ى  (  

                  .وةَر ام َ  نمو زؤر درو ،رد  زىَر ام

ام ىوامَ واو دؤ           راوة ىء وا .َزن دةو   ،َم

)وام) ر دةدةن وةممدةر ١٤.((  

١٤ (  

س مامَ َوامى و راَ وة،  ام  ء واى راوةن      

وة،  رَم مرةم رةوامَى  َوة و رامى  ء وا راوةمن 

 زؤر  ام اَ رَ .ةةرَ نوازة و دارىط  

)وام)ون١٥.((  

  ا)   -١٥

                ،دَل   دى   

  )  ٩٦: ١٩٨٤ض    ( ور دةر، دام ى: ممَ   ََىى دا،               

       ،وةَةووموة ر ة داَد      /َ/ وةك َارمط  /م/  وةوة ط كزؤر (ى)

) وام رى ززام ) ََردة٩.((  

  ب)       

  َ   طرة و دام دى وزة، وةك                 

            :و  ،    وةح وةحم  

  )٩٦:١٩٨٤( ور دةر، دام ى:                                

      ) ١٥-   .ََردة نذة   ،وة وةمو دةم رةى رىزام (ى) ،ب) دا

)وام) وةةوومر مو دةم ىوم ارةوة١٦.((  

  ا) ط / وةح وةح  -١٦

     / (ب  

    / (ث  



  د. َون ن د ث.ى.
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٦٧                                                           )٢٠١٦ 

 ...   /  / (ت  

        ى واَ ردوو  ت ى ىوم دواوة ةَ ،َدةزام َ  وةَ 

ر نَ ر ءمط  َم   ،ور  دن وةءدم .ون  

  ) ومى َى وا  دموة٢/١/١/٤

          نمنء ذ ونء ،نذ موامر ردوومء طم َم وةك  ام

  و َ زامة. َن واوة  ذنء دن م َم  ؤظا رَوة. 

        ى وةك  ،ام  /ى /زاو  َى دادةموة وةَ  ،راَ ذةى دارة

و رةم  دموة ر ،َوةدر َى ام دةى مزدة (م ،ووى، 

َ  ىوماوو ر مم وىَ  ،وةََ  (ى)وام)ووراوة ١٧.((  

  ا)    - ١٧

          م َدةز   و وو، درة   

          :م امد ،دةر رو )  وك م دودا ،رة ٢٦٧: ٢٠١٠(  

  ب)       

  َىوس و، وةةى ى رَى و  ة           

            امد ،دةر رو )   واوء م م  و  وةز

:٣٧٤: ٢٠١٠م(  

  

  ردةن زاووزؤ دزةى زةوث)      

        و امد ،امد ،دةر رو )   وردةن ى و و دز ر دزى:٢٠٠٧وى 

:٢٨٦(  

  

  ت) را ر ةن ر ردةن   

  )٣٦١: ٢٠٠٧( ور دةر، دام ووى:   م رطن م زاو  و        

  

  ) ومى َى وا  دم دةرون٢/١/١/٥

  دووة مرة ى مورة ر وا 

  )٥٥٦: ٢٠١٠ر   ذوة   ( ور دةر، دام م: م ورة 

  

و م ن  دَل  

  )٣٦١: ٢٠٠٧وةن رورى زةو )  ور دةر، دام ووى: ردةن س

  

  وادة ردةن رك م ك

  )٣٢٨: ٢٠٠٧( ور دةر، دام ووى:ردةن   وادة ران  وةروى 



  ووةوموةى وا ة   ن و
 

  

 ٦٨                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  

َ وى ز دموةى / دن/ء وم ،ك دةَروو، َ ا       

  ون م رَمن رووماوةوة.

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

  

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

                 
 
 
  

 
 
 

       
 
 

                      

  

  

  )٣ى ذرة (                                  

  

 ة(َر +) ةوةَر  

 د طورةى   

 َ ان وت

 ى اى 

 د      

  دم دةرو   
 د

 و 

 و

 

 وت د
طر طر 

 و

      ط َذة

 رى

 داروموة

    ط َذة

 مرى

 

رووةكء دارو    

درة 

 وون

 ة) ةوةَر - (َر 

  َدة 

    َ 

َر

 م

ر

      م

ؤظ 

 

 ا دن



  د. َون ن د ث.ى.
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٦٩                                                           )٢٠١٦ 

    ) رةى ذ٣ مز  ،ونو دةر ار َ مووا دنء  رةىدا، دةر(

) وام) وةر زدام   ؤظ  كدن/ م/ ارد١٧-  /رط/  ر .((ت

دة دا، ز/ر/ َلط راورد  ةدن/ ط/  ،َةر د م ءَ

  )).١٠٣: ٢٠١٣( زامرى ز وام :ر ن، (

/ دن/ َمَ ةدرة، / واد/، /وةد/، /دطورةى َ ان       

طم  روةردطر رد/، / رة ا و/ ...، رَء رن ا ،وت/، /

َواموة /ود/، /وو/، /طرطر و/، / وةروت/... ن ََ ىء 

  َدن.

       وةدوة وومر مو  = رى َط َذة) ،(دن = ؤظ)  

  م  ،(ونو = وةكء دارو درةر) ،( = رىم َط َذة) ،(وةومدار

 ممط  مر ونء و وةءومدار َدة  ،ن دةدامرو زام

ى موا.ََر ؤظ    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ووةوموةى وا ة   ن و
 

  

 ٧٠                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  ن

  مََ  وة  م دا دةَروو:     

نء وموةى وا دوو دردةى وا ،ة  ووة،  ن روو مدات  -١

  وموة روومدات.

٢-  م  ىو وةى واوم   ،ونم ن دةرةر و داوا

  راور   ء دةروازةن د َوة.

٣-  مووى زَ  ن َ .رد مز اوام ى واَ دن، دوو ءزا ى واَ

  ،ارد و تمم ،/ونوة/، /وومدار/ ،// مو .ونر  دوو

ومى،    رَةوة ا دة، وةك /واد/، /وةد/، /دطورةى َ ان 

،.../و ا ةر / ،/رد رروةردط  موت/، /ط  ةوةََ    مو و ن

ا دة، وةك /ود/، /وو/، /طرطر و/...َ .ووى اومن مَة.  

روة وم/ داون/، /اون/،/ةَ/ ،/ن/... .. رووى َوووة، 

و  .دا/ى /زاو  َلط راورد  نَم م  

٤  َ ،وةدم ءزا ى واَ  ة ىمو و ،َامردى دة مرى ز

.ََ نر رى  ءَر  

  

   

  روةن

  رم ؤز

   /روةن  زم ردى

  ا/ 

  . ٢٠١١، مى رَ ،م ،وء َوة  زم رداَون ن د،  --١

  .١٩٨٤، مى زامى دد ،دة رى ردى رةوَل،  -٢

  .٢٠٠٧، مى ن، مى َن َدى َل،  -٣

   ١٩٨٢، روام ى مَى ردى   در، ى ح،  -٤

  .١٩٩٩، مى وش، ران، م را ى (ذار) ،  -٥

  .٢٠١٠، مى راس، َ ،َ وةى دة رى ردىةد  رةوَل،  -٦

٧-   ،دةر رووىو امد ،() نرد ،نرد وةىدمو ،٢٠٠٧.  

 ٢٠١١، وَ، زموام وف ح،  -٨

٩-  ،دةر رو ى امد ،() نرد ،نرد وةىدمو ،١٩٨٤.  

١٠-  رو ،دةر امد وةى ،مدمو ،نرد نرد )(، ٢٠١٠ .  

١١-  د ،ن زادةدةبء ز ى ،مم ،راس ،َو ٢٠١١.  

١٢- ر ،ن  دن  ما زرد، ىم  ، ،َو ٢٠١٣.  



  د. َون ن د ث.ى.
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٧١                                                           )٢٠١٦ 

  زامن م/ ب

 و ،َروةردة، َى د، زامى ر، مى ،دةورور واء ، ر زان -١

٢٠٠٥.  

 مى  ،رؤا  ومى  ووىء ى  دن ذنء  ر ،ور ر -٢

 .٢٠١٤ َم، زامى زن، َى درا،

٣- و ز ، امرط وا  ما زرد، َ ،داب ىزام ،د ١٩٩٠. 

٤- ط ود ،رةج ارة نوا، َ ،داب ىزام ،د ١٩٩٣. 

 رؤذمن طظرو/ ث

 ،)١( ذرة طرن، زامىطظرى  ،ردا زم  وا م اَ  ،ن ء  دارا -١

٢٠١٣ .  

  .٢٠٠٤ ،)١٣( ذرة َم، زامى ،ردا زم  وا وموةى  ،ح -٢

)، ٣١( ذرة ، زامى ،  طظرى  رط  /رد ، دى -٣

٢٠١٤.  

ن/ دووةوةر  مز رة  

١- ر ا ،  ا،  دار ،و١٩٨٢ ا  

 ٢٠٠٩ د ، ،د دار ،ادن ر  ااح، اس -٢

  (........) ا، ا دار ،ا  ان، د -٣
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  ووةوموةى وا ة   ن و
 

  

 ٧٢                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

           

ا   

ان ا ا ( ا وا ا و ز ا)،  ا .  ول 

   ولا   ا وا ا  ا ا ا ول ما ا

   دة واث  ا . از ا  ،ق   ام ا ال ا

  ء اا  "ا زا  ا وا ا ن "اوا ما ا ا

  ة وان  تز  ا  ان ا  ءا  ا ا  ى .راا

  م ا   ا  م  ت ازه ا  ان  او . د 

    ا  ا اوا ض ا  ،و .ا وت ا 

.موا ا   

 

  

Abstract  
     Titled research (Semantic Expansion and Semantic Restriction Relation) 
Collocation the research consists of two chapters. The first chapter is of two 
sections; the first section deals semantic change types which are expansion and 
restriction-both are illustrated with examples. Collocation as concept is defined 
in this section as well. 
      The second section is dedicated to semantic fields of birth and death as are 
tackled with examples. 
       The second chapter of the research is practical, titled Semantic Expansion 
and Semantic Restriction in Collocation. Here, narrowing of meaning has been 
shed light on, how it causes the emergence of various collocations; every 
semantic restriction is a result of an earlier expansion. This means that 
collocations of such had not existed in the beginning, but they appeared after 
the occurrence semantic restriction. In the conclusion, the results are shown 
and the sources are mentioned. An abstract of the research is included in both 
Arabic and English language. 

  

  

 


