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پوختە

لةم باطةدا سِؤشهايى دةخشيَتة طةس بابةتيَكى صؤس طشنط وثش بايةخ كة كةم لة
تويَزةس و صمانهاطان ئاوسِيان ىلَ داوةتة و لة بابةتى ثشاطناتيك و طينانتيك
ئامارةيان بؤ كشدووة ة باطيان كشدووة ،ئةويش بابةتى ثابةنذو هاوسِييةتى لة بواسى
واتاطاصى و ثشاطناتيَكى صمانى كوسدى وطينانتيكى طينبؤل و سؤىل لة ريان و صمان و
كاسيَطةسى بة طةس ئاخيَوةسانى صمانى كوسدى,
ثابةنذ وهاوسِييةتى لة صاساوةى ريان واتايةكى هةية و ضةمك و ثيَهاطةى خؤى
هةية و لة صمانذا وبة تايبةتى لة ليظل و ئاطتى ثشاطناتيك واتا و ثيَهاطةى خؤى
هةية  ،بؤية طةيش نيية كة وتشاوة صمانى كوسدى بة وشةو واتاى وشةكانى
دةولَةمةنذةو ئةمةش هيَض دةماسطريى تيَذا نيية  ،بةلكؤ صمانةكة تايبةمتةنذى
خؤى هةيةوصمانةكة واى كشدووة كة لة واتا و دةاللةتى يةكةكانى صمانذا صؤس قوول
ببيَتةوة.
لةم باطة  ،ئاوسِ لة ثابةنذو هاوسِييةتى و واتاى سةمضو طينبول لة صمانى كوسديذا
دةدةيهةوة.


ثيَشةكي:
ضةمك و ثيَهاطةى

طادةتشئ ثيَٓاطة بؤ صَإ بةّ ػيَوةية نشاوة ،نة
َو بؤ
َاْى خةي
رَاسةيةى ية طيظتُى دةْطةو نؤَةي
طؤصاسػت ية ثيَويظتييةناْى رياْى سؤراْة وسِاثةساْذٕ
و ديَبةدى نشدْى ناسوباس بة ػيوةيةنى سِيَهوثيَو،واتا
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صَإ ((ثةيوةطتيَهى صيتذووى بايؤيؤرى و دةسووْيية
تاى بة دةوسبةسى دةبةطتيَتةوة و ٖةطتى ئاطؤدةيى و
َايةتى ثيَذةبةخؼيَت ية
َٓيايى دةسووْى و نؤَةي
دي
ثةيوةْذى تايبةتى و طؼتى و طوصاسػت ية تواْاى
ئاطؤيى ية بوْذا))(غًظفة ايًغة:يوطف احلاج.)1970:
طةس سؤػٓايى خبشيَتة طةس ئةو ثيَٓاطةية بؤَإ سِووٕ
دةبيَتةوة ،نة صؤس ية صَاْةواْةنإ ثييإ واية صَإ
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بشيتيية ية طيظتُيَهى ٖةَة ْيؼاْة نة ئاَارة بة

ٖةسدوو صاساوةى ثابةْذ وٖاوسِييةتى ثيَهوة بةطرتاوٕ و

بريوباوةسِنإ دةدات.
ية باسةى صاسوةى (ثابةْذ و ٖاوسِييةتى)  ،ثابةْذ واتا
ثةيوةطت و طشيذاْى دوو نةسةطتةوة بة
يةنةوةوٖةَاٖةْط و ٖؤطش بٔ و ٖاوسِييةتى ية صَاْى
نوسدى ية ثيَؼطشى (ٖاو) واتا ٖاوْضيهى و بةيةنةوة
طشيَذإ و ئةّ ثيَؼطشة دةضيَتة طةس صؤس وػةى نوسدى
و وػةوواتاى تاصة سؤْإ دةنات (ٖاوسِى) واتا دوو
نةغ ٖاوبةؾ بٔ ية سيَطايةىٖ(،اوطةس) واتا ٖاوبةػٔ
ية ريٓذا وبةّ ػيَوةية.
ية سِووى صَإ و واتاوة َةبةطت ية صاسةوةى ( ثابةْذ و
ٖاوسِييةتى) طوزلاْذٕ و ْضيَو بووْةوةى و سيَهدظتٓى
دوو نةسةطتة  ،نة يةيو ْضيو بٔ يإ دؤسة طوزلاْذْيَو
ية ْيَواْيإ ٖةبيَت و ْضيو بوْةوة وثةيوةْذييةنى
توْذوتؤٍَ ية ْيَوإ ئةو دوو نةسةطتة ببيَت ،بة منووْة
ٖاوسِييةتى ْيَوإ وػةى (فيَشخواص) و صاْهؤ  ،تةَاػا
دةنشيَت ػويَٓى قوتابى و خويَٓذناس صاْهؤية ية سووى
صاْظت و خويَٓذٕ و فيَشنشدْذا ،بؤية ثابةْذ و
ٖاوسِييةتى ية ْيَوإ ئةو دوو وػةية دةبيٓشيَت.
طيُاْتيهى طيُبوٍ (سةَض) بابةتيَهة دةضيَتة خاْةى
واتاطاصى و ثةيوةْذييةنى باػى ية طةٍ ثابةْذ و
ٖاوسِييةتى ٖةي نة ثاػإ ئاَارةى بؤ دةنشيَت,
ْاوْيؼاْى باطةنة :
ْاوْيؼاْى ئةّ باطة ية طةس ديشى(ثابةْذوٖاوسِييةتى
ية واتاطاصى نوسدى و طيُاتيهى طيُبوٍ ية صَاْذا)
نة بابةتيَهى ػيهاسى وةطفيية و سِؤػٓايي دةخاتة
طةس دوو بابةتى طيُاْتيهى (ثابةْذو ٖاوسِييةتى) و
(طيُاْتيهى طيُبوٍ) نة دوو بابةتى ٖةْوونةيى
واتاية.
طٓووسى باطةنة:
باطةنة ػيَهاسى وةطفيية ة سؤػٓايى
دةخاتة طةس بابةتى ثابةْذو ٖاوسِييةتى ة طوَبوٍ ية
صَاْى نوسدى بة طؼتى و بواسى واتاطاصى و
ثشاطُاتيو بة ػيَوةيةنى تايبةتى.

َاّ دياواصييةنى نةّ ية
واتايإ ية يةنةوة ْضيهة  ،بةي
ْيَواْيإ بةدى دةنشيَت.
صَآْاغ (بريصط  )1934-صؤس بايةخ و طشْطى بة
بابةتى ثابةْذو ثةيوةْذى ْيَوإ نةسةطةناْى صَإ داوة
بؤ ْيؼاْذإ و سووٕ بووْةوةى ئةو ثةيوةْذيية ثتةو
و بة ٖيَوةى تاو بةػةناْى ئاخاوتٔ و سطتةو ئةزلا
دةسخظتٓى ية ئاطتى واتا و ثشاطُاتيهى ْيَو صَاْذا.
َُاْى صؤس طشْطى و بايةخ دةداتة
(بريصطى) صَآْاطى ئةي
ايتالئُية)ْيَوإ
ثابةْذى(ايعالقات
ثةيوةْذى
ثيَهٗاتةناْى صَإ ،وةى ثيَوةْذى ْيَوإ (طةطنت و
دإ)(،وةسِئ و طةط)َ(،اؾ و بشْج و قز)(،خويَٓذناس ة
صاْهؤ).
ئةو صاْاية ئاَارة بؤ ثةيوةْذى ثابةْذى ية بابةتى
وػةى (نوسطى) دةنات .
َةنة دواْة.
أ(-نوسطى) َٓذاي
ب (-خ(-نوسطى)يةنة دؤسى تةختةية.
خ-ثاستى نشيهاساْى بةسيتاْيا(12نوسطى) ية
ئةزلوَةٕ بةسنةوت.
ت-ئاصاد (نوسطييةنى) ية صاْهؤ بةسنةوت.
(ثابةْذى) تةْيا بةطتٓةوةو طشيَذاْى بريؤنةنإ ْيية،
َهؤ دؤسة ثةيوةْذييةنى َةعشيفىو دةسووْى و
بةي
نةَيضةسى ثيَهةوة طشيَيةيإ دةداتو ية سطتةى (أ)
َةبةطت نوسطى داْيؼتٓى َٓذاٍ بوو ،واتا نوسطى
داْيؼنتْ ،ةى نوسطى حةطاْةوة و نوسطى باخضةو
نوسطى يةسيٓةوةو ....ية سِطتةى (ب) حؤسى
نوسطييةنةّ بؤ ثيؼإ دةدات ية ضى نةسةطتة
وَاددةيةى دسوطت نشاوة  ،ية ئاطٔ،ثالطتيو،
َيَت (تةختة).
َاَذا دةي
ئةيةَٓيؤّ ،ػووػة ،ية وةي
ية سِطتةى(خ) َةبةطت ْةى نوسطى داْيؼنت  ،بةيهؤ
ئةْذاَيتى ية ثةسيةَإ  ،وةى ضؤٕ دةَييَني ( ثاستى
نشيهاسإ  12نوسطى ية ئةزلوَةْى ثريإ دةطت
نةوت) ،واتا  12ئةْذاّ و ْويَٓةسى يةو ئةسلوَةْة ٖةية
،نة طةس بة ثاستى نشيهاسأْ.
ية سِطتةى (ت) بؤَإ سووٕ دةبيَتةوة ،نة ئاصاد
فيَشخواصةو ية صاْهؤ ْاوى دةسضووة و بووةتة فيَشخواصس
صاْهؤ(( ،يةّ ضواس سطتةية ئةوةَإ بؤ دةسدةنةويَت نة
(نوسطى) ثةيوةْذييةنى ثابةْذى تؤنُةو ثتةوى ية

بةػى يةنةّ  :ثابةْذو ٖاوسِييةتى(االقرتإ وايرتافكية)
تةوةسى يةنةّ :ضةَو و ثيَٓاطةى ثابٓذو ٖاوسِييةتى
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َوطا

َة بة طةس نةسةطة
َات بة تةواوى صاي
دةطةي

طةٍ

ئةو

بابةتاْة

ٖةية))ص(دوطةباح

عةىل.)54:2009:
(ثابةْذى) صؤس بواس و اليةْى دؤساودؤس دةطشيَتةوةو
(بريصط) صَآْاغ دانؤنى ية بريؤنةناْى خؤى دةنات
وساىذةطةيةْيَت ،نة ثةيوةْذى ْيَوإ َاؾ و بشْج و قز
ٖةية،نةضى ْاَييَني (دةسطايةنى طووس ديواسيَهى
طووس)،ئةّ طىَ اليةْى ية بابةتى سِةْطهإ وةى
نةسةطتةيةنى ثابةْذى و ٖاوسييةتًى دةطتٓيؼإ
نشدووة(أ.ثاملةس.)82:1986:
(ثابةْذو ٖاوسِييةتى) واتا سيَهدظنت و طوزلاْذٕ ية
ْيَوإ فؤسّ و نةسةطتةناْى صَإ و ثةيوةْذى تةاوى بة
اليةْى دةسووْى و َةعشيفى و سؤػٓبريى و
ػاسطتاْييةتةوة ٖةية ،دةنشيَت دوو فؤسّ ية يةى
خاْةى ٖاوسِييةتى دابٓشيَت ،بة ويَٓة نة دةوتشيَت

َاتةنةدا ،ية ٖةس ػويِٓيَو بيَت ئةوا بة دواى
بيَذةطةي
خؤيذا ساىذةنيَؼيَت ،ئةّ سانيَؼاْةؾ ثيَى دةَيئَ
َوػري
)(د.عبذايواحذ
ٖاوسِييةتى)
(نؤتى
دصةيي ،)124:2010:بؤ منووْة :

تةوةسى دووةّ :
ثابةْذو ٖاوسِييةتى ية ئاطتى واتاطاصى و ثشاطُاْيهذا
ثابةْذ و ٖاوسِييةتى دؤسة سيَهدظنت وطوزلاْذْيَهة ،
َطا ية طةسى نؤنٔ ÷ ٖةس ضؤٕ ية
نة ئاخيَوةساْى نؤَةي
بابةتةناْى تشى صَإ بة ٖةَإ ػيَوة  ،سيَهةوتٔ
دةبيٓشيَتٖ ،ةس ٖاوسييَتييو  ،سيَهةوتٓى ية طةسة ،
َاّ ية
طؼتييةنإ ئةو ٖيَض طؤَاْى تيَذاْيية  ،بةي
َطايةى ئةوا بة ٖةَإ سيضهة دؤسة
طٓوسسى نؤَةي
تايبةمتةْذى بةدىَ دةنشيَت ،وةى ئةوةى
َبة و
طؼتيية(فيَشخواص و صاْهؤ)(،ضاو و طةوص) و( نةي
ػيَش)(طشوػت و دواْى) ‘(َيَضو ْووطني)ٖ..تذ.
بةػيَو ية بابةتى ثابةْذو ٖاوسِييةتى ية طٓووسى
َطايةى يإ ػاسيَو يإ ْاوضةيةنى داخشاو  ،بة
نؤَةي
ويَٓة ية صَاْى نوسدى (صَإ و يووغ) (،دةطت و
سةْطى سةؾ)(،د ٍَ ية طةٍَ طةوسة ،سِةمْ ،ةسّ،ثاى)
((ٖاوسييةتى واتا ثةيوةْذى ئاطايى بة يةنةوو ٖاتٓى
وػةيةى ية طةٍَ ٖةْذىَ وػةى تشى ْاو سطتةيةنذا ،ية
طةس بٓةَاى سيَهةوتٔ،ثةيوةْذى ٖاوسِييةتى ْيَوإ
وػةناْى صَإ وٖةْذىَ وػة ٖةٕ سادةى بةناسٖيَٓاْيإ
بةسصةو ٖةْذيَهى تشيإ ْضَة ،ييَشةدا نةسةطةى بة
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ثياوةنة(ػري ،ئاو،ضا،ػةسبةت)......،دةخواتةوة.
ثياوةنة(ْإ،طيَو،طوػت،
دةخوات(اليٓض.)1968:40:

َاطى).....،

تةَاػاى ٖةسدوو سطتةى طةسةوة دةنشيَت ،تيَبيٓى
ئةوة ٖةية ،نة ية سطتةى يةنةّ ثةيوةْذيى تؤْذوتؤٍَ
ية ْيَوإ وػةنإ(ػري،ضا،ػةسبةت و وػةى خواسدْةوة
ٖةية ية بةس ئةوةى ئةو وػاْة بؤ خواسدْةوةٕ ،نة ضى
ية سطتةى دووةّ وػةنإ(طيَو،طؤػت َ،اطى)
ثةيوةْذى ٖاوسِييةتييإ ية نةٍَ وػةى دةخوات ٖةية،
طشميإ وػةناْى سطتةى يةنةّ ية طةٍَ وػةى
(دةخوات ) سيَو خبشيَت  ،دةبيٓشيَت يةْطى وْاسيَهى
دسوطت دةبيِت  ،نة ئةَةؾ دةضيَتة خاْةى
(دياواصى) ،واتا ْةطوزلاْذْى دوو نةسةطتةى دياواص،
َاّ ٖاوسييةتى
ٖاوسييةتى ية ْيَوإ طةطنت ودإ ٖةية بةي
ية ْيَوإ طةطنت و يووت يإ ضاو ْيية،دياواصيية،ساطتة
دياواصى ثةيوةطتة بة بريؤنةى ْةسىَ(ْةفى) وةى درواتا
،نة ئةو وػاْةٕ نة يةنرت داْاثؤػٔ.
َى يإ ٖاوسِييةتى(
َةبةطت ية واتاى تيَهةي
)collective Meaningئةو ((واتايةية نة وػة
ثةيذا دةنات ية ئةزلاَى ثةيوةْذى نشدْي ية طةٍَ
َى ديَت ية باسى
وػةى تشدا نة ية بةساْبةسى يإ طةي
تايبةتيذا))(بيَداٍَ عبذايًة طعيذ.)19:1989:
َاّ بة ثيَى ئةو واتاْةى ية
(دوإ ) و(قؤص) ٖاوواتإ ،بةي
ثاػياْةوة ديَت ديا دةنشيَٓةوة ،بةّ ػيَوةية:
نوسِ +ثياوـــــــــــ قؤص
نض +رٕ+طوٍَ +دٌ ـــــــــــــــــ دوإ
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) ية سووى

ية نةٍَ ضةْذ وػةيةنى تشى ثةيذا دةنات

وػةى(َياواْذٕ،

وةسِئ ،حيالْذٕ

طةياْذْى َةبةطتةوة  ،نة دةْطى طياًْةبةس دةطةيةْيَت
َاّ ٖةس يةنيَهيإ بة ثيَى ئةو وػاْةى ية
ٖ ،اوواتإ ،بةي
دواياْةوة ديَت ،ية سطتةدا يإ ية دةطتةوارةدا
َ(،ياوإ)تةْيا ية طةٍَ ثؼيًة ٖاوسِيَية( ،وةسِئ) تةْيا ية
طةٍَ (طةط) ٖاوسِيِية( ،حيالْذٕ) تةْيا ية طةٍَ (ئةطح)
ٖاوسِيية.

(ييض.)20:1974::
بة ويَٓة ،يةنيَو ية واتاناْى ػةو تاسيهيية ،طةسىشاى
اليةْى سةْطى سةؾ و ٖاظذرى سؤر،وػةى تاسيهى
ٖةَيؼة ية طةٍَ ػةودا دئ،ئةّ واتايةى وػة بة ٖؤى
ٖةيظونةوت و ٖاتٓى ية طةٍَ وػةى تشدا ثةيذا دةنات
(ذلُذ َعشوف)1991:161:و ية طةس بٓةَاى ثةيوةْذى
وػةيى ناس دةنات (امحذ رلتاس امحذ ،)1982:42:بؤ
منووْة ٖةسدوو وػةى (ضاى و باؾ) ية ٖاوواتادا ية
َاّ ية واتاى ٖاوسييةتىذا ية يةنرتى
يةى دةضٔ  ،بةي
حيإ ،وةى:
 10بةياْيت باؾ
 -2يةياْيت ضاى
ييَشةدا دةبيٓني سطتةى دووةّ ْائاطايى واتاى دسوطت
نشدووة  ،ضوْهة بةناس ْايةت ( ،بةياْى) ٖاوسييةتى
ثتةوى ية طةٍَ (باؾ)صياتشةو ْةى(ضاى)(عبذايواحذ
َؼري دصةيى ،)2007.4:ئةّ حؤسة واتاية ية طٓووسى
فشيَض و سطتةدا ٖةطتى ثىَ دةنشيَت و بٓضيٓةيةنى
عبذايًة
(بيَدا ٍَ
ٖةية
صاْظتيياْةى
طعيذ،)1989:19:ضوْهة دووسة ية دابوْةسيت و
َايةتى و باسى دةسووْى نةغ ،دا ئةطةس
سةوػتى نؤَةي
ئةّ ٖاوسييَةتيية بةصيَٓذسا ئةوا ئاطايية واتا ديَٓيتة
بةسٖةّ،نة صؤس داس يشؤرْاَةنإ ية طةس ديَشةناْذا
بةناسى ديَٓٓبؤ ئةوةى صياتش خويَٓةس بؤ الى خؤيإ
سانيؼٔ و ٖةطتييإ دةسؤريٓٔ  ،يؤ ئةّ َةبةطتة
طويَطش ئةسنيَهى صؤسى دةنةويَتة طةس تا ية َةبةطت
بطات ةدةبيَت ية سيَطاى ثشاطُاتيهةوة ييَهذاْةوة بؤ
بهشيَت  ،ئةَةؾ دةبيَتة نيَؼة بؤ خويَٓةسةنإ نة يةى
ئاطتى سؤػٓبريييإ ْيية تا بة تةواةى تيَى بطةٕ
(عبذايواحذ َوػري دصةيى.)2007:4:

َهو
ئةّ ٖاوسِييةتيية بٓضيٓةيةنى صاْظتيياْةى ْيية ،بةي
َذاْى ثةيوةْذى بة ضةْذ باسيَهى سةوػت وباسى
طةسٖةي
َايةتييةوة ٖةية.
نؤَةي
ٖاوسِييةتى
ثيَٓاطةى
دةسباسةى
نشوغ)
دةَييَت((ٖةفاييٓى ديتة وةطفهشدْا ب ٖاتٓاصزلريةيةنا
يةنني فةسٖةْطى ٍ دوفئيو))(طًيُإ ٖؼياس
ذلُذ)38:2016:
فيَشطى صَآْاغ دةسباسةى ٖاوسِييةتى دةَييَيت
((بةناسٖيَٓاْى دوو وػة يإ يةنةى صَاْى فةسٖةْطى
دودا،نة ٖةسدوونيإ ثابةْذٕ بةيةنةوة))(امحذ رلتاس
عُش.)74:1982:
واتاى ثابةْذو ٖاوسِييةتى واتا ٖاوسِييةتى ية طةٍَ
وػةناْى تشى صَاْذا دسوطت ببيَت  ،ية ْيَوإ دوو
وػةو يةنيَهيإ ئةوةى تش بة الى خؤيذا دةبات (( ،بؤ
منووْة وػةى (ناٍَ) ية ئةزلاَى بةناسٖاتٓى صؤس ية
طةٍَ وػةناْى(سةْط،ضاو،ضا) ئةوا ٖاوسِتييةنيإ ثةيذا
نشدووة:
ــــــــــــــــــ ضــــاو
نـــــــــــاٍَ ـــــــــــــــــــــــ سةْط
ــــــــــــــــــــــــــ ضـــــــا
بة دوا ٖاتٓى وػة ية طٓووسى سطتة بة ثيَى
دةطوتشيَت
ثيَى
دياسيهشاو
طيظتُيَهى
ٖاوسِييةتى(د.ذلُذ عًى اخلوىل .)46:1991:
وػة ية ئةزلاَى بة يةنةوة ٖاتٓى صؤسةو
دووباسةبووْةوةى واتايةى ثةيذا دةنات و ثيَى دةَيئَ
(واتاى ٖاوسِييةتى)  ،ئةّ دؤسة واتايةثةيوةْذييةنى
ػويَٓى ئاطؤيية ية ئةزلاَى ٖاوبةػى نشدْى وػةيةى
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تةوةسى طيَيةّ:
بةساووسد ية ْيَوإ ثابةْذوٖاوسِييةتى و( داثؤػني
وبةؾ ية طؼت):
ٖايجؤْيِ(داثؤػني-طشتٓةوة-االقرتإ)
-1
Hyponymy
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داثؤػني يإ طشتٓةوة طشْطٓشئ ثةيوةْذيى واتاطاصى

َٓذة = نؤتش،قةية سةؾ ،ضؤيةطة(...،امحذ رلتاس
باي

سؤْاْيية و بشيتيية يةو ثةيوةْذييةى ية ْيَوإ دوو
وػةدا ٖةية نة واتاى يةنيَهيإ ئةوةْذة فشاوإ بيَت
واتاى وػةنةى تش بطشيَتةوة ((،داثؤػني ية طةسيَهةوة
ْضيهة ية ٖاوواتا  ،ضوْهة وػة طؼتييةنة دةتواْيَت
َٓذة
ػويَٓى وػة تايبةتييةنة بطشيَتةوة وةى باي
(نؤتش،بويبوٍ،تاوغ))..،دا ناتيَو دةَييَني:
َٓذةيةنِ ٖةية (د.عبذايواحذ
= باي
تاوطيَهِ ٖةية
َوػري دصةيى.)2010:113:
ية بابةتى طشتٓةوة و داثؤػني صاساوةيو ٖةية ثيَى
دةوتشيَت صاساوةى طؼتى (داثؤػةس)cover word-
و ضةْذ صاساوةيةنى تايبةتى ٖةية ،نة ثيَى دةوتشيَت
( ،)subordinateصاساوة تايبةتييةناْجؤييَو دسوطت
دةنةٕ يةْاو صاساوة طؼتييةنإ (امحذ رلتاس عُش:
طوٍَ(َيدةى،
)66:1982وةى:
دايياْ،ريطض،وةْةوػة)...،ئةّ وػاْة بةػيَهٔ ية طوٍَ و
وػةناْى تشيؽ ئةْذاّ و بةػيَهٔ ية طوٍَ.
َيَوةيةنى دوامن نِشىِ ،ئةَة ئةوة ْاطةيةْىَ نة طيَو،
َاّ ناتيَو بًَيَني:طيَوّ
ٖةسَىَ ،تشىَ ،نيَويِ نشِيَوة ،بةي
نِشىَ واتاى ئةوةية َيَوةّ نشِىَئةزلا وػةى (طيَو،تشىَ،
ٖةسَىَ )..بةػيَهٔ ية وػة طةسةنى و طؼتييةنة نة
َيَوةية.
صاْانإ ثيَيإ واية نة داثؤػني واتا طةسخإ
(ٖايضؤْيِ () Hyponymyنة َةبةطت صاساوة طؼتى
و طةسةنييةنةيةو ريَش خإ(أ ) Hypernymyواتا

عُش.)1982:100:
بة ويَٓة دةَييَني وػةى (طةط) يإ وػةى ( بةسخ)  ،نة
دوو طياًْةبةسى ٖةَإ دؤسٕ نة ػريدةسٕٖ ،ةَإ ػت
َى ديهة ،وةى (بةساص) و(َايؤغ) و وػةى(
بؤ ئارةي
َةنةو ٖةسدوو وػةى (َايني و
ئةطح) بؤ ْيَشى ئارةي
ئيَظرت) بؤ َيَى ئةطح(( ،وػةى (طةط)بة طؼتيية بؤ
َى طؤػت خؤس،
َبةداسى َاي
ئارةَييَهى ػريدةسى نةي
َة) بؤ َيَى طةط ،وةى
َة بؤس) بؤ ْيَش و (دةي
نةضى( طةَاي
سووْة))(ف.س.ثاملةس.)120:1986:
خواسةوة
ية
َةسِ
طةط
1

و خواسةوةى طةسةنييةنة،بة ويَٓة

صاساوة تايبةتى
دةوتشيَت:
طةسخإ وػةى سووةى و ريَش خإ (طوٍَ و دسةخت و
طيا)  ،ية ٖةَإ ناتذا ٖةس يةنيَو ية وػة ريَشخاْةنإ
وػةى ريَش خاْرتى خواسةوة ٖةية نة ثيَى دةوتشيَت
تانظؤْيِ واتا ريَشخاْى ريَشخإ ،بة ويَٓة نة وػةى
دسةخت ريَش خاْى سووةنة  ،نةضى دسةختةنةؾ
ريَشخاْى خؤى ٖةية و وةى :دسةختى بةسٖةّ داس و
دسةختى بىَ بةس  ،يإ ية طياًْةبةس ريَش خاْةنةى (َشؤظ،
ئارةٍَ َ ،ريوو)،نةضى ئارةييؽ تانظؤْيُى ٖةية وةى
َٓذة،خؼؤى،ئاوى،ػريدةس)ٖ ،ةس يةنيَو يةَاْةؾ
(باي
ريَشخاْى خؤى ٖةية :
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
1
1
1
ـ
1
1
َةسِ
َة
دةي
َة بؤس
طةَاي
طةط
بةسإ
بةسخ
َّ
َة بؤس بًَيَني طةطى ْيَش بةال
ئيَُة دةتواْني ية بشِى طةَاي
ئةَةؾ واَإ ييَذةنات ،تووػى نيَؼة بني  ،يةبةس
ئةوةى ية ٖةْذىَ صَإ ْيَش و َىَ ْيية ،داثؤػني
طوودى ٖةية بؤ سةْطذاْةوةى َيؼهى َشؤظ ضوْهة
ٖةوٍَ دةدات ػتى دةوسبةس نؤبهاتةوة  ،ية بةس ئةوة
داثةػني يإ ٖايضؤْيِ ضؤييٓهشدٕ دةداتة َشؤظ ية
ػاْةى طةوسةوة بؤ بضووى ية داثؤػيٓذا دةبيَت ية
بضوونةوة بؤ طةوسة بيَت .
داثؤػني وٖايجؤْيِ دياواصى ية طةٍَ ثابةْذو
ٖاوسِييةتى ٖةية  ،ية ثابةْذ وٖاوسِييةتى دوو صاساوة
يإ وػة  ،ثةيوةْذى ٖاوسييةتى ية ْيَواْيإ ٖةية
َاّ ية ٖايجؤْيِ ،طةسخإ ة
،وةنوو قوتابى و صاْهؤ ،بةي
ريش خإ دوو بةػى ثيَهةوة طشيَذساوٕ و خاوةْيةى
َةٕ.
سةطوسيؼةو بٓةَاي
(ٖايجؤْيِ بشيتيية ية ثةيوةْذييةنى واتايى صزلرية
ٖةسةَى  ،نة ية ْيَوإ دوو وػةدا دسوطت دةبيَت،
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تشدا

واتا (نةييا و ْيَشطض و نؤتش ) دةبٓة دؤسيَو ية

بةوةى

واتاى

يةنيَهيإ

واتاى

يةوى

ذلُذ
عضيض
ٖةية))(د.عبذايًة
بابإ((،)2005:11:داثؤػني تيَيذا وػةيةى /وػةى
طؼتى /دةبىَ و ضةْذ وػةيةنى تش ية سووى واتاوة
دادةثؤػى –طوٍَ ،دايياْ ،ةطشئ َ،يَدةىٖ ،يَشؤ))(
ٖيُذاد حؤطني بهش و ؿباح سػيذ قادس.)2009:47:

َا
َٓذة) وبةدلؤسة (طتيَشٕ و طةي
(ئؤتؤَؤبيٌ و طؤٍَ و باي
و ثةسِ) دةبٓة بةػيَو ية ( ئؤتؤَؤبيٌ و ْيَشطض و نؤتش).

-2بةؾ ية طؼت Part-whole relation
بةؾ ية طؼت ئةو ثةيوةْذيية ْةثضشاوةى ْيَوإ دوو
وػة ية سِةط وسيؼةو بٓةضة صؤس ْضيهٔ  ،وةى
ثةيوةْذى دةطت بة دةطتةوة يإ ثةيوةْذى ثةزلةنإ
بة دةطتةوة ،دةطت دؤسيَو ْيية ية دةطتة يإ ثةزلة
َاّ
َاّ بةػيَهة ية دةطتة،بةي
ية دؤسى دةطت ْيية،بةي
ثشطياسةنة يةوةداية بةؾ بةػيَهة ية طؼت يإ طؼت
َاَذا ساوبؤضووْى دياواص ٖةية،
بةػيَهة ية بةؾ ،ية وةي
يإ دةوتشيَت دةطو و دةسطا ،دةطو بةػيَهة ية دةسطا
،دةسطاؾ بةػيَهة ية خاْؤْ ،اتواْني بًَيَني ،دةطو
بةػيهة ية خاْؤ ،يةبةس ئةوة دةنشىَ بًَيَني دةسطانة بىَ
َاّ خاْؤ بى دةطو
دةطهة يإ خاْووةنة بىَ دةسطاية بةي
ْ،ابيَت ،نةواتا ثةيوةْذييةى ية ْيَوإ دةطو و دةسطا و
دةسطا و خاْؤ ٖةية ْ ،ةى دةطو و دةسطا(امحذ رلتاس
عُش.)1982:101:
دياواصى بةؾ ية طؼت و داثؤػني ئةوةية دةطت
بةػيَهة ية دةطتة  ،نةضى ية ٖايجؤْيِ ثةيووية بوػيَو
ْيية ية نوتش يإ ية َريوو ،يإ دةطو و دةسطا بةػٔ ية
يةنرتى نةضى ية طشتٓةوة بةػى يةنرت ْني.
دياواصى ْيَوإ ٖايجؤْيِ و بةؾ ية طؼت يةوةداية ،ية
داثؤػني و طشتٓةوة ،دوو يةنة يإ دوو وػةى صَإ
ئةوةى يةنةّ دؤسيَهة ية يةنةى دووةّ وةى:
نةييا دؤسيَهة ية َاػني و ئؤتؤَؤبيٌ
ْيَشطض دؤسيَهة ية طوٍَ
َٓذة
نؤتش دؤسيَهة ية باي
َاّ بةػةنة
َاّ بةؾ و طؼت دؤسى يةنرت ْني بةي
بةي
بةػيَهة ية يةنة طؼتييةنة،وةى:
طتيَشٕ بةػيَهة ية ئؤتؤَؤبيٌ ْةى دشؤيَو بيَت
َة ْيَشطض
َا بةػيَهة ية طوي
طةي
ثةسِ بةػيَهة ية نؤتش ْةى دؤس
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بةػى دووةّ :طوَبوٍ
تةوةسى يةنةّ :ضةَو و ثيَٓاطةى طوَبوٍ
َى طعتؤطؤ
َى ْاو ػاس طةسقاي
دوو ثياو ية باصاسى دةزلاي
و دةَةتةقى بووٕ و ٖاتٓة طةس باطهشدْى نيَؼةى
ثاطى ْاو ػاسو ٖاتة طويَى يةنيَهيإ بةوةى تشى
َاتيإ بة
دةووت نةى ناتى ئةوة َاوة ٖاوي
َيني ية
(نؤطتةسونةييا)ٖاتؤضؤ بهةٕ و ئيَظتانة دةي
َاتإ َيرتؤوَيرتؤ ثاغ وػتى تش يةوة ثيَؼهةوتووْش
وي
بةناسدةٖيَٓٔ ،نةضى الى خؤَإ ٖةس ئةوةى ثيَؽ ضٌَ
َاَى دايةوةو ووتى  ،ية ٖةْذيَو
طاية و ٖاوسِييةنةى وةي
َني (ْرييٓى) يإ (سيِ) وصؤسى تش ،ئةّ
ْاوضة ثيَى دةي
صاساواْة ية بواسى َاػيٓى طواطتٓةوة طةسزلى سانيَؼا
و بووة ٖةويَٓى ئةّ باطة.
ييَشة باطى ٖةسدوو وػةى(طوَبوٍ ٖ ،يَُا ) ديَتة
ثيَؼةوة  ،طوَبوٍ واتا (سةَض) ية صَاْى عةسةبى
و(ٖيَُا) واتا (اػاسة)  ،ئةّ دوو وػةية ْةى ية بواسى
صَاْذا بوناس ديَت ،بةيهو ية بواسى ئةدةب و صَاْى
سؤراْةى خةيهى و ية ْيَو الثةسةى نتيَب و سؤرْاَةو
طؤظاسةنإ بووْةتة وػةى ئاطايى ،ئةوةى ديَى
طةسزلة صؤس ية سؤػٓبريو تةْاْةت صَاْةواْةنإ
دياواصى ية ْيَوإ ئةو دوو وػةية ْانةٕ .
طةباسةت بة ثيَٓاطةى صاساوةى (طوَبوٍ) ثيَٓاطةى
صؤسى بؤ نشاوةو صؤسبةى يةى واتا و ثيَٓاطة دةدةْة
دةطتةوةو،
طيُبوٍ دياسدةيةنى صَاْةواْيية و ديطيَشة و ية بابةت
و بواسةناْى صَاْذا دةسدةنةويَت ضى ية بواسى ػيعشو
ئةدةبيات و ضى ية بةسٖةَة ٖوْةسييةنإ و تويع
ٖؤصيو ((ػيعشيَو ْيية نة تؤصيَو سةَضى تيَذا ْةبيَت و
بووْى ية واقيعةوة وةسدةطشيَت و دةطاتة تواْاى
تيَطةيؼنت،دياسة يةو ناتةدا واقيع و باسؤدوخ تيَجةس
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دةنات و صياتش سوْرتو دواْرت دةبيَت))(د.ذلُذ

صَآْاغ (وبيظتةس)دةَييَت ((ٖةَوو نةسةطتةيةى نة

َعشوف.)2007::
ية باسةى ثيَٓاطةى ( طوَبوٍ-سةَض) صؤس ثيَٓاطةى
دؤساودؤسى بؤ نشاوةو ٖةْذيَهيإ ية خاَييَهى ٖاوبةؾ
يةى دةطشْةوة وٖةْذيَهى نةَى تشيإ دياواصٕ،يةنيَو
يةو ثيَٓاطاْة دةَييَت ((طوَبوٍ ٖؤيةنة بؤ ْاطاْذْى
َطةيةنة بؤ ثؼت ساطتهشدْةوةى ػتيَو نة
ػتوَةى بةي
سيَهةوتٓى ية طةسة))(د .دةسووٕ عبذايشمحٔ
طاحل.)33:2012:
فةسٖةْطى ئؤنظفوسدبةّ ػيَوةية ثيَٓاطةى دةنات
((طوَبوٍ بشيتيية يةوةى ػتيَو ية ديَى ػتيَهى تش
بيَت يإ بةسدةطتة بهات يإ دةاليةتى ية طةس بهات
يإ ويهضووْىَ بة سيَهةوتٔ و سةصاَةْذى ية طةس
َح.)2012:33:
ٖةبيَت((.د.دةسسٕ عبذايشمحٔ طاي

طؤصاسػت ية نؤَةَييَو بةٖاوَاْاو واتا بهات دةبيَتة
طوَبوٍ  ،يةواْةػة الى ٖةْذيَهى تش يإ َيًًةتيَهى تش
بابةتيَهى تش بيَت،نؤتش طوَبوية و طؤصاسػت ية ئاػتى
و ثانو خاويٓى دةنات ،ية بواسى دةْط و ػةسدا
طوَبوىل ئاػتيية و ية بواسيَهى تش طوَبوىل خاويٓى و
ثانيضةيية.

َطةيةنة
(طضَبوٍ)(( ٖؤيةنة بؤ ْاطاْذْى ػتوَةى و بةي
بؤ ثؼت ساطتهشدْةوةى ػتيَو نة سِيَهةوتٓى ية
طةسة))(د.دةسسٕ عبذايشمحٔ طاحل.)33:2012:
فةسٖةْطى (ئؤنظفوسد) بةّ ػيَوةية ثيَٓاطةى طوَبوٍ
دةنات((بشيتيية يةوةى ػتيَو ية ديَى ػتيَهى تش بيَت
يإ بةسدةطتةى بهات يإ دةاليةتى ية طةس بهات يإ
ويَهضووْىَ بة سيَهةوتٔ و سةصاَةْذى ية طةس
ٖةبيَت))(د.دةسووٕ عبذايًة طاحل.)34:2012:
طؤطري دةَييَت((ْيؼاْةى طوَبوٍ ْيؼاْةيةنى
َهو ية طةس
سةَةنى ْيية ثةيوةطت بيَت بة داْاْةوة ،بةي
بٓةَاىجةيوةْذى طشوػتى ْيَوإ ْاو و
ْاوييَٓشاو()).د.امحذ رلتاس امحذ.)62:1986:
صَآْاغ (يؤسيطؤ) ثيَى واية وػةى طوَبوٍ وػةيةنى
ثش بة ثيظت ْيية ضوْهة ثاؾ طؤطري بووة باو ،نة
دةبيَت دياواصى بهشيَت ية ْيَوإ ئاَارة و طوَبوٍ
،طوَبوٍ ثةيوةطتة بة ئاَارة و ناسةنة سِةَةنى ْيية
،بةيهو سِووٕ و ئاػهشاية و سيَهةوتٓى ية طةسة ،وةى
ْيؼاْةى طووسى بواسى سيَطاو بإ ،نة واتاى وةطتإ
ديَت،وسيَهةوتٓى ية طةسة))( يؤسيطؤ.)341:1986:
يؤسيطؤ دةثشطيَت ئايا وػةنة ئاَارةية يا طوَبوية
،نوَإ ْيية ئاَارةية و سووٕ و ئاػهشاية و ثيَُإ
دةَييَت نة طةسدةّ خةيو نؤنٔ ية طةسيذا.
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تةوةسى دووةّ :سِا وديذى دياوا ص
صؤسبةى صَآْاطإ واى بؤ دةضٔ ،نة طوَبوٍ صؤس
ئاَارةو
و
ْيؼاْة
طةٍ
ية
دياواصة
َني(،طوَبوٍ)ئاَارة بؤ ضةَو و بريو بؤضووٕ
ٖيَُا،دةي
دةنات ،دةتواْني بة ئاطاْى ييَى بطةئ و ْاوييَٓشاو بة
َا يا سةْط) ية
ئاطاتى ئاَارةى بؤ دةنشيَت بة ويَٓة (ئاي
طةس سيَطايةى بضةقيٓشيَت ،ئةوا ْيؼاْةى ئاطتةْطيَو
يإ نيَؼةيةى ية طةس ئةو سيَطاية ٖةية،بة تايبةتى طةس
َا ية طةس باسةطاى
َانة طووس بيَت،بةالّ ٖةَإ ئاي
ئاي
َاتى خاوةٕ طةسوةسى و
َةخاْةيةى يإ دةصطايةنى وي
باي
َوص و قوسغ
ػةناوة بيَت  ،ئةوا ْاوييَٓشاوةنة صؤس ئاي
َطشى ئايذؤيؤرييةت و
دةبيَت...ضوْهة ييَشةدا ٖةي
َات دةنات ،يةنةّ
طةسوةسى يإ دةاليةتى طياطى وي
َا ئاَارة بوو بؤ تشطٓانى و نيَؼة ،دووةّ طوَبوٍ و
ئاي
َاتةنة.
سةَضة بؤ ػهوَةْذى و طةسوةسى وي
طوَبوٍ وةى نةسةطتةيةنى صَإ ،بةٖانةى ْيؼإ
دساوةو بؤ صؤس بابةت و بواس بةناسدةٖيَٓشيَت ،يةنيَو ية
ييَهذاْةوةنإ ثةيوةطتة بة ٖؤناسى دةسووْى و ئةوةؾ
ية ياد ْانشيَت ٖ ،ؤناسى طياطى و دوطشافى و ئابوسى
َى بةسثاويإ ٖةية و بة تايبةتى
َايةتى سؤي
و نؤَةي
ٖؤناسة دةسووْييةنإ وناسيَطةسى سِاطتةوخؤى ية طةس
دسةطت بووٕ وثةيذابووْى سيَهةوتٓى طوَبوىل و
يةواْةؾ صاساوةى (خاض)نة بؤ نشيظتيإ و فةية وغةيشة
فةية،يةى ٖيَُاو واتاى ٖةية و ية يةنيَهةوبؤ يةنيَهى تش
َؤثى
َو يةطةسى نؤنٔ،وةى طً
َاْى خةي
ْاطؤسيَت و نؤَةي
طووس ية تشافيو اليتذا ئاَارةية بؤ وةطتإ  ،ية ػوئَ و
ضيَطاو ناتى تش ئاَارةية بؤ واتايةنى تش ،ية طةس
دةسطاى طتؤديؤى ثةخؼى  tvواتا ثةخؼى
َى
َة ،يإ ية دةسطاى ٖؤي
ساطتةوخؤى بابةت ة ٖةواي
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بةسثشغ واتاى نؤبوْةوةى داخشاوةو ية بابةتى ئةظني و

صَاْى عةسةبيؽ صؤس وػة و صاساوة وةى طوَبوٍ

َظوصى و وةفاداسى
َى طووس واتاى دي
خوػةويظتى طؤي
َاى =طووس ية طةس
َهشدْى ئاي
و خوػةويظتييةٖ.ةي
َاػيٓى طةسباصى واتاى تشطٓاى و دةْط و
َةتشطيية.
تةوةسى طيَيةّ:طوَبوٍ وةى نةسةطتةى ئابوسى و
َذاسى و ئيهؤْؤَى
َاي
َشؤظ ية طؼت نات و طةسدةّ و سؤرطاسيهذا ية ٖةوٍَ و
خةَى ئةوةداية  ،نة دةطت بة نؤَةَييَو ػت وةى وصة و
تواْا بطشيَت وبؤى بهشيَت باالْظى وصة سابطشيَت
وبةسدةواّ خؤى ية طةٍ ٖةَوو باسؤدؤخيَهى ْويَذا سيَو
خبات تا سيَطا بطشيَت ية بة فيَشؤداْى وصة و ْةٖيًَيَت بة
َذاسى و ئابوسيهشدٕ ية صَإ
خؤسايى بشوات،بؤية َاي
طةسدةّ ئاطتةناْى صَإ دةطشيَتةوة .
ية ٖةْذيَو بةناسٖيَٓاْى صَإ  ،بابةتى ئابوسى و
َذاسى نشى صؤس ثيويظت و طشْطة ،بةػيَو يةّ بواسة
َاي
صَاْةواْيية وةنوو( ػاسى ٖةوييَش ..ثايتةختى ٖةسميى
َذاسى يةّ سِطتةية دةنشيَت و دةوتشيَت(
نوسدطتاْة)َ،اي
Bertil
ًَربط
ثايتةخت)،خ)سؤفيظؤس (بىَ.اي
)Malmberg
نة طةس بة قوتاخلاْةى فةسةْظيية ية باسةى نوست يشىَ
َذاسى دةَييَت((ية ناتى دسناْذْى دةْطة صَاْييةنإ
وْاي
قظةنةس ٖةوٍَ دةدات بؤ دةطتةبةسنشدْى بةسصتشئ
ئاطتى طوصاسػتهشدٕ ية بةساْبةس نةَرتئ وصةٖ ،ةس بةّ
ٖؤية قظةنةس ٖةوٍ َ دةدات ية ناتى ثيَهةوة بةطتٓى
دةْطيَو بة دةْطيَهى تشةوة دووس دةنةويَتةوة ية دووية
َبطرييَت بؤ
دةسبشاوةنإ  ،نة دةتواْشيَت دةطتىَ ىلَ ٖةي
بةدةطٗيَٓاْى دةْطى ويظرتاوية ناتى بة دوايةى ٖاتٓى
دوو دةْط وةى يةى ،بة ويَٓة ية طؤصاسػتهشدْى
َطشتٔ ية
ئيهؤْؤَى نشدٕ دةنشيَت،ية وصة بة دةطتٗةي
َهى طوسيا نة دةضٔ بؤ
يةنيَو ية دةْطةنإ  ،خةي
َني دةضِ بؤ ػاّ ،
(دميةػل)ى ثايتةختى طوسيا ،دةي
َاتيَو  ،ية نؤٕ وػةى
ييَشةدا طوَبوية بؤ ثايتةختى وي
َات دةنشد  ،نة طوسيا و
(ػاّ) ئاَارةى بؤ ضواس وي
ئةسدةٕ و يوبٓإ و فةيةطتني بوو( ،ػاّ) ية صَاْى
عةسةبى واتا ْاوضةى طةوصاية و بة ثيت و خؤؾ.
الى خؤَإ رَاسةيةى ْاوى َاػني و ئؤتؤَؤبيٌ وةى
طوَبوٍ بةناسديَت )،وةْةوػةَ ،ةسصيية ،ئؤباَا)....،ية

َى (طا
بةناسديَت (،طةوسة-ػؤسؾ)  ،ية ٖةيضووْى ئارةي
–طوس) ٖاتوةة ،نة واتاى ػؤسؾ در بة طيظتِ و
َات.
سرميى طياطى وي
تةوةسى ضواسةّ:بواسى طوَبوٍ ية ئاطتى واتاطاصى و
ثشاطُاتيو
صاساوةى طوَبوٍ ضةَهيَهى فشاواْى ضاالنة،بواسو
َةوداى بةناسٖيَٓاْى صؤس فشاواْة،بة ثيَى سؤرطاسو
طةسدةّ و ثيَؼهةوتٔ و طوػةطةْذْزيإ و صَاْيؽ
بةػيَهى ْةثضشاوى ئةو ثيَؼهةوتٔ و طةػةطةْذْةية،
ئايني و َةصٖةب ة ئايذيا و ئايذؤيؤرييةت بة ثيَى
َى
َايةتى ،سؤي
َظونةوت و باسى نؤَةي
دابوْةسيت و ٖةي
ٖةية بة بواسى طةػةطةْذٕ و ْةػومنانشدْى طوَبوٍ،
يو طؤسإ و ديَطؤسنيية(،ثاغ ،نؤطتةس،ثؤيؤْى)..،ية
َاْى ثيَؼوو بؤ طوصاسػت بوو ية ٖؤيةناْى
طاي
طواطتٓةوة،ثيَؼهةوتٔ وطةػةطةْذٕ ية طوَبوٍ ػإ
بةػاْى بوو،ئةَشؤ ئةو َاػيٓاْة نةّ بوْةتةوةو ػتى
َيا
ْوىَ ٖاتؤتة ْاو َةيذاْةنة،طوَبوىل تاصةؾ ية طةي
ثةيذا بووة(،نةييا،فاسة،ديِ طى و صؤسى تش).
َى ية ناسوباسى
َايةتى  ،سػة وصاساوة سؤي
ية اليةْى نؤَةي
رياْى سؤراْة ٖةية،نة دةوتشيَت(ئةحة رْاْى)طوصاسػت
ية نةطيَهى صؤس حةص ية ْاو رْإ بهات(،ضًيَع بؤ
سرػتى و سةصيًى)(،ضاو ضٓؤى)بؤ بواسى تةَاح و
حةطوودى (،خوية ثيضة) بؤ ئاصايةتى و(حةَة قةدؤ يإ
َةَةْذى و دةطت سؤيى
حةَة ئاغاى نؤية) بؤ دةوي
وصؤسى تش.
ية بابةتى ساَياسى و دبًؤَاتى ،صؤس طوَبوٍ ية طةٍ
سؤرطاسةنة ٖاتؤتة َةيذإ نة دةسبشيٓى ْاوى اليةٕ و
سيَهدشاو دةنات و ٖةَإ ناتيؽ دةبٓة ئةنشؤْيِ بؤ ئةو
دةصطاية ،بة ويَٓة طوَبوىل (ثةنةنة)ئاَارةية بؤ
سيَهدشاوى ثاستى نشيهاساْى نوسدطتإ و ٖةَإ ػت
بؤ ثزاى و ٖةدةثة و يةدةثةو pukوpdk ,و سيَهدشاوة
ديٗاْييةنإ وةى (يوْظيف  ،يؤْظهؤ،
UNوCIAوئةييضية
ئؤثيو،داعؽcNN،وNRTو

Page 183

ونشًَٔ و نؤػهى طجى و َةنهة و حؤطني و قوّ و
ْةدةفو تا دواية).
بابةتى ئابؤسى و داساي ػبة ٖةَإ ػيَوة  ،طوَبوٍ
ضووةتة ئةو بواساْةؾ ،وةى ( ،ضاوبشطى ،حاتةّ
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تائى،صط سةؾ ،باصاسى سةؾ ،دةطت سةؾ،طجى

طةط :وةسِيٓى طةط ئاَارةيةنى باؾ ْيية

نشدْةوى دساو.)...،
وػةى (دساو – ْكذ) ْشخى ػتؤَةنة ،ية ساطتيذا ْشخ
َهو طوصاسػت ية ْشخ دةنات،
ْيية وةى دةصاْني بةي
َطا ٖيَٓاويةتة بةسٖةّ،بؤ نةسةطتةيةى،ثيَويظتى
نؤَةي
ريإ ،بةسٖةّ،... ،ية سواْطةى واتا و ثشاطُاتيَهةوة دسا
ْاوةنةو دةاليةتة و ئاَارةية و ػتوَةى َةديووٍ و
ْاوييَٓشاو و ئاَارةبؤ نشاوة.دساوةنة بؤتة طوَبوىل ْشخ
و بؤ نةسةطتةيةنى بةساْبةس بة طوَيوٍ  ،بؤية
َطاو
طوَبوٍ ئةو دةسبشِئَ و سيَهةوتٓةية نة نؤَةي
َشؤظايةتى ٖيَٓاويةتة ئاساوةو دؤسة سيَهةوتٓيَهى ية
طةسةٖ،ةسضةْذة دساو وػةيةنى نؤْى يؤْاْيية و
ٖاتؤتة ْاو صَاْى نوسدى.
طيُبوٍ ثاْتايةنى فشاوإ ية بابةتى ثشاطُاتيو داطيَش
دةنات و يكوثؤثى ٖاويَؼتؤتة ْاو طؼت بواسةنإ،بة
منووْة نة دةوتشيَت (بةنشى َةّ وصئ)ئاَارةية بؤ
نةطيَو نة ببيَتة ئةوةى دوو نةغ يإ دوو
خوػةويظت ية يةى بهات  (،طيظهةنةى ٖةياغ)(َاَة
طووتاوةنة)(ئةَٓة
خةَة)(داسة
َا
ػؤسةنإ)(طةي
َاوَيٓاسة)(نةوا
طووسةنة)(قةي
بةطةسةنإ) صؤسى تش نة ٖةَووى بابةتى ثشاطُاتيهٔ و
َوطا
طوَبوية(د,طةباح
خاْةى
دةضٓة
عةىل.)59:2009:
بابةتى دةسووْى و ئاصايةتى و ضاوْةتشطى و
َى خؤى بيٓيَوة و
َايةتى  ،بة ٖةَإ سيَضهة ،سؤي
نؤَةي
ئاَارةى ساطتةوخؤى بؤ ئةّ بابةتاْة نشاوة  ،بة ويَٓة
(دويةنةَ،يَشدة صَة ،خيَو،خذس صْذة.).....،

باسخظتٓى َشيؼوْ :يؼاْةى ٖاتٓى َيَواْة
بواسى سةْطةنإ:
طجى:ئاػتى و ثانى
طووس :تشطٓانى و َةتشطى
طةوص:بوراْةوةو تاصة نشدْةوة
صةسد:نؤتا تةَةٕ و ثاييض و بةطةسضووٕ
سةؾ:خةّ و خةفةت و نةطةس
ئةسخةواْى:طةػبيٓى و خؤػى

ضةْذ صاساوةيةنى بواسى طيُبوٍ ية واتاطاصى و
ثشاطُاتيهذا:
بواسى طياًْةبةس:
َجانى و ئاطودةيى
نؤتش:طوَبوية بؤ ئاػتى و دي
نوْة ثةيوو:طوَبوية بؤ ػؤَى و ْاسِةحةتى و
َويَشاْى
َاي
تيرت واطوَ:ةييهى دةْط ْاطهة نة بةطةس ػاسيَو
َويَشاْى بة دواييةوة
تيَجةس بيَت دةَيئَ َاي
سيَوى :بيَتة طةس سيَطا واتا ضاطةو باػة ضاوةسواْت
دةبيَت
Page 184

ْاو ْاوى ػاسو ْاوضة:
َاَة سيؼة :نوسدايةتى و ئاصايةتى
ئوَةسى خاوةس:قوسباْيذإ
ظيٓوغ:خوػةويظتى
ثةيهةسى ْيؤيؤسىَ:افى َشؤظ
تةساصوو:دادوةسى
ْوطشة طةملإ :ئةْفاٍ و ئةػهةزلةدإ
َبةْذى بشياس ية فةسةْظا
ئةييضيةَ:ةي
سوطيا
=
نشًَٔ= :
بةسدة قاسةَإ:ئاصايةتى و ْةبةسدى
َُةت و قوسباْى و ػاسى سؤػٓبريى
طًيَُاْى :خةي
فاتيهإَ:ةسدةعى َةطيخييةنإ وٖةَإ ػت بؤ
ئةصٖشو قوّ و ْةدةف
دووثةزلة :طةسنةوتٔ
دوويةنة :سةصيًى
//ئةزلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاّ//
َاْةى خواسةوة:
َيَهي صؤس طةيؼتيٓة ئةّ خاي
ثاؾ ٖةوي
ٖةسدوو بابةتى ثابةْذو ٖاوسِييةتى و
-1

-2

-3

طوَبوٍ دوو بابةتى صَاْةواْني و
َى
بةػيَهٔ ية صاْظتى صَإ و سؤي
ناسيَطةسو بةسضاويإ ية ْاو صَاْذا
ٖةيةو ئةسنى سيَضَاْى خؤيإ ٖةية.
ثابةْذو ٖاوسِييةتى ية ٖةْذىَ باسؤدؤخ
و ريٓطةدا دةضٓة ئاطتى واتايى
وثشاطُاتيهى,
ٖةسدد بابةتةنة بابةتى طةسدةَياْةو
سؤراْةٕ و ية طةسدةّ بواسةناْى ريإ و
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-4

-5

-6

-7

-8

سؤرْاَةطةسى و دبًؤَاتى وطياطةت

َ-5ظتةفا ذلُذ نشيِ صةْطةْة،سةْط ية صَاْى

بةناسدئَ.
ٖةسدوو بابةتةنة بة ثيَى ريإ و باسى
َايةتى و ريٓطةو دابوْةسيتى
نؤَةي
صَاْى ٖةس َيًًةتيَو ية طةٍَ َيًًةتيَهى
تش دودا و دياواصة.
ية ٖةَوو ئإ و طاتيَهى ئاخاوتٔ
وطعتؤظؤ ٖةسدوو بابةتة حاصس بةدةطنت
وية ٖةَوو ديَطاو ػويَٓيَو ئاَادةٕ.
َايإ ٖةية ية
َى تةواو و باي
سؤي
ثيَؼدظنت و طةػةنشدْى واتاناْى
صَإ و ديَطؤسنى بة ٖةْذيَو واتاى
يةنةنإ.
طيُبوٍ بةػيَهة ية ثيَؼهةوتٓى صَإ
َو
و ئابوسيهشدٕ ية صَاْذا و نةي
وةسطشتٔ ية نات ة بة ٖةدةسداْى وصة ة
تةقةيال ية صَاْذا
ثابةْذو ٖاوسِييةتى طةسةساى صؤس
طةػةى بة صَإ داوة و ية ٖةَإ
ناتيؼذا بةػيَهة ية ئةنتيف نشدْى
َيؼو و صيادنشدٕ و فشاوإ نشدْى
صاْياسييةناْى َيؼو و طةػةؾ بة
صَإ دةدات.
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طةالحةددئٖ،ةوييَش.1989،
-14عبذايًة عضيض ذلُذ بابإٖ،ايجؤْيِ و ٖةْذىَ
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