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 نظام اجلملة يف اللغات السامية

 ()عدي حسين علي د.

 مدخل
ات اللغوًة  الهاارىة  ىلةى تو ةٌل حهلة  نةو الهاار ةات اتخهت الدراس

عو الخاىة  الرريٌيةي  اعريةاره نيً ةى  الصوتٌ  والصرفٌ  والداللٌ ، وىأت قلٌلً 

ًرصل  الصعو   ناارى ً  الهسروًات اللغوً  األخرى، فالرريٌ  حاى  تطيٌاةي 

و الدراًة  عة للغات األخرى، فظةلً  على الررحه  ال رفٌ  اٌ  رئٌس اعرهاداً ًعرهد 

الهثلى  اواعد اللغةات الهرخخٌة ، والسةٌها األرونة  اللغوًة  الوافةدن، ف اىةت 

ن اوالت اليافثٌو ترسم  الال  والٌسر، وًه و و فها  الش ٌ   ىذا نا قٌسةت 

 هسروى الدراسات األخرى، وهذه ىفدى اله اوالت الري ارتأت أن تسةرخه  

ارن أن ًافةوا علةى حهلة  نةو  عض الشذرات، ىذ قام الهخرصون  الهيهج الها

أن هةذه نة  و .الهواطو الري حهعت االخرلف واالئرلف  ٌو أخةوات العر ٌة 

ىهةا حةدًرن  الةذيرك ل وىهةا فإالوقفات لةم تسةروف حواىة  الي ةام الرريٌيةي، 

 الروافد الرئٌس  في الدرس الي وي الهاارن.

الهسةروى تُعد الخهلة ُ الهثةا ا الهيطاةي الهخةرد للخاىة  الرريٌيةي طةهو 

الي وي،  اعريارهةا أ ةغر وفةدن ىسةيادً ، والسةٌها الخهلة  االسةهٌ  والخهلة  

الفعلٌةة ، فهةةذان الهصةةطل ان ًهةةثلن الي ةةام الرطيٌاةةي الي ةةوي، وًعةةدان ىاطةة  

                                                 

()   ٌ العراق. -الخانع  الهسريصرً   -يلٌ  الرر 
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اٟ٪ٟ٪ج إ٫ٟ اّٟٶٙات اٳؾ٦اد٭ة اٱطػل، إذ ش٪ل اٟبصح ٫٠ِ ٨ػغ٭٤ ا٩ٗ٣ٟػ٪٢ٮ٤ 

اٳيار، ك٢ػعل اٟجزػاذب كاٟج٦ػاٖػ كِٶٙة اّٟػبٮة ب ط٪اث٩ا ٤٢ ا٠ٟٔات ه٤٣ ٨غا 

 ٤ِ اٟج لٮٶت كاٟج خٮػات بٮ٤ ٟٔة كأطػل. بٮ٤ اٟجػاٜٮأل ا٣ٟظج٠ٗة، ٖوٶن 

ى:الجملةىاالدموة
٩ٖػ٬ بًبٮّػة  ،()٬ٖ ا٠ٟٔات اٟؿػا٢ٮة بارزان  ا٥ص٪٭و  ان ثّع اٟز٠٣ة اٵؾ٣ٮة ٩َ٢ػ

٪اي٤ إذ ثجٗ٘ اٟز٠٣ة اّٟػبٮة ٢ُ أط٪اث٩ا ٖػ٬ ٢ػ ،شا٩ٟا ٩ٟا ٢ٮؼات كطمائك ٜدٮػة

 ٩٦٢ا. ان كبا٣ٟٚابٞ ٦٨اؾ اطجٶٖات كثٚايّات ؾٮ٪هس اٟبصح بّو ،ٜدٮػة

ا٠ّ٣ٟ٪ـ أف اٟز٠٣ة اٵؾ٣ٮة أطغت ٬ٖ ثّػ٭٩ٗػا اثزا٨ػات ٢ظج٠ٗػة ٢ػ٤ 

شٮح ف٩٠ٝا كدٵٟج٩ا، كؾػججبٮ٤ دٵٟجي٩ػا كأٙؿػا٢ي٩ا ٖػ٬ اٟؿػً٪ر اٯثٮػة ٢ػ٤ 

٦ػ٬ ٖاٟز٠٣ة اٵؾ٣ٮة ٖػ٬ ا٠ٟٔػات اٟؿػا٢ٮة ٨ػ٬ اٟجػ٬ ثٚػ٪ـ ٠ِػ٫ رٜ ،اٟبصح

كإٌف اٟٚاِػعة ا٦ٟص٪٭ػة اّٟػبٮػة ٙػع كهػّت  ،اٳؾ٦اد: ا٣ٟؿػ٦ع إٟٮػ٧ كا٣ٟؿػ٦ع

٣٠ٟبجػعأ كاٟظبػػ، ك٨ػ٪ ٙاِػعة أف ٭ٝػ٪ف ا٣ٟبجػعأ ٢ّػٖػة كاٟظبػػ  ان فٝٶن ِا٢ػ

٥ٝػة
(٧)

إذ ٜا٥ػت  ،، ك٭جوس أف ا٠ٟٔة اٱٜاد٭ة ٜا٥ت ٢زػدة ٢ػ٤ أداة اٟجّػ٭ػٕ

ػبٮػة، ٖؿػ٪اء ٜػاف ثصج٪م ا٣٠ٟٝة ٫٠ِ اٟج٣ٮػٮ١ اٟػغم ٭ٚابػٞ اٟج٦ػ٪٭٤ ٖػ٬ اّٟ

أك ٓٮػػ ٢ّػٌػؼ ٠ٖػٮؽ ٖٮػ٧ ٨ػغق اٱداة ان اٵؾ١ اٱٜػادم ٢ٌّػٖػ
(7)

، إٵ أف أداة 

 ،ٖٗػ٬ اّٟػبٮػة )أؿ( ،اٟجّػ٭ٕ ٙػع اؾػج٠٣ّج٩ا أطػ٪ات اٱٜاد٭ػة ٢ػ٤ ا٠ٟٔػات

( كثٚػػُ ٖػػ٬ ٩٥ا٭ػػة ha)كاٯرا٢ٮػػة  ،( كثٚػػُ ٖػػ٬ بعا٭ػػة ا٣٠ٟٝػػةha)كاّٟبػ٭ػػة 

ا٣٠ٟٝة
(٣)

، ك٬ٖ اٟؿبجٮة )أـ(
(9)

كا٦ٟ٪ف ٖػ٬ ٩ٟزػات  ،ف( ٨) وػ٢ٮة، ك٬ٖ اٟص

                                                 

() .]٭ٗوٞ اؾج٣ّاؿ ا٠ٟٔات اٟزؼ٭ػ٭ة أك اّٟػكبٮة اٟٚع٭٣ة ]ا٣ٟز٠ة 

 .٦9/٧76َػ: ا٣ٟٚجوأل: ٭ (٧)

 .67٭٦َػ: ٍا٨ػة اٳِػاب ٬ٖ ا٠ٟٔات اٟؿا٢ٮة )رؾاٟة ٢ارؿجٮػ(:  (7)

 .67٭٦َػ: ٍا٨ػة اٳِػاب ٬ٖ ا٠ٟٔات اٟؿا٢ٮة )رؾاٟة ٢ارؿجٮػ(:  (٣)
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ِػبٮة اٟز٦٪ب
(8)

، كباؾج٣ّا٩ٟا كِع٧٢ ٖاٌف اٟز٠٣ة ٖػ٬ ا٠ٟٔػات اٟؿػا٢ٮة ٙػع 

 كردت ٬ٖ لٮْ ٢ظج٠ٗة ٤٢ ثّػ٭ٕ كث٦ٝٮػ كثٚع٭١ كث طٮػ ك٢ا ٭ج٠ّ٘ ب٩غا.

( ma) أك ب٪رػ٪د ،ٖاٟز٠٣ة اٵؾ٣ٮة اٱٜاد٭ة ثج٣ٮػؼ ب٪رػ٪د هػ٣ٮػ ٦٢ٗمػٞ

ٛه  أم: ،Add-sarramma ٢دٞ: ،اٟػابًة عىدٍ ٠٢ اًّٟػٕ  ( ٩ٟػا كٍٮٗػةmaك٨غق ) ،شى

كاٟج٪ٜٮع كاٵؾجعراؾ بصؿأل اٟؿٮاؽ اٟغم ثػد ٖٮ٧
(6)

، كّٟٞ ٨ػغا اٳٟصػاؽ ٖػ٬ 

إٌٵ أٌف ٖػ٪زم رفػٮع ٟػ١  ،أكاطػ ا٣٠ٟٝة ٭صجاج إ٫ٟ ٢ا ٭ػثبى ب٧ أك ٭ؿػجعرؾ ٠ِٮػ٧

( maبٞ أكرد اٟز٠٣ة اٵؾػ٣ٮة اٱٜاد٭ػة بػٶ رابػى، كإف اٟػػابى ) ،٭قػ إ٫ٟ ذٟٛ

غٜ٪ر ٓٮػ ٢٪ر٪د ه٤٣ ركابى اٟز٣ٞ ٦ِعقا٣ٟ
(١)

، بظٶؼ ِا٢ػ ؾ٠ٮ٣اف اٟػغم 

كث٦ّػ٬:  ٢tu kulāni lūattaدػٞ:  ،lūك  šuذٜػ ٨غا اٟػابى ٢ُ أداثٮ٤ أطػػ٭ٮ٤ ٣٨ػا: 

كث٬٦ّ: ٢عادـ كر٭ح اٟجػٜة Madadum radet warkātišuأ٥ت أ٦٠٢ا، كٜغٟٛ: 
(5)

. 

كٟػ١ ثقػػ  ،صع٭ػع( باٟجmaإف أ٠ٓأل اٟعراؾات ١ٟ ثغٜػ كٍٮٗة اٟػػابى )

ػاد اؾػجًاِت أف ثزػع  ،إ٫ٟ ٢ٚار٥اثػ٧ كٵؾػٮ٣ٌا ٖػ٬ اّٟػبٮػة ٌٚ إٌٵ أٌف ؾػصػ ِ

٩ٟػا ٠ِػ٫  ان ا٢جػعاد ()ٖٚع ٌِعت )٢ػا( اٟٝاٌٖػة ،( ٨غق ٬ٖ اّٟػبٮةma)ػٟ ان ا٢جعاد

ذٟٛ ٦ِع دط٪٩ٟا ٫٠ِ اٱّٖػاؿ  ،اِجبار أ٩٥ا رابًة ٟز٠٣جٮ٤ ٵ ثػثبًاف إٌٵ ب٩ا

 ٌٞ كياؿ( ،)ٙ
(4)

ا ذ٨بٍتي إٟٮ٧، ٖجٚ٪ؿ: ٙى٠   ٛى  ،٣ى ا رأ٭جيػ ى٣ى كٵ ٭زػ٪ز ٙ٪ٟػٛ:  ،كياٟ

ٞ  ذ٨بٍتي  ٛى  ،ٙى  ك٨غا رأمه ٖٮ٧ ؾعاد. ،أك ياؿى رأ٭جي

                                                 

 .٣98٭٦َػ: ٢ٶ٢س ٬ٖ ٧ٖٚ ا٩٠ٟزات اّٟػبٮات:  (9)

 .85٭٦َػ: ٙ٪اِع اّٟػبٮة اٟز٦٪بٮة:  (8)

 .8ا٠ٟٔات اٟؿا٢ٮة )أيػكشة دٜج٪راق(: ٭٦َػ: ٥َاـ اٟز٠٣ة ٬ٖ  (6)

 .60- 64٭٦َػ: ٙ٪اِع ا٠ٟٔة اٱٜع٭ة:  (١)

 .٣٧5٭٦َػ: ا٠ٟٔة اٱٜع٭ة اٟباب٠ٮة اٯف٪ر٭ة:  (5)

() .]٨غق )٢ا( ا٣ٟمعر٭ة. أ٢ا )٢ا( اٟٝاٌٖة ٬٩ٖ ا٣ٟعاط٠ة ٫٠ِ شػؼ ٢قب٧ باّٟٗٞ. ]ا٣ٟز٠ة 

 .٢8٣ارؿجٮػ(: ٭٦َػ: ٍا٨ػة اٳِػاب ٬ٖ ا٠ٟٔات اٟؿا٢ٮة )رؾاٟة  (4)
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ػ ٭٦اٍػ ثٚػ٭ب بػٮ٤  ك٦ٌ٦ٟٝػا ٟػ٪ ٙار٥ٌػا ر٣ػٶن  ،اّٟػبٮة ٬ٖ ثٝ٪٭٩٦ا ان إف ٢ا ذٜي

 ،بٮ٤ بّو٩ا كبّن ٬ٖ ٣٥ػى اٟجػٜٮػأل ان اٱٜاد٭ة كاّٟػبٮة ٖؿ٪ؼ ٥زع اطجٶٖ

كث٦ّػ٬: أ٥ػًت  ،ul ummi attiداؿ اٟز٠٣ة اٱٜاد٭ة اٟجػ٬ ثٚػ٪ؿ: ٫٠ّٖ ؾبٮٞ ا٣ٟ

ٟىؿًت أ٬٢
(٧0)

( باٱٜاد٭ة ٭٬٦ّ باّٟػبٮة )ٵ(ul، ٖا٣ًُٟٚ )
(٧٧)

، كبغٟٛ ثٝػ٪ف 

ك٨ػغا اٟجػٜٮػأل ٵ  ،اٟجػر٣ة اٟصػٖٮة ٠ٟز٠٣ة اٱٜاد٭ة اٟؿػابٚة: ٵ أ٢ٌػ٬ أ٥ػت

 ٭ة.شج٫ كإف شمٞ ثٚع٭١ أك ث طٮػ ٬ٖ اٟز٠٣ة اٱٜاد ،٭٪اٖ٘ اّٟػبٮة

ج٫ٗ ب٧ ٣ٜا ٖػ٬ اّٟػبٮػة كاّٟبػ٭ػة  كٵ ٭ػدي ٬ٖ اٱٜاد٭ة اٟظبػي فب٧ى ر٠٣ةو أك ٭ٝي

أم: أ٥ػا ٢٪رػ٪د  ،كث٬٦ّ: أ٥ا ا٠٣ٟٛ ٬ٖ اٟػبٶد ina matim sarrakuكٓٮػ٨ا، ٢دٞ: 

٬ٖ اٟبٶد
(٧7)

، كث٦ٗػد ا٠ٟٔة اٱٜاد٭ة ٤ِ با٬ٙ أط٪اث٩ا ب ٌف طبػ٨ػا ٵ ٭ػ ث٬ ر٠٣ػة 

٠ّٖٮة
(٧٣)

ب٧ ا٦َٟاـ اٟؿ٪٢ػم ٬ٖ اٟجػٜٮأل، ك٨غا ا٦َٟاـ ثجبُ 
(٧9)

. 

٤ِ ٥َاـ اٟز٠٣ػة اّٟػبٮػة  ان أ٢ا اٟز٠٣ة اٵؾ٣ٮة اٯرا٢ٮة ٖا٩ٌ٥ا ٵ ثظج٠ٕ ٜدٮػ

كٵؾػٮ٣ٌا اٳطبػار  ،٤٢ شٮح اٟجػثٮأل كاٟجٚع٭١ كاٟج طٮػ كاٱ٣َ٥ة اٟجػ٬ ٩ِػعث٩ا

ܙ Ls·l ü¥Qs٭ٚػاؿ: اٟػ٦ٗؽي اٟبؿػٮًةي ثؿػزعي: ،باٟز٠٣ػة ا٠ّٟٗٮػة
(٧8)

، كبػغٟٛ ثجٗػ٘ 

كٟػ١ ثمػٕ اٟٚ٪اِػع  ،ٙػابج٩ػا ٩٦٢ػا ٢ُ٢ٮة ٢ُ اّٟػبٮة كثظج٠ٕ ٢ُ اٱٜاد٭ة اٯرا

بقػػكط ٣ٜػا ٖػ٬ اّٟػبٮػة إٵاٯرا٢ٮة أف ا٣ٟبجعأ ا٦ٟٝػة ٵ ٭ز٪ز اٵبجعاء بػ٧ 
(٧6)

 ،

                                                 

 .٣٧4٭٦َػ: ا٠ٟٔة اٱٜع٭ة اٟباب٠ٮة اٯف٪ر٭ة:  (٧0)

 .58٭٦َػ: ٢ٚع٢ة ٬ٖ ١٠ِ اٱٜاد٭ات:  (٧٧)

 .٧5٭٦َػ: ٥َاـ اٟز٠٣ة ٬ٖ ا٠ٟٔات اٟؿا٢ٮة )أيػكشة دٜج٪راق(:  (٧7)

 .7٧١، كٟٔة ٥ٚ٪ش ا٣٣ٟاٟٛ اٯرا٢ٮة )رؾاٟة ٢ارؿجٮػ(: 6٭٦َػ: ٙ٪اِع ا٠ٟٔة اٱٜع٭ة:  (٧٣)

 .8١٪اِع ا٠ٟٔة اٟؿ٪٢ػ٭ة: ٭٦َػ: ٙ (٧9)

، كٟٔة ٥ٚ٪ش ا٣٣ٟاٟٛ اٯرا٢ٮة )رؾاٟة 77٭٦َػ: اٱل٪ؿ اٟز٠ٮة ٬ٖ ٥ص٪ ا٠ٟٔة اٯرا٢ٮة:  (٧8)

 .٢7٧١ارؿجٮػ(: 

 .٧/7٧8٭٦َػ: فػح اب٤ ِٚٮٞ:  (٧6)
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ܙ LmÃ £mxv ܙ o¼L½ EX@T :ان كش٣ٮػػ ٭ػِػ٫ ر٣ػاٵن  ٭ٚػاؿ: ٓػٶـه ٜػاف
(٧١)

 ،

ٌٗٞ أٌف ٦٨اؾ ثػٜٮب ٮة اٯرا٢ٮػة، أم ٓٮػػ ٢٪رػ٪د باٟؿػ٭ا٥ اطالو  ان ك٭ؼ١ِ ٢ص٣ع ٢ص

ك٨٪ د٢ذ اؾ١ اٵؾج٩ٗاـ اٟظبػ ا٣ٟٚػعـ با٣ٟبجػعأ اٟوػ٣ٮػ ٢ػُ  ،٬ٖ ؾائػ أط٪اث٩ا

اٟجػ٬ ألػ٩٠ا: ٢ىػ٤ ٨ػ٪ ،ٖٮٚػاؿ: ٢ى٦ػ٪ ،شػغؼ أشػع شػػكؼ اٟوػ٣ٮػ
(٧5)

، ك٨ػغا 

اٟجػٜٮأل ٢٪رػ٪د ٖػ٬ اّٟػبٮػة كٙػع الػ٠ًس ٠ِٮػ٧ ؾػٮب٪٭٧ )بػاب ٢ػ٤ إذا ٦ٜػت 

٤ِ ٥ٝػة( ان ٢ؿج٣٩ٗ
(٧4)

غؼ ٦٨ا ٙػع شمػٞ ٵبجّػاد اٟوػ٣ٮػ ِػ٤ ، كأ٤ٍ أٌف اٟص

ك٨ػغا اٟجػٜٮػأل )٢ػ٤ ٨ػ٪( ٭ؿػج٣ّٞ ِػادةن ٖػ٬ اٵؾػج٩ٗاـ ِػ٤  ،ف٧٠ٝ اٟجّػ٭٬ٗ

ٞه ٙع ّٖٞ ٜغا كٜغا ،٩ّ٢٪د ٖجؿػ ؿ: ٢ػ٤ ٨ػ٪؟ كب٩ػغا ٭ٝػ٪ف  ،إذ ٭ٚاؿ: ٦٨اؾ رر

ػ٭ي ك٦ٌٟٝٛ إف ؾػ٣ّت اٟبػاب  ،اٟو٣ٮػ )٨٪( ٭ّ٪د ٫٠ِ ٩ّ٢٪د أك كرػعت  ،ػؽًٍ

ِيبًح بؼر٩ِا ٖا٥ٛ  ك٨ػغا ٭زّػٞ  ،ؾجؿج٣ّٞ: ٦٢٪؟ بٶ ٩ِع أك ِػ٪دةأرهٛ ٙع 

 اٟو٣ٮػ ا٣ٟػٌط١ ٭جمٕ باٳ٥ٝار دكف اٟػر٪ع إ٫ٟ ٙ٪اِع اٵؾ١ ا٦ٟٝػة.

كٵ ثظج٠ٕ اٯرا٢ٮة اٟجع٢ػ٭ة ٤ِ ؾائػ أط٪اث٩ػا ٖػ٬ ثٔٮٮػػ ا٦َٟػاـ اٟجػٜٮبػ٬ 

٠ٟز٠٣ة اٵؾ٣ٮة
(70)

، كٜغٟٛ ٬ٖ آرا٢ٮة اٟصوػ
(7٧)

، ك٤٢ ذٟػٛ أف ٦٨ػاؾ ر٠٣ػة 

ك٬٨ ر٠٣ػة: ؾػ٦ًػكؽ  ،اٟصوػ ثظج٠ٕ ٬ٖ ثػٜٮب٩ا ٤ِ اّٟػبٮةاؾ٣ٮة ٬ٖ آرا٢ٮة 

٠٢ٝا
(77)

ك٨ػغق اٱٟػٕ ٖػ٬ آطػػ ا٣٠ٟٝػة ٨ػ٬ أداة  ،، كث٦ّػ٬: ؾػ٦ًػكؽ ا٠٣ٟػٛ

اٟجّػ٭ٕ ٜاٱٟٕ كاٟٶـ ٬ٖ اّٟػبٮة
(7٣)

، كٖػ٬ ٨ػغق اٟصػاؿ ٭صؿػ٤ي اٟٗمػٞ بػٮ٤ 

                                                 

 .٣76٭٦َػ: ٓػا٢ًٮ٘ ا٠ٟٔة اٯرا٢ٮة كاٟؿػ٭ا٥ٮة:  (٧١)

 .56ػبٮة اٟزغكر كاٵ٢جعاد: ، كاٟؿػ٭ا٥ٮة ا٧06ّٟا٣ٟعطٞ إ٫ٟ ا٠ٟٔة اٯرا٢ٮة:  (٧5)

 .9/904٭٦َػ: اٟٝجاب:  (٧4)

 .69٭٦َػ: ٢غٜػات ٬ٖ ٙ٪اِع اٯرا٢ٮة اٟجع٢ػ٭ة:  (70)

 .59٭٦َػ: آرا٢ٮة اٟصوػ:  (7٧)

 .58٭٦َػ: آرا٢ٮة اٟصوػ:  (77)

 .68٭٦َػ: آرا٢ٮة اٟصوػ:  (7٣)



 ٧0٧6 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

٠ِػ٫ اِجبػار أٌف  ،كا٠٣ٟٛ( ٬ٖ اّٟػبٮة بو٣ٮػ اٟٗمػٞ ،٨غ٭٤ ا٠َٟٗٮ٤ )ؾ٦ًػكؽ

عأ كاٟظبػ ٢ّػٖجافا٣ٟبج
(79)

ك١ٟ ث ًت اٯرا٢ٮة ب٩ػغا  ،، ٖٮٚاؿ: ؾ٦ًػكؽ ٨٪ ا٠٣ٟٛ

ك٤٢ را٥أل آطػ ث٣ٮٞ اٟصوػ٭ة ٬ٖ ب٦اء اٟز٠٣ػة اٵؾػ٣ٮة إٟػ٫ شػغؼ  ،اٟجػٜٮأل

٢دػٞ: ٢بػارؾ  ،ٖوٶن ٤ِ اؾج٣ّا٩ٟا ٣٠ٟقج٘ ك٣ّ٢٪٧ٟ ،أك اٵبجعاء باٟظبػ ،ا٣ٟبجعأ

ِزا ب٤ ِبؿا أ٢اـ ر٦عق ك٢غٜ٪ر باٟظٮػ كاٟصؿ٫٦
(78)

. 

أ٢ا ا٠ٟٔة اٟؿػ٭ا٥ٮة ك٬٨ آرا٢ٮة اّٟمػ ا٣ٟؿٮص٬
(76)

، ٠ٖػٮؽ ٦٨ػاؾ اطجٶٖػات 

ِػ٤  ان ك٣ٌ٢ا كرد ٢ظج٠ٗ ،ر٪٨ػ٭ة ٬ٖ ٥َاـ ثػٜٮأل اٟز٠٣ة اٵؾ٣ٮة بٮ٩٦ا كبٮ٤ اّٟػبٮة

كٟٚػع ٠ّ٥ػ١ أٌف  ،كث٬٦ّ: أٖػاـ ٜا٦ٟب٬ٌ  ،ٙ٪ؿ اٟؿػ٭اف: أٖػاـ أٜ٪ت ٥بٮا ،ا٦َٟاـ اّٟػب٬

ٖز٠٣ػة:  ،ك٨ػ٬ )أٍؾ( ب٦ّ٣ػ٫ اٱخ ٖػ٬ اٟؿػػ٭ا٥ٮة ٨غق اٟٝاؼ ٦ِع اّٟػب ٠ٟجقبٮ٧،

ث٬٦ّ: أٖػاـ أط٪ ا٦ٟب٬ٌ  ،أٖػاـ أٜ٪ت ٥بٮا
(7١)

، كبػغٟٛ ثٝػ٪ف اٟؿػػ٭ا٥ٮة ٙػع اٖجٚػػت 

: آخ ان ٤٢ ٢بجػعأ كطبػػ، كٙٮػٞ أ٭وػ ان ٢ٝ٪٥ ان ٱداة اٟجقبٮ٧ )اٟٝاؼ( كاؾج٠٣ّت ثػٜٮب

٦ا إٟٮ٦ٛكث٬٦ّ: ٜ ِٮ٤ اّٟبٮع أِٮي  ،ِٮ٬٦ ِبعم ِٮ٦ٮ٤ ٟ٪فض
(75)

. 

 ،ا٠ٟٔة اٟؿػ٭ا٥ٮة ٵ ثظ٠٪ ٤٢ شاٵت اٟجٚع٭١ كاٟج طٮػ ٖػ٬ ا٣ٟبجػعأ كاٟظبػػإف 

إٌٵ أٌف ا٦ٟصاة اٟؿػػ٭اف ٙػع أ٥ٝػػكا  ،كثقب٧ أشٝا٩٢ا ٬ٖ ذٟٛ بّن اٱشٝاـ اّٟػبٮة

٩ٖػ١ ٭ّػعكف ا٣ٟجٚػعـ ٦٨ػا ك٨ػ٪ اٵؾػ١  ،كر٪د ٢ا ٭ؿػ٫٣ )اٟظبػػ ر٠٣ػة ٠ّٖٮػة(

ا٣ٟجمعر ٠ٟز٠٣ة ٖاِٶن ٠ّٟٗٞ ا٣ٟغٜ٪ر بّعق
(74)

رب٣ا ٭ٝ٪ف ٨ػغا اٱ٢ػػ ٢ٚبػ٪ٵن ، ك

                                                 

 .٧65٭٦َػ: ا٣ٟٗمٞ ٬ٖ ل٦ّة اٳِػاب:  (79)

 .9١٧-965ٜجابات اٟصوػ:  ٭٦َػ: ب٦اء اٟز٠٣ة اٵؾ٣ٮة ٬ٖ (78)

 .4٭٦َػ: اٟؿػ٭ا٥ٮة ٥ص٪٨ا كلػ٩ٖا:  (76)

 .754٭٦َػ: ٢٪ؾ٪ِة ش٠أل ا٣ٟٚار٥ة:  (7١)

 .٧09٭٦َػ: ا٩ٝ٦ٟة اٟب٩ٮة ٬ٖ ٙ٪اِع ك٥ص٪ ا٠ٟٔة اٟؿػ٭ا٥ٮة:  (75)

، ك ا٩ٝ٦ٟػة اٟب٩ٮػة ٖػ٬ ٙ٪اِػع ك٥صػ٪ 906٭٦َػ: ا٣٠ّٟة اٟق٩ٮة ٬ٖ ٥ص٪ ا٠ٟٔة اٟؿػػ٭ا٥ٮة:  (74)

 .٧00 ا٠ٟٔة اٟؿػ٭ا٥ٮة:



 ٧0٧١ د. عدي حضني علي -ىظاو اجلنلة يف اللغات الضامية

با٦ٟؿبة إ٫ٟ ا٠ٟٔة اٟؿػ٭ا٥ٮة اٟج٬ ٵ ثص٣ٞ ٜدػة اٟجػاٜٮأل كاٟجٌٗػِات اٟج٬ ٖػ٬ ا٠ٟٔػة 

كٙػػع أرػػاز اٱبٌػػاث٬ ربػائٮػػٞ  ،كٵؾػػٮ٣ٌا ٖػػ٬ ٢ؿػػ ٟة اٟجٚػػع٭١ كاٟجػػ طٮػ ،اّٟػبٮػػة

٨ػ٬  ܝܫܠܒ 'ܘ ܝܐܟܟܠ  AAܦܐܠ إذ ذٜػ أف ر٠٣ة: ٖٶف ٭ ٜٞ ك٭قػب: ،اٟٚػداش٬ ذٟٛ

ان كأٌف ٨غا اٵؾ١ ا٣ٟغٜ٪ر ٨٪ ٢بجعأ كٟٮؽ ٖاِٶن ٢ٚع ٢ ،ٮةر٠٣ة اؾ٣
(٣0)

. 

أ٢ٌا ٬ٖ ا٠ٟٔة اّٟبػ٭ة ٖج٣جاز اٟز٠٣ة اٵؾ٣ٮة ب ٩ٌ٥ػا ٵ ثؿػج٣ّٞ اّٟٗػٞ إٵ 

إذا أرادت ثٔٮٮػ ز٤٢ اٟز٠٣ة
(٣٧)

، ك٨غا ٢ا ثظاٟٕ ٖٮػ٧ اٟؿػػ٭ا٥ٮة كثج٪اٖػ٘ بػ٧ 

ְךּדֹ בֹ  ּיכֹ ָאֹ ٢ُ اّٟػبٮة ٖٮٚاؿ: أ٥ا ٙاد٬٥ ٭٩٪ا إٟػ٫ اًٟػ٭ػ٘:  הּיֹ  ּיֹ נֹ תֹ נ ד  ك٣ٌ٢ػا  ،הֹו 

ثظج٠ٕ ٖٮ٧ اّٟبػ٭ة ٤ِ اٟؿػ٭ا٥ٮة كثجٗ٘ ٢ُ اّٟػبٮة كر٪د ه٣ٮػ اٟٗمػٞ بػٮ٤ 

׳ אּוה םּדֹ הֹ  ٭ٚػػاؿ: اٟػػعـ ٨ػػ٪ اٟصٮػػاة ،ا٣ٟبجػػعأ كاٟظبػػػ (٣7)ׁשפֹ ּגֹ ה 
، كهػػ٣ٮػ 

ٖاٟز٠٣ػة اٵؾػ٣ٮة اٟبؿػٮًة ثجٝػ٪ف ٢ػ٤ ٢بجػعأ  ،اٟٗمٞ ٨غا ٨٪ هػ٣ٮػ رابػى

كٟٝػ٤ ثظج٠ػٕ  ،ان أل ٖػ٬ ا٠ٟٔػات ر٣ٮّػك٨غا اٟجػٜٮأل ٨٪ أٙعـ ثػٜٮػ ،كطبػ

أكربٮػة بػ ٌف اٱطٮػػة ثصجػ٪م ٠ِػ٫ ّٖػٞ ٟز٠٣ة اٵؾ٣ٮة اٟؿا٢ٮة ِػ٤ ا٦٩ٟعكا

ك٨غا ٢ا ٖيٌؿػ بج خػ اّٟبػ٭ة ب٩غا ا٣٦ٟى ٬ٖ  ،٢ؿاِع بٮ٤ اٵؾ٣ٮ٤ داطٞ اٟز٠٣ة

أخ٦اء كر٪د ه٣ٮػ ٖمٞ أك ّٖٞ ٜٮ٦٪٥ة )ّٖٞ ٥اٙك( بٮ٤ ا٣ٟبجعأ كاٟظبػػ
(٣٣)

 ،

كبّػن ا٠ٟٔػات ا٣ٟجػ طػة  ،ا٠ٟٔة اّٟػبٮة شعاخة ٩ِػع٨اٖٚع ٭ٗؿػ كر٪دق ٬ٖ 

 كرب٣ٌا اّٟٝؽ. ،از٦٢ٮو 

إٌف ا٠ٟٔة اّٟبػ٭ة ٙع فاب٩ت اّٟػبٮة ٬ٖ اشج٪ائ٩ا شػؼى اٟجقبٮ٧ )اٟٝػاؼ(، 

ٖٮٚاؿ: ٨٪ ٣ٜد٠ٛ
(٣9)

كٙػع  ،٠ٟؿػػ٭ا٥ٮة اٟجػ٬ اٖجٚػػت ٩ٟػغا اٟجػٜٮػأل ان ، طٶٖ

                                                 

 .٧7- 8٭٦َػ: ا٦٣ٟا٨ذ ٬ٖ ا٦ٟص٪ كا٣ّٟا٬٥ ٦ِع اٟؿػ٭اف:  (٣0)

 .7٣8: ٙ٪اِع ا٠ٟٔة اّٟبػ٭ة ،كؼؤِ٪٬٥ ِبع اٟػ٭٦َػ:  (٣٧)

 .7٧9:ٙ٪اِع ا٠ٟٔة اّٟبػ٭ة ،كؼؤِ٪٬٥ ِبع اٟػ٭٦َػ:  (٣7)

 .788٭٦َػ: ا٠ٟٔة اّٟبػ٭ة ٙ٪اِع ك٥م٪ص:  (٣٣)

 .7/١٧٭٦َػ: ا٦ٟٝؼ اٟد٣ٮ٤ ٬ٖ ٙ٪اِع ا٠ٟٔة اّٟبػ٭ة:  (٣9)



 ٧0٧5 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

٦ٮابة ٤ِ ٜاؼ اٟجقػبٮ٧ أفار ٢ص٣ع ث٪ٖٮ٘ اٟمٌ٪اؼ إ٫ٟ أف َٟٗة )٢دٞ( ث ث٬ ٠ٟ

ك١ٟ ٭ز٣ُ بٮ٤ )اٟٝاؼ( ك)٢دٞ( ٖػ٬  ،اٟج٬ ٵ ثؿجًٮُ أف ثعطٞ ٫٠ِ اٟو٣ٮػ

ث٣دٮٶث٧
(٣8)

 ، بٮع أف ٨ػغا اٟجػٜٮػأل ٙػع كرد ٖػ٬ اّٟػبٮػة بػعٟٮٞ ٙ٪ٟػ٧ ثّػا٫ٟ:

 .[٧٧اٟق٪رل: ] ژٿٿ       ٿ ٺژ

إف اؾج٣ّاؿ اٟصػؼ ٦ٜا٭ػةن ِػ٤ اٱٟٗػاظ أؾػ٠٪ب شػع٭ح ك٢جًػ٪ر ٖػ٬ 

 ،ك٨غا ٢ا ٭٪ٌهس ثٌّعد اٱؾاٟٮأل كث٦٪٩ِا ٖػ٬ ا٠ٟٔػة اّٟػبٮػة ،ا٠ٟٔات ك٥ق ث٩ا

٬ٖٗ أخ٦اء ٙػاءث٬ ٠ٟجػاٜٮأل ا٣ٟٚار٥ػة ٟػ١ أرػع بّػن اٟز٣ػٞ اٵؾػ٣ٮة اٟجػ٬ 

ِػ٤ اٟظبػػ ٢دػٞ: هػػب٬ اّٟبػعى  ان ٜاثٮاف اٟصاؿ ِ٪ه ،ثؿج٩٠٣ّا ا٠ٟٔة اّٟػبٮة

شجػ٫ إف بّػن اٟجػر٣ػات ٟػ١ ثٝػ٤  ،ان كا٣ٟؿػٮسي ٌٙع٭ؿػ ،ان ك٢ص٣عه ٥بٮ ،ان ٢ؿٮج

ٖٚع ثػر٣ت اٟز٠٣ة اٟصَػ٭ة ،دٙٮٚة
()

 ب م ت ،ش ـ ش ب ر ؾ :

 ك د ر د م ؽ ،ؽ ش م ش ،ك ح ط ر م ت

 ....ك ف ٨ؾ ؿ  ،ك ع ر ب م ت

 باٟجػر٣ة اٯثٮة:

كاّٟػب ١٩٠ٜ... ان كفبا٥ ان ف٣قبػؾ اٟٝبٮػ كاٟصَػ٭٪ف فٮ٪ط
(٣6)

 

( ٟٮؿػػت ب٩ػػغا اٟقػػٝٞ بػػٞ ٭زػػأل أف ثٝػػ٪ف: ان كفػػبا٥ ان ٖجػر٣ػػة )فػػٮ٪ط

٠ِػػ٫ أف اٱٟػػٕ ا٣٣ٟاٟػػة ٨ػػغق ٨ػػ٬ أداة  ،قػػباف كاّٟػػػب ٩٠ٜػػ١اٟقػػٮ٪خ كاٟ

 اٟجّػ٭ٕ كٟٮؿت ٦٠ٟمأل.

٩ٖػ٬  ،١ٟ ٭٠صٌ ٩ٟا ثٔٮٮػ ٬ٖ ثػٜٮأل اٟز٠٣ة اٵؾػ٣ٮة ان كا٠ٟٔة ا٦ّٟٝا٥ٮة أ٭و

٠ِػػ٫ اٟٗٮ٦ٮٚٮػػة  ان أ٭وػػ ٭٦ًبػػ٘ك٨ػػغا اٟصػػاؿ  ،٠ِػػ٫ ٓػػػار أط٪اث٩ػػا اٟؿػػابٚات

                                                 

 .٧١5٭٦َػ: ا٠ٟٔة اّٟبػ٭ة:  (٣8)

()  رؾ١ شػؼ اَٟاء ٫٠ِ ف٠ٝٮ٤ )ظ، كض(، ٬ٖ ٨غق ا٣٠ٟٝػة، كا٠ّ٣ٟػ٪ـ أ٩٥ػا ٠ٙبػت بّػع

 اٟجّػ٭أل ٤٢ اٟعاؿ إ٫ٟ ٨غ٭٤ اٟصػٖٮ٤.

 .57٭٦َػ: أكزاف اّٟٗٞ كلٮ٧ٔ ٬ٖ اٟصوػ٭ة:  (٣6)



 ٧0٧4 د. عدي حضني علي -ىظاو اجلنلة يف اللغات الضامية

ك٣٨ا ٩ٟزجاف ٤٢ ٩ٟزػات ا٦ّٟٝا٥ٮػة ،كاٱكٓار٭جٮة
(٣١)

ا٦ّٟٝا٥ٮػة ك٩ٟزاث٩ػا ، ٖ

 ،ك٨٪ ثٌٝ٪٩٥ا ٤٢ ٢بجعأ كطبػ كث٦٪٣٩ِا ،ذات ٥َاـ كاشع ٬ٖ اٟز٠٣ة اٵؾ٣ٮة

٢ُ ٌِع اٟز٠٣ة اٟج٬ طبػ٨ا ر٠٣ة ٠ّٖٮػة ٨ػ٬ ر٠٣ػة اؾػ٣ٮة
(٣5)

، إٌٵ أٌف ٦٨ػاؾ 

 ٦٢ٗمػٶن  ان ك٨ػ٪ ٢زػ٬ء ا٣ٟبجػعأ هػ٣ٮػ ،ا٥ٗػدت بػ٧ ا٠ٟٔػة اٱكٓار٭جٮػة ان ثػٜٮب

 nyٖٮٚػاؿ:  ،٬ٖ ؾائػ أط٪اث٩ا ٤٢ ا٠ٟٔػات ك٨غا ٢ا ٵ ٭٪رع ،٣٠ٟد٫٦ ا٣ٟج١٠ٝ

tnm، أك ٥ص٤ اخ٦اف ،أك إ٦ٌ٥ا ،كث٬٦ّ: إ٥ٌا
(٣4)

، ك٬ٖ ٨غق اٟز٣ٞ اٟدٶث ٵ ٭٪رع 

كرب٣ػا ٜا٥ػت اّٟػبٮػة ٙػع اؾػج٠٣ّج٧ كا٥ػعخػ، كٱٌف أٟائػأل  ،اٟو٣ٮػ ا٣ٟد٦ػ٫

 ان ٖ ٤ٌٍ أف اؾج٣ّاؿ اٟوػ٣ٮػ )٥ػا( ٦٢ٗػػد ،كا٣ٟظايأل ٠ٟو٣ٮػ ا٣ٟد٫٦ ٢٪ر٪د

ك٦ِػع٢ا  ،٤ٌٟٝ ثػٜٮب٧ ٢ُ )إٌف( ٙع ٠ٓأل ٫٠ِ اٵؾج٣ّاؿ اٟٚع٭١ ،ان ٜاف ٢٪ر٪د

 أشٌؽ اّٟػب٬ أ٣٩ٌ٥ا ثػٜٮأل كاشع اؾج٫٦ٔ ٤ِ أشع٣٨ا.

ٌٛ أ٩ٌ٥ػػا ثظج٠ػػٕ ِػػ٤ أط٪اث٩ػػا ٖػػ٬ بّػػن  كأ٢ٌػػا ا٠ٟٔػػة اٟصبقػػٮة ٖػػٶ فػػ

كأ٩ٌ٥ا ثقجػؾ ٩ّ٢ػا ٖػ٬ اٟظمػائك كا٣٣ٟٮػؼات ،اٟجػاٜٮأل
(90)

، ٣ٖػ٤ شٮػح 

إذ كرد ٖٮ٩ػا  ،جٶؼ ٬ٖ اٟز٠٣ة اٵؾ٣ٮةاٵطجٶؼ ش٪ت اٟصبقٮة بّن اٵط

)ه٣ٮػ اٟم٠ة ا٣ٟؿجٚٞ(، ك٨٪ هػ٣ٮػ ٢ج٠ّػ٘ بػاٟظبػ ٭ّػ٪د ٠ِػ٫ ػ٢ا ٭ؿ٫٣ ب

: ان ك٭ٚػاؿ أ٭وػ ،::áî:mn:GBl:MnLŸ:áî٭ٚاؿ: أ٥ا ٤٢ فّأل ٦٢ؿُ أ٥ػا:  ،ا٣ٟبجعأ

 :’vÝB:A±rt°ù:mn:Bä¿Ò:èurTفّأل أرثػ٭ا ٤٢ ٙع٭١ فزاع ٨٪: 
(9٧)

، ك٨ػغا 

ٕه  اٟو٣ٮػ اَٟا٨ػ ٭قب٧ ه٣ٮػ أم: ٨ػ٪  ،اّٟػبٮة ا٣ٟؿػججػ ٖػ٬ ٙ٪٦ٟػا: ٨ػ٪ كاٙػ

ٕه   بّ٪دة اٟو٣ٮػ اٟدا٬٥ ٫٠ِ اٱكؿ. ،َِكاٙ

                                                 

 .75٭٦َػ: ا٠ٟٔة ا٦ّٟٝا٥ٮة:  (٣١)

، كا٠ٟٔػػة اٟٗٮ٦ٮٚٮػػة اٟب٪٥ٮٌػػة )أيػكشػػة ٣9اٟٗٮ٦ٮٚٮػػة: ٭٦َػػػ: ٢ػػعطٞ إٟػػ٫ ا٠ٟٔػػة ا٦ّٟٝا٥ٮػػة  (٣5)

 .٧٧8دٜج٪راق(: 

 .٣5٭٦َػ: دراؾة ٟٔ٪٭ة ٢ٚار٥ة بٮ٤ اّٟػبٮة كاٱكٓار٭جٮة )رؾاٟة ٢ارؿجٮػ(:  (٣4)

 .69٭٦َػ: اٟز٪ا٨ػ اٟصؿاف ٬ٖ ثار٭ض اٟصبقاف:  (90)

 .807٭٦َػ: ا٠ٟٔة اّٟػبٮة كِٶٙج٩ا با٠ٟٔة اٱرثػ٭ة:  (9٧)
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ٞي اٟصبقػػٮة ٢ػػ٤ ٢َػػا٨ػ اٟجٚػػع٭١ كاٟجػػ طٮػ كاٟصػػغؼ كاٟػػغٜػ  ،كٟػػ١ ثظػػ

ٖٚػع  ،كٙع اطج٠ٗت ٬ٖ إشػعل اٟز٣ػٞ ،ك٩ٌ٦ٟٝا بصعكد افجػا٩ٜا ٢ُ أط٪اث٩ا

ذٟػٛ ٭ٚػاؿ:  ك٢ػ٤ ،ر٬ء باٟمٗة ٙبٞ ا٣ٟ٪ل٪ؼ ٬ٖ بّن اٟز٣ػٞ اٟصبقػٮة

AmìK÷¿t: 'g:îH±:tæqä:Ìî:mgâòtAamr:KM،  كثػر٣ج٩ا: اٳ٩ٟٮػة إٌف اٟقػػ٭ّة

أم: إٌف اٟقػػ٭ّة اٳ٩ٟٮػة... ،ٙع ٙمعت لٶح اٱ٢ػ٪ر
(97)

، ٖجٚػعـ اٟ٪لػٕ 

ك٨غا ٢ا ٥ؿج٧٠٣ّ اٯف ٬ٖ ٙ٪٦ٟػا: ٢ػُ رؼ٭ػٞ اٟقػٝػ، ك٢ػُ  ،٫٠ِ ا٣ٟ٪ل٪ؼ

 كٓٮػ٨ا. ،فع٭ع اٱؾٕ

ٱٌف اٟعراؾات ا٠ٟٔ٪٭ة ا٣ٟٚار٥ػة  ؛ان ٖٮ٩ا لّب أ٢ا ا٠ٟٔة ا٦٣ٟعائٮة ٖٝاف اٟبصح

ك٨ػغا اٱ٢ػػ ٭٦ًبػ٘ ٠ِػ٫ اّٟػبٮػة  ،ٜبا٬ٙ أط٪اث٩ا ٢ػ٤ ا٠ٟٔػات ان ١ٟ ث٪٩ًٟا ا٨ج٣ا٢

كٙػع اثٌوػس ٟػ٬ أ٩ٌ٥ػا  ،إٌٵ أ٬٦٥ ٙػأت بّن ا٦ٟمػ٪ص ا٦٣ٟعائٮػة ،ان اٟز٦٪بٮة أ٭و

 ٖٚػع كرد ٖػ٬ اٟمػ٠٪ات ٙػ٪١٩ٟ: ،داطٞ اٟز٠٣ة اٵؾػ٣ٮة ان ٢ؿاِع ثؿج٣ّٞ ّٖٶن 

كث٬٦ّ: إ٧ٟ ٜػٞ اّٟػا١ٟ ؾػبصا٧٥ ،٢ارى٭٩ٍ٪ف إد ٣٠ٜ٪ف آ٬٣ٟ ٢ٍقبىٍت 
(9٣)

، كٜػغٟٛ: 

كث٬٦ّ: ب ؾ٣اء اٟص٬ اَّٟٮ١ ،بؿٮ٩٣٪ف إد ٨ٮ٬ رب٬
(99)

، إذ ٭جوس أف )إد( ث٦ّػ٬ 

 ٣ٜا ٬ٖ )ٜاف( اٟؼائعة ٬ٖ اّٟػبٮة. ،٬ٖ اٟز٠٣ة ان ٢ؿاِع اٟٝ٪ف ب٪ل٩ٗا ّٖٶن 

أًِػ٫ ٢ٶ٢ػس ِا٢ػة ٖػ٬ إٌف اؾج٣ّاؿ اٟز٠٣ة اٵؾ٣ٮة ٬ٖ ث٠ٛ ا٠ٟٔػات 

ٖٝاف أؾاس اٟز٠٣ػة يػٖػ٬ اٟجػٜٮػأل ا٣ٟبجػعأ  ،افجػا٩ٜا ٬ٖ أؾ٠٪ب ثٝ٪٭٩٦ا

٢ُ ثبا٭٤ ٭ؿٮػ بػٮ٤ ثػٜٮػأل  ،ك٢ا ثظ٣٩٠٠ا ٤٢ إٟصاؽ كشغؼ كثٚع٭ػ ،كاٟظبػ

كٟٝػ٤ ٭جوػس ٟػ٬ أٌف ٢ج٠ّٚػات اٟز٠٣ػة اٵؾػ٣ٮة اٟجػ٬ ش٪ث٩ػا ا٠ٟٔػة  ،كآطػ

إذ ٟػ١  ،كأ٩٣ٌ٨ػا ا٦ٟ٪اؾػض ،تاّٟػبٮة ٠ٙٮ٠ة أك ٢ّعك٢ة ٬ٖ أط٪اث٩ػا ٢ػ٤ ا٠ٟٔػا

                                                 

 .9١0اّٟػبٮة كِٶٙج٩ا با٠ٟٔة اٱرثػ٭ة:  ٭٦َػ: ا٠ٟٔة (97)

 .784٭٦َػ: اٟمابجة ا٦٣ٟعائٮ٪ف:  (9٣)

 .75اٟمٶة ا٦٣ٟعائٮة كبّن اًٟٚ٪س اٟع٭٦ٮة:  (99)
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( أك )٢ػا ٟجػٜٮأل ٖٮ٧ )٢ا ان أٟصٌ ٬ٖ اٟعراؾات ا٣ٟٚار٥ة كر٪د ٌٛ ٖجػئ( أك  ا٥ٗػ

ِػ٤ أٌف ا٣ّٟػػكؼ  ٖوػٶن  ،ان )اط٠٪ٟ٘( أك )شزا( كٓٮػ٨ا ٵ ٢ٗػدةن كٵ ثػٜٮبػ

٣ٞ اؾج٣ّاٵن  ٣ٜػا ٖػ٬ )ٜػاف( اٟجػ٬ ٟػ١  ،ان ٢ظج٠ٗ ٩٦٢ا كا٣ٟقجػؾ بٮ٩٦ا ٙع اؾجّي

הكٜػغٟٛ )إٌف( اٟجػ٬ كردت ٖػ٬ اّٟبػ٭ػة )٦٨ ػ٧(  ،ان ٢ؿػاِع ثػػد إٌٵ ّٖػٶن  ּגֵּ  ،ה 

ٚو  أك ١ّ٥ اك٦ّ٢ا٨ا: باٟج ٜٮع أك ش
(98)

، ك٨غا ٢ا ٭قاب٧ ث٪رٮ٧ بّػن ا٦ٟصػاة ٖػ٬ 

ك٢ػ٤  ،، أم: ١ّ٥ ٨غاف ٟؿػاشػاف[6٣يػ٧: ] ژ ۇئ وئ وئ ژ ٙ٪٧ٟ ثّا٫ٟ:

ٖ رابػػ٧ اٯطػػػ: إف   ،فػػ٪ا٨ع٨ا ٙػػ٪ؿ أشػػع١٨: ّٟػػ٤ اهللي ٥اٙػػةن ش٠٣ج٦ػػ٬ إٟٮػػٛ

أم: ١ّ٥ ك٤ّٟى راٜبى٩ا ،٩اكراٜبى 
(96)

، كب٩ػغا ثظج٠ػٕ ٨ػغق اٱداة ٖػ٬ أؾػ٠٪ب 

ك٨ػغا  ،اٟجػٜٮأل بٮ٤ ا٠ٟٔجٮ٤ كثظجٌك ب٪ٍٮٗة كإِػاب ٢ظج٠ٕ بّن اٟقػ٬ء

٣ٟا  ،اٟجٌٗػد كاٟؼ٭ادة ٬ٖ اٱدكات ٭زّٞ ٠ّٟػبٮة ٢ؼ٭ةن ٫٠ِ أط٪اث٩ا ٤٢ ا٠ٟٔات

ٜٮػػأل ٖٮز٩٠ّػػا زاطػػػةن بػػ ٥٪اع اٟجػا ،ث٣ج٠ػػٛ ٢ػػ٤ ثػاٜٮػػأل ٙع٭٣ػػة كشع٭دػػة

ٖاٟٗٮ٦ٮٚٮة ٵ ث٣ج٠ٛ ٤٢ ركابى اٟز٣ٞ إٌٵ اًّٟٕ ٬ٖ شػٮ٤ ثج٣جػُ  ،كأفٝا٩ٟا

اّٟػبٮة بصػكؼ اًّٟٕ كاٟصػػكؼ ا٣ٟقػب٩ة باّٟٗػٞ كا٦ٟ٪الػأل كاٟزػ٪ازـ 

ككاك اٟصاؿ كشػكؼ ا٦ٟٗػ٬ كا٩٦ٟػ٬
(9١)

، ٩ٖػغا اٵثؿػاع اٟؼ٢ػا٬٥ كا٣ٟٝػا٬٥ 

اث٩ػا ٢ػ٤ بػٮ٤ أط٪ ان ٦٠َٟاـ اٟجػٜٮب٬ اٟغم ثظػجك بػ٧ اّٟػبٮػة ٭ز٩٠ّػا ٢صػ٪ر

٫٠ّٖ اٟػ١ٓ ٤٢ كر٪د ثػاٜٮػأل ٓٮػػ ٢ؿػج٠٣ّة  ،ا٠ٟٔات ٬ٖ اٟٚٮاس كاٟجًبٮ٘

ك٨ػغا دٟٮػٞ  ،٩٦٢ا ثٗجٚػ إٟٮ٧ ث٠ٛ ا٠ٟٔات ان ٜبٮػ ان ا٢ج٠ٝت ِعد ٖا٩٥ا٬ٖ اّٟػبٮة 

كرب٣ػا ٜا٥ػت  ،ا٫٠ِ أٌف اّٟػبٮة ٙع ا٢ج٠ٝت ٨غق اٟجػاٜٮػأل كا٥ػعخػت ثار٭ظٮوػ

 ٢٪ر٪دة ك١ٟ ٭عٌك٩٥ا أكائٞ ا٦ٟص٪٭ٮ٤.

                                                 

 .7٣٭٦َػ: بص٪ث ٬ٖ اٵؾجقػاؽ كا٠ٟٔة:  (98)

 .٣44-٣45٭٦َػ: اٟز٫٦ اٟعا٬٥:  (96)

 .٧٧8- ٧٧9٭٦َػ: ا٠ٟٔة اٟٗٮ٦ٮٚٮة اٟب٪٥ٮة )أيػكشة دٜج٪راق(:  (9١)
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ىلةىالفعلوةالجم
ثجمٕ اٟز٠٣ة ا٠ّٟٗٮة ب فٝاؿ ا٥بدٚت ٤٢ بٮ٤ ا٣ٟٗا٨ٮ١ ا٣ٟظج٠ٗػة ٟػعل 

ٖٚع اثز٩ت ر٩ػ٪د اٟعارؾػٮ٤  ،ِاـ ب٪ر٧و ا٦ٟص٪٭ٮ٤ ا٩٣ٟج٣ٌٮ٤ ب٩ٗ٣٪ـ اٟز٠٣ة 

٦ٖجذ اٟظٶؼ ش٪ؿ ا٦َٟاـ  ،إ٫ٟ ٨غا ا٩ٗ٣ٟ٪ـ ٫٠ِ كٖ٘ ٙ٪اِع دٵٟٮة كثػٜٮبٮة

ثب٬ داطػٞ اٟز٠٣ػة ٢ػ٤ شٮػح ابجػعاؤ٨ا باّٟٗػٞ  ٌٛ أٌف  ،أك اٵؾػ١اٟػ  ٖػٶ فػ

٘ ٫٠ِ ٠ّٖٮج٩ا أ٢ٌا اٟظٶؼ ٖٮ٤٣ٝ ٬ٖ اٟ٪ر٧  ،اٟز٠٣ة ا٣ٟمٌعرة باّٟٗٞ ٙع اثٗي

ن أك ٖػاِٶن  ،اٟغم ثجمعر ٖٮ٧ اٟز٠٣ة با٣ٟؿ٦ع إٟٮ٧ ك٨ػغا  ،ان ٢ٚػٌع٢ ب٪ل٧ٗ ٢بجػعأ

ك٭بػعك ٟػ٬ أف اٟز٠٣ػة  ،اٱ٢ػ ٭ّج٣ع ٫٠ِ اٟمٗة اٟعٵٟٮػة أٜدػػ ٢ػ٤ اٟجػٜٮبٮػة

ٟػغا ؾ ؾػ٠ى اٟوػ٪ء ٠ِػ٫ اٟز٠٣ػة  ،ا٣ٟجمعرة با٣ٟؿ٦ع إٟٮ٧ ٬٨ ر٠٣ة اؾ٣ٮة

اٱٜاد٭ة اٟجػ٬ ٭ظج٠ػٕ ٬ٖ إٌٵ  ،كاٟج٬ ٵ طٶؼ ٬ٖ ٠ّٖٮج٩ا ،ا٣ٟجمعرة باّٟٗٞ

 ٥َا٩٢ا اٟجػٜٮب٬ ٤ِ ؾائػ أط٪اث٩ا ٤٢ ا٠ٟٔات.

كٙػع  ،إٌف اٟز٠٣ة ا٠ّٟٗٮة اٱٜاد٭ة ٵ ٭٤ٝ٣ أف ث٪لٕ ب كلػاؼ اّٟػبٮػة

ٌٜع اٟعارؾ٪ف أف اّٟٗٞ ٬ٖ اٟز٠٣ة اٱٜاد٭ة ٵ ٭ ث٬ ٬ٖ بعا٭ػة اٟٝػٶـ كإ٣٥ػا  ،أ

ان ٭ ث٬ ٢ج طػ
(95)

؛ كاٟؿبأل ٬ٖ ذٟٛ ٭ّ٪د إ٫ٟ ث خٌػ اٱٜاد٭ة باٟؿػ٪٢ػ٭ة اٟجػ٬ ٵ 

ثبعأ بّٗٞ
(94)

 ،، كا٠ّ٣ٟ٪ـ أف ٨غا ا٦َٟاـ ٤٢ اٟز٣ٞ ث٣جاز ب٧ ا٠ٟٔة اٳ٥ز٠ٮؼ٭ػة

لػػٗات ٜدٮػػػة ثقػػجػؾ ب٩ػػا ٢ػػُ ا٠ٟٔػػات كٵؾػػٮ٣ٌا أف ا٠ٟٔػػة اٟؿػػ٪٢ػ٭ة ٩ٟػػا 

اٱكربٮة
(80)

، كب٣ا أٌف اٟؿ٪٢ػ٭ٮ٤ ٙع ؾ٦ٝ٪ا ثٞ اّٟبٮع ك٢ػا ش٪ٟػ٧ ٢ػ٤ ا٣ٟػعف 

كأٟٗػا  ،كأف اٱٜاد٭ٮ٤ ٙع ا٥صعركا ١٩٦٢ ،ٖٚع ا٢جؼر٪ا ٢ُ ؾٝاف ٨غق ا٦٣ٟاي٘

ٖججٌٝ٪ف ا٠ٟٔة اٱٜاد٭ػة اٟجػ٬  ،ؾ٦ة أك ثؼ٭ع كٙت ٜاؼو ٱف ث٦م٩ػ ٟٔجا اٟٚ٪٢ٮ٤

                                                 

، ك٢ٶ٢س ٤٢ ٧ٖٚ ٣70، كا٠ٟٔة اٱٜع٭ة اٟباب٠ٮة اٯف٪ر٭ة: 60٭٦َػ: ٙ٪اِع ا٠ٟٔة اٱٜع٭ة:  (95)

 .٣78ا٩٠ٟزات اّٟػبٮات: 

 .60، كٙ٪اِع ا٠ٟٔة اٱٜع٭ة: 86٭٦َػ: ٙ٪اِع ا٠ٟٔة اٟؿ٪٢ػ٭ة:  (94)

 .76١٭٦َػ: ي٪ٖاف ٥٪ح اٵٜجقاٖات ا٣٠ّٟٮة اٟصع٭دة:  (80)



 ٧07٣ د. عدي حضني علي -ىظاو اجلنلة يف اللغات الضامية

ِػػ٤ ٢ٗػػػدات  ـ ثػٜٮبػػ٬ ٭ّػػ٪د إٟػػ٫ اٟؿػػ٪٢ػ٭ٮ٤، ٖوػػٶن اشجػػ٪ت ٠ِػػ٫ ٥َػػا

 كثؿ٣ٮات اؾج٩٠٣ّا اٟؿٝاف اٱل٠ٮ٪ف.

 Märum šü ina gätmušën iatim imtüt ك٤٢ أ٢د٠ة اٟز٠٣ة ا٠ّٟٗٮة اٱٜاد٭ة:

كث٬٦ّ: ٢ات ٨غا اًٟٗٞ ٬ٖ أ٭عم ا٣ٟػهّة
(8٧)

 ، كٜغٟٛ اٟز٠٣ة:

Aträm   as s ilaëa tër tam 

٫ٌٚ أثػاـ طاؾٮؽ ٨ غق اٱكا٢ػػكث٬٦ّ: ث٠
(87)

، كا٣ٟٶشػٌ أف اٟز٠٣جػٮ٤ 

 كٜغٟٛ ؾائػ اٟز٣ٞ اٱٜاد٭ة. ،باّٟٗٞ أا١ٟ ثبع

٘ى ٨غا اٱ٢ػ ٫٠ِ شا٧ٟ ٩٠ٖزجا اٱٜاد٭ة )اٟباب٠ٮة كاٯف٪ر٭ة( ١ٟ ثج٣ؿػٝا  ك١ٟ ٭ب

ب٩غا ا٦َٟاـ، إذ ثقٮػ اٱٟ٪اح ا٣ٟجػر٣ة إٟػ٫ أٌف اٟباب٠ٮػة كاٯفػ٪ر٭ة ٙػع اؾػج٠٣ّت 

راب٬ ٞ اٟعب٠٪٢اؾػٮة ٠٣٠ٟػٛ اٟبػاب٬٠ ش٣ػ٪اٟػؾػائ ك٤٢ ذٟػٛ ،ثجمعر بّٗٞ ر٣ٶن 

 ٖٚع راء ٬ٖ اٟٗٚػة اٟظا٢ؿة كاّٟقػ٭٤ ٢ا ٥ٌم٧: ،ا٣ٟبّ٪خة إ٫ٟ ش٠أل ك٢ع٭٦ة ٢ارم

ül iṣ dü šeum ina mat، كثػر٣ج٩ػا: ٟػ١ ٭صمػع اٟقػّٮػ ٖػ٬ اٟػبٶد...
(8٣)

 ،

ك٨غا ٭٬٦ّ أف ا٠ٟٔة اٱٜاد٭ة ٙع بعأت ث طػغ اًٟػابُ اٟزػؼرم ٖػ٬ ٥َػاـ ثػٜٮػأل 

ٞي ٢ػ٤ ثػٜٮػألو رػاء بػ٧ اّٟٗػٞ ٖػ٬ ٢ٚع٢ػة اٟز٠٣ ة ا٠ّٟٗٮة، كّٟٞ اٱٜاد٭ة ١ٟ ثظ

ك٨٪ ٠ٟعٵٟة ٫٠ِ اٟقػػكع ٖػ٬ اٱ٢ػػ ،كث٬٦ّ: فػع ٭جّا٫ٖ ibal luţاٟز٠٣ة:
(89)

 ،

ك٨ػغا ٭٦ّػ٬ أٌف  ،كٟػ١ ٭جٚػعـ ٨ػغ٭٤ ا٠ّٟٗػٮ٤ اؾػ١ه  ،أم: بعأ ٨غا ا٣ٟػ٭ن ٭جّا٫ٖ

 ،ات اٟؿػا٢ٮة ر٣ٮ٩ّػا٥َاـ اٟجٚع٭١ كاٟج طٮػ ٬ٖ اٟز٠٣ة أ٢ػػ ٟػ١ ٭ٔػأل ِػ٤ ا٠ٟٔػ

جػر٣ػة إذ ثٚػ٪ؿ اٟ ،٬ٖ إشعل اٟز٣ػٞ اٱٜاد٭ػة ا٦٩ٖاؾ ثٚع٭١ كث طٮػ ٓػ٭أل رعو 

                                                 

 .٣٧4ٮة اٯف٪ر٭ة: ٭٦َػ: ا٠ٟٔة اٱٜع٭ة اٟباب٠ (8٧)

، كٍػا٨ػة اٳِػػاب ٖػ٬ ا٠ٟٔػات اٟؿػا٢ٮة )رؾػاٟة 58٭٦َػ: ٢ٚع٢ة ٬ٖ ١٠ِ اٱٜاد٭ػات:  (87)

 .٢8٧ارؿجٮػ(:

 .٧0٧٭٦َػ: ٢ٚع٢ة ٬ٖ ١٠ِ اٱٜاد٭ات:  (8٣)

 .77٭٦َػ: ٥َاـ اٟز٠٣ة ٬ٖ ا٠ٟٔات اٟؿا٢ٮة )أيػكشة دٜج٪راق(:  (89)
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عَ اهحرفٖث هوجًوث: صوْات ٍتْخذ ًِ ن وحػَٔ: سًع يوكك ةاةك ،ٍّصر يوك ةاةن َس

ٍّصرصوْات ٍتْخذ
(55)

فرةًكا  ،، وأرى أن ِذا اهخرلٖب ال ٕشكتُ حرلٖكب اهػرةٖكث

 وٖث واٗشْرٕث(، وهمَُّ ال غالقث هُ ةاهػرةٖث.ْٕجد فٔ هّجخٔ األلادٕث )اهتاة

وِكٔ ةكذهك  ،ٕخقدم اهفػن وٕخكخخر :أيا اٗرايٖث فقد جاءت غوٓ ًٍطٌٖ

حختع اهَظام اهػرةٔ فٔ حمٌْٕ اهجًوث اهفػوٖث
(56)

، يع حتَٔ ةػك  اهًتخّصكٌٖ 

ٕرون فُٖ أّن اهفاغن ال ٕخقدم غوٓ اهفػن اً رإٔ
(57)

، فإن حكخّخر اهفػكن فاهجًوكث 

إضافث إهٓ حػدد اهفػن أو اهفاغن أو لوًّٖا ،اسًٖث
(58)

، وِذا اهحكا  ٕخطكاة  

يع اهفػن اهًتَٔ هوًجّْ  اً إٔض
(59)

. 

فقكد وردت  ،إن حرجًث اهَصْص قد جػوكج اهتاثكد فكٔ ثٖكري لتٖكري

وحرجًخّكا فكٔ اهمخكاا  ،فكٔ اهمخكاا اهًقكد  ،جًوث: داٍٖا  إهْ ةٖخُ ذِب

اهًقد : ذِب داٍٖا  إهٓ ةٖخُ
(62)

اقكع هكى حكرد اهجًوكث فكٔ اهكَ  ، وفٔ اهْ

ַבְיחָ  אלּיָ ָ נּדָ  اهذي ٍصكُ: ،اٗرائ غوٓ ٍحْ اهخرجًث اهًْجْدي (64)ֲאןַל ּהל 
 ،

لًكا أٍكُ ال ٕطكخطٖع  ،وِذا األير ُٕشمن غوٓ اهدار  اهًتخّ  ةاهَحْ اهًقكارن

 افوْ أٍّا حرجًج ثرفٖ ك ،أن ٕجد يْاطٌ اهخشاةُ واالخخالف ةٌٖ جًوث اهخرالٖب

فقد جكاء  ،يٌ ِذه االخخالفات واهْقْف غوٓ يخػوقاحّا اً ٍجد لثٖر هخًمََّا يٌ أن

وِكْ أن ِكذه اهحْٖاٍكات  ،... فخخترٍٔ وأغؤًَ ةخػتٖر اهمكالم.فٔ ٍتْءي داٍٖا :

                                                 

 .49َٕظر: اهْاقع اهوغْي اهػرةٔ اهقدٕى:  (55)

 .436 - 435َٕظر: آرايٖث اهػّد اهقدٕى:  (56)

 .19رساهث ياجطخٖر(: َٕظر: ظاِري اإلغراا فٔ اهوغات اهطايٖث ) (57)

 .93َٕظر: يذلرات فٔ قْاغد اٗرايٖث اهخديرٕث:  (58)

 .404َٕظر: آرايٖث اهحضر:  (59)

 .605(/ ٍتْءي داٍٖا  اهفصن اهثأٍ/اهجزء اهطاةع غشر: اهقدٕىاهمخاا اهًقّد  )اهػّد  (62)

 .435َٕظر: آرايٖث اهػّد اهقدٕى:  (64)
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اٱربّة اَّٟٮ٣ة ٬٨ أربّة ٠٢ػ٪ؾ ٭ٚ٪٢ػ٪ف ٢ػ٤ اٱرض
(67)

، كاٟجػر٣ػة اٟصػٖٮػة 

....٦٠ٟك اٯرا٬٢ ٬٨: ٨ؤٵء اٟصٮ٪ا٥ػات اَّٟٮ٣ػة اٟجػ٬ ٨ػ٬ أربّػة
(6٣)

، كٖػ٬ 

اٟ٪اُٙ ٨غا ثػٜٮأل ٵ ٭ج٪اٖ٘ ٢ُ اّٟػبٮة باؾجظعاـ اؾ١ اٳفارة )٨ؤٵء( ٢ػُ ٓٮػػ 

ٞه ٵ  ،اّٟاٙٞ كٜغٟٛ ٬ٖ ثجب٬ّ ٟبّن اٟجػاٜٮأل كرعت ر٠٣ة ثٚ٪ؿ: زار٬٥ ررػ

(69)ܝܠܣܦ  ܐܠ ܚ ܓܠܒ 'ܥܣ ،٭٪ؾػٕ
، ك٨ػغا اٟجػٜٮػأل ٓٮػػ ٢ٚبػ٪ؿ ٖػ٬ 

، أك ثٝػػار اّٟٗػٞ أك )ٟػٮؽ( ،كأ٤ٍ أف )ٵ( ٙع ٥ابػت ٦٢ػاب )ٓٮػػ( ،اّٟػبٮة

إذ إ٩ٌ٥ػا ٟػعل اٯرا٢ٮػٮ٤ اؾػ١ ّٖػٞ  ،كٵ ث ث٬ )ٟٮؽ( ٬ٖ ٨غا اٟجػٜٮػأل ،ا٦٢ٗٮو 

 ،باٟباء ٭ٚاؿ: أط٪ؾ ٟػٮؽ بقػاِػ ان ٢ٝ٪ف ٤٢ )ٵ + أ٭ؽ( كطبػ٨ا ٭ ث٬ ٢ٚػك٥
ìux0 yvztl õxuMן

(68)
. 

ٌف اٟعراؾة ا٦ٟص٪٭ة ا٣ٟٚار٥ة ثصجاج إٟػ٫ ثػر٣ػة شػٖٮػة إ :ػالوح امرِؿ

 ،بػػُ ٢ػػ٪اي٤ اٵطػػجٶؼ كاٟجقػػاب٧ ٖػػ٬ ٦ِالػػػ اٟجػٜٮػػأل٢ػػ٤ اٟعارؾػػٮ٤ ٟجج

كا٠ّ٣ٟ٪ـ أف ا٣ٟجظمك ٬ٖ ا٦ٟص٪ ا٣ٟٚارف ٭ؿجصٮٞ ٠ِٮ٧ ا٣ّٟػٖػة ب٣ز٣ػ٪ع 

ٟػغا  ،كٵؾٮ٣ٌا ا٦٣ٟٚػض ٩٦٢ا ٬ٜ ٭٣ٮؼ بٮ٤ اٟجػاٜٮػأل ا٣ٟظج٠ٗػة ،٨غق ا٠ٟٔات

٤٢ اٟوػكرة أف ٭٪هُ ثصت ا٦ٟك ا٣ٟٝجػ٪ب بػ م ٟٔػة ٓٮػػ ِػبٮػة ثػر٣ػة 

 .ةلصٮصدراؾةن كدراؾج٧  ان ٬ ٭جؿ٫٦ ٠ٟٚارئ ٧٣٩ٖ رٮعٜ ،شػٖٮة ٩ٟغا ا٦ٟك

ٖاٟعراؾػات اٟجػ٬ ث٦اكٟػت اٟز٠٣ػة  ،ك٨ػ٬ ٩ٟزػة آرا٢ٮػة ،أ٢ٌا اٟؿػػ٭ا٥ٮة

ا٠ّٟٗٮة اٟؿػ٭ا٥ٮة ٖٮ٩ا ١ٟ ثيقػػ إٟػ٫ ٢ػا ٭جٚػايُ أك ٭ظج٠ػٕ ِػ٤ أط٪اث٩ػا ٢ػ٤ 

ا٠ٟٔات
(66)

٤ّٖ يػ٭٘ ثٚم٬ بّن اٟز٣ػٞ  ،ان ، ك٨غا ٬ٖ اٟ٪اُٙ ٟٮؽ لصٮص

                                                 

 .665اٟٝجاب ا٣ٌٟٚعس )ا٩ّٟع اٟزع٭ع( ٥ب٪ءة دا٥ٮاؿ اٟٗمٞ اٟؿابُ/اٟزؼء اٟؿادس ِقػ:  (67)

 .5٣٭٦َػ: ا٣ٟعطٞ إ٫ٟ ا٠ٟٔة اٯرا٢ٮة:  (6٣)

 .8٭٦َػ: ا٠ٟباب ٬ٖ ا٠ٟٔة اٯرا٢ٮة اٟؿػ٭ا٥ٮة ا٠ٟٝعا٥ٮة:  (69)

 .7٣- 77را٢ٮة اٟؿػ٭ا٥ٮة ا٠ٟٝعا٥ٮة: ٭٦َػ: ا٠ٟباب ٬ٖ ا٠ٟٔة اٯ (68)

 .٧4٧٭٦َػ: ا٦٣ٟا٨ذ ٬ٖ ا٦ٟص٪ كا٣ّٟا٬٥ ٦ِع اٟؿػ٭اف:  (66)
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فًاال   ىاال هّار  ،وجدت ياا ٕياٖر ىهآ ةػاخ الفاخ فاات اوحرجًخّا حرفٖ  

ضًٖر الهغائتٌٖ وجب الحصااهُ ةاهعػان فأ الهػرةٖاث
(17)

، وقاد ودتت الهمًواث 

فاصوث ةٌٖ الهعػن والهضًٖر وحرجًخّا: الجػوًّا ܗܡܐ ܥܠܓالهصرٕاٍٖث 
(18)

 ،

: ا  ويٌ الهمًن الهخٔ الاخصج ةّا الهصرٕاٍٖث إٔضا ِٔ  ܟܟܐܢܢ  قاْهّى: لاان ِفاع:

وال غٌ )لان( ِذه ةأٍّّا فػن يصاغد ٕيتُ قْل الهػرب: يا لاان وقد غتّر ،ܝܦܫܠ

ا  يالن: لان زٌٕد قائً ا  وهٖس ٍاشخ ،أحصَُِ  
(19)

، وٕصاعّا الهادلخْد الهًخزويأ 

ةأٍّا حصخػًن يع الهعػن هخدّل غوٓ صٖغث زيَٖث يػَّٖث
(72)

. 

وقد الحضح هٔ يٌ ةػخ الأليالوث أن الهَحاة الهصارٕان ف ٕػاايوْن الهمًواث 

فّأ هادّٕى  ،واترِا جًوث فػوٖث يػايواث الهمًواث الفشاًٖث ،ى  الهخٔ حتدأ ةاش

جًوث فػوٖث حقدم فاغوّا غوّٖا
(76)

، ويع حتَٔ فمرة أٍُّ ف ٕمْز حقدٕى الهعاغن 

غوٓ الهعػن فأ الهوغاث الهصارٕاٍٖث
(70)

، ىّف أّن الأليالواث فأ الهددالشاات الهَحْٕاث 

ياٌ ِاذه الهصرٕاٍٖث الهًقادٍث حصخػًن ِاذال الهخرلٖاب غوآ أٍاُ جًواث فػوٖاث و

 ، وحرجًخّااا: ياارٕى وشااادة ححاابܠܚܢܢ   ܪܚܢܢ  ܘܣܢܢܪ  ܡܪܝܢܢ  الهمًاان:

، ܠܚܢ   ܟܟܫܢܝ ܝܠܘܦ ܥ  ܢ ܡܠܦ ولذهك الهمًوث الٗحٖث: ،ىحدالًِا الألارى

وقااد ودتت ِاحااان  ،حااب أحاادًِا الٗااارٕوحرجًخّااا: الهًػوااى واله اهااب 

 ،ܥܢ أو ةاهحرف ) ،الهمًوخان ححج غَْالن: ىاال حقدم فاغ ن يخػاطعان ةاهْالو

ا  ِذال الهعػن جًػ يع( جاء
(73)

، وةذهك حمْن الهخرجًث الهحرفٖث: يارٕى وشاادة 

                                                 

 .6/602َٕظر: جايع الهددوس الهػرةٖث:  (17)

 .424َٕظر: الهوًػث الهيّٖث فٔ ٍحْ الهوغث الهصرٕاٍٖث:  (18)

 .637َٕظر: الهصرٕاٍٖث ٍحِْا وصرفّا:  (19)

 .683َٕظر: فٔ الهَحْ الهػرةٔ ٍقد وحْجُٖ:  (72)

 .423َٕظر: الهوًػث الهيّٖث فٔ ٍحْ الهوغث الهصرٕاٍٖث:  (76)

 .49فٔ الهوغات الهصايٖث )دشاهث ياجصخٖر(:  َٕظر: هاِرة الإلغرالب (70)

 .621َٕظر: الهَمّث الهتّٖث فٔ قْالغد وٍحْ الهوغث الهصرٕاٍٖث:  (73)



 ٧07١ د. عدي حضني علي -ىظاو اجلنلة يف اللغات الضامية

ك٨ػغا اٱ٢ػػ  ،ان كا١٠ّ٣ٟ كاًٟاٟأل ٭صأل  بّوػ٣٩ا بّوػ ،ان ٭صأل  بّو٣٩ا بّو

 ٭بجّع ٠ٙٮٶن ٤ِ اٟٚٮاس اّٟػب٬ ٬ٖ ثٝ٪٭٤ اٟز٣ٞ.

 ،أ٢ا اٟز٠٣ة ا٠ّٟٗٮة اّٟبػ٭ة ٬٩ٖ ثصجاج إ٫ٟ ٥٪ع ٤٢ اٟجػعٙٮ٘ كا٣ٟػارّػة

ٙع شمػٞ  ان ٠ٟز٠٣ة ا٠ّٟٗٮة اٱٜاد٭ة ٭قٮػ إ٫ٟ أف ٦٨اؾ ثٔٮٮػ ٖاٟجً٪ر اٟجار٭ظ٬

٣ٖٝا أؾ٠ٗت أف ٨ػاثٮ٤ ا٩٠ٟزجػٮ٤  ،ٖٮ٩ا ٤٢ طٶؿ ٩ٟزجٮ٩ا اٟباب٠ٮة كاٯف٪ر٭ة

٬ٖ شػٮ٤  ،ٙع ابجعأت ر٠٣ج٣٩ا ا٠ّٟٗٮة بّٗٞ ٢ُ كر٪د ا٣٦ٟى اٱٜادم اٟٚع٭١

ى  ٟ ج٩ٍػا، ٖؿػٮع أٌف اّٟبػ٭ة ١ٟ ٭جوس ٩ٟا ٣٥ى ٢ّٮ٤ ٤٢ طٶؿ اٟعراؾات اٟج٬ ث٦اكى

ٖػج رافع ٭غٜػ أٌف اٟز٠٣ة ا٠ّٟٗٮة اّٟبػ٭ة ثجٝ٪ف ٢ػ٤ اٟٗاِػٞ خػ١ اّٟٗػٞ خػ١ 

ا٣ّٟٗ٪ؿ ب٧
(١9)

 ، كأف اّٟٗٞ ٵ ٭ؿب٘ اٟٗاِٞ إٌٵ بقػكط ٬٨:

ֵּ أف ٭ؿػػب٘ اّٟٗػػٞ بَػػػؼ ز٢ػػاف أك ٢ٝػػاف: -٧  ֹּד לֹ תֵֹּ טגֹ כֹ ֹדׁשֹ אֲֹּכֵֹּ
 ٦٨اؾ ر٠ؿت. יּתבׁשי מׁש ٦ِع٢ا ٭عطٞ ا٠٣ٟٛ،

חֹיּתֹ עֹ י דֵֹֹּםגמֹ ָא أف ثؿب٘ ب٣ّٗ٪ؿ ٠ً٢٘ -7 דּדֹ חֹא  ٚو  ב  ٣٠ِتي اٱ٢ػى  اش
(١8)

. 

٣ٖػُ  ،ك٬ٖ اٟ٪اُٙ أف ٨غق اٟجػاٜٮأل ٵ ث٬٦ّ ابجػعاء اٟز٠٣ػة ا٠ّٟٗٮػة باّٟٗػٞ

كإذا ٜػاف ٨ػغا اٟػ٣٦ى ٨ػ٪ اٟؿػائع ٖػ٬  ،ان ث طػ اٟٗاِٞ إٌٵ أ٩ٌ٥ا ابجعأت باؾ١ أ٭وػ

 ٌٛ ؾػصػ ِٚػاد أف ثػػل كبا٣ٟٚابٞ  ،اّٟبػ٭ة ٬٩ٖ ثظاٟٕ اّٟػبٮة بغٟٛ ٤٢ ٓٮػ ف

ك٨ػ٬  ،ة ث٦اٍػ اّٟػبٮة، كذٟٛ ٬ٖ ا٦ٟم٪ص اٟج٬ راءت ب٩ااٟز٠٣ة ا٠ّٟٗٮة اّٟبػ٭

٥م٪ص ِبػ٭ة ابجعأت بّٗٞ ٤٢ ٓٮػ ؾابٚة ٤٢ اٟؿػ٪اب٘ اٟجػ٬ ذٜػ٨ػا ؾػٮع ٖػػج 

הןּלֹ ׁשֹ ֹ יֹ  ك٤٢ ٨غق ا٦ٟم٪ص: ،رافع ן ה חֵּ ה  יםלֹ לא  י  ן ןּגֹ ֹלה  ד  ٖ طػر٧ اٟػػٌب  ،עֵּ

ים ן י אל ד كٜػػغٟٛ: ،اٳٟػػ٧ ٢ػػ٤ ر٦ٌػػة ِػػعف ֹלה  י ֹא  ה  ד ה י  א  יםׁשֹ הֹ  יעֹ ִ קדֹ ּבֹ  ל   ל 
בֹ  ה  יּב ילִ ּדל  יןִ יןה  ٬ٖ ر٠ػع اٟؿػ٣اء ان كٙاؿ اهلل ٟج٤ٝ أ٥٪ار ،ן םףבֵּ

(١6)
، ٖػاذا ر٦ّ٣ػا 

                                                 

 .786٭٦َػ: ا٠ٟٔة اّٟبػ٭ة ٙ٪اِع ك٥م٪ص:  (١9)

 .786م٪ص: ٭٦َػ: ا٠ٟٔة اّٟبػ٭ة ٙ٪اِع ك٥ (١8)

 .8٧٭٦َػ: ٍا٨ػة اٳِػاب ٬ٖ ا٠ٟٔات اٟؿا٢ٮة )رؾاٟة ٢ارؿجٮػ(:  (١6)

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%92&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%97&action=edit&redlink=1
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ٖػ٬ ٢ٚار٥ػة  ار٪٨ػ٭وػ ان بٮ٤ اٟػأ٭ٮ٤ كلٌس اٟػأمي اٟدا٬٥ ٖػٶ ٥زػع أف ٦٨ػاؾ اطجٶٖػ

ًٕ بػغٟٛ ،اّٟػبٮةباٟز٠٣ة ا٠ّٟٗٮة اّٟبػ٭ة  ٖٚػع ثجبّػت ٢ز٣٪ِػة  ،إٌٵ أ٬٦٥ ١ٟ أٜج

اّٟبػ٭ػة ا٣ٟجػر٣ػة ثػر٣ػةن شػٖٮػةن ِػ٤ يػ٭ػ٘ ٥ػٌك ٖػ٬ ط٣ػؽ ٤٢ ا٦ٟمػ٪ص 

بػٞ ؾػبٚج٩ا  ،ٖاؾجٚػ٭ت اٟز٣ٞ ككرعت أ٩ٌ٥ا ١ٟ ثبعأ باّٟٗػٞ ٢بافػػة ،لٗصات

א كرب٣ا ر٠٣ة: ،ؾابٚة اؾ٣ٮة أك شػٖٮة יּבֹ  ּדלֹ  אּבֹ  דִ ה  ין ה יםִ ת  דּד אֵּ كث٦ّػ٬:  ב 

ب٘ ٠ّٖي٩ػ بصػػؼ  ا٨ٞ ِػض ٟٛ ٬ٖ اٟصٮاة أم  أ٢ػ؟ ٬٨ اٟز٠٣ة اٟ٪شٮعة اٟج٬ ؾي

ٟغا ٬٩ٖ ثّع ر٠٣ة ٠ّٖٮة ٢جمعرة بّٗٞ ،اؾج٩ٗاـ
(١١)

، ٢ُ أف اّٟٗػٞ ٖػ٬ اٟز٠٣ػة 

إًذ اؾػجي٦ع  ،ٖاٟز٠٣ة ٠ّٖٮةه ٬ٖ ٙ٪اِع ا٠ٟٔػة اّٟبػ٭ػة ،ان ٜاف أـ ٢ج ٌطػ ان ؾ٪اء أ٢جمعر

ثمٌعر أك ١ٟ ٭جمٌعر ،ٖاٟز٠٣ة ٠ّٖٮة إ٫ٟ أٌف ا٣ٟؿ٦ع إذا ٜاف ّٖٶن 
(١5)

. 

ٖػ٬ بّػن اٟجػاٜٮػأل اٟجػ٬ ثظج٠ػٕ ِػ٤  إٌف ٠ٟز٠٣ة ا٠ّٟٗٮة اّٟبػ٭ة ٢ؼ٭ةن 

א كأ٨ػ١ٌ ٨ػغق اٟجػاٜٮػأل ٙػ٪١٩ٟ ٖػ٬ اّٟبػ٭ػة: ،اّٟػبٮة ٬ٖ ثٝ٪٭٩٦ػا י ן ּי ד   ׁשא 
ימֹ  ד  ה צ  ּכ  كثػر٣ج٩ػا اٟصػٖٮػة:  ،٭ىٍوػًػب ا٢مػػ٭و  كثػر٣ج٩ا: ٖػأل ررػٶن  ،מ 

٢مػ٭ٌا )هارب( ٖػأل ررٶن 
(١4)

إذ إٌف ٨ػغق  ،، ٦ٖاب اؾ١ اٟٗاِٞ ٦٢اب اّٟٗٞ

ؾ١ اٟٗاِٞ ٢ّا٠٢ة اّٟٗٞ ٬ٖ اٟجػٜٮألا٠ٟٔات ثّا٢ٞ ا
(50)

، ك٨ػغا ٢ػا الػ٠ًس 

باّٟٗٞ اٟعائ١ ان ٠ِٮ٧ اٟٝ٪ٖٮٌ٪ف ٙع٭٣
(5٧)

. 

٩ٖػ٬  ،ك٤٢ اٟجػاٜٮأل ا٣ٟظج٠ٗة دط٪ؿ ٢ا ٭ؿ٫٣ ب٪اك ا٠ٟٚأل ٫٠ِ اّٟٗػٞ

ם ٖٮٚػاؿ ٖػ٬ اّٟبػ٭ػة: ،ث٠ٚأل ز٤٢ اّٟٗٞ ٤٢ ا٣ٟاهػ٬ إٟػ٫ ا٣ٟؿػجٚبٞ  לא א 
ל ב  אב  ת  كث٦ّػ٬: إف ٟػ١ ٥ ٜػٞ  ، ٜػٞ ؾػ٣٦٪تكثػر٣ج٧ اٟصػٖٮة: ك١ٟ ٥ ،ּון מ  

                                                 

 .٧44-٧48ا٠ٟٔة اّٟبػ٭ة:  ،٢ص٣ع ث٪ٖٮ٘ اٟم٪اؼ٭٦َػ:  (١١)

 .٧6١٭٦َػ: ٬ٖ ا٦ٟص٪ ا٣ٟٚارف بٮ٤ اّٟػبٮة كاّٟبػ٭ة:  (١5)

 .٧09٭٦َػ: ٬ٖ ٙ٪اِع اٟؿا٢ٮات:  (١4)

 .٧6٣٭٦َػ: ٬ٖ ٙ٪اِع اٟؿا٢ٮات:  (50)

 .96٣: اٟماشب٬ ٬ٖ ٧ٖٚ ا٠ٟٔة: ٭٦َػ (5٧)
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ؾ٣٦٪ت
(57)

 ٭ٚػاؿ: ،، ٣ٜا أ٩ٌ٥ا ث٠ٚأل ز٤٢ اٟز٠٣ة ٤٢ ا٣ٟؿجٚبٞ إ٫ٟ ا٣ٟاهػ٬
ן כֵּ הׁשֹ בֹ  הׂשֹ י עֲֹ ו  أم: ٜػاف ٭ّٗػٞ  ،كثػر٣ج٩ا: ك٨ٝغا ٭ّٗٞ ؾ٦ة كراء ؾػ٦ة ،ג 

٨غا ؾ٦ة بّع ؾ٦ة
(5٣)

. 

ا٦٣ٟٗمػٞ  ك٤٢ اٟجػاٜٮأل اّٟبػ٭ة ا٣ٟظج٠ٗة ٤ِ اّٟػبٮة كر٪د ه٣ٮػ ا٦ٟمأل

 ٙػاؿ ثّػا٫ٟ: ،ك٨ػغا ٢ػا ٵ ٭زػ٪ز ٖػ٬ اّٟػبٮػة ،٤ِ ٧٠ّٖ ٢ُ ِعـ اثمػا٧ٟ ان ػ٢ج طٌ 

، ٖٶ ٭زػ٪ز ثػ طٮػ اٟوػ٣ٮػ كإٌٵ اثمػٞ [8اٟٗاثصة: ] ژٿ ٿ ٿ ٿژ

باّٟٗٞ
(59)

ין ، راء ٬ٖ اّٟبػ٭ة: י אֵּ  ،كثػر٣ج٧: أ٥ا ٵ أِػؼ إ٭ٌػاق ،או תוֹ  ידּכֹ מֹ  ֲאג 

أم: أ٥ا ٵ أِػ٧ٖ
(58)

٩٦ػا ثّػعم اّٟٗػٞ ، كٜغٟٛ ثػاٜٮػأل ثظج٠ػٕ ِػ٤ اّٟػبٮػة ٢

كٵ ثٚبػٞ اٟز٠٣ػة  ،كٜاف ش٧ٚ أف ٭عطٞ شػؼ اٟزٌػ ٫٠ِ ٣ّ٢٪ٟػ٧ ،اٟٶزـ ب٦ٗؿ٧

כֹ ٭ٚػاؿ ٖػ٬ اّٟبػ٭ػة:  ،بعك٧٥ ادٵٟٮو  ל  ה יּתֹ ה  יד  ע  كث٦ّػ٬:  ،أم: ذ٨بػتي ا٣ٟع٭٦ػةى  ،ת 

ذ٨بػػت إٟػػ٫ ا٣ٟع٭٦ػػة
(56)

كٟػػ٪ أٌف  ،ا، ك٢ػػ٤ ٨ػػغق اٟجػاٜٮػػأل ا٣ٟظج٠ٗػػة ٜدٮػػػه رػػعو 

ة ٙع ثػر٣ت ا٦ٟمػ٪ص ثػر٣ػة شػٖٮػة ٵؾػج٦ًّا أف اٟعراؾات ا٦ٟص٪٭ة ا٣ٟٚار٥

اٱ٢ػ اٟغم ٭٦ّٗ٦ػا ٖػ٬ اٟٚٮػاس شػ٪ؿ يػ٭ٚػة  ،ا٥زع ثٔٮٮػات كثبا٭٦ات ٜدٮػة رعو 

كؾػ٪ؼ ٥زػع ٖػ٬ أخ٦ائ٩ػا ٢ؿػ٪ٓات ٜدٮػػة ٣ٟػ٪اي٤  ،اٟجٗٝٮػ ا٦ٟصػ٪م اّٟػبػ٬

ك٢ػ٤ ٨ػغق اٟجػ ك٭ٶت اٟظبػػ  ،اٟج ك٭ٞ كاٟجٚع٭ػ اٟج٬ كل٩ٗا ا٦ٟص٪٭ٌػ٪ف اٱكائػٞ

كاٟوػ٣ٮػ ا٣ٟؿػججػ  ،)ٜائ٤ أك ٢ؿػجٚػ(، ك٨ػ٪ ٵ ٭صػغؼ ٖػ٬ اٱٜاد٭ػةػا٣ٟٚعر بػ

 كٓٮػ٨ا ٜدٮػ. ،ا٣ٟج٠ّ٘ باٟظبػ اّٟائع ٫٠ِ ا٣ٟبجعأ ٬ٖ اٟصبقٮة

 ،ان أ٢ا اٟز٠٣ة ا٠ّٟٗٮة ٬ٖ ا٦ّٟٝا٥ٮة ١٠ٖ ثظج٠ٕ ِػ٤ لػ٪ر ؾػابٚاث٩ا ٜدٮػػ

                                                 

 .٢6٧عطٞ إ٫ٟ ا٦ٟص٪ اّٟبػم:  (57)

 .7٧8ٙ٪اِع ا٠ٟٔة اّٟبػ٭ة:  ،كؼؤِ٪٬٥ ِبع اٟػ (5٣)

 .٧/٧7٧٭٦َػ: را٢ُ اٟعركس اّٟػبٮة:  (59)

 .٧46ا٠ٟٔة اّٟبػ٭ة:  ،٢ص٣ع ث٪ٖٮ٘ اٟم٪اؼ٭٦َػ:  (58)

 .٧٧7٭٦َػ: دركس ٬ٖ ا٠ٟٔة اّٟبػ٭ة:  (56)
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بٮع أف اٟعراؾػات اٟجػ٬ ث٦اكٟػت ا٦ّٟٝا٥ٮػة ك٩ٟزجٮ٩ػا اٟٗٮ٦ٮٚٮػة كاٱكٓار٭جٮػة 

٢ػُ إ٭ػػاد فػ٪ا٨ع ثبػعأ  ،ٗت اٟز٠٣ة ا٠ّٟٗٮة ب ٩ٌ٥ا اٟجػ٬ ٭جمػعر٨ا اّٟٗػٞكل

بّٗٞ لػػ٭س ٓٮػػ ٢ؿػب٪ؽ بقػ٬ء
(5١)

٭ػغٜػ أف اٟز٠٣ػة  ان ، ٣ٜػا أٌف ٦٨ػاؾ رأ٭ػ

ا٠ّٟٗٮة اٱكٓار٭جٮة ٵ ثظج٠ٕ ٤ِ ٥َاـ اٟز٠٣ػة اّٟػبٮػة
(55)

، كٖػ٬ اٟ٪اٙػُ ٵ 

كٵؾػٮ٣ٌا أٌف ٦٩ٖاؾ ثػاٜٮأل ثظج٠ػٕ ٣ٌِػا ٖػ٬ اّٟػبٮػة،  ان أرع ٨غا اٟٝٶـ دٙٮٚ

اٱكٓار٭جٮة ثصج٪م ٫٠ِ كاك ا٠ٟٚأل اٟجػ٬ ٖػ٬ اّٟبػ٭ػة
(54)

، كٜػغٟٛ ثػاٜٮػأل 

 ٣ٜymġiqrtا ٬ٖ:  ،٢٪ر٪دة ٬ٖ اّٟػبٮة ٩٦٢ا: رؼـ اّٟٗٞ بٶـ اٱ٢ػ ا٣ٟصغكٖة

ἀblm، ك٢ػػ٤ ٨ػػغق  ،كٟٝػػ٤ ٢ػػ٤ ٓٮػػػ اٟػػٶـ ،كثػر٣ج٩ػػا: ٟٮجٚػػعـ إٟػػ٫ اٟٚػ٭ػػة

 ،ٵ ثٝػػغب٬ أ٭ جي٩ػػا اٟبجػػ٪ؿ ك٨ػػ٬ ث٦ّػػ٬: l tŝrgn ybtltmἀ: ان اٟجػاٜٮػػأل أ٭وػػ

ٖاّٟٗٞ )ثٝغبٮ٤( ٙع دط٠ت ٠ِٮ٧ )ٵ(  ،كثػر٣ج٩ا اٟصػٖٮة: ٵ ثٝغب٤ًٍ ٭ا بج٪ؿ

ـ ٖػ٬ اّٟػبٮػة ٖجيصػغىؼ ا٦ٟػ٪ف ،ا٦ٟا٨ٮة إٌٵ أٌف اٱكٓار٭جٮػة ٟػ١  ،ك٨غا ٢ػا ٭يزػؼى

 ،كٟٮؽ ٨غا ٖصؿػأل بػٞ شػغٖت اٟوػ٣ٮػ )اٟٮػاء( ٢ػ٤ اّٟٗػٞ ،ثصغؼ ا٦ٟ٪ف

ك٨ػغا اٟجػٜٮػأل ٭ظػجٌك  ،ثٝػ٪ف ٥ػ٪فى اٟج٪ٜٮػع اٟجػ٬ ٙػع ،كأبٚت ٫٠ِ ا٦ٟػ٪ف

باٱكٓار٭جٮة دكف ؾائػ أط٪اث٩ا ٤٢ ا٠ٟٔات
(40)

، كٵ أؾػجبّع أف ثٝػ٪ف ٦٨ػاؾ 

٬٩ٖ ثصجػاج  ،ثػاٜٮأل ٜدٮػة ثظج٠ٕ ٖٮ٩ا ا٦ّٟٝا٥ٮة ك٩ٟزاث٩ا ٤ِ با٬ٙ ا٠ٟٔات

 إ٫ٟ اؾجٚػاء دٙٮ٘ ك٢ٝدٌٕ ٠ٟ٪ٙ٪ؼ ٫٠ِ ٢٪اي٤ اٟجقاب٧ كاٵطجٶؼ.

٪بٮة ١٠ٖ أِدػ ٫٠ِ ٢بصح أك دراؾة كاهػصة ثج٦ػاكؿ ٥َػاـ أ٢ٌا ٬ٖ اّٟػبٮة اٟز٦

ػ٩ا كٜجاباث٩ػا  ؛اٟز٠٣ة ا٠ّٟٗٮة ٖٮ٩ا ػأ ٥م٪لي كاٟؿبأل ٬ٖ ذٟٛ أٌف ٨غق ا٠ٟٔات ١ٟ ثٚي

                                                 

، كا٠ٟٔػة اٟٗٮ٦ٮٚٮػة اٟب٪٥ٮػة دراؾػة ٣9- ٣٣ٔة ا٦ّٟٝا٥ٮػة اٟٗٮ٦ٮٚٮػة: ٭٦َػ: ا٣ٟعطٞ إ٫ٟ ا٠ٟ (5١)

 .٢٧٧8ٚار٥ة ٢ُ ا٠ٟٔات اٟقػٙٮة اٟٚع٭٣ة )أيػكشة دٜج٪راق(: 

 .80٭٦َػ: ٍا٨ػة اٳِػاب ٬ٖ ا٠ٟٔات اٟؿا٢ٮة )رؾاٟة ٢ارؿجٮػ(:  (55)

 .76٭٦َػ: ٥َاـ اٟز٠٣ة ٬ٖ ا٠ٟٔات اٟؿا٢ٮة )أيػكشة دٜج٪راق(:  (54)

 .7١اـ اٟز٠٣ة ٬ٖ ا٠ٟٔات اٟؿا٢ٮة )أيػكشة دٜج٪راق(: ٭٦َػ: ٥َ (40)
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٩ا ٙػاءة كاهصة، ٣ٖا زاٟت اٟٚػاءة ٟػ٢٪ز٨ا ٙػاءة ٓٮػ ٢ٝج٠٣ػة ك٥م٪لػ٩ا  ،ك٥ٚ٪في

ٓٮػ كاهصة ا٣ّٟا١ٟ
(4٧)

ٖٚػع ، ّن اٟعراؾات٬ٖ ب ان ، إٌٵ أ٬٦ٌ٥ شاكٟت أف أرع فٮج

ٚىجبا٥ٮة ا٣ٟجمعرة بّٗٞ ٢وػارع ٭٣ٝػ٤ دطػ٪ؿ شػػؼ  ػى أٌف اٟز٠٣ة ا٠ّٟٗٮة ٬ٖ اٟ ذٜي

ػٌع ِٶ٢ػة إِػابٮػة  ،٢ُ اٖجٚار اٱّٖاؿ اٟظ٣ؿة ٦٠ٟ٪ف ٬ٖ اٯطػ ،اٟزػ ٠ِٮ٩ا ك٬٨ ثّي

ك٨ػ٪ ٠ٟعٵٟػة  ان كاشع ان ٣ٜا أف اٟز٣ٞ ا٠ّٟٗٮة ٙع اؾج٠٣ّت ٥َا٢ ،٦ِع ٣٠ِاء اّٟػبٮة

اٱ٢ػ اٟغم رّٞ اٟعارؾٮ٤ ٭ّجٚعكف أف اّٟػب اٟز٦ػ٪بٮٮ٤ ٙػع ٜػا٥٪ا  ،٫٠ِ أٟائأل

ٜػاف أـ  ان ؾػ٪اء أ٢ظايىبػ ،٭ؤٟٗ٪ف ٜٶ١٩٢ أك ٭جصػعخ٪ف ِػ٤ فػ٬ء بمػٮٔة أٟائػأل

إذ ٟػ١ ٭ّدػػ إٟػ٫ اٯف ٠ِػ٫ ر٠٣ػة أك ٥ػٌك ٭صجػ٪م ٠ِػ٫ هػ٣ٮػ ٢ػج١ٌ٠ٝ  ،ان ٢ج٠ٝ ٣

ٙىٌ 
(47)

: أٟٮؿػت اّٟػبٮػة اٟز٦٪بٮػة ا٢جػعاد ٞه أك ٨ػ٬  ،٠ٟقػ٣اٟٮة ان ، كٟػب٣ا ٭ؿ ؿ ؾػائ

بػػٮ٤ اٟز٦ػػ٪بٮٮ٤  ان ٩ٟزػة ٢ػػ٤ ٩ٟزاث٩ػػا؟ ٖػػ٬ اٟصٚٮٚػػة رب٣ػا ٭ٝػػ٪ف اٟجقػػاب٧ ٢٪رػػ٪د

٠ِػ٫  ،إٌٵ أف ٦٨اؾ ٤٢ ٭ػل أف اٟق٣اٟٮٮ٤ ٫٠ِ ا٦ٟٚٮن ٤٢ اٟز٦ػ٪بٮٮ٤ ،كاٟق٣اٟٮٮ٤

اِجبار أف اٟقػ٣اٟٮٮ٤ ٩ٟػ١ ا٢جػعاد كركابػى ٖٝػ٭ػة كخٚاٖٮػة كارج٣اِٮػة ٩ٟػا ألػ٪ؿ 

اٟز٦ػ٪بٮٮ٤ ث٣ٮػٞ لػٗاث١٩ إٟػ٫ اٱشبػاش كأف ،كرغكر ٖػ٬ كادم اٟػاٖػع٭٤
(4٣)

 ،

 اٱ٢ػ اٟغم رّٞ ذٟٛ اٟجبا٭٤ ا٠ٟٔ٪م بٮ٤ ِػب اٟق٣اؿ كاٟز٦٪ب.

إذ  ،كرد ٬ٖ اّٟػبٮة اٟز٦٪بٮة أف اّٟٗٞ ٭ ث٬ ٬ٖ ا٣ٟٚاـ اٟدا٬٥ ٢ػ٤ اٟز٠٣ػة

كإذا ٢ػا ثػ طػ اٟٗاِػٞ ٖا٥ٌػ٧ ٭ػ ث٬ ٖػ٬  ،٭جٚعـ ٠ِٮ٧ إ٢ٌا اٟٗاِٞ أك ِبارة ٢واٖة

٢ػُ  ان ٣ٜا ٭٪رد بٮؿج٪ف بّن اٟز٣ػٞ اٟجػ٬ ٵ ثظج٠ػٕ ٜدٮػػ ،ا٣ٟػثبة اٱطٮػة

٥َاـ اٟز٠٣ة اّٟػبٮة اٟق٣اٟٮة
(49)

. 

                                                 

 .٣98٭٦َػ: ٢ٶ٢س ٬ٖ ٧ٖٚ ا٩٠ٟزات اّٟػبٮات:  (4٧)

 ،9٣7 - 974٭٦َػ: اٟظمائك اٟٝجابٮة كا٠ٟٔ٪٭ة ٠ٟٝجابػة اّٟػبٮػة اٟز٦٪بٮػة كاٟقػ٣اٟٮة:  (47)

٣ػٞ ٢ز٣٪ِػة ٫٠ِ اٟٚ٪اِع ٨غق اِجي٣عت يطػغت ري  ٖػ٬ ٨ّٗػ١، بػ٤ ِزػٞ: ٥ٚػـ ٢ػ٤ أ

 .975ص  ٥ٗؿ٧ ا٣ٟمعر

 .58٭٦َػ: ٢صاهػات ٤٢ ثار٭ض اٟٮ٤٣:  (4٣)

 .٧76٭٦َػ: ٙ٪اِع اّٟػبٮة اٟز٦٪بٮة:  (49)



 ٧0٣7 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

أ٢ٌا ا٠ٟٔة اٟصبقػٮة )اٳرثػ٭ػة( ٖٚػع فػٌصت ٢مػادر اٟصػع٭ح ِػ٤ اٟز٠٣ػة 

بٮع أف اٟقٮض ؾ٠ٮ١ اٟبقػم ٙع ذٜػ أٌف ٦٨ػاؾ اطجٶٖػات ٜدٮػػة بػٮ٤  ،ا٠ّٟٗٮة ٖٮ٩ا

ا٠ٟٔػاتاٟجػاٜٮأل اٟصبقػٮة ٢ٚار٥ػةن ب ط٪اث٩ػا ٢ػ٤ 
(48)

، ك٨ػغا ٢ػا ث٦اكٟػ٧ إدر٭ػؽ 

ٖٚػع ذٜػػ أٌف اٟز٠٣ػة ا٠ّٟٗٮػة  ،٢ص٣٪د ٤٢ طٶؿ ا٣ٟٚار٥ة ٖػ٬ بّػن اٟجػاٜٮػأل

كٙػع ٭جٚػعـ اٟٗاِػٞ ٠ِػ٫  ،اٳرثػ٭ة ثجٝ٪ف ٤٢ ّٖٞ كٖاِٞ ك٢ّٗ٪ؿ أك ٢ّٗػ٪ٟٮ٤

كٙع ٭جٚعـ ا٣ّٟٗ٪ؿ ٱٓػاض دٵٟٮة كبٶٓٮة ،كٙع ٭يصغؼ ،اّٟٗٞ
(46)

، ٣ٜػا ذٜػػ 

 ٩٦٢Sr¢:LB’t: särhahuػا:  ،أل ثظج٠ٕ ٤ِ اّٟػبٮة ٬ٖ ثٝ٪٭٩٦اأف ٦٨اؾ ثػاٜٮ ان أ٭و

läbet، اٟج٬ ث٬٦ّ ٬ٖ اّٟػبٮة: ب٫٦ اٟبٮػتى  ،كثػر٣ج٩ا اٟصػٖٮة: ب٦اق ٠ٟبٮت
(4١)

 ٢ػُ، 

أٌف ٨غا اٟجػٜٮأل ١ٟ ٭ػد ٖػ٬ اّٟػبٮػة اٟٗمػص٫ إٌٵ أٌف ا٩٠ٟزػة اّٟػاٙٮػة اٟبٔعاد٭ػة 

كٵ أ١٠ِ إٟػ٫ أٌم ٢ػعل ٭ٝػ٪ف  ،ٖٮٚاؿ: ب٫٦ ٠ٟبٮت ،٤٢ ذٟٛ ان ٙػ٭ب ان ثؿج٣ّٞ ثػٜٮب

اثماؿ ٨غ٭٤ اٟجػٜٮبٮ٤ ا٠ٟغ٭٤ رب٣ا ٭ٝ٪ف ٣٩ٟا ألٞ ؾ٪٢ػم أك أٜػادم أك بػاب٬٠ 

ؾٮ٣ٌا أف اٟزّؼ٭ة كاٟجزػ٭ػة اؾػج٠٣ّجا أداةن ٦ٟٗػ٬ ا٣ٟاهػ٬ كا٣ٟوػارع  كٵ ،ٙع٭١

٩ٖػ٬ ثػعطٞ ٠ِػ٫  ،( اٱٜاد٭ة اٟج٬ ث٬٦ّ )ٵ( ٬ٖ اّٟػبٮةul)ػاٟ فبٮ٩ة( ’alك٬٨ )

ك٨ػ٪ ا٠ٟٗػٌ  ،ٜػاف ٢ػا: كث٦ّػ٬ ،(’alko) ثٝػ٪ف ثػٜٮب٩ػا كشٮ٤ ،(’akkoا٠َٟٗة )

كث٦ّػ٬: ٭٪رػع ،كإخباث٩ا: أٜػ٪ ،ا٣ٟقاب٧ ٣٠ٝ٠ٟة اّٟػاٙٮة: ٢اٜ٪
(45)

، كا٠ّ٣ٟػ٪ـ أٌف 

 ٨غا اٟجػٜٮأل ٵ ٭ؿج٧٠٣ّ ٓٮػ اّٟػاٙٮٮ٤.

، :mn:‘Älة: ٭ٚػاؿ ٖػ٬ اٟجزػ٭ ػ ،ك٤٢ اٟجػاٜٮأل اٟج٬ ثظج٠ٕ ِػ٤ اّٟػبٮػة

٦ػ٬: ٦٢ػغ ٢جػ٫ ٙاثػٞكثّ ،كثػر٣ج٧: ٤٢ ٢ج٫ ٙاثػٞ
(44)

، ٖاؾػج٠٣ّت اٟجزػ٭ػة 

                                                 

 .6١٭٦َػ: ر٪ا٨ػ اٟصؿاف ٬ٖ ثار٭ض اٟصبقاف:  (48)

 .80٧٭٦َػ: ا٠ٟٔة اّٟػبٮة كِٶٙج٩ا با٠ٟٔات اٳرثػ٭ة:  (46)

 .80٧٭٦َػ: ا٠ٟٔة اّٟػبٮة كِٶٙج٩ا با٠ٟٔات اٳرثػ٭ة:  (4١)

 .945ك 948ة اّٟػبٮة كِٶٙج٩ا با٠ٟٔات اٳرثػ٭ة: ٭٦َػ: ا٠ٟٔ (45)

 .9١6٭٦َػ: ا٠ٟٔة اّٟػبٮة كِٶٙج٩ا با٠ٟٔات اٳرثػ٭ة:  (44)
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  ٞ كرب٣ػا  ،)٦٢غ(، ك٨غا اٵؾػج٣ّاؿ ٢٪رػ٪د اٯف ٖػ٬ اّٟػبٮػات اٟعاررػة ٢ص

كذك( ،٫٠ِ اِجبار أٌف )٦٢غي( ٢ػٜبة ٤٢ )٤٢ ،ان ٭ٝ٪ف ٨غا ثػطٮ٣
(٧00)

، ٖاف ٜػاف 

 ٜغٟٛ ٖٶ اطجٶؼ ٬ٖ اٟجػٜٮأل آ٥غاؾ.

)ٟٔة أ٠ٜػ٪٬٥ ػ٢ػا ٭ؿػ٫٣ بػك٤٢ ٍ٪ا٨ػ اٟز٣ٞ ا٠ّٟٗٮػة ٖػ٬ ا٠ٟٔػات اٟؿػا٢ٮة 

اٟبػآٮح(، ك٨غق ر٠٣ة أكرد٨ا ؾٮب٪٭٧ ٬ٖ بعا٭ة ٜجاب٧
(٧0٧)

، ك٢ٗاد٨ا أف اّٟٗػٞ ٙػع 

يؾ٦ع إٟٮ٧ ٖاِٶف أشع٣٨ا ٢و٣ػ كاٯطػ ٍا٨ػ ٠ِػ٫  اك٨ػغا ٢ػا ٵ ٭زػ٪ز ٢ّٮار٭وػ ،أ

كٖ٘ اٟٚ٪اِع ا٦ٟص٪٭ة
(٧07)

اٱكؿ أف اٟوػ٣ٮػ  ،، كٙع كيٌر٧ ٨غا اٟجػٜٮأل بدٶخة أكر٧

 ان كاٟدا٬٥ أف اٟ٪اك ِٶ٢ة داٌٟة ٠ِػ٫ اٟز٣ػُ كٵ ٖاِػٞ خا٥ٮػ ،٢بعؿ ٧٦٢ ٖاِٞ كاَٟا٨ػ

كاٟداٟح أف اَٟا٨ػ ٢بجعأ ٢ؤطػ طبػػق اٟز٠٣ػة ا٠ّٟٗٮػة ا٣ٟجٚع٢ػة ،٬ٖ اٟز٠٣ة
(٧0٣)

 ،

كا٠ّ٣ٟ٪ـ أف ٨غا اٟجػٜٮأل ٙع كرد ٖػ٬ ر٣ٮػُ أطػ٪ات اّٟػبٮػة
(٧09)

، ٣ٜػا أٌف ٨ػغا 

كٖػػ٬ اٟ٪اٙػػُ أٌف  ،ّػبػػ٬اٟجػٜٮػػأل ٙػػع كرد ٖػػ٬ اٟٚػػػآف اٟٝػػػ٭١ كاٟقػػّػ كا٦ٟدػػػ اٟ

كٵ  ،اٟعراؾات ا٣ٟٚار٥ة أكردت أ٢د٠ة ٜدٮػة ٤ِ ٨ػغا اٟجػٜٮػأل ٖػ٬ ٢َّػ١ اٟٝجػأل

زد ٫٠ِ ذٟٛ أٌف اّٟػبٮػة  ،أرع أٌف ٨غق اَٟا٨ػةى ٥ادرةه أك ثظجٌك ب٩ا ٟٔة دكف أطػل

ٖػٶ داِػ٬ ٟػغٜػ  ،ٵؾٮ٣ٌا ٬ٖ اٟ٪ٙػت اٟصاهػػ كٖػ٬ ا٠ٟٔػة اٟعاررػة ،١ٟ ثٔادر٨ا

اٟج٬ ثظجٌك ب٩غا اٟجػٜٮألا٣ٟٚار٥ات كا٦ٟم٪ص 
()

. 

*   *   * 

                                                 

 .80٧٭٦َػ: اٟز٫٦ اٟعا٬٥:  (٧00)

 .٧/٧4٭٦َػ: اٟٝجاب:  (٧0٧)

 .٣4٭٦َػ: آراء ٬ٖ اٟو٣ٮػ اّٟائع كٟٔة أ٠ٜ٪٬٥ اٟبػآٮح:  (٧07)

 .7/58٭٦َػ: فػح اب٤ ِٚٮٞ:  (٧0٣)

 .54ؿػ٭ا٥ٮة اّٟػبٮة اٟزغكر كاٵ٢جعاد: ٭٦َػ: اٟ (٧09)

()  ٟٶيٶع ٫٠ِ ٨غا اٟجػٜٮأل ك٢ج٠ّٚاث٧، ٭٦َػ: آراء ٬ٖ اٟو٣ٮػ اّٟائػع كٟٔػة أ٠ٜػ٪٬٥ اٟبػآٮػح

 ٠ٟعٜج٪ر ط٠ٮٞ أش٣ع ٣ِا٭ػة، كاٳؾ٦اد ٬ٖ ٟٔة أ٠ٜ٪٬٥ اٟبػآٮح ّٟبع اٟص٣ٮع اٱًٙـ.
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 املصادر واملراجع

 
 -د.ط٠ٮٞ أش٣ع ٣ِػا٭ػة  -آراء ٬ٖ اٟو٣ٮػ اّٟائع كٟٔة أ٠ٜ٪٬٥ اٟبػآٮح  -

 ـ.٧454 - ٧ط -دار اٟبقٮػ ٦٠ٟقػ كاٟج٪ز٭ُ 

 - ٧ط -دار ا٣ّٟارؼ  -٭ّٚ٪ب ش٦ٌا  -آرا٢ٮة اٟصوػ بصح ٟٔ٪م ٢ٚارف  -

 ـ.7006ش٣ك 

د.٭٪ؾػٕ ٢جػ٬ ٙػ٪زم ك٢ص٣ػع  -ٙ٪اِػع ك٥مػ٪ص  آرا٢ٮة ا٩ّٟع اٟٚع٭١ -

٢ًبّػة ا٣ٟز٣ػُ ا٣٠ّٟػ٬  -٦٢قػ٪رات ا٣ٟز٣ػُ ا٣٠ّٟػ٬  -ٜا٢ٞ ركٜاف 

 ـ.7006بٔعاد  -اّٟػا٬ٙ 

 -ا٣ًٟػاف ٭ّٚػ٪ب أكرػٮ٤ ٦٢ٌػا  -اٱل٪ؿ اٟز٠ٮة ٬ٖ ٥ص٪ ا٠ٟٔة اٯرا٢ٮة  -

 ـ.٧4١8بٮػكت  -٦٢ق٪رات ٢ػٜؼ بابٞ 

بصػػح  -اِٮٞ ٠ِػ٬ د.طاٟػع إؾػ٣ -أكزاف اّٟٗػٞ كلػٮ٧ٔ ٖػ٬ اٟصَػ٭ػة  -

اّٟػعد اٟظػاص ب٩ٮجػة ا٠ٟٔػة  -٦٢ق٪ر ٬ٖ ٢ز٠ة ا٣ٟز٣ُ ا٬٣٠ّٟ اّٟػا٬ٙ 

 ـ.٧44٣بٔعاد  -ا٣ٟز٠ع اٟػابُ ِقػ  -اٟؿػ٭ا٥ٮة 

٢ؤؾؿػة  -د.إؾػ٣اِٮٞ أش٣ػع ٣ِػا٭ػة  -بص٪ث ٬ٖ اٵؾجقػاؽ كا٠ٟٔػة  -

 ـ.٧446 - ٧ط -اٟػؾاٟة بٮػكت كدار اٟبقٮػ ٣ٌِاف 

بصػح  -ب٩اء ِػا٢ػ اٟزبػ٪رم  -ٟصوػ ب٦اء اٟز٠٣ة اٵؾ٣ٮة ٬ٖ ٜجابات ا -

ا٣ٟز٠ػػع اٟدػػا٬٥  -اٟزػػؼء اٱكؿ كاٟدػػا٬٥  -٦٢قػػ٪ر ٖػػ٬ ٢ز٠ػػة ؾػػ٪٢ػ 

 ـ.7009-700٣ -كاٟظ٣ؿ٪ف 

رار٧ّ كلصص٧ د.ِبػع  -اٟقٮض ٢م٫ًٗ أٟٶ٭ٮ٬٦  -را٢ُ اٟعركس اّٟػبٮة  -

 ـ.٧44٣بٮػكت  -75ط -ا٣ٟٝجبة اّٟمػ٭ة ٠ًٟباِة كا٦ٟقػ  -ا١ّ٦٣ٟ طٗارة 



 ٧0٣8 د. عدي حضني علي -ىظاو اجلنلة يف اللغات الضامية

( ٨ ١94اٟصؿ٤ ب٤ ٙاؾ١ ا٣ٟػػادم ) -شػكؼ ا٣ّٟا٬٥  اٟز٫٦ اٟعا٬٥ ٬ٖ -

 دار اٟٝجأل ا٣٠ّٟٮة -كأ.٢ص٣ع ٥ع٭١ ٖاهٞ  ،ثصٚٮ٘ د.ٖظػ اٟع٭٤ ٙباكة -

 ـ.٧445بٮػكت  -٧-ط -

ا٣ًٟبّػة  -أش٣ع اٟص٬٦ٗ ا٦ٟٚػائ٬  -اٟز٪ا٨ػ اٟصؿاف ٬ٖ ثار٭ض اٟصبقاف  -

 .٢٧٣7٧٨مػ  - ٧ط -اٟٝبػل اٱ٢ٮػ٭ة بب٪ٵؽ 

٨افػ١  -٠ٔ٪٭ة ٠ٟٝجابة اّٟػبٮة اٟز٦٪بٮة كاٟقػ٣اٟٮة اٟظمائك اٟٝجابٮة كاٟ -

اّٟػعد  -بصح ٢ٚعـ ٣ٟز٠ة آداب اٟٝ٪ٖة  -ي٧ رشٮ١ ك٩٥اد شؿ٤ شز٬ 

 ـ.700١اٟظا٢ؽ 

دراؾات ٟٔ٪٭ة ٢ٚار٥ة بٮ٤ ا٠ٟٔة اّٟػبٮػة كاٱكٓار٭جٮػة ٖػ٬ هػ٪ء ا٠ٟٔػات  -

٠ٜٮػػة اٯداب كا٠ّٟػػ٪ـ  -ؾػػ٣ٮػة اٟػا٨ػػأل  -رؾػػاٟة ٢ارؿػػجٮػ  -اٟؿػػا٢ٮة 

 ـ.٧440را٢ّة د٢ق٘  - اٳ٥ؿا٥ٮة

 - ٣ط -٢ًبّة را٢ّػة د٢قػ٘  -ربص٬ ٣ٜاؿ  -دركس ٬ٖ ا٠ٟٔة اّٟبػ٭ة  -

 ـ.٧46٣د٢ق٘ 

٦٢قػ٪رات دار  -ؾػ٣ٮػ ِبػعق  -اٟؿػ٭ا٥ٮة _ اّٟػبٮػة اٟزػغكر كاٵ٢جػعاد  -

 د٢ق٘. -ِٶء اٟع٭٤ 

دار اٟدٚاٖػة ٠ًٟباِػة  -د.زاٜٮة ٢ص٣ع رفعم  -اٟؿػ٭ا٥ٮة ٥ص٪٨ا كلػ٩ٖا  -

 ـ.٧4١5ٚا٨ػة اٟ - 7ط -كا٦ٟقػ 

ابػ٤ ِٚٮػٞ اّٟٚٮ٠ػ٬ ا٣ٟمػػم  -فػح اب٤ ِٚٮػٞ ٠ِػ٫ أٟٗٮػة ابػ٤ ٢اٟػٛ  -

 -دار اٟجػػػاث  -ثصٚٮػػ٘ ٢ص٣ػػع ٢صٮػػ٬ اٟػػع٭٤ ِبػػع اٟص٣ٮػػع  - (١64٨)

 ـ.٧450اٟٚا٨ػة  -70ط

ثػر٣ػة ٥ّػٮ١ بػعكم كٓوػباف  -ا٠ٟٮػعم دراككر  -ٮ٪ف ِاٟمابجة ا٦٣ٟػعا -

 ـ.7006بٔعاد  - 7ط -دار ا٣ٟعل ٠ٟدٚاٖة كا٦ٟقػ  -اٟػك٬٢ 



 ٧0٣6 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

ثصٚٮػ٘  -(٣48٨أب٪ اٟصؿ٤ أش٣ع ب٤ ٖػارس ) -اٟماشب٬ ٬ٖ ٧ٖٚ ا٠ٟٔة  -

 ٢ٝجبة ك٢ًبّة دار إشٮاء اٟٝجأل اّٟػبٮة. -اٟؿٮع أش٣ع لٚػ 

اٟقػٮض راٖػع اٟقػٮض ِبػع اهلل  -اٟمٶة ا٦٣ٟعائٮة كبّن اًٟٚ٪س اٟع٭٦ٮة  -

 ـ.٧455بٔعاد  - ٧ط -فػٜة اٟجا٭٣ؽ ٠ًٟبُ كا٦ٟقػ ا٣ٟؿا٣٨ة  -٥ز١ 

 -كٟٮ١ ر٭اف ، ك كاٟجػػ بج٣ػاف  -اٵٜجقاٖات ا٣٠ّٟٮة اٟصع٭دة  ي٪ٖاف ٥٪ح -

٥قػػ  -إفػاؼ ك٢ػارّػة اٱب د. ٭٪ؾػٕ ث٪٢ػا  -ثػر٣ة ٖارس بًػس 

 -٢ز٠ة اٟٗٝػ ا٣ٟؿٮص٬ كبٮت اٟص٣ٝػة كدار اٟبؿػجاف ٠ٟمػصاٖة كا٦ٟقػػ 

 ـ.7008بٔعاد 

 -ؾػصػ ًٟٗػ٬  -رؾاٟة ٢ارؿػجٮػ  -ٍا٨ػة اٳِػاب ٬ٖ ا٠ٟٔات اٟؿا٢ٮة  -

 ـ.٧440 -ٙؿ١ ا٠ٟٔة اّٟػبٮة  -٠ٜٮة ا٠ّٟ٪ـ  -٠أل را٢ّة ش

اٟٚػػؽ بػػ٪ٟؽ  -ٓػا٢ًٮػػ٘ ا٠ٟٔػػة اٯرا٢ٮػػة اٟؿػػػ٭ا٥ٮة )لػػػؼ ك٥صػػ٪(  -

 ـ.٧447بٮػكت  -٢ًبّة اٟز٩اد  -اٟٝٗػ٥ٮؿ٬ 

٬ٖ ٙ٪اِع اٟؿا٢ٮات اّٟبػ٭ة كاٟؿػ٭ا٥ٮة كاٟصبقٮة ٢ُ ا٦ٟمػ٪ص كا٣ٟٚار٥ػات  -

 ـ.٧45٧ا٨ػة اٟٚ -٢ٝجبة اٟظا٥ز٬ ب٣مػ  -د.ر٢واف ِبع اٟج٪اب  -

دار اٟقػؤكف  -د. ٩٢ػعم ا٣ٟظؼك٢ػ٬  -٬ٖ ا٦ٟصػ٪ اّٟػبػ٬ ٥ٚػع كث٪رٮػ٧  -

 ـ.7008بٔعاد  -7ط -اٟدٚاٖٮة 

اٟػعار  -د.ؾٮع ؾػ٠ٮ٣اف ٠ِٮٌػاف  -٬ٖ ا٦ٟص٪ ا٣ٟٚارف بٮ٤ اّٟػبٮة كاّٟبػ٭ة  -

 اٟٚا٨ػة. -اٟدٚاٖٮة ٦٠ٟقػ 

 -ثػر٣ػػة طاٟػػع إؾػػ٣اِٮٞ  -ؼ.ؿ.بٮؿػػج٪ف  -ٙ٪اِػػع اّٟػبٮػػة اٟز٦٪بٮػػة  -

 ـ.٧447 -ِات ا٣ٟز٣ُ ا٬٣٠ّٟ اّٟػا٬ٙ ٢ًب٪

 - ٧ط -دار لػٗصات ٦٠ٟقػػ  -د. ٖػ٪زم رفػٮع  -ٙ٪اِع ا٠ٟٔة اٱٜع٭ة  -

 ـ.7004د٢ق٘ 
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 - ٧ط -دار لػٗصات ٦٠ٟقػػ  -د. ٖ٪زم رفٮع  -ٙ٪اِع ا٠ٟٔة اٟؿ٪٢ػ٭ة  -

 ـ.7004د٢ق٘ 

٢ًبّػة  -كؼ ؤد. ِ٪٬٥ ِبػع اٟػػ -ٙ٪اِع ا٠ٟٔة اّٟبػ٭ة ، دراؾات ؾا٢ٮة  -

 ـ.٢٧4١٧مػ  -ؽ را٢ّة ِٮ٤ ف٣

ثصٚٮػ٘ ِبػع  -( ٧50٨أب٪ بقػ ٣ِػك ب٤ ِد٣اف ب٤ ٦ٙبػ) -ٜجاب ؾٮب٪٭٧  -

 ـ.٧455اٟٚا٨ػة  -٣ط -٢ٝجبة اٟظا٥ز٬  -اٟؿٶـ ٢ص٣ع ٨اركف 

٢ػٜػؼ اٟػا٭ػة ٦٠ٟقػػ  -أش٣ع ٖػؤاد  -ا٦ٟٝؼ اٟد٣ٮ٤ ٬ٖ ٙ٪اِع ا٠ٟٔة اّٟبػ٭ة  -

 ـ.7000اٳؾ٦ٝعر٭ة  - ٧ط -كاٳِٶـ 

اٱب ربػائٮػٞ اٟٚػداشػ٬  -ٮة اٟؿػ٭ا٥ٮة ا٠ٟٝعا٥ٮػة ا٠ٟباب ٬ٖ ا٠ٟٔة اٯرا٢ -

 ـ.٧54٧بٮػكت  -ا٣ًٟبّة اٟٝاخ٪ٟٮٝٮة ٰٟباء اٟٮؿ٪ِٮٮ٤  -اٟص٠ب٬ 

د.ِػا٢ػ  -ا٠ٟٔة اٱٜع٭ة اٟباب٠ٮة _ اٯف٪ر٭ة ثار٭ظ٩ا كثعك٭٩٦ا كٙ٪اِػع٨ا  -

 ـ.7008بٮػكت - 7ط -اٟعار اّٟػبٮة ٣٠ٟ٪ؾ٪ِات  -ؾ٠ٮ٣اف 

٦٢قػ٪رات را٢ّػة د٢قػ٘ ٠ٜٮػة  -اٟمػ٪اؼ ٢ص٣ع ث٪ٖٮ٘  -ا٠ٟٔة اّٟبػ٭ة  -

 ـ.7008د٢ق٘  -اٯداب 

 -دار ا٣ٟػ٭ض ٦٠ٟقػ  -د. ؾٮع ٖػج رافع  -ا٠ٟٔة اّٟبػ٭ة ٙ٪اِع ك٥م٪ص  -

 ـ.٧44٣اٟػ٭اض 

ا٠ٟٔة اّٟػبٮة كِٶٙج٩ػا با٠ٟٔػة اٳرثػ٭ػة )اٟزّؼ٭ػة كاٟجزػ٭ٌػة كاٟجزػ٥ٮٌػة(  -

ٮػة ٦٢قػ٪رات ٠ٜ -إدر٭ػؽ ٢ص٣ػ٪د شا٢ػع ٢٪فػ٬  -اٟزغكر كاٵ٢جػعاد 

 ـ.7008يػاب٠ؽ  - ٧ط -اٟعِ٪ة اٳؾٶ٢ٮة 

 -ا٠ٟٔػػة اٟٗٮ٦ٮٚٮػػة اٟب٪٥ٮػػة دراؾػػة ٢ٚار٥ػػة ٢ػػُ ا٠ٟٔػػات اٟقػػػٙٮة اٟٚع٭٣ػػة  -

 -را٢ّة ٢ص٣ع اٟظا٢ؽ أٜػعاؿ  -إ٭اد ِبع اهلل ٭٪٥ؽ  -أيػكشة دٜج٪راق 

 ـ.700١اٟػباط  -فّبة اٟجار٭ض  -٠ٜٮة اٯداب كا٠ّٟ٪ـ اٳ٥ؿا٥ٮة 
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 -ٮة لػٖٮة دٵٟٮة ٢ٚار٥ة ٬ٖ ه٪ء ا٠ٟٔػات اٟؿػا٢ٮة ا٠ٟٔة ا٦ّٟٝا٥ٮة دراؾة ل٪ث -

 ـ.٣ٌِ700٣اف  - ٧ط -دار ٢زعٵكم ٦٠ٟقػ كاٟج٪ز٭ُ  -د.٭صٮ٫ ِباب٦ة 

ا٠ٟ ٣ّة اٟق٩ٮة ٬ٖ ٥ص٪ ا٠ٟٔة اٟؿػ٭ا٥ٮة ٫٠ِ ٢غ٨ب٬ أٟػػبٮٮ٤ كاٟقػػٙٮٮ٤ ،  -

 -ثًبٮػػ٘ ا٠ٟٔػػات اٟؿػػػ٭ا٥ٮة ٠ِػػ٫ ا٠ٟٔػػات اّٟبػا٥ٮػػة كاّٟػبٮػػة كاٟباب٠ٮػػة 

يبػػُ ٖػػ٬ د٭ػػػ اٯبػػاء  -ٮ٣ؽ ٭٪ؾػػٕ داككد ا٣ٟ٪لػػ٬٠ ا٣ًٟػػػاف إ٠ٙػػ

 ـ.٧5١4ا٣ٟ٪لٞ  -اٟعك٦٢ٝٮٮ٤ 

ٌٗٞ  -ا٣ٟعطٞ إ٫ٟ ا٠ٟٔة اٯرا٢ٮة  -  -٦٢ق٪رات را٢ّة د٢قػ٘  -٢ص٣ع ٢ص

 ـ.7007د٢ق٘  - 5ط

يبػُ ك٥قػػ  -اٟعٜج٪ر أش٣ع شا٢عة  -٢عطٞ إ٫ٟ ا٠ٟٔة ا٦ّٟٝا٥ٮة اٟٗٮ٦ٮٚٮة  -

 د٢ق٘. -٫٠ِ ٥ٗٚة را٢ّة د٢ق٘ 

ا٩ّ٣ٟػع اّٟؿػٝػم  -ٖػؤاد ؾػ٠ٮ١ أبػ٪ زر٭ػ٘  -ص٪ اّٟبػم ٢عطٞ إ٫ٟ ا٦ٟ -

 .ـ٧449 ٟٮبٮا –٠ٟٔات اٱر٦بٮة 

 -٭ّٚ٪ب ش٦ٌػا  -٢غٜػات ٬ٖ ٙ٪اِع اٯرا٢ٮة اٟجع٢ػ٭ة بصح ٟٔ٪م ٢ٚارف  -

 ـ.7006ش٣ك  - ٧ط -دار ا٣ّٟارؼ 

 -(8٣5٨أب٪ اٟٚاؾ١ رار اهلل اٟؼ٢ظقػم ) -ا٣ٟٗمٞ ٬ٖ ل٦ّة اٳِػاب  -

 .ـ٧444 بٮػكت -٧ط – ا٣٠ّٟٮة اٟٝجأل دار –ثٚع٭١ أ٢ٮٞ بع٭ُ ٭ّٚ٪ب 

ثصٚٮ٘ ٢ص٣ػع  -( 758٨أب٪ اّٟباس ٢ص٣ع ب٤ ٭ؼ٭ع ا٣ٟبٌػد ) -ا٣ٟٚجوأل  -

 ـ.٧449اٟٚا٨ػة  -ٟز٦ة إشٮاء اٟجػاث اٳؾٶ٬٢  -ِبع اٟظاٟ٘ ِوٮ٣ة 

 -د. ٖٮمػػٞ ِبػػع اهلل  -٢ٚع٢ػػة ٖػػ٬ ٠ِػػ١ اٱٜاد٭ػػات كدكر اّٟػػػب ٖٮػػ٧  -

 ـ.٧440د٢ق٘  - ٧ط -اٱبزع٭ة ٦٠ٟقػ 

٢ٶ٢س ٬ٖ ٖٚػ٧ ا٩٠ٟزػات اّٟػبٮػات ٢ػ٤ اٱٜاد٭ػة كا٦ّٟٝا٥ٮػة كشجػ٫ اٟؿػبجٮة  -

 ـ.7000 - 7ط -د٢ق٘  -ؿ  ى ٣ٍ دار فى  -د.٢ص٣ع ب٩زت اٟٚٮؿ٬  -كاّٟع٥ا٥ٮة 
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ثٚع٭١  -اٱباث٬ ربػائٮٞ اٟٚػداش٬  -ا٦٣ٟا٨ذ ٬ٖ ا٦ٟص٪ كا٣ّٟا٬٥ ٦ِع اٟؿػ٭اف  -

 ـ.7005ش٠أل  - ٣ط -دار ا٣ٟٝجبة اٟؿػ٭ا٥ٮة  -ك٥قػ اٱب ر٪ز٭ٕ فاب٪ 

 -ؾػصػ ًٟٗػ٬ ِٚػاد  -أيػكشػة دٜجػ٪راق  -٥َاـ اٟز٠٣ة ٬ٖ ا٠ٟٔات اٟؿا٢ٮة  -

 ـ.7007 -ٙؿ١ ا٠ٟٔة اّٟػبٮة  -٠ٜٮة اٯداب كا٠ّٟ٪ـ اٳ٥ؿا٥ٮة  -را٢ّة ش٠أل 

 -ر٪ز٭ػٕ أؾػ٣ػ ٠٢ٝػ٬  -ا٩ٝ٦ٟة اٟب٩ٮة ٬ٖ ٙ٪اِع ك٥ص٪ ا٠ٟٔة اٟؿػ٭ا٥ٮة  -

 ـ.7007اٟٚا٢ق٬٠  -٢ًبّة اٟٮ٣ا٢ة ك٢٪ر٭اب ٠ًٟباِة 

٦٢قػ٪رات  -إِعاد د. ِبع اٟزبػار ٥ػار٬  -اٟ٪اُٙ ا٠ٟٔ٪م اّٟػب٬ اٟٚع٭١  -

 ـ.7006بٔعاد  -بٮت اٟص٣ٝة 

*   *   * 


