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َّ
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ّ
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َّ
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رفـلَّوالـ ّ
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َّ
َّ
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َّ

الـؿحؽقـةَّالسؼطـريةَّ
حقيَّ
رفـلَّوالـ ّ َّ
دراسةٌَّيفَّكظامفاَّالصق ّ
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َّ
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حقي"
رفـلَّوالـ َّّ
الـؿحؽقـةَّالسؼطـريةَّ"دراس ٌةَّيفَّكظامفاَّالصقيتَّّوالص ّ

حقي"
رفـلَّوالـ َّّ
العـقانَّ:الـؿحؽقـةَّالسؼطـريةَّ"دراسةٌَّيفَّكظامفاَّالصقيتَّّوالص ّ
ؼطري)َّ
الؿملػَّ:دَّ-كقحَّطبدَّاهللَّسالؿَّ َط ْؾ َؿ ِفلَّ(الس
ّ
حجؿَّالؽتابَّ42َّ×َّ71َّ:
طددَّالصػحاتَّ905َّ:
الطبعةَّ:الثاكقةَّ
سـةَّالـشر4047َّ:مَّ
رقؿَّاإليداعَّ4047َّ.452َّ:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ
حؼققَّالطبعَّمحػقضةَّلدىَّمركزَّالؾغةَّالؿفريةَّلؾدراساتَّوالبحقثََّّ,الغقضةَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ
يؿـعَّصبعَّهذاَّالؽتابَّأوَّجزءَّمـفَّبؽؾَّصرقَّالطبعَّوالتصقيرَّوالـؼؾَّوالرتجؿةَّوالتسجقؾَّ
الؿرئلَّوالؿسؿقعَّوالحاسقبلَّوغقرهاَّ،إَّٓبنذنَّخطلَّمـَّالؿركزَّ
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رفـلَّوالـ َّّ
الـؿحؽقـةَّالسؼطـريةَّ"دراس ٌةَّيفَّكظامفاَّالصقيتَّّوالص ّ

بني ٖسِ ٙصا العىن

ٌ
َّآخرَّيحؼ َّلؿركزَّالؾغةَّالؿفريةَّلؾدراساتَّوالبحقثَّ
َّطؾؿل
هذاَّطؿؾ
ّ
ٌّ
أن َّيػخر َّبفَّ ،كقػ َّٓ؟ َّوهق َّيتحدث َّطـ َّثروة َّلغقية َّمجفقلة َّيف َّجـقبَّ
الجزيرة َّالعربقةَّ ،الؾغة َّالسؼطرية َّشؼقؼة َّالؿفرية َّوالشحريةَّ ،ولسان َّأهؾَّ
الجزيرةَّأبـاءَّالعؿقمةَّوشركاءَّالدمَّوالـسبَّ،تؾؽَّالؾغةَّالتلَّطـلَّهباَّالبعقدَّ
وتغافؾ َّطـفا َّالؼريبَّ ،وحرص َّطؾك َّدراستفا َّوالبحث َّفقفا َّالؿستعرب َّيفَّ
الؽـزَّالؾغقي َّالثؿقـَّ،
حقـَّأغػؾفاَّأبـاءَّالعربَّ،وهلََّّ ,مـَّغقرَّمبالغةََّّ ,
ّ
ٍ
َّكشػَّوتجؾقةََّّ-
والسرَّالذيَّيحتاجََّّ,وبشدةََّّ,إلك
يحؼَّلؿركزَّالؾغةَّالؿفريةَّأنَّيػخرَّهبذاَّالعؿؾَّ،طؿؾَّالزمقؾَّالباحثَّ:
ّ
دَّ-كقحَّطبدَّاهللَّسالؿَّطؾؿفلَّ،ابـ َّالؾغةَّالسؼطريةَّالـاصؼَّهباَّ،الـاشئَّطؾقفاَّ
ً
مـذَّكعقمةَّأضػارهَّ،العارفَّبخباياهاَّوأسرارهاَ َّ،مـَّأوقػَّرسالتفَّلؾحصقلَّ
طؾكَّدرجةَّالؿاجستقرَّطؾقفاَّ،ل ُقخرجَّلـاَّهذاَّالؽتابَّ(الؿحؽقةَّالسؼطريةَّ---
دراسةَّيفَّكظامفاَّالصقيتَّوالصريفَّوالـحقي)َّ،والذيَّكانَّقدَّصبعَّيفَّالعامَّ
4072مَّصبعةًَّأولكَّبتؿقيؾَّمـَّالصـدوقَّآجتؿاطلَّلؾتـؿقةَّبصـعاءََّّ-
جال َّبـا َّالدكتقر َّكقح َّيف َّهذا َّالؽتاب َّمع َّالسؼطرية َّجقل ًة َّأيسر َّماَّ
ٌ
َّ،فػقفَّحديث َّطـَّكظامفاَّالصقيتَّ(مخارجَّ،وصػا ًتاَّ،
َُّتقصػَّبفَّأكّفاَّمؿتعة
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الـؿحؽقـةَّالسؼطـريةَّ"دراس ٌةَّيفَّكظامفاَّالصقيتَّّوالص ّ

وضقاهر)َّ،وطـَّآسؿَّ(أقسامًاَّ،وأكقاطاَّ،وأبـقةَّ،وحآت)َّ،وطـَّالضؿائرََّّ
ً
وأسؿاء َّاإلشارة َّوأسؿاء َّالؿقصقلَّ ،وطـ َّالػعؾ َّوأزمـتف َّوأوزاكف َّوإسـادهَّ
صَّلفاَّفصًلَّ
ً
غػؾَّإدواتَّوالحروفَّ،فخص
وتصريػاتفَّومشتؼاتفَّ،ولؿَّ ُي
ّ
طرض َّفقف َّأدواتَّ :التعريػَّ ،والـػلَّ ،والشرطَّ ،والـداءَّ ،وآستثـاءَّ،
والتشبقفَّ،والعطػَّ،والجرَّ،ورأىَّأنَّيختؿَّكتابفَّبـَّ(الجؿؾةَّومؽؿًلهتا)َّ،
فتؽ ّؾؿَّطؾكَّكقطقفاَّآسؿقةَّوالػعؾقةَّ،وطؾكَّشبفَّالجؿؾةَّ،وماَّيتصؾَّبذلؽَّ
زَّكؾَّماَّيذكرَّبعدد ٍ
ٍ
َّوافَّ
مـَّأحؽامَّالتؼديؿَّوالتلخقرَّوالحذفَّ-وكانَّيعز
ّ
ٍ
وكافَّمـَّإمثؾةَّ-
ّ
ّ
َّيفَّأن َّهذاَّالعؿؾَّيؿثؾَّخطقةَّمفؿةَّطؾكَّصريؼَّدراسةَّ
وماَّمـَّشؽ
الؾغة َّالسؼطرية َّالتل َّهل َّبحاجة َّمؾحة َّلؾؽشػ َّطـ َّققاكقفا َّالؾغقيةَّ،
واستؽؿالَّإبحاثَّحقلَّلفجاهتاَّ،وبـاءَّالؿعاجؿَّالخاصةَّهباَّسقاءَّأكاكتَّ
لأللػاظَّأمَّلؾؿقضقطاتَّ،وربؿاَّتطقيرَّقامقسَّلفاَّ،وماَّأجؿؾَّأنَّتليتَّهذهَّ
الدراسات َّالؿستؼبؾقة َّطؾك َّيد َّالؿتخصصقـ َّمـ َّأبـائفاَّ ،مع َّتؼديركا َّٕيَّ
جفدَّطؾؿلَّجادَّيليتَّمـَّغقرهؿَّ-واهللَّكسللَّأنَّيقفؼـاَّجؿقعاَّإلكَّماَّيحبَّ
ّ
ويرضكَّ،إ ّكفَّسؿقعَّمجقبَّ-
أَّ-دَّ-طامرَّفائؾَّمحؿدَّبؾحافَّ
َّرئقسَّمركزَّالؾغةَّالؿفريةَّلؾدراساتَّوالبحقثَّ
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حقي"
رفـلَّوالـ َّّ
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َّ

تكسٖـي الطبع ٛاألٔىل
بؼؾؿَّ:أَّ-دَّ-يقسػَّمحؿدَّطبدَّاهللَّرحؿفَّاهللَّ
لقس َّهـاك َّاختًلف َّبقـ َّأهؾ َّالشلن َّيف َّأن َّالسؼطرية َّلغةَّ ،ولؽـَّ
الحديث َّيؽثر َّبقـ َّالـاس َّحقل َّهذه َّالؾغة؛ َّويرى َّبعضفؿ َّأكــفا َّلفجةَّ
وخاصةَّيفَّالقؿـَّ-ورغؿَّأن َّهذاَّالؽتابَّالذيَّأقدمفَّالققمَّقدَّأثبتَّبؿآََّّ
ً
حقي؛َّ
رفـلَّوالـ ّ
يدعَّمجآَّلؾش ّؽ َّأنَّالسؼطريةَّلغةَّيفَّكظامفاَّالصقيتَّّوالص ّ

إٓ َّأن َّشقئًا َّمؿا َّيتداولف َّالـاس َّجعؾ َّالؿم ِّلػ َّ ُيطؾؼ َّطؾقفا َّ«الؿحؽقة»َّ،
ْ
ائعَّمـ َّالؼقلَّ-
ـفََّّٓيريدَّأن َّيؼطعَّبالحجةَّ،وَّٓيرغبَّيفَّمخالػةَّالش
وكلكـ
َ
جَّالبعضَّمـ َّالؼقلَّإن َّالسؼطريةَّلغةَّوٓ َّيضقرَّذلؽَّ
وَّٓأدريَّلؿاذاَّيتحر
َ
الؾغةَّالعربقةَّيفَّشلءَّ،ففلَّإحدىَّلغاتَّجزيرةَّالعربَّالتلَّصؿدتَّدونَّ
غقرها َّحتك َّصغت َّطؾك َّما َّطداهاَّ ،وبػضؾ َّالؼرآن َّالؽريؿ َّأضحت َّالؾغةَّ
إولك َّوالسائدة َّيف َّبًلد َّالعرب َّجؿقعفاَّ ،ولؿ َّتصؿد َّأمامفا َّبؼقة َّلغاتَّ
الجزيرة َّالؼديؿة؛ َّوما َّمصطؾح َّالؾغات َّالسامقَّة َّالذي َّاشتفر َّيف َّالثًلثةَّ
الؼرون َّإخقرة َّإٓ َّمصطؾح َّصارئ َّلؾغات َّالؼديؿة َّيف َّجزيرة َّالعرب َّمـذَّ
ِّ
َّتشؽؾ َّطائؾة َّلغقية َّمتؿ ّقزة َّيف َّأصقاهتاَّ
أكثر َّمـ َّثًلثة َّآٓف َّطامَّ ،والتل
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وصرففا َّوكحقها َّومػرداهتاَّ ،مثؾ َّغقرها َّمـ َّطائًلت َّالؾغات َّالعالؿقةَّ
إخرى َّوالؿتلخرة َّطـفا َّزمـًاَّ ،كعائؾة َّالؾغات َّالحامقة َّوالؾغات َّالؿًلويةَّ
والؾغاتَّالًلتقـقةَّ-
ِّ
ةَّتشؽؾَّإحدىَّالؾغاتَّ
ومعَّذلؽَّ،وطؾكَّمستقىَّأصغر؛َّفننَّالسؼطري
«الجـقبقة َّالحديثة» َّبؿصطؾح َّالؿستشرققـَّ ،أو َّإحدى َّلغات َّالعائؾةَّ
الؿفريةَّ ،وهلَّ :الؿفرية َّوالسؼطرية َّوالجبالقة َّوأخقاهتاَّ ،وجؿقعفا َّهبذاَّ
الؿعـكَّلغاتَّ«محؽقة»َّغقرَّمؽتقبةَّ،وإنَّكانَّمم ِّلػَّهذاَّالؽتابَّقدَّحاولَّ
ّ
َّالعربل َّمستعقـًا َّببعض َّالعًلمات َّالؿساطدة َّالتل َّوضعفاَّ
َّبالخط
تدويـفا
ّ
اصطًلحاَّ-
ًَّ
َّط ْؾ َؿ ِفلَّ
كتابَّ«الؿحؽقةَّالسؼطرية»َّلؾباحثَّالًلمعَّكقحَّطبدَّاهللَّسالؿ َ
ؼطري َّلقس َّأول َّما َّأ ّلػ َّيف َّبابف؛ َّفؿـذ َّمطؾع َّالؼرن َّالعشريـ َّضفرتَّ
الس
ّ
دراساتَّألؿاكقةَّوفركسقةَّوروسقةَّوإكجؾقزيةَّوحتكَّطربقةَّ،حقلَّهذهَّالؾغةَّ
راساتَّطؾكَّأهؿـقـتـفـاَّكاكتَّقاصرة؛َّففلَّإماَّأنَّتقردَّ
أوَّأخقاهتاَّ-وهذهَّالدّ
ِّ
َّمـ َّالـّصقص َّوترتجؿفا َّوتع ّؾؼ َّطؾقفاَّ ،أو َّتعـك َّببعض َّالؼضاياَّ
كؿاذج َ
ةَّ-وقدَّحضرت َّممتؿرَّدراساتَّالجزيرةَّالعربقةَّيفَّأواخرَّ
ُ َّ
الصقتقةَّوالـحقي
يقلقق َّ4072مَّ -بالؿتحػ َّالربيطاينّ َّبؾـدن؛ َّوكان َّلؾغة َّالسؼطرية َّكصقبَّ
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مـفاَّ،بؾَّكاكتَّإبحاثَّالتلَّ ُقدّ مت ِ
َّمـَّإبحاثَّ
َّأهؿَّماَّ ُقدّ م َ
َّطـَّالسؼطرية ّ
ِ
طـ َّالقؿـَّ ،ذلؽ َّ ّ
ٕن َّالدّ راسات َّالؾغقية َّوإثرية َّقد َّقؾت َّكثقر ًا َّبسببَّ
صعقبةَّوصقلَّالباحثقـَّإجاكبَّإلكَّالقؿـَّيفَّالثًلثَّالســقاتَّالؿاضقةَّ،
إماَّسؼطرىَّفالطريؼَّإلقفاَّأسفؾَّوالؿغامرةَّإلقفاَّأسؾؿَّ-
الؽتاب َّيصؾح َّيف َّمجؿؾف َّوجقهره َّأساسًا َّلؾتعرف َّطؾك َّالؾغةَّ
السؼطرية؛َّولؽـَّأمامَّالؼارئَّطقائؼَّكثقرةَّ،فالؿا ّدةَّمبثقثةَّيفَّثـاياَّالؽتابَّ-
ّ
َّالعربل؛َّإذََّّٓبدَّمـَّ
ةَّبالخط
ومازالَّالطريؼَّغقرَّمؿفدَّلرسؿَّالؾغةَّالسؼطري
ّ

كتابة َّاصطًلحقة َّمػقدة َّومتسؼةَّ ،وقد َّحاول َّالؿم ِّلػ ّ
َّحؾ َّبعض َّاإلشؽالَّ
ّ
تقـلَّ ،وهذا َّبحدّ َّذاتف َّمشؽؾةَّ -إن َّتسجقؾ َّإصقاتَّ
باستخدام َّالخط َّالًل ّ

لؾغةَّالسؼطريةَّوتدويـَّكصقصفاَّيحتاجَّإلكَّخربةَّومفارةَّ،وفققَّذلؽَّك ّؾفَّ
َّمـَّالؼارئَّ-ويحؿدَّلؾؿم ِّلػَّمحاولتفَّالج ّقدةَّومثابرتفَّيفَّهذاَّالسبقؾَّ،
قبقل َ
ومؿاَّيسرَّلفَّذلؽَّكقكفَّمـَّأهؾَّهذهَّالؾغةَّوابـَّبجدهتاَّ-
َّكصا َّأتك َّبف َّالؿم ِّلػ َّيف َّكتابف َّلؾتدلقؾ َّطؾك َّأمريـ؛َّ
وفقؿا َّيؾل َّأورد ًّ
صَّ،مؿ ّ
ّ
َّدونَّشؽ َّطؾكَّأن َّ«الؿحؽقةَّ
اَّيدل
إولَّالغرابةَّالقاضحةَّطؾكَّالـ ّ
السؼطرية»َّهلَّلغةَّتختؾػَّإلكَّحدٍّ َّم ِ
ةَّالحديثةَّ،إذاَّصحَّ
اَّطـ َّالؾغةَّالعربق
ّ
ّ
َّالعربل َّيحتاجَّإلكَّجفدَّ
غةَّبالخط
التعبقرَّ-وإمرَّالثاينَّأن َّتدويـَّهذهَّالؾ
ّ
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بالغَّ ،وذلؽ َّلـؼؾ َّإصقات َّإصؾقة َّوأصقات َّال ِّؾقـ َّوالحركات َّالطقيؾةَّ
والؼصقرةَّوالؿائؾةَّ-وقدَّحاولَّالؿم ِّلػَّماَّأمؽـفَّذلؽَّ،خاصةَّوأن َّالرسؿَّ
ّ
َّالعربل َّفقفَّقصقرَّمعؾقمَّيؽؿؾفَّالؼارئَّطادةَّكطؼًاَّإلتؼاكفَّكطؼَّلغتفَّ،
بالخط
ّ
كَّذلؽَّلؾؼارئَّالعربلَّالذيََّّٓيعرفَّالؾغةَّالسؼطرية؛َّوإلقؽؿَّهذاَّ
وَّٓيتسـ
ّ
صَّ:
الـ ّ
[حؽايةَّواقعقةَّلؾحاجَّهنرهـ nɘharhan؛َّيؼقلَّ:
ِ
جدحـ َّصاه َّط ُب ُؾ ُ
قجق ُكف َّصايفَّ
قطء َّغقيجفـ َّصقد َّحارء َّيشحامل َّ ُب ُغ ُ
ِ
َّويفقفَّ،ومؽشؿَّدطبداهللَّمـَّدامسفَّطػَّكارحَّ
رَّه ْف
يحانَّ،ر ُكق ُب
ِد
ـَّدحـَّلبقع ُ
ُ
ُ
ِ
َّطؿؽَّصايفَّتـتِ ُقرهََّّ:
د َترَّ ُد ْت ُررَّطؿَّكارحَّ َق َّْقعػَّأصؼعؽَّصايفَّب ُبق ْي ِفـ ُ

طؿَّمشعؾقفَّدشَّبقي ِفـَّ ُق ْؾعشَّبِسَّلعؿ ِ
َّأماطءَّ،لؽـَّ ُألَّكق ُدقَّأهناَّيؼؾؿَّ
ُ
ُ ُ ْ

بققَّمـتاهبَّضايػلَّ،كقلَّهباَّ:طقمرَّ:ألَّطاكَّتاهَّمشؼبفؾَّلـؽلَّزورهررَّ
ُ
دطادَّألَّحاجػَّبرَّباك َُّه ْفَّمـَّأمداتـَّشرقؽَّمـَّطًلجَّد ُألَّكاجحَّ-
يؼقل”َّ :جئـا َّذات َّمرة َّأكا َّورجؾ َّيطؾب َّامرأة َّمرات َّومراتَّ ،وهلَّ
امرأةَّمـَّطـدكاَّ،ركبـاَّطؾكَّرحالـاَّ،أكاَّوهقَّوولدَّطبداهللَّبـَّدامسفَّإلكَّأنَّ
ُ
طـدماَّوصؾـاَّققعػَّ(اسؿَّمؽان)َّ،كظرتَّ
وصؾـاَّ(دترَّدترار)َّ -اسؿَّمؽانَّ -
ُ
َّقؾتَّقصقدةَّواحدةَّ:ماَّأطًلهاَّهذهَّ
إلكَّأطؾكَّالجبؾ
َّفرأيتَّشجرةَّ(بايفـ)ُ ،
ُ
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الشجرة َّفقفا َّثؿار َّلق ُ
َّأصؾ َّإلقفاَّ ،لؽـ َّٓ َّ ُيتاح َّلل َّلقتؿـك َّهـاك َّضعقػَّ
الؼقةَّ ،فرد َّأخرَّ َّٓ :تذكرين َّ َّمشؼبفقؾ َّجرح َّيملؿـل َّٕكـل َّقد َّكـت َّمـذَّ
َّتعالجتَّمـفَّبعًلجَّغقرَّمشػل“َّ-صَّ-]َّ44َّ,747
أزمان
ُ
ص َّطؾكَّطًلقةَّبالؾغةَّالعربقةَّمـَّقريبَّأوَّبعقدَّ،ولؽـفَّ
َّٓريبَّأن َّالـ ّ
العربلَّ ،وٓ َّيجري َّمجرى َّلسان َّالعربَّ -وقد َّأحسست َّأنَّ
ص َّ
لقس َّبالـ ّ
ّ

الؿم ِّلػ َّلؿ َّيتؿؽـ َّتؿامًا َّمـ َّكؼؾف َّإلك َّالؾغة َّالعربقة َّالؿحضةَّ ،ففق َّمازالَّ
يرزحَّتحتَّثؼؾَّلغتفَّإمَّ،الؾغةَّالسؼطريةَّ-
أققل«َّ :الؿحؽقة َّالسؼطرية» َّكتاب َّرائد َّيف َّبابف َّمتؿ ّقز َّيف َّالجفدَّ

الؿبذولَّ،ويستحؼَّمم ِّل ّ
ّ
ةَّأدرىَّبشعاهبا؛َّوإنَّمعرفةَّ
ػفَّكؾَّالتؼديرَّ،وأهؾَّمؽ
ّ
الؾغةَّيؼتضلَّبالضرورةَّحسـَّكؼؾفاَّلؾـاسَّوفؼَّمـفجَّكاضجَّتعارفَّطؾقفَّ
َّمـَّالباحثَّاستؽؿالَّالطريؼَّ،وهقَّقادرَّطؾكَّ
العؾؿاءَّمـَّأهؾَّالشلنَّ-أرجق َ
ذلؽَّ-
صـعاءَّ45َّ:سبتؿربَّ4072م
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الطّوٕظ املػتدسوٛ

الرمقز َّالعربقة َّوالًلتقـقة َّالؿستخدمة َّلؾتعبقر ِ
َّطـَّ
جدول َّيقضح َّ ّ
إصقاتَّالصامتة-
الصقت الرمز َّ الصقتَّالرمزَّ َّ الصقت الرمز َّ الصقتَّالرمزَّ
أَّ

ʾ

َّ

خَّ

ẖ

َّ صَّ

ṣ

َّ

ك

k

بَّ

b

َّ

دَّ

d

َّ ض

ḍ

َّ

ل

L

ت

t

َّ

رَّ

r

َّ

ط

ṭ

َّ

م

m

ج

g

َّ

زَّ

z

َّ

ف

F

َّ

ن

n

چ

ǧ

َّ

سَّ

s

َّ

ق

Q

َّ

و

W

ڃ

ž

َّ

شَّ

š

َّ

ع

ʿ

َّ

هـ

H

ح

ḥ

َّ

ۺَّ

ṧ

َّ

غ

Ġ

َّ

ي

Y

َّ

الطّوٕظ املػتدسو ٛيف التَّعبري عَ َِ األصٕات الضَّائت:ٛ
الػتحةَّالؼصقرةَّ،)a(:والػتحةَّوالضؿةَّالؿختطػتانَّ،)ǒ،ǎ(َّ:والػتحةَّ
الطقيؾةَّ ،)ã(َّ :وحركة َّبقـ َّالطقيؾة َّوالؼصقرة َّ()ɘ؛ َّٕكـف َّإذا َّكتبـاها َّصقيؾةَّ
ّ
يختؾ َّالـطؼ َّحتك َّٓ َّتػفؿ َّالؽؾؿةَّ ،وإذا َّكتبـاها َّحركة َّقصقرة َّكذلؽ ََّّٓ
تػفؿَّ،ولذلؽَّاخرتكاَّلفاَّهذاَّالرمزَّيفَّالؽتابةَّالصقتقـةَّ-ويفَّالؽتابةَّالعربقةَّ
03

حقي"
رفـلَّوالـ َّّ
الـؿحؽقـةَّالسؼطـريةَّ"دراس ٌةَّيفَّكظامفاَّالصقيتَّّوالص ّ

كتبـاهاَّحركةَّقصقرةَّ،وتارةَّحركةَّصقيؾةَّ،وهذهَّأيضًاَّحركةَّلؾػتحةَّالؿؿالةَّ
الؿشقبةَّبالفؿزَّ(َّ،)ḗوهذهَّالعًلمةَّفققَّالحركةَّ(َّ،)óلؾدٓلةَّطؾكَّالثؼؾَّ،
الػتحة َّالؿؿالة َّإلك َّالؽسرةَّ ،)e(َّ :والحركة َّالطقيؾة َّالؿؿالةَّ ،)ē(َّ :وهـاكَّ
حركةَّمؿالةَّلؾؽسرَّكتبـاهاَّ،)ē(َّ:وأخرىَّأيضًاَّمؿالةَّلؾؽسرَّمشقبةَّبالػتحَّ
ورمزكا َّلفا َّبالرمزَّ ،)e(َّ :حركة َّالؽسرة َّالؼصقرةَّ ،)i(َّ :والؽسرة َّالطقيؾةَّ:
(َّ،)ĩالضؿةَّالؼصقرةَّ،)u(َّ:والضـؿةَّالؿؿالةَّ،)ό(َّ:والضؿةَّ،ولذلؽَّكؽتبفاَّ
هؽذاَّ-)ʿug/ġug( :
(َّ:)eيعتربَّهذاَّالرمزَّحركةَّلػتحةَّمؿالةَّإلكَّكسرةَّخػقػةَّ-
َّمـَّ
(َّ:)ēيع ِّبرَّهذاَّالرمزَّطـَّحركةَّمؿالةَّإلكَّالؽسرَّ،وهلَّإمالةَّأققى َ
َّومـَّالؿًلحظَّبلنَّالؿحؽقةَّتؽثرَّفقفاَّهاتانَّالحركتانَّ-
السابؼةَ ،
َّ

04

حقي"
رفـلَّوالـ َّّ
الـؿحؽقـةَّالسؼطـريةَّ"دراس ٌةَّيفَّكظامفاَّالصقيتَّّوالص ّ

املكسو:ٛ
َّمـ َّإوروب َِّّققـَّ،
اهتؿَّ َّطؾؿاء َّالؾغات َّيف َّالعصر َّالحديثَّ ،وجؾفؿ ََّ
َّمـ َّالعالؿَّ،
بالتَّعرف َّطؾك َّطدد َّمـ َّلغات َّولفجات َّسؽَّان َّبؼاع َّكثقرة ََّ
وهلَّلغاتَّولفجاتَّيستعؿؾفاَّأصحاهباَّيفَّخطاهبؿَّالققملَّفقؿاَّ
ّ َّ
ودراستفا؛َّ
بقـفؿَّ-ولغةَّسؽَّانَّجزيرةَّسؼطرىَّواحدةَّمـَّتؾؽَّالؾغاتَّوالؾَّفجاتَّ-
وجزيرة َّسؼطرىَّ ،هل َّإحدى َّجزر َّالجؿفقريَّة َّالقؿـقَّة؛ َّوواحدة َّمـَّ
محافظاهتاَّ،وكاكتَّسابؼًاَّتابعةَّلؿحافظةَّطدنَّفحضرمقتَّ-تؼعَّيفَّالؿحقطَّ
الفـديَّ ،ويبؾغَّطددَّسؽَّاهناَّيزيدَّطـََّّالؿائةَّ َّألػَّكسؿةَّتؼريبًاَّ -ويستخدمَّ
ّ
سؽَّانَّالجزيرةَّمحؽقةَّخاصَّةَّهبؿََّّٓ،يستخدمفاَّغقرهؿَّمـَّسؽَّانَّالؿـاصؼَّ
وسؽان َّالشَِّّحر(الشحر ّية)؛َّ
َّسؽان َّالؿفرةَّّ َّ ،
إخرى َّيف َّالقؿـَّ ،مثؾفؿ َّمثؾ َّّ
وقد َّتقارث َّسؽَّان َّالجزيرة َّهذه َّالؿحؽقة َّمـذ َّالتَّاريخ َّالؼديؿَّ ،وحافظقاَّ
طؾكَّكقاهناَّحتَّكَّالققمَّ،وهلَّباققةَّإلكَّما َّشاءَّاهللَّ-فؿاَّهذهَّالؿحؽقة؟َّوماَّ
طًلقتفاَّبالؿحؽقة َّالؿفرية َّوالؿحؽقة َّالشحر ّية؟َّوماَّطًلقتفاَّبؾغةَّالـّؼقشَّ
القؿـقَّة َّالؼديؿة َّ(السَّبئقَّةَّ ،والؿعقـقَّةَّ ،والؼتباكقَّةَّ ،والحضرمقَّةَّ )--،والؾغةَّ
العربقةَّالػصحك؟َّهذاَّماَّكـاقشفَّيفَّهذاَّالؽتابَّ-
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قسَّؿَّالعؾؿاءَّلغاتَّجزيرةَّالعربَّ،يفَّالتَّاريخَّالؼديؿَّ،إلكَّمجؿقطاتَّ
ثًلثَّ :الؾغات َّالشَّؿالقَّة َّالشَّرققَّةَّ ،وهل َّلغات َّبًلد َّالرافديـَّ ،والؾغاتَّ
الشَّؿالقَّةَّالغربقَّةَّ ،وهلَّلغاتَّسقرياَّوفؾسطقـَّوإردنَّ،والؾغات َّالجـقبقَّةَّ
الغربقَّةَّ ،وهل َّلغات َّشبف َّالجزيرة َّالعربقةَّ ،ويؼصد َّهبا َّطربقة َّأهؾ َّالشَّؿالَّ
(طربقةَّالـّؼقشَّ،والعربقةَّالػصحك)َّ،وطربقةَّأهؾَّالجـقبَّ،وهل(َّ:السَّبئقَّةَّ،
والؿعقـقَّةَّ ،والؼتباكقَّةَّ ،والحضرمقَّةَّ ،والفرمقَّةَّ-)--ويضافَّإلقفاَّلغةَّالحبشةَّ-
ـَّ
ومـ َّالعربقة َّالجـقبقَّةَّ :السؼطرية َّوالؿفرية َّوالشحر ّيةَّ ،وٕكـا َّكرى َّأكـف َّم ََّ
ََّ
َّأن َّتذكر َّالعربقة َّالجـقبقَّةَّ ،وَّٓ
َّحؼ َّهذه َّالؿحؽقَّات َّالثًلث َّْ
اإلجحاف َّيف ِّ َّ
تذكرَّهذهَّالؿحؽقَّاتَّالحقَّةَّالققمَّ ،والَّتلَّتعدَّ َّطربقة َّجـقبقَّةَّبؿاَّتؿتؾؽفاَّمـَّ
سؿاتَّوضقاهرَّصقتقَّةَّومعجؿقَّةَّتتَّػؼَّمعَّالعربقةَّالجـقبقَّةَّ-
طرفَّالعؾؿاءَّطربقةَّأهؾَّالجـقبَّ،أوَّأهؾَّالقؿـَّ،طـَّصريؼَّطددَّكبقرَّ
َّدوكتَّقبؾَّاإلسًلمَّ،أمَّاَّبعدَّاإلسًلمَّ
َّوكؼقشَّالزبقرَّالَّتل َّّ
َّّ
مـَّكؼقشَّالؿسـد
َّبخط َّالؿسـد َّكظر ًا َّٓطتـاق َّأهؾ َّالقؿـ َّاإلسًلمَّ،
َِّّ
فؾؿ َّيعثر َّطؾك َّآثار َّكتابقَّة
واهتؿامفؿَّبالؾغةَّالعربقةَّالػصحكَّ،وتراجعَّلغتفؿَّالؼديؿةَّ-
وبالـِّسبةَّلؾغاتَّالؿحؽقةَّ:السؼطرية َّوالؿفرية َّوالشحر ّيةَّ،فنكــفاَّتعدََّّ
مـَّطربقةَّأهؾَّالقؿـَّالؼديؿَّ،إََّّٓأكـفا َّلغاتَّمحؽقةَّفؼطَّ،غقرَّمدوَّكة؛َّبدلقؾَّ
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َّبلي َّواحدة َّمـفاَّ -وقد َّاكغؾؼت َّطؾكَّ
أثرَّكتابل َّمدوَّن ّ َّ
ّ َّ
َّأي َّ
أكـف َّلؿ َّيعثر َّطؾك ّ َّ
كػسفاَّ ،فحافظتَّطؾكَّخصائصفاَّالصَّقتقَّةَّوالـحقيَّةَّوالصَّرفقَّةَّوالؿعجؿقَّةَّ
َّالرغؿ َّمـ ّ
َّأن َّتلثقر َّالؾغة َّالعربقة َّالػصحك َّيف َّلفجاتَّ
حتَّك َّالققمَّ ،طؾك َّّ
السَّؽَّانَّيفَّالقؿـَّواضحَّ،إَّٓ َّأنَّ َّتلثقرهاَّيفَّالؿحؽقَّاتَّالسؼطرية َّوالؿفريةَّ
َّمـ َّالعربقة َّالػصحك َّأخضعتفَّ
والشحر ّية َّكان َّمحدودًَّاَّ ،وما َّدخؾ َّفقفا ََّ
َّالرحَّالةَّ
لؼقاكقـفا َّالصَّقتقَّة َّوالصَّرفقَّة َّوالـحقيَّةَّ -وقد َّدفع َّذلؽ َّبعض َّّ
والعؾؿاء َّإوروب َِّّققـ َّإلك َّمحاولة َّالتعرَّف َّطؾقفا َّودراسة َّكؿاذج َّمحدودةَّ
َّوالدراسة َّمـ َّقبؾ َّطؾؿاء َّالؾغاتَّ
مـ َّالبحث َِّّ
مـفاَّ -ولؿ َّتـؾ َّح ًَّّظا َّوافرًَّا َّ ََّ
السَّامقَّةَّ ،كؿا َّكالتف َّكؼقش َّالؿسـد َّوالـّؼقش َّالعربقة َّالشَّؿالقَّة َّالؼديؿةَّ
وغقرهاَّ،فبؼقتَّالؿحؽقَّاتَّالثًلثَّبحاجةَّماسَّةَّإلكَّدراسةَّطؾؿقَّة؛ َّخاصَّةَّ
وأكــفاَّ ،يفَّوقتـاَّالحاضرَّ ،بدأتَّتتلثـرَّباكتشارَّالؿدارسَّوتدريسَّالتًَّلمقذَّ
الؾغةَّالعربقةَّالػصحكَّ-
والباحثَّاختارَّواحدةَّمـَّهذهَّالؿحؽقَّاتَّالثًلثَّ ،وهلَّالسؼطريةَّ،
مقضقطًا َّلرسالة َّالؿاجستقر؛ َّلقدرسفا َّمـ َّحقثَّ :إصقاتَّ ،والـحقَّ،
والصَّرفَّ ،ويقضحَّطًلقتفاَّبؾغاتَّالقؿـَّقديؿًاَّوحديثًاَّ،ومـفاَّالؿحؽقةَّ
الؿفرية َّوالشحر ّيةَّ ،وبالؾغة َّالعربقة َّالػصحك َّولغات َّسامقَّة َّ ُأخرى َّماَّ
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ًلًَّ ،يساطدهَّيفَّذلؽَّأكـفَّمـَّأبـاءَّجزيرةَّسؼطرىُ َّ ،صبِ َعَّ
استطاعَّإلكَّذلؽَّسبق َّ
َّالعائؾلَّ
ّ َّ
طؾك َّلفجتفاَّ ،واستخدمفا َّوسقؾة َّأساس َّلؾتَّـػاهؿ َّمع َّمحقطف
ومجتؿعفَّ،وسقبؼكَّكذلؽَّإلكَّماَّشاءَّاهللَّ-
وتـؼسؿ َّالجزيرة َّإلك َّثًلث َّمـاصؼ َّأو َّمخالقػ َّجغرافقَّةَّ ،وهذهَّ
ؼطري َّويف َّمتـاقؾ َّإلسـ َّبقـ َّالسَّؼطر َِّّيقـَّ
ّ َّ
الؿـاصؼ َّالثًلث َّيف َّالعرف َّالسَّ
معروفةَّ ،وما َّطداها َّيسؿك َّصاحَّ :صاح َّ(كقجدَّ ،وقعره)؛ َّويؼصد َّبؾػظةَّ
احؾَّ،ولؾجزيرةَّساحؾَّجـقبل َّيسؿَّك َّ(كقجدَّ،وقعره)َّ ،وساحؾَّ
ّ َّ
(صاح)َّالسَّ

كؾ َّمـطؼةَّ
شؿالل َّيسؿَّك َّ(سؾؿفقَّ ،وحالف)َّ ،وهذه َّالؿـاصؼ َّالثًلث َّتضؿَّ َّ ّ َّ
ّ َّ
ومـ َّالؿًلحظَّ
مـفا َّمـاصؼ َّفرطقة َّطديدة َّذات َّمقزات َّلفجقَّة َّمختؾػةََّ َّ -
أن َّأهؾ َّسؼطرى َّ,يف َّطاداهتؿ َّوأطراففؿَّ ,إذا َّوجد َّشخصَّ
والؿعروف َّ َّّ
شخصًاَّآخرَّ،فنكـفَّإذا َُّسئِؾَّطـفَّوكانََّّٓيعرففَّ،يـسبفَّفقؼقلَّ:دمـَّغربقفَّ،أوَّ
وإذاَّكانَّمـ َّالسَّقاحؾَّالجـقبقَّةَّ
ََّ
دمـَّشرققفَّ،أوَّدمـَّصِقداطفَّ(القسطك)؟ َّ
فقؼقلَّ :دمـ َّﭸـﺮﮬﺎ َّ ََّّ :žirhaوهل َّلػظة َّتطؾؼ َّطؾك َّساكـل َّالسَّقاحؾَّ
الشَّؿالقَّة؛ َّوهذا َّيدلَّ َّطؾك َّفطـة َّوتؿققز َّأهؾ َّسؼطرى َّبقـ َّهذه َّالؿـاصؼَّ
الثًلثَّ ،وٕنَّ َّالػروق َّال َّّؾفجقَّة َّبقـفا َّواضحةَّ ،مؼاركة َّبالػروق َّيف َّالؿـطؼةَّ
مـ َّالباحثقـ َّمـ َّجعؾ َّلسؽَّانَّ
القاحدةَّ ،الَّتل َّأشركا َّإلقفا َّسابؼًاَّ ،وٕنَّ َّ ََّ
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بقدَّأنَّ
َّّ
سؼطرىَّأكثرَّمـَّثًلثَّلفجاتَّ،بؾَّجعؾفاَّأكثرَّمـَّطشرَّلفجاتَّ ،
معرفة َّالباحث َّبالؿحؽقة َّالسؼطريةَّ ،تستقجب َّأن َّتؽقن َّالؾفجات َّالتلَّ
تستحؼ َّالدِّ راسة َّوالعـاية َّ َّثًلث َّلفجات َّرئقسقة َّذات َّفقارق َّلفجقة َّب ِّقـةَّ
ّ
وواضحةَّ،ففقَّمـَّمقالقدَّالؿـطؼةَّالغربقَّةَّ،طاشَّفقفاَّوتربَّكَّمـذَّصغرهَّإلكَّ
مـ َّالؿـطؼةَّالشَّرققَّةَّ،وهقَّدائؿَّ
أنَّدخؾَّالؿدرسةَّ ،ثؿَّاكتؼؾَّإلكَّمـطؼةَّتعدَّ َّ ََّ
آ َّّتصال َّبلهؾ َّالؿـطؼة َّالقسطكَّ ،ففق َّطؾك َّمعرفة َّكامؾة َّبؾفجات َّهذهَّ
الجزيرةََّّ-
وهـاك َّمـاصؼ َّتجؿعفا َّتسؿقة َّواحدةَّ ،وهل َّ(مـاصؼ َّجبؾ َّحجفر)َّ،
وتؼع َّبقـ َّالؿـاصؼ َّالقسطك َّوالؿـاصؼ َّالشَّرققَّةَّ ،وتػصؾ َّبقـ َّالؿـطؼةَّ
القسطك َّوالشَّرققَّةَّ ،ففلَّ ،تابعة َّلؾشَّرققَّةَّ ،وهل َّكثقرة َّالتلثر َّبالقسطكَّ
والشَّرققَّةَّلغقياَّواجتؿاطقاَّ،كؿاَّتتشابفَّمعفاَّيفَّالؿـاخَّ-
وفقؿا َّيتعؾؼ َّبالجفقد َّالعؾؿقَّة َّالسَّابؼة َّالَّتل َّدرست َّمحؽقة َّجزيرةَّ
سؼطرىَّ ،ففـاك َّدراسات َّكثقرة َّمـفاَّ :البعثة َّالـّؿساويَّة َّمـ َّأكاديؿقَّة َّفقـَّاَّ
حقثَّقامتَّبتسجقؾَّمجؿقطةَّمـ َّال َّّـصقصَّالشَّّػقيَّةَّ
ََّ
لؾعؾقمَّسـةَّ7151مَّ ،
َّأوردَّالدكتقرَّ
َّّ
مـَّالسؼطريةَّ،والؿفريةَّ،والشحر ّيةَّ،بحسبَّما
كةَّلؽؾَّ ََّ
ّ َّ
والؿدوَّ
ينَّ
طؿشقش َّيف َّكدوة َّلأللسـ َّوالؾَّفجات َّالقؿـقَّةَّ -وكان َّالضَّابط َّالربيطا َّّ
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ريؿقكدَّجقؿسَّقدَّكشرَّيفَّسـةَّ7129مَّتؼديؿًاَّلجزيرةَّسؼطرىَّيحتقيَّطؾكَّ
َّمـ َّالؾغة َّالؿستخدمة َّفقفاَّ -كؿا َّقام َّالعالؿ َّالـّؿساويَّ
َّ 490كؾؿة َّوطبارة ََّ
طدادَّسؾسؾةَّمـ َّإبحاثَّحقلَّ
ََّ
ماكسقؿؾقانَّبقتـرَّيفَّمطؾعَّالؼرنَّالعشريـَّبن
الؿحؽقَّات َّالسؼطرية َّوالؿفرية َّوالشحر ّيةَّ ،معتؿد ًا َّيف َّذلؽ َّطؾك َّإبحاثَّ
والـّصقص َّالتل َّجؿعفا َّأطضاء َّبعثة َّأكاديؿقَّة َّفقـا َّلؾعؾقم َّسـة َّ7151مَّ
لدراستفاَّ-
وهؽذاَّاطتؿدَّالعالؿَّوولػَّلسؾقَّطؾكَّال َّّـصقص َّكػسفا َّالَّتلَّجؿعتفاَّ
البعثةَّالـّؿساويَّة َّلقضع َّمعجؿ َّالؾغة َّالسؼطرية َّمـ َّضؿـ َّأحد َّطشر َّكتابًاَّ،
ك َّّؾفاَّتتعؾَّؼَّبالؾغات َّالعربقة َّالجـقبقَّةَّالحديثةَّ-وما َّيجدر َّلػت َّالـظرَّإلقفَّأنََّّ
َّمـَّالـّصقصَّ
َّالدراساتَّك َّّؾفاَّاطتؿدتَّطؾكَّماَّجؿعتفَّالبعثةَّالـّؿساويَّة ََّ
هذه َِّّ
طـَّهذهَّالؾغات َّ(الؿحؽقَّات)َّ ،يفَّزمـ َّكاكتَّفقفَّجزيرةَّسؼطرىَّ ّ
تغط َّيفَّ
سبات َّوجفؾ َّوأ َّّمـقَّةَّ ،كؿا َّكان َّأبـاؤها َّيف َّهذه َّالػرتة َّٓ َّيتؽؾَّؿقن َّالعربقةَّ
مـَّ
الػصحك َّإَّٓ َّالـزر َّالؼؾقؾ َّمـفؿَّ ،ما َّيجعؾ َّإخذ َّطـفؿ َّغقر َّسالؿ َّ ََّ
الدراساتَّمـفاَّ:
َّمـَّ َِّّ
التَّحريػَّ-وقدَّكتجَّطـَّهذهَّإبحاثَّمجؿقطة ََّ
 .1دراسة َّقام َّهبا َّ(َّ ،)D.H.Mullerالَّذي َّأ ّلػ َّكتابًا َّبالؾغةَّ
َّمـ َّالـّصقص َّالؿفريةَّ
َّمؽقَّكًا َّمـ َّثًلثة َّأجزاءَّ ،جؿع َّفقف َّطدد ًا ََّ
إلؿاكقَّة ّ
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والسؼطرية َّوالشَّّحريَّةَّ،وترجؿفا َّإلكَّإلؿاكقَّ ةَّ ،ثؿَّدرسَّمػرداهتا َّدراسةَّ
مؼاركةَّ ،والؽتاب َّبعـقانsoqoṭri-(َّ :

Mehri und

Die

َّ ،)sprache.111, wien 1902-1907ولف َّمؼالة َّصغقرة َّتـاول َّفقفاَّ
صقغةَّ(قتؾؾ)(َّ،قتؾقؾ)َّيفَّلفجةَّسؼطرىَّ( Die Formen und in der
.)soqoṭri-sprache, Paris1909
 .2جفقدَّطؾؿقَّةَّقامَّهباَّ(َّ ،)M. Bettnerتؿثـؾتَّيفَّثًلثةَّمملَّػاتَّ:
أولفاCharakteristik der sprach derinsl soqoṭra, wien َّ :
َّ ،َّ 1918.حاول َّفقف َّوضع َّققاطد َّلؾسؼطرية َّمع َّمؼاركتفا َّبالؿفريةَّ
والشَّّحريَّةَّ -وثاكقفاVorstudien zur Grammatik und zum :
َّ،َّWoerterbuch der soqoṭri sprache wien 1913.حاولَّفقفَّأنَّ
يؼدم َّدراسة َّأولقَّة َّيف َّمػردات َّالسؼطريةَّ َّ -وثالثفا:
َِّّ

Einige

Besonderheiten aus der sprache der insel soqoṭra, Wien
1917؛ََّّحاولَّفقفَّدراسةَّالؿبـلَّلؾؿجفقلَّيفَّالسؼطريةَّ،وخصائصَّأخرىَّ-
 .3وهـاك َّجفقد َّطؾؿقَّة َّأخرىَّ ،تؿثـؾت َّيف َّمملَّػقـ َّأطدَّهؿاَّ
( :)W. Leslauإولَّ Lexique soqoṭr, Paris 1938 َّ :؛ َّاطتؿدَّ
فقفَّالؿم َِّّلػَّطؾكَّالـّصقصَّالَّتلَّجؿعفاَّ(َّ)D.H. Mullerيفَّوضعَّمعجؿَّ
لؾسؼطرية َّيشتؿؾ َّالؿػردات َّالَّتل َّتقفَّرت َّفقفا َّ(أقصد َّالـّصقص َّالَّتلَّ
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تحصَّؾ َّطؾقفا َّمـ َّمقلؾر)َّ -والثاينsur le préfix n-en soqoṭr, َّ :
َّ Paris 1936؛َّحاول َّفقفَّدراسةَّالسَّابؼةَّ(كقن)َّيفَّإفعالَّ ،وأكـفآََّّتليتَّ
َّطـَّالؿبـلَّلؾؿجفقلَّ-
َّمـَّإسؿاءَّ،ولقستَّلؾتَّعبقر َِّ
إََّّٓيفَّإفعالَّالؿشتؼَّة ََّ
بالدراسةَّوالبحثَّ
هذهَّجؾ َّالجفقد َّالَّتلَّتـاولتَّالؿحؽقة َّالسؼطرية َّ َِّّ
ُ
العؾؿلَّ،وهـاكَّدراساتَّبالعربقة َّأشارتَّإلكَّالؿحؽقة َّالسؼطريةَّ ،غقرَّأكّفاَّ
ّ َّ
لؿ َّتدرسفا َّدراسة َّمستػقضة َّمثؾ َّ(مقلؾرَّ ،وبتـرَّ ،ولسؾق)َّ ،ومـ َّهذهَّ
الدَّراساتَّ ،دراسة َّقام َّهبا َّ(مراد َّكامؾ) َّمـ َّجامعة َّالؼاهرة َّيف َّالسَّتقـقَّاتَّ،
كصقصًاَّقصقرةَّمـ َّالؾَّفجاتَّالعربقة َّالحديثةَّيفَّالقؿـَّ،مـَّ
ََّ
جؿعَّخًللفا َّ
تربةَّذبحانَّ ،وذمارَّ ،وصـعاءَّ ،وطؿرانَّ ،وحضرمقتَّ ،وسؼطرىَّ ،والشَّّحرَّ،
َّمـ َّخصائصفا َّالؾَّغقيَّة َّوالؿعجؿقَّةَّ ،كؿا َّطرضَّ
والؿفرةَّ ،وطرض َّبعضًا ََّ
َّالدراساتَّالعؾقاَّ،ثؿَّكشرتَّيفَّكتابَّ
كتائجَّدراستفَّيفَّمحاضراتَّطؾكَّصؾبة َِّّ
بعـقان َّ(الؾَّفجات َّالعربقة َّالحديثة َّيف َّالقؿـ)َّ ،صدر َّطـ َّمعفد َّالبحقثَّ
َّأيضا َّأنَّ
َِّّ
والدراسات َّالعربقة َّبالؼاهرة َّسـة َّ7591مَّ ،وحاول َّهذا َّالؽتاب ً
يعرف َّبجفقد َّالرَّحَّالة َّإوروب َِّّققـ َّإلك َّالقؿـَّ ،وبـتائج َّدراساهتؿَّ ،ومـفاَّ
ّ
الدراساتَّالَّتلَّتـاولتَّمحؽقة َّجزيرةَّسؼطرىَّ،ومقضقطاهتاَّالَّتلَّ ُذكرتَّ
َِّّ
مـَّقبؾََّّ-
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ومـفاَّدراسةَّقامَّهباَّطؾلَّبـَّمحسـَّآلَّحػقظَّ ،بعـقان(َّ:مـَّلفجاتَّ
مفرة َّوآداهبا)َّ ،ودراسة َّقام َّهبا َّخالد َّبـ َّمخاشـَّ ،وهل َّأصروحة َّدكتقراهَّ
بعـقانَّ:يفَّالؾغة َّالسؼطرية؛ َّوقدَّاقتصرتَّطؾكَّلفجةَّمديريَّةَّقؾـسقةَّ،وهلَّ
مديريةَّساحؾقَّةَّ،وكاكتَّمركز ًا َّتجار ًّيا َّيتؿَّ َّفقفَّتبادلَّبعضَّالبضائعَّوبعضَّ
مـتجاتَّالجزيرةَّ،كؿاَّأكـفاَّكثقرةَّالتَّلثـرَّالؾغقيَّببعضَّالسَّؽَّانَّمـَّخارجَّ
َّمـ َّالباحثقـَّيف َّالؿحؽقة َّالسؼطرية ََّّٓيبالقنَّ
الجزيرةَّ-وطؿقمًا َّفننَّ َّكثقر ًا ََّ
مؿَّـَّيلخذونَّطـفَّ،كؿآَّحظـاَّطؾكَّبعضفؿَّ-
الباحثَّالحصقلَّطؾكَّالدراساتَّالؿذكقرةَّ ،ورغؿَّ
َِّّ
هذاَّوقدَّحاول َّ
ؼطريَّ،
ّ َّ
َّأي َّمـفاَّ ،سقى َّالؿعجؿ َّالسَّ
سػره َّإلك َّالؼاهرة َّلؿ َّيتحصَّؾ َّطؾك ٍّ
وطؾك َّجزء َّواحد َّمـ َّكتاب َّ(َّ )D.H. Mullerيف َّالؿفرية َّوالسؼطريةَّ،
الَّذيَّحصؾَّطؾقفَّيف َّالؼاهرةَّبعدَّبحثَّشاقَّيفَّمخازنَّمؽتبةَّكؾقَّةَّأدابَّ
الؼديؿةَّبجامعةَّالؼاهرةَّ-
أمَّا َّالجفقد َّالعؾؿقَّة َّالَّتل َّقام َّهبا َّباحثقن َّروس َّوفركسقَّقن َّيف َّدراسةَّ
محؽقة َّجزيرةَّسؼطرىَّ،يفَّتاريخـاَّالؿعاصرَّ،فؾؿَّكجدَّأثر ًا َّلفاَّيفَّمؽتباتَّ
َّالدراسات َّالتَّابعة َّلدول َّشؼقؼة َّيف َّالقؿـَّ ،وٓ َّيفَّ
جامعاتـاَّ ،وٓ َّيف َّمراكز َِّّ
َّمـَّ
مؽتبات َّالجامعات َّالؿصريَّةَّ -لذلؽ َّحاول َّالباحث َّآستػادة ََّ
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لحؼفاَّ(مرادَّكامؾ)َّبعدَّكؾ َّمملَّػَّمـَّمملَّػاتَّالباحثقـَّ
ّ َّ
التَّعريػاتَّالَّتلَّأ
إورب َِّّققـ َّلؾؿقضقطات َّالَّتل َّدرست َّبعضًا َّمـ َّخصائص َّالؿحؽقةَّ
َّالؿتخصصَّ
ِّ َّ
السؼطريةَّ ،فلخذها َّبعقـ َّآطتبار َّحتَّك َّٓ َّيغػؾفا؛ َّوالؿطَّؾع
َّالرسالةَّسقفَّيؾحظَّذلؽَّ-
طؾك َِّّ
َّأهؿـقَّةَّهذهَّالدراسةَّيفَّأمقرَّكثقرةَّمـفاَّ:
وتؽؿـ َِّّ
 أكــفا َّأول َّدراسة َّأكاديؿقَّة َّتـاولت َّإصقات َّوالصَّرف َّوالـحق َّيفَّ
محؽقة َّجزيرة َّسؼطرىَّ ،وفؼ َّمـفجقَّة َّمقسَّعة َّودققؼةَّ ،وبالؾغة َّالعربقةَّ،
وذلؽَّ:
 ,أنَّ َّصاحبفا َّمـ َّأبـاء َّالجزيرةُ َّ ،ولد َّوطاش َّفقفاَّ ،ويستخدمَّ
محؽقَّتفاَّحتَّكَّالققمَّ-
 ,أكــفاَّتػقدَّيفَّتحؼقؼَّالـّؼقشَّالقؿـقَّةَّالؼديؿةَّ-
 ,أكــفا َّتشتؿؾ َّطؾك َّخصائص َّلغقيَّة َّكثقرةَّ ،يستػاد َّمـفا َّيف َّدراسةَّ
الؾغاتَّالسَّامقَّةَّدراسةَّمؼاركةَّ-
مـَّآكدثارَّ-
 ,أهناَّتسفؿَّيفَّحػظَّقسؿَّكبقرَّمـَّالؿحؽقةَّ ََّ
َّمـَّ
هذا َّوقد َّاطتؿد َّالباحث َّيف َّإطداد َّرسالتف َّطؾك َّمجؿقطة َّكبقرة ََّ
الحؽاياتَّوإمثالَّوالحقاراتَّوإشعارَّ،الَّتلَّسجَّؾفاَّيفَّجفازَّتسجقؾَّ
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َّمـ َّالسَّؽَّان َّترتاوح َّأطؿارهؿ َّبقـ ََّّ 20َّ -َّ 49سـةَّ،
مـ َّأفقاه َّط َِّّقـات ََّ
وَّ،90َّ-َّ20وََّّ50َّ-10َّ-19سـةَّ،خًللَّتجقالفَّيفَّكقاحلَّالجزيرةَّالثًلثَّ:
َّالدراسةَّ،
َّالدقـة َّيف َّاختقار َّط َِّّقـات َِّّ
الغربقَّة َّوالشَّرققَّة َّوالقسطكَّ -وقد َّتقخَّك َِّّ
بلن َّتؽقنَّمـَّمختؾػَّالؿـاصؼَّ-ثؿَّقامَّبتػريغَّالؿادَّةَّالعؾؿقَّةَّالَّتلَّجؿعفاَّ
وفؼًا َّلؾخطَّة َّالؿقضقطة َّ(أصقاتَّ ،وصرفَّ ،وكحق)َّ ،ثؿ َّدراستفا َّدراسةَّ
وصػقَّةَّمؼاركةََّّ-
وقدَّواجفتَّالباحثَّ-خًللَّجؿعَّالؿادَّةَّالعؾؿقَّةَّدراستفاَّ-صعقباتَّ
مثؾَّهذهَّالدراسةَّتحتاجَّإلكَّفريؼَّطؿؾَّيـفضَّهباَّ،وطدمَّ
َِّّ
ةَّ،أهؿفاَّأنَّ َّ
َّّ
جؿَّ
تق َّّفر َّمخترب َّصقيتَّّ ،وطدم َّتق َّّفر َّدراسات َّمسحقَّة َّسابؼةَّ -ومع َّذلؽ َّفؼدَّ
َّبؽؾ َّما َّ ُأويت َّمـ َّقدراتَّ
َّبؿفؿتف ّ َّ
َّّ
مـ َّالـّفقض
َّمـ َّاهللََّ َّ -
تؿؽَّـ ََّّ -بعقن ََّ
وإمؽاكقَّاتَّ-
مؼدمةَّ،وتؿفقدَّ،وستَّـةَّفصقلَّ-
الدراسةَّإلكَِّّ َّ:
قسَّؿَّالباحثَّ َِّّ
َّوأهؿـقَّـتفَّ،
َِّّ
َّالؿؼدمة َّطؾكَّ :تحديد َّالؿقضقع َّوأهدافف
َِّّ
اشتؿؾت
َّوالصعقباتَّالَّتلَّواجفتَّالباحثَّ،وخطةَّالؿقضقعَّ-
والدراساتَّالسَّابؼةَّ ّ ،
َِّّ
َّمـَّال َّّـاحقةَّالجغرافقَّةَّوالتَّاريخقَّةَّوالحقاةَّ
وقدّ مَّالتَّؿفقدَّتعريػاَّطا َّّماَّبالجزيرةَّّ ،
آجتؿاطقَّةَّوالؿعقشقَّةَّ،وبعضَّالعاداتَّوالتَّـؼالقدَّفقفاَّ-
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يتَّ ،فعرضَّلألصقاتَّ
يفَّالػصؾَّإول؛ َّتـاول َّالباحثَّ :الـِّظامَّالصَّق َّّ
الصَّامتة َّمـ َّحقث َّطددها َّومخارجفا َّوصػاهتاَّ -وإصقات َّالصَّائتةَّ
(الحركات)َّصقيؾفاَّوقصقرهاَّ،وحركاتَّاإلمالةَّ،والحركاتَّالَّتلَّتتقسَّطَّ
بقـ َّالطَّقيؾة َّوالؼصقرةَّ ،واإلبدالَّ ،والؼؾبَّ ،واإلدغامَّ ،والتَّرخقؿَّ،
والؿؼاصعَّ ،وكحق َّذلؽ؛ َّومؼاركة َّإصقات َّالسؼطرية َّبالؿفرية َّوالشحر ّيةَّ
ولغةَّالـّـؼقشَّالعربقةَّالجـقبقَّةَّالؼديؿةَّ-
ودرس َّيف َّالػصؾ َّالثـاين؛ َّآسؿ َّمـ َّحقث َّبـاؤهَّ ،ومـ َّحقث َّالتَّذكقرَّ
والتَّـلكقثَّ ،واإلفرادَّ ،والتَّـثـقةَّ ،والجؿعَّ ،واإلضافةَّ ،وحالةَّالتَّـؽقرَّوالتَّعريػَّ،
وتصغقر َّآسؿَّ ،والـِّسبة َّإلقفَّ ،والعددَّ ،وأسؿاء َّإفعالَّ ،وأسؿاء َّاإليجابَّ،
وأسؿاءَّالؼسؿَّ،وأسؿاءَّآستػفامَّ-
ويفَّالػصؾَّالثـالثَّ،تـاولَّالباحثَّ:الضَّؿائرَّالؿـػصؾةَّيف ِّ
َّمحؾََّّرفعَّ،
ِّ
الؿـػصؾةَّيفَّمحؾَّ َّكصبَّ،وضؿقرَّالػصؾَّ،والضَّؿائرَّالؿتَّصؾةَّ
والضَّؿائرَّ
ِّ
َّيفَّمحؾَّ َّكصبَّ ،والضَّؿائر َّالؿتَّصؾة َّيفَّ
َّمحؾ َّرفعَّ،والضَّؿائر َّالؿتَّصؾة
يف ِّ َّ
ِّ
جرََّّ،وأسؿاءَّاإلشارةَّ،وإسؿاءَّالؿقصقلةَّ-
محؾََّّ ّ
وتـاول َّيف َّالػصؾ َّالرَّابعَّ :الػعؾ َّومشتؼاتفَّ :فبدأ َّبالػعؾ َّالؿاضلَّ
َّوالؿعتؾَّ ،والؿبـلَّ
ّ َّ
َّوالؿتعديَّ ،والصَّحقح
َِّّ
الؿجرَّد َّوالؿزيدَّ ،والًلَّزم
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حقي"
رفـلَّوالـ َّّ
الـؿحؽقـةَّالسؼطـريةَّ"دراس ٌةَّيفَّكظامفاَّالصقيتَّّوالص ّ

لؾؿعؾقم َّوالؿبـل َّ َّلؾؿجفقلَّ ،وإسـاد َّالػعؾ َّالؿاضل َّإلك َّالضَّؿائرَّ،
وتصريػفَّمعَّالؿػردَّوالؿثـكَّوالجؿعَّ-واكتؼؾَّإلكَّالػعؾَّالؿضارعَّ:الؿجرَّدَّ
َّوالؿعتؾَّ ،والؿبـل َّ َّلؾؿعؾقمَّ
ّ َّ
َّوالؿتعدي َّمـفَّ ،والصَّحقح
َِّّ
والؿزيدَّ ،والًلَّزم
والؿبـل َّلؾؿجفقل َّوإسـاده َّإلك َّالضَّؿائرَّ ،وتصريػف َّمع َّالؿػرد َّوالؿثـكَّ
والجؿعَّ -وتـاول َّكذلؽ َّفعؾ َّإمرَّ ،والؿصدرَّ ،واسؿ َّالػاطؾَّ ،واسؿَّ
الؿػعقلَّ-
و ُخ ّصص َّالػصؾ َّالخامس َّلألدواتَّ :أدوات َّالتَّعريػَّ ،وأدواتَّ
الـػلَّ،وأدواتَّالـِّداءَّ،وأدايتَّالشَّرطَّ،وأداةَّآستثـاءَّ،وأدواتَّالتَّشبقفَّ،كؿاَّ
َّالجرَّ-
طرضَّلبعضَّالحروفَّ:حروفَّالعطػَّ،وحروف َّّ
ويفَّالػصؾَّالسَّادسَّ ،درسَّالباحثَّ :الجؿؾة َّيفَّالسؼطريةَّ،مـَّحقثَّ
مؽقكاهتاَّ ،والتَّـؼديؿ َّوالتَّلخقر َّفقفاَّ ،والؿػاطقؾَّ :الؿػعقل َّبفَّ ،والؿػعقلَّ
َّوالصػةَّ ،والحالَّ ،والتَّـؿققزَّ،
ِّ َّ
الؿطؾؼَّ ،والؿػعقل َّٕجؾفَّ ،والؿػعقل َّفقف،
وختؿ َّهذاَّالػصؾَّبلمثالَّوحؽاياتَّسؼطريةَّ ،تب َِّّقـَّأكقاعَّالجؿؾةَّومؽقكاهتاَّ
َّالدراسةَّ-
يفَّالؾغةَّالسؼطريةَّ-وطرضتَّالخاتؿةَّالــتائجَّالَّتلَّتقصَّـؾتَّإلقفا َِّّ
واهللَّوللَّالفدايةَّوالتقفقؼََّّ،،،
الؿملػَّ
18
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 .1تػىٗ ٛاجلعٖط:ٚ
َّمـ َّالؿسؿَّقاتَّ
ُط ِر َف ْت َّجزيرة َّسؼطرى َّيف َّمصادر َّالتاريخ َّالؼديؿ َّبعدد ََّ
التلَّأضػتَّطؾقفاَّالغؿقضَّوالتساؤٓتَّالؽثقرةَّ،مؿاَّجذبَّإلقفاَّالؽثقر(َّ)7مـَّ
الباحثقـ َّوالرحَّالة َّوالؿغامريـ َّوالؿؽتشػقـ َّطؾك َّمدى َّالعصقر َّقديؿفاَّ
وحديثفاَّ ،وكاكتَّالؿصادرَّاإلغريؼقَّةَّوالروماكقَّةَّأول َّمـَّتـاولت َّمقضقعَّهذهَّ
الجزيرةَّ ،فلصؾؼت َّطؾقفا َّاسؿ َّ(ديقسؽريدس ََّّ ،)Diosocoridsوقد َّرجحَّ
الباحثقن َّ ّ
مـ َّالسـسؽريتقَّة َّ(دفقبا َّسؽرهاداراَّ
أن َّيؽقن َّهذا َّآسؿ َّمشت َّّؼا َّ ََّ
َّ ،)Dvipa-Sakrhadaraويؼصد َّبف َّأرض َّالفـاء َّوالسعادةَّ ،وهذه َّهلَّ
التسؿقةَّالفـديَّة َّأيضا؛َّحقث َّأصؾؼفاَّالفـقدَّطؾكَّهذهَّالجزيرةَّ -وأصؾؼَّالرومانَّ
طؾقفا َّاسؿ َّ(ديقسؼقريطس َّوديق َّسؼقري)َّ -أمَّا َّالؿصريَّقن َّفؽان َّاتصالفؿَّ
ٓ َّبحر ًَّّياَّإلكَّبًلدَّ
بالجزيرةَّيفَّطفد َّالؿؾؽةَّحتشبسقتَّ ،حقثَّأرسؾتَّأسطق ًَّ
َّوالؿر؛َّويعتؼدَّأنَّسؼطرىَّهلَّباكشَّ(َّ)panchطـدَّ
َّّ
بـتَّلؾحصقلَّطؾكَّالؾَّبان
قدماءَّالؿصريقـَّأوَّ(بـشقةََّّ)panchaiaكؿاَّوردتَّيفَّقصقدةَّفرجؾَّالشعريَّةَّ
التلَّكظؿفاَّيفَّالزراطةَّ-وقدَّمزتَّالرواياتَّحقلَّاسؿَّهذهَّالجزيرةَّبقـَّالحؼقؼةَّ

(َّ ََّّ )7تسؿقةَّجزيرةَّسؼطرىَّيفَّالؿراجعَّالعربقةَّوإجـبقةَّ،سعقدَّطبدَّاهللَّباطـؼقدَّ،جزيرةَّسؼطرىَّطربَّالتاريخَّ،أمؾَّالحؿقريَّ،
الؿقسقطةَّالقؿـقةَّ،الـدوةَّالعالؿقةَّإولكَّحقلَّجزيرةَّسؼطرىَّ،الؿقسقطةَّالقؿـقةَّ،مقجزَّالتاريخَّالسقاسلَّالؼديؿَّلجـقبَّ
شبفَّالجزيرةَّالعربقةَّ،أسؿفانَّسعقدَّالجروَّ،وقدَّأخذكاَّمـَّهذهَّالؿراجعَّبشلءَّمـَّالتصرف-
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والؿصري َّفقفاَّ
ّ َّ
َّاإلغريؼل َّ
ّ َّ
وإساصقر َّوالخرافات َّالتل َّكان َّالطابع َّالديـل
واضحًاَّ ،وورد َّاسؿفا َّيف َّالؿصادر َّالؽًلسؽقَّة َّطـد َّبؾقـل َّيف َّكتاب َّالتاريخَّ
الطبقعلَّ(ديقسؽريدس)َّ-
ّ َّ

وذكرَّحؿزةَّلؼؿانَّيفَّكتابفَّ(تاريخَّالجزرَّالقؿـقَّة)َّأكــفَّ ُأصؾؼَّطؾكَّهذهَّ

الجزيرة َّيف َّالؿصادر َّالققكاكـقَّة َّبطؾقؿقس َّودبؾقـققس َّ(دومسؽريدس) َّأوَّ
فَّتحريػَّلًلسؿَّالقؿـل َّالؼديؿَّ(سؽرد)َّ -ويؿقؾَّ
ّ َّ
(دوسؽريدا)؛ َّويعتؼدَّأكــ
الباحثَّإلكَّهذاَّالرأيَّ،فربؿاَّكانَّهقَّأصؾَّلًلسؿَّالذيَّطرفتَّبفَّالجزيرةَّ
(سؼطرى)َّ،وذلؽَّٕمقرَّمـفاَّ:
أحدهاَّ:أكـفََّّٓيرتبطَّبالجاكبَّالخرايفَّوَّٓإساصقرَّ،بؾَّهقَّيؼقمَّطؾكَّ
دلقؾَّماديَّمستؿدَّمـَّمصادرَّمقثققةَّكالـؼقشَّ،وقدَّدلؾَّ(والرتَّمقلر)َّطؾكَّ
وجقد َّكؾؿة َّ(سؽرد) َّيف َّالـؼقش َّالقؿـقة َّالؼديؿةَّ ،وهل َّجذر َّلؽؾؿةَّ
(ديقسؽرد)؛ َّد َّّلؾ َّطؾك َّوجقده َّيف َّكؼش َّ(كربقس ََّّ )947وذكر َّأكّف َّاسؿَّ
لؿقضعَّ -ورجح َّطؾؿاء َّالؾغة َّالقؿـقة َّالؼديؿة َّأن َّيؽقن َّاسؿ َّسؼطرى َّبؾغةَّ
ّ
حقثَّإن َّحريف َّ(دو) َّيفَّأول َّالؽؾؿةَّ(ديقسؽريدو)َّقد َّتؽقن َّأداةَّ
الـؼقش؛ َّ
الـسبةَّيفَّلغةَّالـؼقشَّالقؿـقةَّ(ذيَّ،ذو)َّ،و(سؽريدو)َّتعـلَّ(أهؾَّسؼطرىَّأوَّ
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أرض َّسؼطرى)(َّ ،))7وبذلؽ َّتعـل َّ(ديق َّسؽريدو)َّ :أهؾ َّسؼطرى َّأوَّ
السؼطر ِّيقـَّ-
الثاينَّ:استـاد ًا َّإلكَّهذاَّالتػسقرَّلـ(ديقسؽريدو)ّ َّ ،
فنن َّتسؿقةَّساقطريَّ
طـد َّأهؾ َّسؼطرى َّتعـل َّ(إهؾ َّوالـاس)َّ ،فعـدما َّيؾتؼقن َّويتحايقن َّفننَّ
إول َّيسللَّأخرَّفقؼقلَّلفَّ:إكؿَّلحفَّ ُدشَّسؼطريَّحربهَّدشؽ؟ َّ ʾenim
َّ:Laḥah doš suqoṭ ḥebareh dšakأيَّ(كقػَّحالَّأهؾؽ؟َّ)َّويؼقلَّ:
َّدطدُ ه؟ َّ ʾenim ḥebareh doš suqoṭri
وإكؿ َّحربه َّ ُدش َّسؼطري ُ
َّ:deʿodohأيَّ(وكقػَّحالَّالـاسَّالباققـ؟)َّ،ويؼصدَّالؼبقؾةَّوإقاربَّ-
لعدةَّمعان َّمـفاَّ :الـسبةَّ،كحق(َّ:دمـَّ
ٍَّ
وتليتَّالدال َّيفَّالؿحؽقة َّبدايةَّآسؿ َّ
معؾف)ََّّ de men maʿlehأيَّالؿـسقبَّإلكَّمعؾفَّ ،فقؼقلقن(َّ:حؿدَّدمـَّ
معؾف) َّ، ḥamed de men maʿlehويؼقلقن(َّ:دوطفـَّدمـَّۺاتء)َّأيَّ
(الساكـ َّيف َّۺاتء)َّ ،وهذا َّالؽًلم َّسـستقفقف َّطـدما َّكتؽؾؿ َّطـ َّالـسبة َّيفَّ
الؿحؽقةَّ-
ّ
الثالثَّ:أن َّالـظامَّالؾغقيَّيفَّالجزيرةَّيبدلَّالؼافَّكافًا َّأحقاكًاَّ ،كحقَّ:
سؼػَّفقؼقلقنَّ:ساكََّّ،sakويؼقلقنَّ:سؽػَّ(َّsokfبؿعـكَّ:ماَّارتػعَّوطًلَّ
(ََّّ)7تسؿقةَّجزيرةَّسؼطرىَّيفَّالؿراجعَّالعربقةَّوإجـبقةَّ،سعقدَّطبدَّاهللَّباطـؼقدَّ،صَّ،74جزيرةَّسؼطرىَّطربَّالتاريخَّ،أمؾَّطبدالؿعزَّ
الحؿقريَّ،مجؾةَّاإلكؾقؾَّالعددَّ(َّ،)41صَّ،724-727الؿقسقطةَّالقؿـقةَّ،يقسػَّطباهللَّ،صَّ-7955-7951
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مـَّإرض)َّ،وسؽػََّّ:skofبؿعـكَّفعؾَّأيَّأرتػعَّمـَّإماكـَّالؿـخػضةَّ
إلك َّالؿرتػعات) َّلسؽ ََّّ :leseلصؼَّ :بنبدال َّالؼاف َّكافًاَّ ،وٓ َّيؿـع َّإبدالَّ
الؽاف َّقافًاّ ،
َّٕن َّهـاك َّألػاضًا َّتـطؼ َّبالؼافَّ ،وألػاضا َّأخرى َّتبدل َّفقفاَّ
الؿحؽقة َّالؼافَّكافًاَّكظاهرةَّإبدالَّالسقـَّشقـًاَّيفَّبعضَّالؿػرداتَّوكطؼفَّ
سقـًاَّيفَّمػرداتَّأخرىَّ،فـَّ(سؽرد) َّيؼرتبَّمـَّهذاَّالتبدل َّالؾغقيَّ ،حقثَّ
قؾب َّالؽاف َّقافا َّوالدال َّصا ًَّءَّ ،وإلػ َّطبارة َّطـ َّفتحة َّمشبعةَّ ،فلصبحتَّ
الؾػظةَّسؼرصكَّ،ثؿَّقدمتَّالطاءَّطؾكَّالراءَّفلصبحتَّسؼطرىَّ-
الرابعَّ :مـ َّالتسؿقات َّالتل َّطرفت َّهبا َّسؼطرى َّاسؿ َّمركب َّمـَّ:
(سققَّ -قطرة)؛ َّٕكف َّ يف َّحؼبة َّزمـقة َّقديؿة َّكاكت َّالجزيرة َّتشتفر َّبسققَّ
طالؿلَّل ؾبخقرَّودمَّإخقيـَّوالؿرَّوالسؿـَّوالعسؾَّ،ومـَّهذهَّالسؾعَّماَّ
يباع َّسائًلً َّأي َّقطرات َّ(جؿع َّقطرة)َّ ،وهل َّالسؾع َّالسائؾةَّ ،ويف َّالعرفَّ
السؼطري َّأن َّالسؿـ َّيؽال َّبؿؽايقؾ َّخاصة َّبالسقائؾَّ ،والجزيرة َّتشتفرَّ
بالسؿـ َّالبؾديَّ -وتعرف َّهذه َّالؿديـة َّالققم َّباسؿ َّ(شؼ)َّ ،وكاكت َّسابؼًاَّ
تسؿكَّسققَّ-والـظامَّالؾغقيَّيفَّالؿحؽقةَّيـطؼَّالسقـَّمؽانَّالشقـَّوالشقـَّ
مؽانَّالسقـَّ،فلصبحَّسققَّ-شؼَّ-وهذهَّالتسؿقةَّأتتَّمعَّالقافديـَّطؾكَّهذهَّ
الجزيرةَّ،ثؿَّأنَّالسؼاصرةَّأثــرواَّفقفاَّبحسبَّكظامفؿَّالؾغقيَّ-
24

التىّٗس

وتتػؼ َّالؿصادر َّالعربقة َّواإلسًلمقة َّطؾك َّتسؿقتفا َّ( ُس ُؼ ْط َرى) َّبضؿَّ
السقـ َّوالؼاف َّوسؽقن َّالطاء َّوفتح َّالراء َّبعده َّألػ َّمؼصقرةَّ ،ويف َّمعجؿَّ
لسانَّالعربَّوردت َّ(سؼطرى)َّبؿعـكَّمقضعَّ،يؿدَّويؼصرَّ،فنذاَّكسبتَّإلقفَّ
بالؼصرَّقؾتَّ:سؼطريَّ،وإذاَّكسبتَّإلقفَّبالؿدَّقؾتَّ:سؼطراويَّ ،حؽاهَّابـَّ
سقدهَّطـَّحـقػة َّ(َّ-)7ويرىَّالباحثَّ ّ
أن َّمسؿكَّهذهَّالجزيرةَّ(سؼطرى) َّبضؿَّ
السقـَّ ،وضؿة َّمختؾسة َّطؾك َّالؼافَّ ،وسؽقن َّالطاء َّوفتح َّالراء َّوألػَّ
مؼصقرة َّّ ،Suqǒṭra
َّٕن َّالتسؿقة َّالؿتداولة َّطـد َّأهالل َّسؼطرى َّهلَّ
(ساقطري)َّ ،وهق َّيفَّطرففؿَّ :مـَّسافرَّمـَّسؼطرى َّإلك َّأيَّبرَّفقطؾؼقنَّطؾقفَّ
أكف َّيف َّالبحرّ َّٕ ،ن َّ(ساقطري) َّمعـاه َّالرب َّالقابسَّ ،ولذلؽ َّيسؿقن َّجزيرهتؿَّ
هبذهَّالتسؿقةَّ-
وقدَّذهبَّإلكَّهذاَّالرأي َّالباحثَّسعقدَّطبداهللَّباطـؼقدَّيفَّبحثفَّ(تسؿقةَّ
جزيرة َّسؼطرى َّيف َّالؿراجع َّالعربقة َّوإجـبقة)َّ ،وأقرتح َّأن َّيعؿؿ َّآسؿَّ
(سؼطرى) َّطؾك َّهذه َّالجزيرةَّ ،ولقس َّ(سققطره َّأو َّسؼطره) َّوكحق َّذلؽ َّمـَّ
الؿسؿقات َّالتل َّذكرت َّيف َّكتب َّالتاريخ َّإجـبقة َّوالعربقة َّطـد َّكتابتفا َّبالؾغةَّ
العربقةَّأوَّالؾغاتَّإجـبقة(-)4
(ََّّ)7لسانَّالعربَّٓبـَّمـظقرَّ،جَّ،1صَّ-405
(َّ)4تسؿقةَّجزيرةَّسؼطرىَّيفَّالؿراجعَّالعربقةَّوإجـبقةَّ،سعقد َّطبدَّاهللَّباطـؼقدَّ،صَّ،74جزيرةَّسؼطرىَّطربَّالتاريخَّ،أمؾَّ
الحؿقريَّ،مجؾةَّاإلكؾقؾَّ،طددَّ(َّ،)41صَّ،724-727الؿقسقطةَّالقؿـقةَّ،ص-7955-7951
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 .2وٕقع اجلعٖط:)1( ٚ
تؼعَّجزيرةَّسؼطرىَّيفَّخؾقجَّطدنَّ،غربَّالؿحقطَّالفـديَّ ،وتؿتدَّبقـَّ
خطلَّصقلََّّ 92َّ -75وََّّ 92َّ -22شرقًاَّ ،ودائريت َّطرضََّّ 74َّ -71وََّّ74َّ -24
َّٓ ،وتبؾغَّمساحتفاََّّ 2900كؿ َّأوََّّ 2990كؿَّ ،وتضؿَّجزر ًا َّصغقرة َّمثؾَّ:
شؿا ًَّ
طبدالؽقريَّ،وسؿحةَّ،ودرسة؛َّوهلَّطبارةَّطـَّأرخبقؾَّ-
وكؿا َّا ختؾػت َّالروايات َّيف َّاسؿ َّهذه َّالجزيرة َّاختؾػت َّكذلؽ َّيفَّ
تحديدَّمققعفاَّومساحتفا؛َّفػلَّ(الؿقسقطةَّالقؿـقَّة) َّتؼعَّيفَّخطَّصقلََّّ92
درجةَّودائرة َّطرضََّّ 74َّ،20درجةَّ،وتبعدََّّ 200مقؾَّطـَّالساحؾَّالقؿـلَّ،
ويبؾغَّصقلَّالجزيرةَّطؾكَّامتدادَّمحقرَّالشرقَّوالغربََّّ 10مقًلًَّ،وطرضفاَّ
ًلً؛َّوتبؾغَّ
طـدَّإصرافَّحقاللََّّ9أمقالَّ،وتتَّسعَّيفَّالقسطَّحتكَّتصؾََّّ44مق َّ
مساحتفاَّحقاللََّّ7400مقؾَّمربعَّ-
ويفَّالبحثَّالذيَّيحؿؾَّطـقان(َّ :سؼطرىَّطربَّالتاريخ) َّالؿـشقر َّيفَّ
ًلًَّ،
ًلًَّ ،وأقصكَّاتساعَّلفاَّيفَّالقسطََّّ 40مق َّ
(مجؾةَّاإلكؾقؾ) َّأنَّ َّصقلفاََّّ 10مق َّ
وأكّفاَّتبعدَّكحقََّّ200مقؾَّطـَّالساحؾَّالعربلَّ،وَّ922مقًلًَّطـَّمديـةَّطدنَّ-
ويبؾغَّطددَّسؽاهناَّحسبَّتعدادَّ7512م-حقاللََّّ 14705كسؿةَّ ،ويفَّتعدادَّ
7511مَّحقاللََّّ 14090كسؿةَّ،ويفَّتعدادَّ7552مَّ-حقاللََّّ 10ألػَّكسؿةَّ-
(َّ) 7الـدوةَّالعالؿقةَّإولكَّحقلَّجزيرةَّسؼطرىَّصَّ،77الؿقسقطةَّالقؿـقةَّص-7955
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لؽـ َّالققم َّطدد َّسؽاهنا َّيزيد َّبأٓفَّ َّ ،وتعدَّ َّأحد َّالؿراكز َّالتجارية َّمـذَّ
العفقد َّالؼديؿةَّ ،وقد َّجاء َّذكرها َّيف َّالؿصادر َّالؽًلسقؽقة َّكؿركز َّتجاريَّ
م فؿَّيتبعَّدولةَّحضرمقتَّ،وهلَّتؿثؾَّحؾؼةَّوصؾَّبقـَّالفـدَّوالقؿـَّالؼديؿَّ
وشرقَّأفريؼقاَّ،كؿاَّأكّفا َّمحطةَّاسرتاحةَّتتققػَّفقفاَّالسػـَّقبؾَّأنَّتـطؾؼَّ
إلكَّالفـدَّ،وكاكتَّتـتجَّسؾعًاَّمرغقبةَّ،وهلَّأقربَّإلكَّالساحؾَّاإلفريؼلَّ
إ ّ
َّٓأكّفاَّلقسَّلفاَّأيةَّطًلقةَّأكثروبقلقجقةَّبلفريؼقاَّ(َّ-)7

 .3احلٗا ٚاالدتىاعَّٗ ٛألِن اجلعٖط:ٚ
جزيرة َّسؼطرى َّسؾسؾة َّجبؾقة َّومـحدرات َّوهضاب َّوسفقلَّ
وشقاصكء َّساحؾقةَّ ،وكؾ َّهذه َّالتشؽًلت َّالطبقعقة َّجعؾت َّسؽان َّهذهَّ
الجزيرة َّيتقزطقن َّهـاك؛ َّفلهؾ َّالرطل َّيؼطـقن َّغالبًا َّالجبال َّوالفضابَّ
والؿـحدراتَّوالسفقلَّ ،وأهؾَّالصقدَّيعقشقنَّطؾكَّالسقاحؾَّ،وهؽذاَّ ،كؾََّّ
بحسبَّمصدرَّمعقشتفَّالتلَّيؼتاتَّمـفاَّ-
والحقاةَّيفَّسؼطرىَّكاكتَّومازالتَّسفؾةَّصبقعقةَّ،يفَّالبقعَّوالشراءَّ،ويفَّ
العاداتَّوالتؼالقدَّ،ويفَّإفراحَّوإتراحَّ-وإذاَّتحدثـاَّطـَّالبقعَّوالشراءَّطـدَّ
أهؾ َّالجزيرة َّفؼد َّكان َّبالتبادل َّوالؿؼايضةَّ ،فصاحب َّالـخقؾ َّيشرتي َّبتؿرهَّ

(َّ)7مقجزَّالتاريخَّالسقاسلَّالؼديؿَّلجـقبَّشبفَّالجزيرةَّالعربقةَّ،أسؿفانَّسعقدَّالجروَّ،صَّ-722-724
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السؿـ َّوالغـؿ َّوالضلنَّ ،وأخر َّهؽذاَّ ،وكاكقا َّيعقشقن َّطؾك َّالؾحؿ َّوالؾبـَّ
والسؿـ َّوالتؿر َّوالسؿؽَّ ،ويؼتاتقن َّما َّتخرج َّإشجار َّوتـبت َّإرضَّ،
ومـفاَّ :أرجفؾ َّ(َّ ʾargahόLوهل َّكبتة َّصغقرة َّتخرج َّمـ َّإرض َّذاتَّ
جذور َّتمكؾَّ ،وهل َّمشبعة َّبالؿاء َّسفؾة َّآستخراج َّمـ َّإرض)ِ ،
َّصقػاطَّ
(َّ ṣīfɘṭوهل َّكبتة َّتخرج َّمـ َّإرض َّذات َّجذرَّ ،صعب َّاستخراجفا َّمـَّ
إرضَّ ،ولفا َّمقاسؿ َّمعقـة َّٓستخراجفا)َّ ،باصقع ََّّ ،baṭuʿومۺراحفَّ
ِ َّ ،meṧroḥoh
وحقراره ََّّ ،ḥērarahوجالس ََّّ ،gãlasوحدهق ََّّ،ḥedhò
ومۺحارهؿ َِّ ،miṧḥērhem
َّوريابف ََّّ ،riyãbhفؼؾم َّ(َّ -foqЇuʾوهذهَّ
إصـافَّالعشرةَّكؾفاَّكبتاتَّصغقرةَّذاتَّجذورَّتمكؾَّ ،وتعترب َّمصدرَّطقشَّ
إلك َّجاكب َّالؾبـ َّوالؾحؿ)َّ -ومؿا َّيستخرجقن َّمـ َّآشجارَّ :ﭼِـقرامفَّ
ِ ،ğĩrēmah
َّوريحاكف ََّّ ،reyḥãnəhوحابالف ََّّ ،ḥēbelehوحػال ََّّ-ḥfãl
(وهذهَّأصـافَّمؿاَّيؼتاتَّبفَّمـَّحبقبَّالشجرَّيفَّمقاسؿَّمعقـة)َّ،لذلؽَّتـدرَّ
تجؿعاهتؿَّيفَّمؽانَّواحدَّٕسبابَّمعقشقة َّتعتؿدَّيفَّالؿؼامَّإولَّطؾك َّتتبعَّ
مـابتَّإشجارَّوقطراتَّإمطارَّ-
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ومازال َّمقسؿ َّالؿطر َّ( ِ
صرب َّ(َّ ṣērebَّ ))7أهؿ َّفصقل َّالسـة َّطـدَّ

السؼطريقـ؛ َّ ّ
ٕنَّفقفَّتتؽاثر َّإغـامَّ،وفقفَّتتققػَّالرياحَّوتـزلَّإمطارَّ،وهقَّ
مقسؿَّالخقراتَّكؿاَّيصػقكفَّ-وبعدهَّيليتَّفصؾَّيسؿقكفَّ( ُد ُتء) َّ َّ،duteꜤ
وفقفَّتسؼط َّيفَّمـاصؼَّمختؾػةَّمـَّالجزيرةَّإمطارَّ،وهقَّأيضًاَّمقسؿَّالخقرَّ،
ويعترب َّمـ َّضؿـ َّفصؾ َّ( ِ
صرب) ََّّ ،ṣērebخاصة َّإذا َّلؿ َّتـؼطع َّبقـفؿاَّ
ِ
وهقَّمقسؿَّيعؼبَّ( ُد ُتء)ََّّduteꜤ
إمطارَّ -ثؿَّيليتَّفصؾَّ(ققاط) ََّّ،َّ qeyɘṭ
وفقف َّتبدأ َّإشجار َّبالجػاف َّويشتد َّالحرَّ ،ثؿ َّيليت َّفصؾ َّجـل َّالتؿر َّمـَّ
الـخقؾَّ،ويسؿقكفَّ(حرفَّ.خرف)َّḥarf/ẖarfأيَّ(الخريػ)َّ-
وتتقزع َّالجزيرة َّيف َّتؼسقؿفا َّالجغرايف َّإلك َّثًلث َّمـاصؼ َّأو َّمخالقػَّ
وهلَّ :الشرققةَّ ،والقسطكَّ ،والغربقةَّ ،وكؾ َّمـطؼة َّتتؿقز َّبؿقزات َّمـاخقةَّ
ومعقشقة َّمختؾػة َّطـ َّإخرىَّ ،فالشرققةَّ :تتؿقز َّبقفرة َّالؿقاهَّ ،وزراطةَّ
الـخقؾَّ ،وتربقة َّإغـام َّوإبؼار َّوالضلنَّ ،وزراطة َّالذرة َّ(بامبف)َّ ،كؿا َّأنَّ
مـاصؼ َّجبؾ َّحجفر َّمثؾ َّمـاصؼ َّالشرققةَّ ،والقسطكَّ :تتؿقز َّبؿـاخ َّباردَّ
ومعتدلَّ ،وكثرة َّالؿاءَّ ،ورطل َّإبؼارَّ ،وكثرة َّشجرة َّدم َّإخقيـَّ -وتتؿقزَّ
الغربقةَّ :وهل َّمـاصؼ َّتعاين َّمـ َّشح َّشديد َّيف َّالؿقاهَّ َّ ،تتؿقز َّبؽثرة َّإغـامَّ

)ََّّ(7حركةَّالصادَّمشقبةَّبالؽسرة-
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والضلنَّ ،وٓ َّيقجد َّفقفا َّزراطة َّلؾـخقؾ َّإ ّ
ٓ َّالشلء َّالؼؾقؾ َّيف َّ(قؾـسقة)َّ
و(دققسق)َّ ،وٓ َّرطل َّلألبؼارَّ ،وٓ َّشجرة َّدم َّإخقيـ َّالتل َّتشتفر َّهباَّ
الجزيرةَّ-
وأما َّأهؾ َّهذه َّالجزيرة َّفؿـفؿَّ :أهؾ َّالباديةَّ ،وأهؾ َّالحضر َّالذيـَّ
يسؽـقن َّالسقاحؾَّ ،ويعتؿدون َّطؾك َّما َّيصطادون َّمـ َّالبحرَّ ،ويعترب َّمـَّ
يجقدَّهذهَّالؿفـةَّأفضؾَّالـاسَّ -وكانَّالـاسَّيفَّمقاسؿَّالؼحطَّيـزلقنَّإلكَّ
السقاحؾَّ ،ويؿؽثقن َّطـد َّأقارهبؿَّ ،ويسؿقن َّذلؽ َّبؾفجتفؿ َّ(حضفرَّ
َّيػر َج َّاهلل َّطؾقفؿ َّوتليت َّإمطارَّ،
َّ ،)ḥaḍharفقعقشقن َّطؾك َّالصقد َّإلك َّأن ِّ
فقعقدون َّإلكَّالبقاديَّ-وكاكقاَّيصـعقنَّققاربَّصغقرةَّمـَّأطقادَّإشجارَّ،
ويربطقهنا َّبطريؼتفؿ َّالخاصةَّ ،ويصطادون َّهباَّ ،ويسؿقهنا َّبؾفجتفؿَّ
(رامش)َّ-كؿاَّيصـعقنَّأقػاصًاَّمـَّأطقادَّإشجارَّلًلصطقادَّهباَّيسؿقهناَّ
(قرقر)َّ ،وكان َّأهؾ َّالبادية َّيبِقعقن َّذلؽ َّطؾك َّالصقاديـ َّمؼابؾ َّحبقب َّمـَّ
َّ(مؼدل ِرهََّّ،)meqdērehأوَّكؼقدَّقؾقؾةَّجدًَّاَّ-وكانَّالصقادََّّٓ
الذرةَّيسؿقهنا َِّ
يبقع َّالسؿؽ َّبؾ َّيف ْبف َّلؾـاسَّ ،ويؽتػل َّببقع َّأصـاف َّيستخرجفا َّمـ َّالبحرَّ
يسؿقهناَّ(صدافَّ،أو َّقؿاشَّأو َّالؾملمَّ ،وۺَِّيراح)َّ ،وهذهَّالؿفـة َّتعد َّأهؿَّ
مصدر َّرزق َّٕهؾ َّسؼطرى َّإلك َّجاكب َّإغـام َّوالبؼر َّوالضلنَّ -ويتققػَّ
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أيامَّكؾَّفصؾَّ،وكانَّالؿ َف َر ُة َّيفَّ
آصطقادَّيفَّمقسؿَّالخريػَّ،ويفَّطددَّمـ َّ
َ
آصطقاد َّيعرفقن َّهذه َّإيام َّالتل َّٓ َّيؿؽـ َّآصطقاد َّفقفاَّ ،وهل َّبدايةَّ
دخقلَّكجقمَّمعقـةَّ،ويفَّفصؾَّالخريػَّبسببَّالرياحََّّ-
وطادةَّماَّ َُّيسؿقنَّأهؾَّالباديةَّ(سؼاصرى)َّ،وأصحابَّالباديةَّيسؿقنَّ
الحضر َّ(طرب)َّ ،و(السؼطري) َّبؾساهنؿ َّيليت َّلؿعـققـَّ :أحدهؿا َّلؾـسبةَّ،
وأخرَّبؿعـكَّالبدويَّوالؼرويَّ -وأهؾَّهذهَّالجزيرةََّّ,كؿاَّمضتَّاإلشارةَّ
َّ ,كاكقا َّيعتؿدون َّيف َّمعقشتفؿ َّطؾك َّالرطك َّوالبحر َّوزراطة َّالـخقؾ َّالتلَّ
يجـقن َّمـفا َّالتؿر َّالسؼطريَّ ،وزراطة َّكقع َّمـ َّالذرة َّيسؿقهنا َّبؾفجتفؿَّ
(باكبفَّأوَّبامبف)َّ،ففذهَّإصـافَّأكػةَّالذكرَّتعتربَّمصدرَّالؿعقشةَّيفَّجزيرةَّ
سؼطرىَّ-كؾَّذلؽَّجعؾَّالحقاةَّآجتؿاطقةَّيفَّهذهَّالجزيرةَّشبقفةَّبغقرهاَّ
مـَّحقاةَّالرطاةَّيفَّالجزيرةَّالعربقة َّالتلَّاطتؿدتَّطؾكَّالرطلَّ ،وكثرةَّالتـؼؾَّ
والرتحالَّبحثًا َّطـَّالؿاءَّوالؿلوىَّوالعشبَّ ،وتتبعَّقطراتَّالؿطرَّ،وطدمَّ
وإذاَّتتبعت َّالحقاةَّآجتؿاطقةَّ
َ َّ
آهتؿامَّبالجاكبَّالعؿراينَّوالحقاةَّالؿاديةَّ -
يف َّجزيرة َّالعرب َّوقاركتفا َّبالحقاة َّآجتؿاطقة َّيف َّجزيرة َّسؼطرى َّقديؿًاَّ
لقجدتَّأوجفَّالشبفَّبقـفؿاَّواضحةَّجدًَّاَّ-
َ
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ومـ َّالعادات َّالتل َّأو ّد َّاإلشارة َّإلقفا َّيف َّهذه َّالـبذة َّبعض َّإطرافَّ
والســ َّالتل َّسادت َّوتعارف َّطؾقفا َّأهؾ َّالجزيرة َّيف َّالرطلَّ ،ومـفا َّصريؼةَّ
تـؿقة َّإغـام َّوالحػاظ َّطؾقفا َّمـ َّالتؾػ َّوالؿقت َّأثـاء َّالؼحط َّواكؼطاعَّ
إمطارَّ ،فلول َّما َّيؼقمقن َّبف َّهق َّمـع َّمباشرة َّالتقس َّلألغـام َّإ ّ
ٓ َّيف َّمقاسؿَّ
محددةَّلديفؿَّ ،فققصلَّإب َّابـفَّبؿقاسؿَّمعقـة َّلؾؿباشرةَّ-كؿاَّأكّفََّّٓيؿؽـَّ
أنَّترضعَّإغـامَّصغارهاَّإ ّ
ومـَّثؿ َّتػطؿَّطـفاَّوتؿـعَّمـَّ
َّّ
ٓ َّيفَّفرتةَّمحددةَّ ،
إرتضاطفاَّ -وطـدما َّيريدون َّالتـؼؾ َّوالرتحال َّبحثا َّطـ َّالعشب َّوالؿلوىَّ،
فنكّفؿ َّيرسؾقن َّشخصا َّلًلستطًلع َّوالـظر َّوالبحث َّطـ َّالؿؽان َّالؿـاسبَّ،
فنذاَّوجدَّمؽاكاَّأطجبَّبفَّطادَّإلكَّالؼبقؾةَّالتلَّلفاَّالسقادةَّطؾكَّهذاَّالؿؽانَّ،
واستلذنَّمـفؿ َّلؾـزولَّفقفَّ،فنذاَّأذكقا َّلفَّكزلَّبفَّ ،وإن َّلؿَّيلذكقا َّلف َّلؿَّيـزلَّ،
ويسؿك َّذلؽ َّطـدهؿ َّ(شخقؾققه) َّ(َّ šẖĩlyohأيَّ :صؾب َّاإلذن َّأوَّ
آستئذان)َّ ،والذيَّسبؼَّذلؽَّيسؿكَّ(خطﱝط ََّّ )ẖaṭeṭأي(َّ:البحثَّطـَّ
الؿرطكَّالؿـاسب)َّ-وقدَّكاكتَّلفؿَّيفَّتراثفؿَّالرطقيَّطاداهتؿَّوســفؿَّ،مـفاَّ
أكــفؿ َّيف َّمقسؿ َّالؼحطَّ ،تعارفقا َّطؾك َّأكـَّـف َّٓ َّيؿؽـ َّلألغـام َّأن َّتؾدَّ ،ومـَّ
ولدتَّيذبحَّصغارهاَّلؾحػاظَّطؾقفاَّمـَّالؿقتَّحسبَّأطراففؿَّ،ويسؿقنَّ
إغـامَّالتلَّتؾدَّيفَّأوقاتَّالجدبَّوالؼحطَّ(معبقضقهَّ(َّ)َّ moʿbiḍohأيَّ:
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تعدت)َّ -وطـدما َّيشتد َّطؾقفؿ َّالؼحط َّيتضرطقن َّإلك َّاهلل َّويتقسؾقن َّإلقفَّ
بإغـامَّ ،ويدطقن َّاهلل َّلعؾفؿ َّيؿطرون َّبسببفاَّ ،ويسؿَّقن َّذلؽ َّ(ماصالِبَّ
َّ،)maṣēlebويؽقنَّذلؽَّيفَّمرحؾتقـَّ :الؿرحؾةَّإولك َّيسؿَّقهناَّ(شعػارهَّ
َّ šaʿfarehأيَّ:آستغػار)َّ ،وفقفاَّيسللقن َّاهللَّالؿغػرةَّوالعػقَّوالؿسامحةَّ
لؿا َّجرى َّمـفؿ َّتجاه َّأكػسفؿ َّوتجاه َّأغـامفؿَّ ،فقجؿعقن َّأغـامفؿ َّيف َّمؽانَّ
واحدَّ ،فقدطق َّأحدهؿ َّوأخرون َّيم َِّّمـقنَّ ،ثؿ َّأخر َّوالباققن َّيم َِّّمـقنَّ،
فق ُسـ ََّّ fosonأيَّ :الطؾب)َّ
وهؽذاَّ -ويف َّالؿرحؾة َّالثاكقة َّالتل َّيسؿَّقهنا َّ( ُ
يدطقن َّاهلل َّويتقسؾقن َّإلقف َّبلغـامفؿ َّبلن َّيـزل َّطؾقفؿ َّالؿطر َّمـ َّالسؿاءَّ،
ومـَّطاداهتؿَّأن َّلفؿ َّيفَّذبائحفؿَّســًاَّ
َّّ
ويسقرونَّفقفاَّمثؾَّالطريؼةَّإولكَّ -
وصرائؼ َّمـفاَّ :طـد َّذبح َّالتقس(َّ )7يذبحقن َّمعف َّغـؿة َّأو َّغـؿتقـَّ ،ويدطقنَّ
الؼبقؾة َّلحضقر َّالذبحَّ ،ويسؿقن َّذلؽ َّ(شادابف ََّّ šadabehأيَّ :اإلتقان َّإلكَّ
القلقؿةَّأوَّالذبقحة)ََّّ-
كؿاَّأكّفؿَّيحافظقنَّطؾكَّالغطاءَّالـبايتَّيفَّأماكـفؿَّ،فًلَّيرطقنَّفقفاَّفرتةَّ
صقيؾةَّ ،بؾَّيؼسؿقنَّالققتَّإلكَّمرحؾتقـَّ:مرحؾةَّ(مرققة)َّطـدماَّيؽقكقنَّيفَّ
َّ(مزهقروه) ََّّ mezheruhطـدما َّيؽقكقن َّيفَّ
الؿرتػعاتَّ ،ومرحؾة
ُ
(َّ )7التقس َّيف َّطرف َّالسؼطرى َّهقَّ :ذكر َّالغـؿَّ ،و ُكبشَّ :ذكر َّالضلنَّ ،وهذا َّالعرف َّيستخدم َّيف َّسؼطرى َّوالؿفرةَّ
والشحر(الشحر ّية)َّوالحجريةَّيفَّمحافظةَّتعز-
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الؿـخػضات َّوالسفقلَّ ،وهؽذا َّيؼضقن َّحقاهتؿ َّلؾحػاظ َّطؾك َّالؿرطك َّمـَّ
اكؼراضَّالغطاءَّالـبايتََّّ-
أما َّالؿـاسبات؛ َّ ّ
فنن َّلفؿ َّمـاسب ًة َّواحدة َّتسؿك َّ(ضايافف) َّḍɘyɘfeh
وهل َّكقطانَّ :ضايافف َّدطاﭼـف ََّّ ḍɘyɘfehَّ daʿɘǧehوهل َّضقافة َّالزواجَّ،
َّدطقج ََّّ :َّ ḍɘyɘfeh da Ꜥugوهل َّضقافة َّالختان؛ َّحقث َّتعدّ َّ
وضايافف ُ
مـاسبة َّالختان َّيف َّالؼبائؾ َّالسؼطرية َّمـاسبة َّطظقؿةَّ ،وهل َّأطؾك َّوأطظؿَّ
الؿـاسباتَّ،فػقفاَّيبذلقن َّالغاللَّوالـػقسَّ،ويتـافسقنَّويتبارزونَّويتفاجقنَّ
ويتػاخرونَّ ،ويتباهقن َّبعددهؿ َّوطتادهؿَّ ،ويذبحقن َّبًل َّطدد َّوٓ َّحسابَّ،
وفقفاَّتققدَّالـارَّ،ويخصصقنَّمساحةَّمعقـةَّلؾختانَّ،وهذهَّالؿساحةَّيسؿقهناَّ
(مقدان ََّّ ،)miydanوكؾ َّقبقؾة َّٓ َّبد َّأن َّتؿتؾؽ َّالؿقدان َّضؿـ َّحقازهتاَّ
وإرض َّالتل َّتؿؾؽفاَّ ،فقجتؿعقن َّحقل َّهذا َّالؿقدان َّقائؿقـَّ ،ومشؽؾقـَّ
حؾؼةَّدائريةَّ،فقؾعبقنَّمثـكَّمثـكَّ(اثـقـَّاثـقـ)َّ ،ويتؼافزونَّ،ويدورونَّداخؾَّ
الؿقدانَّ ،ويتبارزون َّبالؼصائدَّ ،مـ َّقبؾ َّصًلة َّالؿغرب َّوبعدها َّإلك َّصؾقعَّ
الػجرَّ-والشخصَّأوَّإشخاصَّالذيـَّ ُي ْخ َت ُـقنَّ،يخصصَّلؽؾَّواحدَّمـفؿَّ
شخصَّيًلطبفَّويتؼافزَّمعفَّإلكَّالػجرَّ،ثؿَّيؼدمفَّإلكَّالشخصَّالذيَّيختـفَّ،
ويسؿقنَّالشخصَّالذيَّ ُي ْختَـَّ( ُم ْخ ُت ْـ ََّّ-)moẖtonوالشخصَّالذيَّ َي ْختِـَّ
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يسؿكَّ(مازا ِ
دهرََّّ،)mazɘdherويسؿقنَّالؿقضعَّالذيَّ ُي ْخت َُـَّفقفَّ(مسؽقدُ هَّ
(َّ)meskidohوهلَّ:حجرة َّصغقرةَّمستقية َّيجؾس َّطؾقفا َّالشخص َّالذيَّ
ُي ْختـ)َّ ،وبعد َّأن َّ ُي ْخت ََـ َّيـزطف َّشخص َّآخرَّ ،ويسؿك َّذلؽ َّۺارح ََّّṧēreḥ
(وهقَ َّ :ك ْت ُع ُف َّمـ َّالجؾقس َّلؾؼقام َّبسرطة َّفائؼة َّوبحذر َّدققؼ َّبعد َّأن َّيـتفلَّ
مازادهرَّمـَّالختان)َّ-أمَّاَّضقافةَّالزوجةَّففلَّمثؾَّضقافةَّالرجؾَّإ ّ
َّٓأ ّكفَّيغؾبَّ
ّ
يفَّحقـَّأن َّضقافةَّ
فقفاَّكقعَّمـَّالػـَّالـثريَّأوَّماَّيسؿقكفَّ(تـاتِرََّّ ،)tanɘter
الرجؾَّيغؾبَّفقفاَّالؼصائدَّالتلَّيسؿقهناَّ(قصايدََّّ-)qṣāyad
 .4احملهٗات الجالخ (الػكططٖ ،ٛاملّطٖ ،ٛالؿخطٖ:)ٛ
حافظت َّهذه َّالؿحؽقات َّ(السؼطرية َّوالؿفرية َّوالشحر ّية) َّطؾك َّكثقرَّ
مـ َّإصقات َّوالؿػردات َّوبـاء َّالجؿؾ َّوأسالقبفا َّمـ َّالعربقة َّالؼديؿةَّ-
فالسؼطرية َّتتؿتع َّبؾفجات َّداخؾقة َّولؽـفا َّلؿ َّتػتؼد َّسقادهتاَّ ،ففل َّالؾغةَّ
وبداخؾفاَّلفجاتَّ،وهلَّتؿتؾؽَّكقاكًاَّطامًاَّيجعؾفاَّلغةَّ،فثباهتاَّواستؼرارهاَّ
طؾك َّكظام َّمعقـَّ ،ثؿ َّتعدد َّالؿحؽقات َّفقفا َّيجعؾفا َّلغة َّباققة َّمـ َّالعربقةَّ
الجـقبقة َّالؼديؿة َّأو َّمـ َّالؿحؽقات َّالقؿـقة َّالؼديؿة(َّ ،)7والبحث َّيف َّهذهَّ
الؿحؽقاتَّالعربقةَّالحديثةَّ ُيظفرَّأكّفاَّترجعَّيفَّأكثرَّإحقانَّإلكَّالؿحؽقاتَّ
العربقة َّالؼديؿةَّ،وهقَّماَّيخالػَّماَّذهبَّإلقفَّبعضَّالباحثقـَّإجاكبَّبلكّفاَّ
(ََّّ)7فصقلَّيفَّفؼفَّالعربقةَّ،رمضانَّطبدَّالتقابَّ،صَّ-14
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َّتؽقن َّمع َّالؿفريةَّ
لغة َّمستؼؾة َّطـ َّالعربقة َّالجـقبقة َّوالسامقة َّإُمَّ ،وأهنا ّ
والشحر ّية َّوالحرسقسقة َّوالبطحرية َّمجؿقطة َّلغقية َّمستؼؾةَّ ،وهذا َّلقسَّ
صحقحًا َّمـ َّطدة َّجقاكب َّأهؿفاَّ :أصقات َّومػردات َّهذه َّالؿحؽقاتَّ
الثًلث َّ(السؼطرية َّوالؿفرية َّوالشحر ّية) َّتتؼارب َّمع َّالعربقة َّالجـقبقةَّ
الؼديؿةَّيفَّإصقاتَّوإبـقةَّ،وماَّأشارتَّإلقفَّالباحثةَّسقؿقنَّكؾقدَّسقـقؾَّ
ّ
الجـقبقةَّوآفاقفا)َّ،بلن َّمػرداتَّهذهَّ
يفَّبحثفاَّالؿقسقمَّبـ(لفجاتَّالعربقة َّ
أمر َّيحتاجَّإلكَّ
الؿحؽقاتَّبعقدةَّطـَّالعربقة َّالجـقبقةَّوطـَّالؾغات َّالسامقة َّ ٌ
مراجعةَّ-فؿػرداتَّهذهَّالؿحؽقاتَّالثًلثَّلقستَّبعقدةَّطـَّالعربقةَّالػصحكَّ
والعربقة َّالجـقبقةَّالؼديؿةَّوالؾغات َّالسامقةَّكؿاَّذكرتَّالباحثةَّ،ولؽـَّالعزلةَّ
هل َّالتل َّجعؾت َّهذه َّالؿحؽقات َّمستعجؿةَّ ،وطـ َّذلؽ َّقال َّجقاد َّطؾل َّيفَّ
كتابف”َّ :ذكرَّ(الطربي)َّيفَّتػسقرهَّ:كاكتَّالعربَّوإنَّجؿعَّجؿقعفاَّاسؿَّأهنؿَّ
طربَّ ،أهنؿ َّمختؾػق َّإلسـ َّبالبقان َّمتبايـق َّالؿـطؼ َّوالؽًلم“َّ -وأن َّألسـتفؿَّ
كاكتَّكثقرةَّكثرةَّي ُعجزَّطـَّإحصائفاَّ-وقدَّذكرَّغقرهَّمثؾَّذلؽَّ،ذكرَّأنَّلغاتَّ
العربَّكاكتَّمتبايـةَّ،وأنَّبعضفاَّكاكتَّبعقدةَّب ُعد ًاَّكبقر ًاَّطـَّطربقتـاَّ،كإلسـةَّ
العربقة َّالجـقبقةَّومـفاَّالحؿقريةَّ-قالَّ(ابـَّجـل)”َّ:وبعدَّفؾسـاَّكشؽَّيفَّب ُعدَّ
لغةَّحؿقرَّوكحقهاَّطـَّلغةَّبـلَّكزار“َّ،وقالَّ(أبقَّطؿروَّبـَّالعًلء)”َّ :ماَّلسانَّ
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حؿقرَّبؾساكـاَّوَّٓلغتفؿَّبؾغتـا“َّ(َّ،)7وهذاَّماَّيدلؾَّطؾكَّأنَّالعربَّكاكقاَّمختؾػلَّ
إلسـَّ ،ولؽـَّهذاَّآختًلفََّّٓيجعؾفؿََّّٓيتػؼقنَّيفَّإغؾبَّ ،بؾَّالعؽسَّ
ّ
فننَّالؿحؽقاتَّالثًلثَّالققمَّبؿاَّتؿتؾؽفَّمـَّكظامَّلغقيَّمفؿَّوثريَّيجعؾفاَّيفَّ
سؾؿ َّالؾسان َّالعربلَّ ،ففل َّتؿتؾؽ َّأربعة َّمستقيات َّجديرة َّبالدراسة َّوالبحثَّ
(الؿستقى َّالصقيت َّوالصريف َّوالرتكقبل َّوالدٓلل)َّ ،وهل َّتتشابف َّمع َّالؾغاتَّ
الجزرية َّيف َّالـظام َّالصقيت َّوالصريف َّيف َّكثقر َّمـ َّالؿػرداتَّ ،وتحتقي َّهذهَّ
الؿحؽقات َّ(الؿفرية َّوالسؼطرية َّوالشحر ّية) َّطؾك َّإصقات َّالؿـدثرة َّمـَّ
العربقة َّالػصحك َّإ ّ
ٓ َّما َّحػظتف َّلـا َّالـؼقش َّالقؿـقة َّالؼديؿةَّ ،وبعض َّالؽتبَّ
والؿراجعَّالعربقة َّوإجـبقةَّ(الؿؼاركة)َّواتػاقفاَّمعَّبعضَّالؿحؽقاتَّالقؿـقةَّ
ّ
دٓلةَّقاصعةَّطؾكَّأنَّهذهَّ
الؿستعؿؾةَّالققمَّوالؿحؽقاتَّالعربقةَّ-كؾَّذلؽَّيدلَّ
الؿحؽقات َّطربقة َّقديؿةَّ ،ففل َّورث َّوكـز َّحل َّلؾعربقة َّالجـقبقةَّ ،والؿحؽقةَّ
السؼطرية َّتتػؼ َّيف َّ َّجؾ َّمػرداهتا َّمع َّ َّالؿفرية َّوالشحريةَّ ،وغالبقة َّمػرداهتاَّ
الؾػظقةَّمـَّالؿحؽقة َّالشحر ّيةَّ،تؾقفاَّالؿفريةَّ ،ثؿَّالؿحؽقة َّالحضرمقةَّ ،وإلكَّ
هذاَّذهبَّصاحبَّكتابَّ(مـَّلفجاتَّمفرةَّوآداهبا)َّ،وماَّجعؾَّالباحثَّيرجحَّ
هذاَّالرأىَّماَّيقجدَّبقـَّالسؼطرية َّوالؿفرية َّوالشحر ّية َّمـَّوشائجَّالصؾةَّمـَّ

(ََّّ) 7الؿػصؾَّيفَّتاريخَّالعربَّقبؾَّاإلسًلمَّ،جقادَّطؾلَّ،جَّ،2صَّ،7990سرَّصـاطةَّاإلطرابَّ،ابـَّجـلَّ،جَّ،7ص-245
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جقاكب َّطدةَّ ،إن َّشئت َّمـ َّحقث َّالؾغةَّ ،وإن َّشئت َّمـ َّحقث َّالـسبَّ ،وإنَّ
شئتَّالجاكبَّآجتؿاطلَّ،وإنَّشئتَّالجاكبَّالؿـاخلَّخاصةَّبقـَّ(سؼطرىَّ،
وضػار)َّ -فؿـَّحقثَّالـسب َّتـحدرَّأغؾب َّقبائؾَّسؼطرىَّمـَّجزيرةَّالعربَّ،
وخاصة َّ(ضػار َّوالؿفرة َّوحضرمقت)َّ ،فجؾ َّقبائؾفا َّيؿـقة َّبًل َّمـازع َّفـَّ
(طؾؿفلَّ -جزلفل َّقؿفرَّ -مقلِؽَّ -حرسقَّ -ۺ ّوعَّ -ۺزهبلَّ -بـَّ
صعريَّ-صقػلَّ-بـَّخردهََّّ-بالؼطفـ)َّكؾفاَّذاتَّأصؾَّطربلَّيؿـلَّإ ّ
َّٓماَّكدرََّّ-
أمَّاَّمـَّحقثَّالعاداتَّوالتؼالقدَّففل َّمتؼاربةَّمتشاهبةَّ،كلسالقبَّالرطلَّ،
والحقاة َّالؿعقشقةَّ ،والؿؾبس َّوالؿلكؾَّ ،وبعض َّالؿـاسبات َّكختان َّالغؾؿانَّ،
واتخاذَّمؽانَّمعؾقمَّتختـَّفقفَّالؼبقؾةَّأوَّمجؿقطةَّقبائؾَّ-وماَّذكرهَّإستاذَّطؾلَّ
بـَّمحسـَّآلَّحػقظ َّخقرَّدلقؾَّطؾكَّذلؽَّ ،حقث َّ ّ
أن َّالحقاةَّأوَّسؾقكَّاإلكسانَّ
الريػل َّالجبؾل َّيف َّكؾ َّمـ َّضػار َّوسؼطرى َّمتشابف،فغالبًا َّما َّكاكت َّتـصبَّ
اهتؿاماهتؿ َّطؾك َّأمقر َّروتقـقة َّمحدودةَّ َّٓ ،تتعدى َّرطل َّالؿاشقة َّ(إبؾَّ ،غـؿَّ
ضلنَّ،بؼر)َّ ،أوَّالعؿؾَّيفَّإقامةَّأوَّتحسقـَّبقتَّأوَّملوىَّحققاكاتَّ،أوَّالعؿؾَّ
يفَّآصطقادَّ-هذهَّهلَّالحقاةَّالبدويةَّيفَّسؼطرىَّوالؿفرةَّوالشحرََّّ-
وأ ّما َّمـ َّحقث َّالؿـاخ َّالطبقعل؛ َّفؿـاخ َّسؼطرى َّيتشابف َّكثقر ًا َّمع َّمـاخَّ
جبالَّضػارَّمـَّحقثَّالغطاءَّالـبايتَّوالجبالَّوالسفقلَّومقسؿَّهطقلَّإمطارَّ،
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كؾَّهذاَّجعؾَّصبقعةَّاإلكسانَّيفَّكؾَّمـَّسؼطرىَّوضػارَّقريبةَّالشبفَّإلكَّحدَّ
كبقرَّ ،وخصقصًا َّيف َّمـاصؼ َّالريػ َّوالباديةَّ ،كؿا َّكجد َّصاحب َّكتاب َّ(مـَّ
لفجات َّمفرة َّوآداهبا) َّيؼارن َّالؿحؽقة َّالسؼطرية َّبؾفجات َّساحؾقة َّكؼشـَّ
والؿؽًل َّوغقرها(َّ -)7وطؿقمًا ّ
َّفنن َّالؿحؽقات َّالثًلث َّ(السسؼطرية َّوالؿفريةَّ
والشحر ّية) َّتتشابف َّيف َّأكثر َّالؿػردات َّوالصقغ َّوالرتاكقبَّ -وقد َّاختؾػت َّآراءَّ
الباحثقـَّحقلَّمققعَّهذهَّالؿحؽقاتَّ،فؿـفؿَّمـَّيعتربها ٍ
َّلغاتَّقائؿةَّبذاهتاَّوَّٓ
ترتبطَّبليةَّلغةَّطربقةَّجـقبقةَّ-وهذاَّأحدَّققلقـَّلبتـرَّ،والؼقلَّالثاينَّيؼقلَّفقف ّ
َّإنَّ
السؼطرية َّوالشحر ّية َّاشتؼتاَّمـَّالؿفريةَّ ،معَّاستبعادهاَّمـَّمجؿقطةَّالؾغاتَّ
القؿـقة َّالؼديؿةَّ ،ولؽـ َّالباحث َّيختؾػ َّمع َّهذا َّالرأي َّالؼائؾ َّ ّ
بلن َّهذهَّ
الؿحؽقاتَّلقستَّامتدادًَّاَّلؾغاتَّيؿـقَّةَّقديؿةَّلسببقـَّهؿاَّ:
َّٓ :أصقات َّومػردات َّالؿشرتك َّالسامل َّأغؾبقتفا َّمقجقدة َّيفَّ
أو ًَّ
الؿحؽقات َّالثًلثَّ ،وهل َّتؿتؾؽ َّالعدد َّإكرب َّبالـسبة َّلؾغات َّالسامقة َّطداَّ
الؾغة َّالعربقة َّالػصحكَّوالعربقة َّالجـقبقةَّالؾتقـَّتتػؼَّمعفؿاَّهذهَّالؿحؽقاتَّ
الثًلثَّ،ولؽَّأنَّتـظرَّيفَّالؿػرداتَّأتقةَّالتلَّتستخدمَّيفَّالؿعجؿَّالسؼطريَّ
(ر ِك َب)َّ ،إِ ْر ِهـ ََّّʾerhen
مـفاَّ :سابء َّ(َّ sēbeʾأرتحؾ) َُّركُ ب ََّ َّ rokob

(ََّّ) 7مـَّلفجاتَّمفرةَّوآداهباَّ،طؾلَّبـَّمحسـَّآلَّحػقظَّ،صَّ-742َّ-747
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(ر َه َـ)َّ،راقءَّ(َّreqeʾأكتؼؾَّإلكَّالؿرتػعات)َّ،مؼطارهَّ(َّmeqṭɘrehمقضعَّ
َ
الـار)َّ،شا ِدن َّ(َّ šedenسؼؿ)َّ،ۺوم ( ṧuwmباع)َّ،وإنَّأتتَّهذهَّالؾػظةَّ
يف َّلغة َّسبل َّبؿعـك َّيشرتيَّ ،ۺ ُو ُكػ َّ(َّ ṧonofابتعدَّ .جاكب)َّ ،رحؿؽَّ
(رحؿت)(َّ َّ ،)7ولقس َّهذا َّمـ َّباب َّالحصر َّبؾ ّ
َّإن َّجؾ َّالؿعجؿَّ
َّ rḥamk
َ
الشحري َّيتؼاربَّ ،مـَّالعربقة َّالػصحك َّ(لغة َّالؼرآن)َّ
ّ َّ
السؼطريَّوالؿفريَّو
والعربقةَّالجـقبقةَّ-ويفَّكؼشَّحقرانَّ(نَّفَّشَّهَّديَّحَّمَّرَّتَّديَّبَّنَّهَّلَّهَّ
ا َّد َّي َّن َّت َّب َّع َّل َّهـ)َّ ،ومعـاه َّكؿا َّذكر َّالدكتقر َّرمزي َّبعؾبؽل”َّ :كػسَّ
(ضريحَّ ،كصب َّتذكاري) َّخؿرت َّ(ح َّ= َّخ) َّالذي َّبـاه َّلفا َّأذيـة َّ(د َّ= َّذ)َّ
بعؾفا“(َّ-)4
وإذاَّكظركاَّإلكَّهذهَّإلػاظَّالقاردةَّيفَّهذاَّالـؼشَّمؼاركةَّبالسؼطريَّ
كجد َّأهنا َّتتؼارب َّمع َّهذه َّالؿحؽقةُ َّ :كفا ْفش َّبؿعـك َّ(كػسف) َّفحدث َّتؼديؿَّ
وتلخقرَّ،دهَّ ،دشَّ(الذي)َّ،باطؾَّ.بعؾفلََّّباطؾََّّ:بؿعـكَّتزوجَّ،وَّبعؾفلَّ:
هذاَّالؾػظَّيليتَّلؿعـكَّ(ربََّّ،لػظَّالجًللةَّ،والزوجََّّ،والجـَّ)َّ-وكؿاَّيؼقلَّ
ِ
َّزوجؽ؟ِ َّ -و ْيداكَّ
السؼاصرة َّطـد َّالسمالُ َّ :هقء َّديت َّب ْعؾِ ِفل؟َّ :بؿعـك َّأيـ
وطؾفل َّ(وهق َّأسؾقب َّلتسخط) َّأي(َّ :يا َّإبؾقسَّ .شقطان)َّ -مـ َّحقثَّ

(ََّّ)7الؿعجؿَّالسبئلَّ،الػردَّبقستقنَّوآخرونَّ،صَّ-722َّ،720َّ،742َّ،771َّ،779َّ،779َّ،705
(ََّّ)4الؽتابةَّالعربقةَّوالسامقةَّ،رمزيَّبعؾبؽلَّ،صَّ-792َّ-792
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إصقاتَّ:حَّ=َّخَّ:خَّ=َّحََّّ،دَّ=َّذََّّ:دَّ=َّذَّ-واستخدامَّالؿحؽقةَّ:داكفَّ:هذاَّ،
برَّ:ابـ(َّ-)7
ثاكقًاّ :
َّإنَّأهؾَّسؼطرىَّوالؿفرةَّوالشحر ّيةَّهؿَّطربَّالجـقبَّ-
َّ

(ََّّ)7كػسفَّ،صَّ-729
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َّ
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َّ-7إصقاتَّالصَّامتةََّّ
ََّّ-مخارجَّإصقاتَّالصَّامتةَّوصػاهتاََّّ
َّ-4إصقاتَّالصَّائتةَّ(الحركات)َّ:
َّأََّّ-الحركاتَّالؼصقرةَّ
بََّّ-الحركاتَّالطَّقيؾة
جََّّ-اإلمالةََّّ
َّدََّّ-اإلبدالَّوالؼؾبَّ
هََّّ-اإلدغامَّوالؿؿاثؾةَّوالتَّرخقؿَّ
َّوَََّّّ-الؿؼاصعَّ
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َّ
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األصــٕات:
تتؽقَّنَّالؾغةَّالسؼطرية َّمـَّثًلثَّلفجاتَّرئقسةَّوهلَّالؾفجةَّالغربقةَّ
ـَّ
والؾفجة َّالقسطك َّوالؾفجة َّالشرققةَّ ،والؾغة َّالسؼطرية َّمثؾ َّ َّغقرها َّم ََّ
الؾغاتَّتحقيََّّأصقاتَّصامتةَّوأصقاتَّصائتةَّ(الحركات)َّ-
 .1األصٕات الضَّاوت:ٛ
السؼطرية َّلغةَّمحؽقة َّيفَّجزيرةَّسؼطرىَّوهلَّغقرَّمؽتقبةَّ ،وتستخدمَّ
ثؿاكقةَّوطشريـ َّصقتًا؛ َّهل(َّ:أَّبَّتَّجَّچَّڃ َّحَّخَّدَّرَّزَّسَّشَّۺ َّصَّطَّ
ضَّعَّغَّفَّقَّكَّلَّمَّنَّهـَّوَّي)(َّ،َّ )7مثؾَّالؿفريةَّوالشحر ّيةَّ-وتتػؼَّأصقاتَّ
الؿحؽقةَّ ،مقضقعَّالدراسةَّ ،غالبًاَّمعَّإصقات َّيفَّالؾغة َّالعربقة َّالػصحكَّ
ٓ ّ
يفَّالؿخرجَّوالصػةَّ،إ ّ
َّإن َّالسؼطرية َّٓتـطؼَّبإصقاتَّبقـَّإسـاكقةَّ(ثَّ،
ذَّ،ظ)َّ،وإكّؿاَّتستخدمَّإصقاتَّالؿجاورةَّلفاَّ(تَّ،دَّ،ضَّ،ط)َّفقؿاَّاتػؼتَّ
بف َّالؿحؽقة َّمـ َّإلػاظ َّمع َّالعربقة َّالػصحكَّ ،فاختػاء َّهذه َّإصقات َّمـَّ
الؿحؽقةَّضاهرةَّمـتشرةَّيفَّالؾغاتَّالسامقة(َّ-)4

(ََّّ )7اكظرَّ:لسؾقَّصَّ،70وقدَّجعؾَّلؾسؼطريةَّخؿسةَّوطشريـَّصقتًاَّ،ولؿَّيذكرَّالخاءَّ،والغقـَّ،وَّٓالصقتَّالذيَّأشركاَّإلقفَّ
بالرمز َّ(ۺ)َّ ،وٓ َّالقاء َّوالقاو َّ ،وقد َّجعؾ َّلؾزاي َّصقتقـَّ ،كذلؽ َّلؿ َّيذكر َّالجقؿ َّالؿعطشةَّ -اكظرَّ :مراد َّكامؾ َّيف َّكتابفَّ
(الؾفجاتَّالعربقةَّالحديثةَّيفَّالقؿـ)-
(ََّّ)4الؽتابةَّالعربقةَّوالسامقةَّ،رمزيَّبعؾبؽلَّ،ص-459َّ-452
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وهذهَّإصقاتَّالـَّ(َّ)41يفَّالؿحؽقة َّمـفاَّماَّهقَّمستعؿؾَّيفَّالعربقةَّ
الػصحكَّ،ومـفاَّماَّتتؿقَّزَّبفَّالؿحؽقة َّالسؼطريةَّ ،ومـفاَّماَّحافظتَّطؾقفَّمـَّ
العربقة َّالجـقبقة َّالؼديؿةَّ ،لغة َّالقؿـ َّالؼديؿَّ ،مثؾ(َّ :ۺ)َّ ،وهق َّما َّيعرفَّ
بالسقـَّالثالثةَّ ،كحقَّ :باۺر َّبؿعـك َّبشر ََّّ ،ومـفا َّصقتان َّتؿقزت َّهبؿا َّالؾغةَّ
السؼطرية َّوأخقاهتا َّطـ َّ َّالعربقة َّالػصحك َّالققم َّهؿا(َّ :چ َّڃ َّ)َّ ،أحدهؿاَّ
يخرجَّبقـَّالجقؿَّوالشقـ َّﭽََّّ ǧوآخرَّبقـَّالزايَّوالطاءَّ(ڃ ََّّ-) žيفَّحقـَّأنََّّ
الؿفرية َّتستخدم َّتسعة َّوطشريـ َّصقتًا َّوالشحر ّية َّكذلؽّ ،
َّٕن َّالؿفريةَّ
والشحر ّية َّتـطؼان َّإصقات َّإسـاكقة َّباإلضافة َّإلك َّالشقـ َّالجاكبقةَّ،
وصقت َّبقـ َّالزاي َّوالجقؿ َّالؿشقبة َّبالشقـ َّ(َّ )žالتل َّتتػؼ َّفقفا َّهذهَّ
الؿحؽقاتَّالثًلثةَّ-
رلاضج األصٕات الضَّاوتٔ ٛصفاتّا:
 .1اهلىع:) ʿ ( ٚ
لؾفؿزة َّيف َّالؿحؽقةَّ ،مقضقع َّالدراسةَّ ،صػتانَّ :إولكَّ :مـ َّالحـجرةَّ
اكػجاريةَّ ،وتخرجَّالثاكقةَّ:هقائقةَّأوَّجقفقةَّبعدَّطؿؾقةَّالشفقؼَّمعَّالزفقرَّ،وهلَّ
مػخؿةَّمعَّفتحَّالػؽقـَّ-
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الفؿزةَّالعاديةَّ :صقت َّحـجريَّمخرجفَّمـَّالحـجرةَّمرقؼَّ،وهقَّبقـَّ
الفؿس َّوالجفر َّكحقَّ :إكـْـضكء َّ(َّ ʾenḍeʾبؿعـكَّ :جعؾف َّطؾك َّالـار َّلقحؿكَّ،
وهق َّكقع َّمـ َّأكقاع َّالعًلج َّالسؼطري)َّ ،و َّأكشاَّ(َّ ʾakšaويؼصد َّبف َّكقع َّمـَّ
وح ْؿئِ ْفَّ
أكقاعَّإشجار)َّ،وأمتاَّ(َّ ʾamtaوهقَّأيضًاَّكقعَّمـَّأكقاعَّإشجار)َ َّ ،
(َّḥamʾihويؼصدَّبفَّالسؿـَّالبؾديَّمـَّإبؼارَّأوَّإغـام)َ َّ،أءدَّ(َّʾeʾedيد)َّ،
حـْ َل ْهَّ(َّḥanʾahهـا)َّْ ،ستَا ْءَُّ (َّstɑʾأ ُكؾ)َّتاءَّ(َّtḕʾأيَّ:ضلن)َّ-
َّ وتليتَّمػخؿةَّ:صقتَّحـجريَّيخرجَّبعدَّطؿؾقةَّالشفقؼَّمعَّالزفقرَّ،وهلَّمػخؿةَّ،وأكثرَّاستعؿا ً
ٓ َّلفذهَّالفؿزةَّالؿـطؼةَّالقسطكَّكحقُ َّ:ألََّّ:ʾol
بؿعـكَّ(ٓ)ُ َّ،إٔهََّّ ʾolʾahأيَّ:تعالكُ َّ،أ ْطربَّ(َّ ʾoʿrobغراب)َّ،آهللَّ:لػظَّ
الجًللةَّ،حقثَّأ ّكفَّيرقؼَّيفَّالؿـاصؼَّالشرققةَّغالبًاَّ،ويػخؿَّغالبًاَّيفَّالؿـاصؼَّ
الغربقةَّوالقسطكََّّ-
وتتبادل َّالفؿزة َّمع َّصقت َّالفاء َّيف َّالؿحؽقة َّالسؼطرية َّيف َّالؿـاصؼَّ
الثًلثَّ(الغربقةَّوالقسطكَّوالشرققة)َّ،ومـَّإمثؾةَّ:
آسؿ

الغربقَّة

الشَّرققَّة

القسطك

حجرة

ُه ْقبُـَََّّّhόbon

ْأبُـَََّّّʾubon

ُه ْقبُـََََّّّّhόbon

أكـت

هاتََََّّّّhat

أهـَََّّّʾahen

أهََََّّّّ.َّʾahهاتََّّhat

صريؼَّ

هقرمََّّhorom

أورمََّّʾorom

هقرمََّّhorom
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ُه قبـ َّ( َّ hόbonحركة َّالػتحة َّيف َّالفاء َّمػخؿة) َّ(حجرة)َّ ،ويفَّ
الشرققةَّيـطؼقنَّالفؿزةَّفقؼقلقنُ َّ:أ ُبـَّ(حجرة)َّ،هاتَّ(َّ hatأكت)َّ ،وأهـَّ
َّʾahenأيَّ(أكت)َّ،هاد((َّhɘdَّ)7يد)َ َّ،أ ِءدََّّʾeʾedأيَّ(يد)َّ،وهقرمََّّhorom
(صريؼ)َّ ،و َّأورمََّّ ʾoromأيَّصريؼَّ،فػلَّالشرققةَّيـطؼقنَّالفؿزةَّبد ً
ٓ َّمـَّ
الفاءَّيفَّالغربقةَّوالقسطكَّأحقاكًاَّ،ويفَّالـؼقشَّالعربقة َّالجـقبقةَّ(إبِـ)َّويفَّ
العربية َّ(إبـ) َّبؿعـك َّ(حجر) َّ(َّ ،)4وضاهرة َّاستخدام َّالفاء َّبد ً
ٓ َّمـ َّالفؿزةَّ
فت َّيف َّلغة َّالـؼقش َّالقؿـقة َّالؼديؿة(َّ ،)2كؿا َّجاء َّيف َّتراثـا َّالؾغقي َّطـدَّ
ُط ِر ْ
ّ
سقبقيفَّ(قطعَّاهللَّأديف)َّيريدَّيديفَّ،ثؿَّذكرَّبلن َّالفؿزةَّلقستَّبد ً
ٓ َّمـَّالقاءَّ
وإكّؿاَّهلَّلغة(َّ-)2وأهؾَّالؿـاصؼَّالغربقةَّوالقسطكَّالذيـَّيـطؼقنَّبالفؿزةَّها ًءَّ
يـطؼقهناَّهؿزةَّطـدَّالتصغقرَّفقؼقلقنَّ:
الغربقَّةَّوالقسطك
هق ُبـَََُّّّ ََََّّّّ,َّhόbonأبقكفََّّʾubūnoh

وهقرمَََُّّّ َََّّّ,َّhoromأورامفَََّّّʾorāmah
هاد(ُ ,َّhɘdَّ)9أدايف َّ ʾodayah
(َّ)7إشؿامَّالفاءَّإلكَّالؽسر
(Stephen D. Ricks, Lexicon of Inscriptional Qatabanian, P. 4َّ)4
(ََّّ)2اكظرَّ:ضقاهرَّلغقيةَّيفَّلغةَّالقؿـَّالؼديؿَّ،إبراهقؿَّالصؾقيَّ،صَّ-91
(ََّّ)2الؽتابَّجَّ،7صَّ-721
(َّ)9إشؿامَّالفاءَّإلكَّالؽسر
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(تصغقرَّحجرةَّأيَّحجقرة)َّ،بد ً
َّمـَّهق ُبـُ َّ،أودايفَّ
ٓ
ُأبقكفََّّ ʾubūnoh
ُ
ُ
ّ
كؿاَّأن َّأهؾ َّسؼطرىَّيبدلقنَّهاءَّ
(َّ ʾudɘyahتصغقرَّيد)َّبدلَّمـََّّهادَّ َّ -
(هؾ)َّيفَّالعربقة َّهؿزةَّفقؼقلقنُ َّ:ألَّتجدحقـَّتقنَََّّّʾol tegedeḥen ton
(هؾَّتلتقـا؟)َّبد ً
َّٓمـَّ(هؾ)َّ،وتليتَّبؿعـكَّأَّٔبحسبَّالسقاقَّوالؿققػَّ-
كؿا َّكًلحظ َّيف َّالشرققة َّأن َّآسؿ َّيليت َّمفؿقز َّالقسطَّ ،ويف َّالغربقةَّ
سفؾ َّهذه َّالفؿزة َّإلك َّألػ َّمد َّأو َّحركة َّمطقلة َّكؼقلـاَّ :حؿئفَّ
والقسطك َّ ُت ّ

(َّḥamʾihسؿـَّبؾدي)َّيفَّالشرققةَّ،ويفَّالغربقةَّيؼقلقنَّ:حايؿفََّّḥāymeh
(سؿـَّبؾدي)َّ،وأءدَّ(َّʾeʾedيد)َّيفَّالشرققةَّ،ويفَّالغربقةَّيؼقلقنَّ:هادََّّhɘd
(يد)َّ:
الشَّرقـقَّـة
الغربقَّةَّوالقسطك

حؿئفَََََََّّّّّّّḥamʾih
(سؿـَّبؾدي)
حايؿفَََّّّ َّḥāymeh
(سؿـَّبؾدي)

أءَّدََََّّّّ(َّʾeʾedيد)
هادََّّ(َّhɘdيد)

وقدَّتؽقنَّالفؿزةَّيفَّهنايةَّالؾػظةَّخػقػةََّّٓيػطـَّلفاَّإَّٓابـَّالؿحؽقةَّيفَّ
َّحطقء َّ(َّ ḥoṭoʾخطقئة) َّتاء َّ((َّ tɘʾَّ )7ضلن)َّ ،وهذا َّما َّكًلحظف َّيفَّ
ققلـاُ :

(َّ)7حركةَّالتاءَّمشؿقمةَّبالؽسرةَّ-
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الؿحؽقة َّمـَّتسفقؾَّلؾفؿزةَّيفَّالؿـاصؼَّالغربقةَّوالقسطكَّ،يفَّحقـَّمازالتَّ
الؿـاصؼَّالشرققةَّمحتػظةَّهبذهَّالفؿزةَّيفَّبدايةَّالؾػظةَّويفَّوسطفاَّويفَّهنايتفاَّ-
َّوالفؿزةَّيفَّالؿحؽقةَّالسؼطريةَّأ ّماَّأنَّتؽقنَّمتحركةَّبنحدىَّالحركاتَّ
الثًلثَّكحقَّ:هاتَّ(َّ hatأكت)َّ ،أوَّتؽقنَّساكـةَّبعدَّحركةَّكحقََّّ:تـاءََّّtɘʾ
(ضلن)َّ،أوَّتؽقنَّمتحركةَّبعدَّساكـَّكحقَّ:ح ْؿئفَّ(َّ ḥamʾihسؿـَّبؾدي)َّ،
َ
أوَّتسفؾَّ(تخػػ)َّإلكَّحركةَّكحقَّ :حايؿفَّ(َّ ḥāymehسؿـَّبؾدي)َّ،وهلَّ
َّّ
بذلؽَّتتػؼَّمعَّماَّذكرهَّالدكتقرَّطبدَّالقهابَّراوحَّمـَّ ّ
أنَّالفؿزةَّيفَّالؾفجاتَّ
العربقةَّ،أ ّما ّ
َّأنَّتؽقنَّمتحركةَّأوَّأهناَّساكـةَّأوَّأهناَّتسفؾَّإلكَّحركة(-)7
والؿحؽقة َّالسؼطرية َّتتشابف َّمع َّلغة َّالـؼقش َّالقؿـقة َّالؼديؿة َّيف َّقؾبَّ
الفؿزة َّهاءًَّ َّيف َّبعض َّالؿقاضع َّكحق(َّ :هـ َّن) َّأي َّ(أن) َّو(هـ َّن) َّأي َّ(إن)َّ
الشرصقةَّ-و(هـَّرق)َّو(ءَّرق)(َّ-)4وققلَّأمرىءَّالؼقسََّّ:
َّطـْدَ ََّر ْس ٍؿ ِ
َّدار ٍ
ّ
لَّ
سَّمـَّ ُم َعق َِّ
َّط َّْبـــ َرةٌَّ ُم ََّفــ َرا َقةٌَََََََّّّّّّّففؾ َ
وإن َِّشػــــائل َ
ويف َّلفجات َّإحؼاف َّكجد َّضؿقر َّالؿخاصب َّ(هـ َّت) َّ(َّ ،)2بد ً
ٓ َّمـَّ
(أكت)َّوماَّأقربَّالفؿزةَّمـَّالفاءَّ-

(ََّّ)7اكظرَّ:الصقتَّوالدٓلةَّ،طبدَّالقهابَّراوحَّ،صَّ-707َّ-51
(ََّّ)4ضقاهرَّلغقيةَّيفَّالقؿـَّالؼديؿَّ،إبراهقؿَّالصؾقيَّ،صَّ-91
(ََّّ)2العربقةَّالؼديؿةَّولفجاهتاَّ،طادلَّمريخ-
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وتؼػ َّالؾفجات َّالعربقة َّالؼديؿة َّمـ َّالفؿزة َّثًلثة َّمقاقػَّ :تحؼقؼفاَّ،
وحذففاَّمعَّالحػاظَّطؾكَّحركتفاَّ،وإبدالفاَّ-وماَّكريدَّأنَّكشقرَّإلقفَّهـاَّهقَّ
إبدالَّبعضَّالؼبائؾَّالعربقة َّالؼديؿةَّالفؿزةَّها ًء َّكالـؿادجَّأكػةَّالذكرَّ،وقدَّ
كسبت َّكتب َّالرتاث َّهذه َّالظاهرة َّالصقتقة َّإلك َّقبقؾة َّصلءَّ ،كؿا َّ ّ
أن َّبعضَّ
الؼبائؾَّالعربقة َّقديؿًاَّوحديثًاَّذهبت َّإلكَّتسفقؾَّالفؿزةَّ ،ومـفاَّلفجة َّمؽةَّ
َّسفؾتَّهذهَّالفؿزةَّ،فقؼقلقنَّيفَّبئرَّ-بقرَّ(َّ،)7أمَّاَّتؿقؿَّوماَّ
وطامةَّالحجازَّالتل ّ
جاورهاَّفنكــفاَّتثبتَّالفؿزةَّيفَّكًلمفاَّ ،ثؿَّأتتَّالؿحؽقاتَّالعامقةَّبعدهاَّ،
ّ
ولذلؽَّفنن َّالؿحؽقاتَّالعربقةَّ
فؿـفاَّماَّتركَّهذهَّالفؿزةَّ ،ومـفاَّماَّأثبتفاَّ ،
الؼديؿةَّوالحديثةَّلؿَّتؽـَّتتحدَّيفَّكطؼفاَّبالفؿزةَّ-
ّ
السامقةَّأن َّالبابؾقةَّوأشقريةَّ
وأضفرتَّالدراساتَّالحديثةَّيفَّالؾغات َّ
تركتاَّالفؿزةَّالتلَّبعدَّحركةَّ ،وطقضتاَّطـفاَّبؿدَّالحركةَّقبؾفاَّ،ويفَّالعربيةَّ
وأرامقة َّسؼطتَّالفؿزةَّيفَّغقرَّأول َّالؽؾؿةَّيف َّأغؾبَّإحقان َّ(َّ-)4وذهبَّ
رابقـ َّإلك ّ
َّأن َّقؾب َّالفؿزة َّها ًء َّلقس َّتطقر ًا َّصقتقًاَّ ،لؽـف َّتلثر َّبالؾغاتَّ
الؿجاورةَّ ،فإوجاريتقةَّيـطؼقنَّإنَّ:هاءَّ ،كؿاَّيـاضرَّ(أل)َّيفَّالعربقة َّ(هـ)َّ
يفَّالعربيةَّ ،وتتػؼ َّلفجةَّصلءَّمعَّالسامقةَّالشؿالقةَّيفَّهذاَّإمرَّ،وهقَّيرىَّ
(ََّّ)7فؼفَّالؾغاتَّالسامقةَّ،بروكؾؿانَّ،ص-27
(ََّّ)4فؼفَّالؾغاتَّالسامقةَّ،بروكؾؿانَّ،صَّ-27الؿدخؾَّإلكَّطؾؿَّالؾغةَّ،رمضانَّطبدَّالتقابَّ،ص-442َّ,442
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ّ
ّفَّمـَّالصعبَّأنَّكؼطعَّبلن َّتحقلَّالفؿزةَّهاءَّتغقرَّصقيتَّ،فنكّفََّّٓ
أيضًاَّأك
يقجدَّماَّيؿـعَّذلؽَّ،فنبدالَّالفؿزةَّها ًء َّمستساغَّصقتقًإَّ،كّفؿاَّمـَّمخرجَّ
صقيت َّواحد َّهق َّالحـجرةَّ ،كؿا َّأكّفؿا َّمفؿقسانَّ ،وسبب َّثؼؾ َّالفؿزة َّيفَّ
الـطؼَّيحدثَّتخػقػاَّبنبدالفاَّها ًَّءَّ(َّ-)7
جدول َّيقضح َّحالة َّالفؿزة َّبقـ َّاالؿحؽقة َّالسؼطرية َّ(يف َّالؿـاصؼ َّالغربقَّةَّ
والشَّرققَّةَّوالقسطك)َّ
العربقة

الغربقَّة

حجرة

هق ُبـ
hoben

يـــــــد هادََّّhɘd
أكــت

هاتَََّّّ

القسطك
ُهق ُبـَََّّّhoben
هادََََّّّّhɘdأوَّأءدََّّ
ʾeʾd
هاتََََّّّّhat

hat

الشَّرققَّة

الؿًلحظات

ٌأ ُبـَََّّّ

قؾبَّالفؿزةَّهاء

ʾobon
ََّأءدََََّّّّʾaʾed
أهـَََّّّ
ʾahen

 .2ب (:)b
صقت َّشػقي َّاكػجاري َّمجفقر َّمخرجف َّمـ َّبقـ َّالشػتقـ َّكحق َّققلَّ
السؼطريَّ :بـابف َّ(َّ bɘpehأب)ُ َّ ،ب ْق ْي ِف ْـ َّ(َّ poyhonاسؿ َّشجرة)َّ ،أ ْص ُب ْعَّ
ب َّ(َّ ʿoṭobدخؾ)َّ،حادبَّ
(َّ ʾeṣbόʿأصبع)َّ،هابف َّ(َّ habehهات ُ
)َّ،ط ْق ُص ْ
(ََّّ)7اكظرَّ:يفَّالؾساكقاتَّالعربقةَّالؿعاصرةَّ،خالدإسؿاطقؾَّحسانَّ،ص-702
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ٍ
َّحدب)ُ َّ ،أ ْط ُر ْبُ .أ ْغ ُر ْب ََّّʾoʿrob\ʾoġrob
(َّ ḥɘdebفًلة) َّ(مـ َّكؾ
(طض)َّ ،برك َّ(َّ bərkركبة)َّ ،كؾب ََّّkalb
َّض ُع ْب َّّ َّ ḍoʿob
(غراب)ُ ،
(كؾب)َّ،أسؾقبَّلؾتـابزَّ-
قصؿ ََّّ ʿoṣomأي َّطصب َّ(َّ ،َّ )7ويًلحظ َّيفَّ
وقد َّيؼؾب َّمقؿًا َّكحقُ :
َّط ُ
الؿحؽقة َّبعضَّإلػاظَّالؼؾقؾةَّيـطؼ َّفقفاَّالباء َّمؼابؾَّالػاءَّيفَّالعربقةَّ َّكحقَّ:
(طرف)َّ،طقيػَّ .غقيػِ َّ .طقفقفَّ
قربََّّ ʿórop
ۺابف ََّّ ṧepeh
ُ
ُ
(شػة)َّ،ط ُ
(َّʿóyof\ġóyof/ʿiyhofأيَّ:غاب)َّ-ويفَّبعضَّالؾغاتَّالسامقةَّتحقلتَّ
إلكَّفاءَّومـفاَّالعربقةَّ(َّ-)4
 .3ت (:)t
صقت َّأسـاين َّمرقؼ َّاكػجاري َّمخرجف َّمـ َّاتصال َّصرف َّالؾسانَّ
بلصقلَّالثـاياَّالعؾقاَّكحقَّققلَّالسؼطريُ َّ :تق ُمرَّ(َّ tōmorأيَّ:تؿر)ُ َّ،ت ْؿتِ ْق ُؾ ْفَّ
ت َّ((َّ twaletَّ )2أيَّ :كقع َّمـ َّأكقاع َّقص َّالشعرَّ
(َّ tomtilohحؽاية)ُ َّ ،تقال ِ ْ َّ

َّ(َّ.Leslau: soqoṭri lexicom, p. 40َّ)7
(َّ)4الؿدخؾَّإلكَّطؾؿَّالؾغةَّومـاهجَّالبحثَّالعؾؿلَّ،رمضانَّطبدَّالتقابَّ،ص-472َّ,472
(ََّّ)2تقالتََّّ: َّ twaletويؼصدَّهباَّقصَّشعرَّالرأسَّوإبؼاءَّبعضفَّيفَّمؼدمتفَّ،وبعضفؿَّيبؼلَّالشعرَّيفَّمؼدمةَّالرأسَّويفَّالقسطَّ،
وبعضفؿَّيبؼلَّيفَّمؼدمتفَّووسطفَّطؾكَّشؽؾ َّ قركقـَّ،ويسؿقنَّذلؽَّ(قرهـ)َّأيَّ(قرون)َّ،وهذاَّالـقعَّمـَّالحًلقةَّقدَّاكتفكَّ
مـَّالجزيرةَّ،ولعؾَّهذهَّالؾػظةَّمـَّإلػاظَّالتلَّتتػؼَّفقفاَّالؿحؽقةَّمعَّإلػاظَّالفـديةَّالتلَّيفَّالؿحؽقةَّالقؿـقةَّ-كؿاَّأوردَّ
طباسَّالسقسقةَّ،لػظةَّ(تالقَّ،تالف)َّبـػسَّالؿعـكَّالذيَّأشركاَّإلقفَّ،يفَّكتابفَّدراساتَّيفَّالؿحؽقةَّالقؿـقةَّ،صَّ-797

53

الفضن األٔه :الٍعاً الضٕت٘

خاص َّبالذكقر)ُ َّ ،ك ُت ْر َّ(َّ notorوهق َّكقع َّمـ َّالؽًلم َّالؿـظقم) َّيؿتتَّ
(َّyemtetيؾتع)َّ-
 .4ج (:)g
وهقصقتَّاكػجاريَّمجفقرَّمخرجفَّمـَّوسطَّالؾسانَّووسطَّالغارَّ،
اهؿ َّ(َّ gɘhamجاء َّيفَّ
َّج َ
َّجا َدح َّ(َّ gɘdaḥجاء)َ ،
كحقَّ :ققل َّالسؼطريَ :
الظفقرة)َّ،جابءَّ(َّ gɘbaʾصرفَّالشلء)َّأيَّ(الجبا)َّوهقَّسطحَّالبقتَّيفَّ
َّجع َّ(َّ guʿجقع)َّ ،مجفؿَّ
محؽقة َّسؽان َّبعض َّمـاصؼ َّالقؿـ َّالققمَّ ،و ُ
(َّ meghemاسؿ َّمؽان) َّأي َّمؽان َّلجؿع َّالغـؿ ََّّٓ ،جع َّ(َّ lagaʿكسر)َّ،
كجقمَّ(َّ nagumاسؿَّطؾؿ)َّ،كاجؿَّ(َّ nɘgemكجؿ)ُ َّ،فق ُلجَّ(َّ fologشؼ)َّ
أو َّفِ َؾج َُّ َّ feleg
قحج َّ( nuḥogلعب)ََّ ،هاجَّ
(شؼ)َّ ،طقج َّ(َّ ʿugرجؾ)ُ َّ ،ك ُ
(َّhɘgرجؾَّ)؛َّويتبادلَّمعَّالؼافَّكحقَّ:ققلػَُّ َّ-َّqolofجق ُلػََّّgolofأيَّ
(قشر)َّ ،ق َُّق ُرش ََّّ qorošأي َّ(قشر)َّ ،قـالػف َّٓباكف ََّّ qēlfeh lebenehأيَّ
(قشرةَّبقضاء)(َّ-)7

(ََّّ) 7سرَّصـاطةَّاإلطرابَّ،ابـَّجـلَّ،واكظرَّ:الصقتَّوالدٓلةَّ،طبدَّالقهابَّراوحَّ،ص-772
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 .5چ (:)ğ
صقتَّغاريَّاحتؽاكلَّمفؿقس َّمخرجفَّبقـَّالجقؿَّوالشقـَّأيَّمـَّ
وسطَّالؾسانَّ ،وماَّيؼابؾفَّمـَّالحـؽَّالصؾبَّ ،ولعؾف َّالشقـَّالتلَّذكرهاَّابـَّ
جـل َّ(والجقؿ َّالتل َّ َّكالشقـ)َّ َّ ،وهق َّصقت َّشبقف َّبالصقت َّالؿركبَّ،
ّ
ذكرتَّدراساتَّحديثةَّبلن َّالصقتَّالؿركبَّيؽقنَّباكغًلقَّمتؾقَّباكطًلقَّ
و
استؿراري َّاحتؽاكل(َّ ،)7كؿا ّ
َّأن َّهذا َّالصقت َّيشبف َّالجقؿ َّالصـعاكقةَّ ،كحقَّ
ققل َّالسؼطريَّ :طاﭽو َّ(َّ ʿağehامرأة)َّ ،ﭽبـف َّ(َّ ğebnahجبـ َّبؾدي)َّ،
ولربؿاَّتتؼاربَّمـَّالشقـَّالتلَّأشارَّإلقفاَّسقبقيفَّ،الشقـَّالتلَّيؼؾَّتػشقفاَّ
واستطالتفاَّوترتاجعَّقؾقًلًَّمـصعدةَّكحقَّالجقؿَّ(َّ،)4وَّﭽَـ َّْعـدُ َُّهـر ََّّğaʿdohor
أيَّ(إكاءَّفخاري)َّ،ويفَّالصـعاكقةَّ(كعدة)َّفحدثَّتبادلَّبقـَّالؽافَّوالجقؿَّ
الؿعطشةَّ ،و َّﭽ ِيػل َّ(َّ ğifĩyضؾ َّالشلء)َّ ،و َّﭽيؿاره َّ(َّ ğimɘrehأي َّماَّ
يشبفَّالؽفػَّإ ّ
ّفَّضقؼَّوقدََّّٓيصؾحَّلؾسؽـك)َّ-وهقَّصقتَّكظقرَّلؾجقؿَّ
َّٓأك
ّ
العاديةَّفقكقؿًاَّمستؼًلَّطـَّالجقؿَّ،وخقرَّدلقؾَّطؾكَّذلؽَّ:طاﭼوََّّʿağehأيَّ
امرأةَّ ،وطقج ََّّ ʿuggأي َّرجؾَُّ َّ ،دوﭼُن ََّّ doǧonأي َّإخرىَّ ،وداجـَّ
َّdɘgenأيَّأخرَّ-
(ََّّ)7الؿدخؾَّإلكَّطؾؿَّالؾغةَّ،رمضانَّطبدَّالتقابَّ،ص-97
(ََّّ)4السابؼَّ،ص-447
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 .6ڃ (:)ž
ٍّ
َّمتػش َّمفؿقس َّمخرجف َّبقـ َّالطاء َّوالزايَّ
صقت َّشجري َّاحتؽاكل
ففقَّيخرجَّمـَّوسطَّالؾسانَّمستطقًلًَّمعَّصدورَّصقتَّاحتؽاكلَّمصطدمًاَّ
مع َّمؼدمة َّالحـؽ َّالصؾب َّمع َّضؿ َّالشػاهَّ ،ويبدو َّأكّف َّأقرب َّإلك َّأن َّيؽقنَّ
شقـًا َّمػخؿةَّ ،كحقَّ :ققل َّالسؼطريَّ :ﭸـُقطفر َّ(َّ žuwʿeherدابة َّتصدرَّ
ويفَّمحافظةَّتعزَّ(الز ِط ُر)َّهقَّالضبعَّ،مـﭸـفـر ََّّmežhar
صقتًا َّيفَّالؾقؾ)َّ ،
ّ
عقره َّ(َّ ʾežʿirohصقت َّدفعةَّ
(حقش َّيتخذ َّلجؿع َّإغـام َّلحؾبفا) َّو َّأﭹـ َُّ
(صقتَّبحدة)َّ ،كقطقڃ َّ(َّ noʿužكزعَّ.كتع)ََّّ
الحؾب)َّ،و َّﭸـق َُّكـؼ َّّ َّ žonoq
,الشلء َّبؼقةَّ ,أيَّ :الـتع)َّ ،و َّمـﭹـفـر َّ(َّ mežharحقشَّ ,يتخذ َّلجؿعَّ
مؼفقرََّّ moqhurأيَّأحقاش)(َّ -)7وهـاكَّإشارةَّ
إغـامَّلحؾبفاَّ ,وجؿعفُ َّ َّ،
ّ
الػقـقؼقةَّفؼدَّذكرَّرمزيَّبعؾبؽلَّبلنَّالػقـقؼقةَّتستعؿؾَّ
لفذاَّالصقتَّيفَّالؾغةَّ
هذا َّالصقت َّبرمز َّ(َّ ،)zثؿ َّأهنا َّلؿ َّتحتػظ َّبف َّٕكف َّيرمز َّلصقتقـَّ ،الصقتَّ
إول َّوهقَّالزايَّوالصقتَّ(َّ )zالؿـؼؾبةَّطـ َّ(َّ،)žوقدَّأثبتَّّ َّ Gordon
أنَّ
هذا َّالحرف َّسامل َّأصقؾَّ ،وأكّف َّأكثر َّما َّيستخدم َّيف َّإوجاريتقة َّلؽتابةَّ
الؽؾؿاتَّالدخقؾةَّمـَّالحقرية(َّ-)4
(َّleslau: soqoṭri lexicom, p. 26.ََّّ)7
(ََّّ)4الؽتابةَّالعربقةَّوالسامقةَّ،رمزيَّبعؾبؽلَّ،ص-452
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 .7ح (:)ḥ
صقت َّحؾؼل َّاحتؽاكل َّمفؿقس َّمخرجف َّمـ َّالحؾؼ َّكحقَّ :حادبَّ
َّحـْئف َّ(َّ ḥanʾehهـاك)َّ ،أيضًا َّحاكف َّ(َّ ḥɘnehهـاك)َّ،
(َّ ḥɘdebالب ِّرية)َ ،
ِ
حايفف َّ(َّ ḥɘyhehمقجقد)َّ ،حايؿف َّ(َّ hɘymehسؿـ َّبؾدي)َّ ،حػقرَّ
(َّ ḥofόrحػر)َّ،كحررَّ(َّ noḥrerإكػ)َّٓ،حاجَّ(َّ lɘḥɘgتعثر)َّ،إشحبَّ
ِ
(ريح)َّ،ر َيحَّ
(َّ ʾešḥebاسؿَّشجرة)َّ،راحبَّ(َّ rɘḥabطريض)َّ،راحََّّ raḥ
(َّriyaḥجؿعَّ:راحةَّالقدَّ،جؿعَّكػَّالقد)َّ-وهقَّصقتَّيتبادلَّمعَّالخاءَّيفَّ
الؿـاصؼَّالغربقفَّ،كحقَّ:كحررَّ-كخررَّ(َّnoḥrer noẖrerإكػَّأوَّمـخرَّأوَّ
الـخر)َّ،ۺحافََّّ-ۺخافَّ َّṧoḥof ṧoẖofأيَّ(لبـ)َّ-
 .8ر (:)ẖ
صقت َّاحتؽاكل َّصبؼل َّمفؿقس َّمخرجف َّمـ َّالطبؼَّ ،وهق َّصقتَّ
يتبادلَّمعَّالحاءَّ،كحقَّ:خؾػفَّ(َّ ẖalfehفتحةَّصغقرةَّيفَّالبقت)َّ،كؿاَّهلَّيفَّ
لغةَّالـؼقشَّالقؿـقة َّالؼديؿةَّ ،ويف َّلفجة َّمحافظة َّتعز َّ(َّ ،)7وخقؿفََّّẖiymih
ُ
(صربالَّيغطكَّبفَّالبقت)َّ،خـُقَّ(َّ ẖunuصرفَّرجؾَّالحققان)َّ ،خربَّẖbɘrَّ،
(خرب)َّ ،خدمف َّ(َّ ẖadmahطؿؾ َّأو ِ
َّخدمة)َّ ،وكخرر َّ(َّ noẖorerكخرَّ،

(ََّّ)7الؿعجؿَّالسبئلَّ،الػردَّبقستقنَّوآخرونَّ،ص-90
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إكػ)َّ ،وۺَُّ ُخقف َّ(َّ ṧoẖufلبـ)َّ ،ومخجقف َّ(َّ moẖgufمجـقن)َّ،
و(مخجقف) َّهبذاَّالؿعـكَّمستعؿؾة َّيفَّلفجاتَّسؽانَّبعضَّمـاصؼَّالقؿـَّ
الققمَّ -والخاء َّصقت َّيتبادل َّمع َّالحاء َّيف َّالؿـاصؼ َّالغربقةَّ ،فتجد َّالؾػظةَّ
تـطؼَّأحقاكًاَّقؾقؾةَّبالخاءَّوغالبًاَّبالحاءَّ،وهذاَّالتبادلَّلقسَّلفَّأيَّتلثقرَّطؾكَّ
الؿعـكَّإصًلقًاَّ،بؾَّتجدَّمـَّأهؾَّالغربقةَّمـَّيـطؼَّبالحاءَّوآخرَّيـطؼَّبالخاءَّ
يف َّلػظة َّواحدة َّوصقت َّواحدَّ ،ولؽـ َّأهؾ َّالشرققة َّيـطؼقن َّبالحاء َّفقؿاَّ
يـطؼقكفَّأهؾَّالغربقةَّبالخاءَّأوَّفقؿاَّيتبادلَّكطؼفَّ-وقدَّضاعَّصقتَّالخاءَّمـَّ
الؾغات َّالسامقةَّواحتػظتَّبفَّالؾغة َّالعربقة َّوطربقة َّأهؾَّالقؿـَّوإوجاريتقةَّ
(َّ،)7والؿحؽقاتَّالعربقةَّ(السؼطريةَّوالؿفريةَّوالشحريَّة)َّ-
 .9ز (:)d
صقت َّلثقي َّاكػجاري َّمجفقر َّمخرجف َّمـ َّصرف َّالؾسان َّومـ َّمؼدمةَّ
الؾثة َّكحق َّققل َّالسؼطريَِّ َّ :دم َّ(َّ demدم)َّ ،ولؽـ َّيف َّالؿحؽقة َّيعـل َّد ًَّما َّمعَّ
(أدمعَّ,
ََّ
الؼقحَّ ،َّ ،د ْءر َّ(َّ deʾrدم)َّ ،داحؿ َّ(َّ daḥamهزل)َّ ،دامِع ََّّ demeʿ
فعؾ)ُ َّ ،ده َُّقق َّ(َّ dohoqاسؿ َّشخص)َّ ،أدمقِ ُعقه َّ(َّ ʾedmeyʿohدمعة)َّ،

(ََّّ)7الؽتابةَّالعربقةَّوالسامقةَّ،رمزيَّبعؾبؽلَّ،ص-452
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قحد َّ(َّ luḥodضايؼ)َّ ،إدهـ َُّ (َّ ʾidhanأذن)َّ،
ُ
وط َّْؿد َّ(َّ ʿomdلقؾ)َّ ،و َّ ُل ُ
دقفقنََّّdqhonأيَّ(ذقـ)َّ-
ُ
 .11ض (:)r
صقت َّلثقي َّمؽرر َّمجفقر َّمػخؿ َّمخرجف َّمـ َّصرف َّالؾسان َّمرتػعًاَّ
إلكَّمؼدمةَّالحـؽَّ ،وهقَّأدخؾَّمـَّالدالَّقؾقًلً َّكحقَّ:ققلَّالسؼطريَّ:رهايَّ
حق ْض َّ(َّ roḥoḍغسؾ)ُ َّ ،رك َف ْؿَّ
(َّ rehayرأس)َّ ،ريفق (َّ riyhoماء)َُّ ،ر ُ
ِ
قم.ر َّْيـ ُققم َّ(َّ rɘyom\riyumصقيؾ)َّ ،راحبَّ
(َّ ronnahemبحر)َّ ،را ُي
(َّ reḥɘbطريض)ُ َّ،م ُرطَّ(َّ moroṭوصك)ُ َّ،م ْر ِح ْض َّ(َّ morḥeḍأيَّ:الققمَّ
التل َّقبؾ َّأول َّيقم َّمـ َّالصقام)َّ ،وفقفا َّيغسؾ َّأهؾ َّسؼطرى َّمًلبسفؿَّ
ويغتسؾقنَّ(تطفقر ًاَّمعـقيًاَّوحسقًاَّ،وهلَّطادةَّوطرفَّمتبعَّإلكَّالققم)َّ،مرقِ ُق ْفَّ
(َّ merqiyohاسؿَّزمان)َّ،وطامر ََّّ(ʿāmarطامر)َّ ،داكر((َّ dɘkerَّ )7ذكر)َّ،
قبقرَََّّ (َّ qoborق ََّب ََّر)َّ ،ققنَّ(َّ qunقرن)َّوالجؿعَّ ُق ْر ُهقنَّ(َّ qorhunقرون)َّ،
ُق ُ
فعاد َّالراء َّيف َّالجؿعَّ ،شا َقح َّ(َّ šeqaḥخرج) َّوالؿضارع َّمـف َّيشراقحَّ
(َّ yešrāqaḥيخرج)َّ -وقدَّيؽقنَّزائد ًا َّكحقَّ:قرضبََّّ qerḍebمـَّالؼضبَّ
قضبََّّqoḍobأيَّبؿعـكَّيؼضبَّ(َّ-)4
أيَّ(قضب)َّ،و ُق ُ
(َّ)7حركةَّالدالَّمشؿقمةَّبالؽسرةَّ-
(َّleslau soqoṭri lexicom, p.40َّ)4
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 .11ظ (:)z
صقت َّلثقي َّمؽرر َّمجفقر َّمرقؼ َّمخرجف َّمـ َّصرف َّالؾسان َّإ ّ
ٓ َّأكفَّ
أدخؾ َّقؾقًلً َّمـ َّالراءَّ ،كحقَّ :زاحؼ َّ(َّ zaḥaqاسؿ َّمؽان)َّ ،زفـف ََّّzefnah
(مجؿقطة َّأطقاد َّتستخدم َّكباب َّتؼؾقدي)ُ َّ ،مقزلِؼ َّ(َّ mozleqجؾد َّيتخذَّ
أداة َّلجؾب َّالؿاء َّبعد َّدباغتف)ُ َّ ،كزوف َّ(َّ nozofغرف)ِ ،
َّمـزف ََّّmanzef
(وطاءَّيغرفَّبفَّالؿاءَّمـَّالبئر)َّ-
 .12ؽ (:)s
صقتَّلساينَّصػقريَّاحتؽاكلَّمفؿقسَّمخرجفَّمـَّبقـَّصرفَّالؾسانَّ
ومؿا َّيؼابؾف َّمـ َّمؼدمة َّالؾثة َّكحق َّققل َّالسؼطريَّ :سالؿ َّ((َّ sīlemَّ )7سالؿ)َّ،
(صغقرَّالغـؿ)َّطقسكَّ
قركَّ(َّsorokربط)َّ،سامَّ(َّsɘmسؿ)َّ،ساردََّّsared
ّ
ُس ُ
قطسَّ(َّnoʿosأخذَّمـَّ
َّ،ʿissaماسكَّ(َّmasaالؿطر)َّ،طاسَّ(َّʿɘsطؾقفا)ُ َّ،ك ُ
الشلءَّأيَّكعسَّ)َّوهقَّمـَّالـعسَّ-ففقَّصقتَّتؿالَّحركتفَّأحقاكًاَّإلكَّالؽسرةَّ
ُ
الصاد)َّكحقَّ:شؿَّ
يفَّالؿـاصؼَّالغربقةَّ ،ويؽثرَّإبدالفَّبـ َّ(الشقـَّ -القاءَّوالفـاءَّ -
َّ šomأي َّ(اسؿ)َّ ،ويفرق ََّّ yhoroqأي َّ(سرقَّ -فعؾ َّماضلَّ ،)-وسرقفَّ
ُ
)َّ،وتشقلََّّtošul
(َّsarqahسرقةَّ-مصدر)َّ،يفقلَّ(َّyhūlسللَّ-فعؾَّماضل

(( َّ7حركةَّالسقـَّمشؿقمةَّبالؽسرةَّيفَّالؿـاصؼَّالغربقةَّ-
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يفدََّّyhedأيَّ(سدَّأوَّأغؾؼَّالباب)ِ ،
(اسلل)ِ َّ،
َّتشددَّ(َّtešdedاغؾؼ)َُّ ،خق َُّمقفَّ
(َّẖuwmoyhخؿسة)َّ،يفقتفَّ(َّyhitihستة)َّ(َّ،)7يفبعفَّ(َّyehebʿehسبعة)َّ،
وشبعف َّيف َّالشحريةَّ -وبقـ َّالسقـ َّوالشقـَّ ،والفاء َّوالقاء َّتبادل َّيف َّهذهَّ
الؿحؽقات َّالثًلت َّوالعربقة َّالػصحك َّوالعربقة َّالجـقبقةَّ ،يؼقلقن(َّ :شؼػ)َّ
َّصطفـَّ
لؾسؼػَّ ،وهؿ َّيتػؼقن َّمع َّالشحريةَّ ،كؿا َّيتبادل َّمع َّالصادَّ ،كحق:
ُ
َّقاصؿ َّأي َّ(قاسؿ)َّ ،وقد َّيحذف َّكحقَّ :إمع ََّّʾimaʿ
وسطفـ َّ((َّ )4سؾطان)ُ ،
ُ
ُ
(َّ،اسؿع)َّ،شؿَّ(َّ šomشؿس)َّلؾرتخقؿَّ-وطؿقمًاَّ
(سؿع)َّ،تشامعَّtšamaʿ
فننَّ َّالؿتتبعَّلؾسانَّالسؼطريَّيفَّتصاريػفَّواشتؼاقاتفََّّٓيجدهَّبعقدًَّا َّطـَّالعربقةَّ
يعدهَّالباحثَّمـَّمؽقكاهتاَّ،لؿاَّكجدَّيفَّصقَّاتَّهذهَّالؾغةَّالسؼطريةَّ
الػصحكَّ،و َّّ
مـَّمػرداتَّوصقغَّوتصاريػَّطربقةَّقديؿةَّ،لفجقَّةَّ(َّ،)2فصحكَّ-
 .13ش (:)š
صقتَّلساينَّحـؽلَّاحتؽاكلَّشجريَّمفؿقسَّمخرجفَّمـَّبقـَّوسطَّ
الؾسانَّووسطَّالغارَّالصؾبَّ،كحقَّققلَّالسؼطريَّ:شب ُققهَّ(َّšebiyuhلثـّـة)َّ،
(ح ّؿف)َّ،كِ ْب ِش ْبَّ(َّkebšebكقكب)َّ،ويفَّهذاَّالؿثالَّكجد ّ
َّأنَّ
شاهؿَُّ َّšɘham
(َّ،leslau soqoṭri lexicom, p.23ََّّ)7وقدَّذكرَّستةَّهؽذاَّhiteَّ:والصقابَّ-yhitih
(ََّّ)4كػسفَّص-29
(َّ) 2أطـلَّبالؾفجةَّكؿاَّوردتَّيفَّالرتاثَّالعربلَّالؾغقيَّفالؾفجةَّترادفَّالؾغة-
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الشقـَّحؾتَّمؽانَّالؽافَّالثاكقةَّ،هشَّ(َّ hɘšأداةَّلؾزجر)َّ،إ ْم ِش ْـ ََّّʾemšen
َ
(أمس)َّ ،مِ ِجاشك َّ(َّ megešɘأوٓد)َّ ،أكْشا َّ(َّ ʾakšaاسؿ َّشجرة)َّ ،كقشلَّ
(َّ nišiكسل)َّ -والشقـَّيفَّالؿحؽقةَّ،مقضقعَّالدراسةَّ،تؼابؾَّالشقـَّيفَّبعضَّ
الؿػردات َّوالسقـ َّيف َّبعضفا َّأخرَّ ،كؿا َّأهنا َّقد َّتبدل َّكافًا َّكؿا َّيف َّالعربقةَّ
الػصحكَّوالعربقةَّالجـقبقةَّالؼديؿةَّ-
 .14ۺ داٌبٗ:)ṧ( ٛ
َّمتػش َّومفؿقسَّ ،مخرجف َّمـ َّبقـَّ
ٍَّ
صقت َّلساين َّجاكبل َّاحتؽاكل
َّٓ ،ولذلؽ َّيؿؽـ َّأن َّكعدّ هَّ
ٓ َّمؿا َّيؾقفا َّمـ َّإضراس َّصق ًَّ
حافة َّالؾسان َّصق ًَّ
كظقرًَّا َّلؾضادَّ ،كحق َّققل َّالسؼطريَّ :ۺاهر ََّّ ṧɘharأي َّ(شفر)َّ ،وۺلف َّ
ṧalahأي َّ(ثًلث)َّ ،ۺكقؿف َّ(َّ ṧekimohحبة َّأو َّذرة َّصغقرة َّجد ًا)َّ،
بِلۺي ََّّ ٓ(َّ biṧiyشلء)َّ ،وۺايط َّ(َّ ṧāyaṭكار) َّأيَّ :مـَّ
ۺـ َّْقـ ِره َّ(َّ ʿiṧĩrehطشرة)َّ،مۺاجػ َّ(َّ maṧɘgefطًلماتَّأوَّ
الشقاظَِّ ،طـ َّْقـ َِّ
ۺ ُّورَّ
حقاجز)َّ ،مـۺـحؿ َّ(َّ meṧḥemاسؿ َّجـس َّمـ َّالؿشروبات)َّ ،جَِّ َّ
(َّ geṧṧurصدر)َّ ،و(الجشرة)َّيفَّلفجةَّسؽانَّبعضَّمـاصؼَّالقؿـَّ:بؿعـكَّ
السعالَّ ،حاۺ َّ(َّ ḥɘṧمساطدة)َّ ،بؿعـك َّ(مساطدة)َّ َّ ،فِـۺَُّـم َّ(َّ fṧuʾغذاء)َّ-
وهذه َّالشقـ َّالجاكبقة َّتؼابؾ َّيف َّالعربقة َّالػصحك َّشقـًا َّيف َّبعض َّالؿػرداتَّ
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كحقُ َّ :كقبـۺ ََّّ kobṧأي َّ(كبش)َّ ،وثاء َّيف َّبعض َّالؿػردات َّكحقَّ :ۺطتفَّ
(َّ ṧaʿtehثًلثة)َّ ،ۺـًله َّ(َّ ṧlāhثًلث)َّ ،شارۺ َّ(َّ šāreṧكرش)َّ ،وهلَّ
كذلؽَّيفَّلغةَّالـؼقشَّالقؿـقةَّالؼديؿةَّ(أي ّ
َّأنَّالشقـَّتحؾَّمؽانَّالثاءَّ)َّ(َّ-)7
والسؼطرية َّوالؿفرية َّوالشحرية َّمـ َّالؿحؽقات َّالباققة َّمـ َّلفجاتَّ
(لغات)َّجـقبَّالجزيرةَّالتلَّماَّزالتَّتحتػظَّباستخدامَّالشقـَّالجاكبقةَّإلكَّ
الققمَّ ،وهذا َّالصقتَّيـطؼَّمـَّالؿخرجَّكػسفَّيفَّهذهَّالؿحؽقاتَّالثًلثَّ،
فػل َّالؿفرية َّوالشحريةَّ :ۺخقف َّ(َّ ṧoḫufلبـ)َّ ،ۺَُّوط َّ(َّ ṧuṭكار)َّ-
ولؽـ َّذلؽ َّلقسَّ
َّّ
والؿحؽقة َّغالبًا َّما َّتؼؾب َّالشقـ َّالعربقة َّشقـًا َّجاكبقةَّ ،
مطرد ًا َّيف َّكؾ َّالؿػرداتَّ ،كؿا َّتـطؼ َّالسقـ َّالعربقة َّشقـًا َّيف َّبعضَّ
الؿػردات(َّ-)4
وقد َّذكرت َّدراسات َّحديثة َّمؼاركة َّأن َّهذا َّالصقت َّ(أقصد َّالشقـَّ
َّأن َّلف َّأصًلً َّيؿـقًا َّقديؿًاَّ ،وهبذا ّ
الجاكبقة) َّلف َّأصؾ َّساملَّ ،كؿا ّ
َّفنن َّهذهَّ
ٍ
الؿحؽقاتَّحافظتَّطؾكَّهذاَّالؿقروثَّمـذَّزمـ َّقديؿَّ ،فؾؿَّيتلثرَّبعقامؾَّ
أخرىَّكغقرهَّمـَّإصقاتَّالتلَّمازالتَّهذهَّالؿحؽقاتَّمحتػظةَّهباَّ-كؿاَّ
ذكر َّبروكؾؿان َّيف َّحديثف َّطـ َّلغة َّطرب َّالجـقب َّأكّفؿ َّاحتػظقا َّبلصقاتَّ
(ََّّ)7الؿعجؿَّالسبئلَّ،بقستقنَّوآخرونَّصَّ،724ضقاهرَّلغقيةَّيفَّلغةَّالقؿـَّالؼديؿَّ،إبراهقؿَّالصؾقيَّ،ص-َّ95
)leslau soqoṭri lexicom, p.32 (4
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الصػقرَّالؿقجقدةَّيفَّالسامقةَّ،والتلَّأصبحتَّفقؿاَّبعدَّيفَّالعربقة َّالشؿالقةَّ
صقتقـ َّاثـقـ َّ(سَّ،ش) َّ(َّ -)7ويرىَّبرجشرتاسرَّيفَّكًلمفَّطـَّالسقـَّوالشقـَّ
أكّفؿا َّكاكا َّيف َّإصؾ َّثًلثة َّأصقاتَّ :سقـًا َّوشقـًا َّوصقتًا َّثالثًا َّٓ َّكعرفَّ
كطؼفَّإصؾل َّتؿامًاَّ،وربؿاَّكانَّشقـًاَّجاكبقةَّمخرجفَّمـَّحافةَّالؾسان َّأوَّ
شجريًاَّ -أمَّاَّالشقـَّالجاكبقةَّفتقجدَّيفَّبعضَّالؿحؽقاتَّالقؿـقةَّالؿستعؿؾةَّ
الققمَّ ،كالؿفرية َّوغقرهاَّ ،ويرى َّأيضًا ّ
َّأن َّالسقـ َّالعربقة َّكشلت َّمـ َّحريفَّ
السقـَّالسامقةَّإصؾقةَّيفَّبعضَّالؿػرداتَّوالشقـَّيفَّبعضفا َّ(َّ،)4وقدَّسؿاهَّ
براجشرتاسرَّبالشقـَّالجاكبقةَّ-وحؼقؼةَّفننَّهذهَّإصقاتَّتتداخؾَّوتتبادل؛َّ
فػل َّالعربقة َّالجـقبقة َّترد َّالسقـ َّوالشقـ َّوالشقـ َّالثالثة َّيف َّمؽان َّالسقـَّ
والشقـ َّالعربقتقـ(َّ ،)2وهذا َّما َّكًلحظف َّيف َّالؿحؽقات َّالثًلت َّمـ َّكطؼفؿَّ
بعض َّإلػاظ َّبالشقـ َّالجاكبقة َّوهل َّتؾػظ َّيف َّالعربقة َّالػصحك َّبالشقـَّ،
ومـفاَّماَّتؾػظَّبالسقـَّ-
ّ
التقابَّأن َّطؾؿاءَّالسامقاتَّيرونَّأكّفَّكانَّ
وذكرَّالدكتقرَّرمضانَّطبد َّ
يقجد َّيف َّالسامقة َّإُم َّإلك َّجاكب َّالسقـ َّوالشقـ َّصقتًا َّثالثًا َّبقـ َّالسقـَّ

(ََّّ)7االؿدخؾَّإلكَّطؾؿَّالؾغةَّومـاهجَّالبحثَّالؾغقيَّ،رمضانَّطبدَّالتقابَّ،ص-471, 471
(ََّّ)4اكظرَّ:التطقرَّالـحقيَّلؾغةَّالعربقةَّ،برجشرتاسرَّ،ص-42
)ََّّ(2مختاراتَّمـَّالـؼقشَّالقؿـقةَّالؼديؿةَّ،ص-95
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َّكؾ َّمـ َّالعربية َّالؼديؿة َّوالعربقةَّ
والشقـَّ ،وأكّف َّقد َّاحتػظ َّهبذا َّالصقت ٌّ َّ
الجـقبقةََّّٓغقرَّ،وتطقرَّإلكَّالشقـَّيفَّالعرببقةَّالشؿالقةَّوالحبشقةَّوإكديةَّ،
وإلك َّالسقـ َّيف َّأرامقة َّوالعربية َّيف َّطصقرها َّالؿتلخرة(َّ -)7وهذا َّيجعؾـاَّ
كرجح ّ
َّأن َّهذا َّالصقت َّالذي َّوصػف َّالعؾؿاء َّبلكـف َّبقـ َّالسقـ َّوالشقـ َّهقَّ
َّمتػش َّجاكبلّ َّ ،
وأن َّهذهَّ
ٍّ َّ
الصقت َّالذي َّسؿَّقـاه َّشقـًا َّجاكبقة؛ َّٕكـف َّصقت
الؿحؽقات َّالثًلثَّمازالت َّمحتػظة َّبف َّإلك َّالققمَّ -وهق َّما َّيجعؾـا َّكػرتضَّ
أيضا َّ ّ
أن َّهذه َّالؿحؽقات َّامتداد َّلؾعربقة َّالجـقبقة َّالؼديؿةَّ -وما َّذهب َّإلقفَّ
ً
برجشرتاسر ّ
َّأن َّهذه َّالشقـ َّالجاكبقة َّهل َّإصؾ َّالتل َّكشلت َّمـفا َّالشقـَّ
العربقةَّ،ماَّيمكدَّقدمَّهذهَّالؿحؽقاتَّالسؼطريةَّوالؿفريةَّوالشحريةَّٕ،كــفاَّ
تـطؼَّالشقـَّالعربقة َّشقـًا َّجاكبقةَّيفَّبعضَّالؿػرداتَّ ،كؿاَّتـطؼَّشقـًا َّطربقةَّ
يف َّمػردات َّأخرىَّ ،وتـطؼ َّالسقـ َّالعربقة َّيف َّبعض َّالؿػردات َّشقـًاَّ ،وهذاَّ
التبادلَّبقـَّهذهَّإصقاتَّيفَّهذهَّالؿحؽقاتَّالثًلثَّالققمَّيدلَّطؾكَّقرهباَّ
مـَّالسامقةَّإُمَّ ،ولقسَّبصحقحَّأنَّكؼقلَّإ ّن َّالشقـَّالجاكبقةَّيفَّالؿحؽقةَّ،
مقضقع َّالبحثَّ ،تؼابؾ َّالشقـ َّيف َّالعربقةَّ ،ولؽـ َّالصقابّ َّ :
أن َّالشقـ َّيفَّ

(َّ َّ )7مؼدمة َّالتطقر َّالـحقيَّ ،براجشرتاسرَّ ،صَّ ، 42الؿدخؾ َّإلك َّطؾؿ َّالؾغة َّومـاهج َّالبحث َّالؾغقيَّ ،رمضان َّطبد َّالتقابَّ،
َّ

ص-471-471
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السؼطريةَّوالؿفريةَّوالشحريةَّطؾكَّحالتقـَّ:حالةَّيؼابؾَّفقفاَّالشقـَّالجاكبقةَّ،
وأخرىَّيؼابؾَّالشقـَّالعربقة(َّ-)7
جدولَّيب َِّّقـَّاستخدامَّالسؼطريةَّلؾشقـَّ،والشقـَّالجاكبقَّةَّ،والسقـَّمؼاركةَّ
بالعربقةَّالػصحكَّ
الؽؾؿةَّيفَّالؿحؽقة الؾغةَّالعربقة
ۺابفََّّṧɘpeh
ۺايببََّّṧeybob
ۺازرَََّّّ،ṧazer
شابرَّšeber

الحرف
الشقـَّيفَّالعربقةَّالػصحكَّ

شػة

تـطؼَّيفَّالؿحؽقةَّشقـًاَّجاكبقة
الشقـَّيفَّالعربقةَّالػصحكَّ

شقبةََّّ ََّّ،

تـطؼَّيفَّالؿحؽقةَّشقـًاَّجاكبقة-

شقخ

الشقـَّيفَّالعربقةَّالػصحكَّ

شرب

تـطؼَّيفَّالؿحؽقةَّشقـًاَّجاكبقة

إمشـََّّʾemšen

أمس

السقـَّيفَّالعربقةَّتـطؼَّشقـًاَّيفَّالؿحؽقة-

لشـَََّّّlešan

لسان

السقـَّيفَّالعربقةَّتـطؼَّشقـًاَّيفَّالؿحؽقة-

شؿََّّšom

شؿسَّ,

الشقـَّيفَّالعربقةَّويفَّالؿحؽقة

اسؿ

ّ
َّ،وقدَّذكرَّأن َّالشقـَّالعربقةَّتؿثؾَّالشقـَّالجاكبقةَّالؿػرتضةَّيفَّالؾغةَّ
(ََّّ )7طؾؿَّالؾغةَّالعربقةَّ،محؿقدَّففؿلَّحجازيَّ،ص404
السامقةَّإولكَّ،وماَّكًلحظفَّيفَّالؿحؽقاتَّأطًلهَّأكّفاَّتؿثؾفاَّيفَّمقاضعَّوَّٓتؿثؾفاَّيفَّأخرى-
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 .15ص (:)ṣ
صقت َّلثقي َّصػقري َّاحتؽاكل َّمفؿقسَّ ،مخرجف َّمـ َّبقـ َّصرفَّ
الؾسانَّوأصقلَّالثـاياَّالعؾقاَّ،ويـطؼَّيفَّالؿحؽقةَّ,مقضقعَّالبحثَّ,مشقبًاَّ
بالزايَّ،ويػؼدَّيفَّالؿحؽقة َّصػةَّاإلستعًلءَّغالبًاَّكؼقلَّالسؼطريَّ:صـؼفقَّ
(َّ ṣanqohuاسؿ َّقبقؾة)َّ ،صعـفـ َّ(َّ ṣeʿnahanاسؿ َّشخص)َّ ،صـفقـَّ
قرف َّ ََّّ ṣūrofوصرف ََّّṣarf
(َّ ṣenhinالؿـع)َّ،صاصع َّ(َّ ṣɘṭaʿجاع)ُ َّ،ص ُ
(وهق َّآقتصار َّيف َّالؿلكؾ)؛ َّففـا َّالؾػظة َّصرف َّ(َّ ṣarfمصدر) َّصقرفَّ
(َّ ṣūrofفعؾ َّمضارع) َّوماضقف ِ
َّص ِقرف ََّّ ṣīrefومعـاه َّ(آقتصار َّيفَّ
الؿلكؾ)َّ،ولعؾف َّماَّذكره َّابـَّجـلَّ :الصادَّالتلَّكالزايّ َّ ،
وأن َّمـَّالعربَّمـَّ
يخؾصفا َّزايا َّفقؼقلَّ :يزدر َّو ََّي َّْؼ َِّزدَّ ،يصدر َّويؼصد(َّ ،)7وهل َّتـطؼ َّمفؿقسةَّ
كحق َّققل َّالسؼطريَّ :صح َّ(َّ ṣɘḥالصبح)ُ َّ ،ص ُعؼ َّ(َّ ṣoʿoqصاح)َّ ،كصػَّ
(َّ nəṣfالـصػ)َّ،لحصَّ(َّ leḥaṣضرفَّمؽانَّأيَّمابقـَّجبؾقـ)َّ-وأكثرَّماَّ
َّصق ُكؼَّ -يِ ُصق ُكؼَّ -صاكِؼَّ
يشقب َّهذا َّالصقت َّالزاي َّصقغ َّإفعال َّكحقُ :
قحفَّ
َّصػ ُؾ ُ
(َّ ṣonoq-yṣonoq-ṣəneqأيَّ :صاح ََّّ -يصقح ََّّ -صقاحًا)ُ ،

(ََّّ)7سرَّصـاطةَّاإلطرابَّ،ابـَّجـلَّ،جَّ،7ص-97-90
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إكاءَّفخاريَّيستخدمَّلؾطبخ)َّ،صؿ َفارَّ(َّ ṣamhɘrجـسَّ
(َّ ṣofluḥohأيَّ :
ْ
مـَّإجـاسَّإدبقة)َّ،وقدَّيؼؾبَّسقـًاَّ،كحقَّ:لسؽ (َّ-lesekأيَّ:لصؼ)َّ-
 .16ض (:)ḍ
صقتَّلساينَّأسـاينَّاكػجاريَّمػخؿَّمجفقرَّمخرجفَّمـَّحافةَّالؾسانَّ
َّٓومؿاَّيؾقفَّمـَّإضراسَّكحقَّققلَّالسؼطريَّ:ضايػفَّ(َّḍayafehضقػةَّ
صق ًَّ
أوَّطرس)َّ،ضحضحَّ(َّḍaḥḍaḥفـاءَّالبقت)َّ،حاضرَّ(َّḥaḍerجدارَّمـَّأطقادَّ
َّومضريت َّ(َّ maḍreytضرس)َّ ،والضاد َّيف َّالؿحؽقةَّ ،مقضقعَّ
الـخقؾ)ْ ،
البحثَّ،تؼابؾَّالضادَّوالظاءَّيفَّالعربقة َّالػصحكَّكحقَّ:الضفقرَّʾl-ḍḍohur
أي(َّ:الظفر)َّ-وهذاَّالصقتَّمـَّإصقاتَّالتلَّحافظتَّطؾقفَّالؿحؽقة َّمـَّ
الرتاث َّالؼديؿَّ -ولق َّاستعرضـا َّوصػ َّالؼدماء َّلؾضاد َّلقجدكا َّفقف َّمؿاثؾة َّمعَّ
هذهَّالضادَّالتلَّيـطؼفاَّالققمَّأهؾَّسؼطرىَّ،فالخؾقؾَّبـَّأحؿدَّالػراهقديَّحقـَّ
وصػَّالضادَّيفَّمعجؿفَّالعقـَّقال َّإكّفاَّشجريةَّمػرجةَّ،ثؿَّجاءَّبعدهَّسقبقيفَّ
فؼالَّ:إكـّـفاَّمـَّبقـَّحافةَّالؾسانَّوماَّيؾقفاَّمـَّإضراسَّ،إََّّٓأ ّنَّالضادَّالضعقػةَّ
تتؽؾػ َّمـ َّالجاكب َّإيؿـّ َّ ،
َّشئت َّتؽؾػتفا َّمـ َّالجاكب َّإيسر َّوهقَّ
َ َّ
وأن
أخػ؛ َّٕكّفا َّمـ َّحافة َّالؾسان َّمطبؼةَّٕ ،كّؽ َّجؿعت َّيف َّالضاد َّاإلصباق َّمعَّ
إزالتفَّمـَّمقضعفَّوهقَّأخػ؛َّوإكّؿاَّجازَّهذاَّفقفإَّ ّكؽَّتحقلفاَّمـَّالقسارَّإلكَّ
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الؿقضعَّالذيَّفقفَّالقؿقـَّ ،وهلَّأخػَّٕكّفاَّمـَّحافةَّالؾسانَّمستطقؾةَّحقـَّ
تخالطَّحروفَّالؾسانَّ،فسفؾَّتحقيؾفاَّإلكَّإيسرَّٕكّفاَّتسقرَّيفَّحافةَّالؾسانَّ
إيسرَّإلكَّمثؾَّماَّكاكتَّيفَّإيؿـَّ -وأتك َّبعدهَّ(ابـَّجـل) َّالذيَّوافؼفََّّ ,أيَّ
وافؼ َّسقبقيف ََّّ ,فقؿا َّذكر(َّ -)7والضاد َّيف َّالؿحؽقة َّالسؼطرية َّأقرب َّإلك َّالضادَّ
التلَّوصػفاَّالؼدماءََّّ-
أمَّاَّالؿحدثقنَّفؼدَّوصػقاَّالضادَّبلهناَّأسـاكقةَّلثقيةَّ،وقدَّخرجَّ(كؿالَّ
َّمخرج َّوصػة َّباحتؿالقـ َّأو َّبـتقجتقـ َّهامتقـَّ ،والذىَّ
بشر) َّطـد َّوصػف َّلفا
ً
يفؿـاَّمـفؿاَّهلَّالـتقجةَّالثاكقةَّحقثَّقالَّ:إ ّن َّهذهَّالضادَّالتلَّوصػفاَّالؼدماءَّ
غقر َّتؾؽ َّالتل َّيعرففا َّويؿارسفا َّأهؾ َّمصر(َّ ،)4وهذا َّما َّيمكد ّ
َّأن َّالؿحدثقـَّ
وصػقاَّضاد ًاَّمفؿقسةَّغقرَّتؾؽَّالضادَّالتلَّوصػفاَّالؼدماءَّ،ويتػؼَّالباحثَّمعَّ
رأي َّكؿال َّبشرَّ -ويمكد َّطامر َّبؾحاف َّيف َّبحثف َّالؿقداين َّوجقد َّهذه َّالضادَّ
الجاكبقةَّالؿجفقرةَّالؿػخؿةَّالؿطبؼةَّالققمَّيفَّالؿحؽقتقـَّ:الؿفريةَّوالشحريةَّ،
كؿا َّتـاول َّالضاد َّطـد َّالؼدماء َّوالؿحدثقـَّ ،وتقصؾ َّإلك َّأن َّوصػ َّالؼدماءَّ
لؿخرجَّالضادَّهقَّإصقبَّ،بدلقؾَّوجقدَّكطؼَّلفذهَّالضادَّمـَّهذاَّالؿخرجَّ

(ََّّ)7الضادَّبقـَّالؼدماءَّوالؿحدثقـَّدراسةَّطؾؿقةَّمقداكقةَّ،طامرَّبؾحافَّ،ص-2
(َّ َّ )4الؽتابَّ ،صَّ ،227طؾؿ َّالؾغة َّالعامَّ ،كؿال َّبشرَّ ،صَّ ، 709الضاد َّبقـ َّالؼدماء َّوالؿحدثقـ َّدراسة َّطؾؿقة َّمقداكقة َّطامرَّ
بؾحافَّ،ص-2
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يف َّلفجتقـ َّطربقتقـ َّجـقبقتقـ َّقديؿتقـ َّهؿا َّالؿفرية َّوالشحر ّية َّ(َّ -)7وهذهَّ
الدراسةَّتثبتَّوجقدَّهذهَّالضادَّمـَّكػسَّالؿخرجَّالذيَّذكرهَّطؾؿاؤكاَّالؼدماءَّ
يفَّلفجةَّطربقةَّجـقبقةَّأخرىَّهلَّالسؼطريةََّّ-
مخرجاَّوصػةَّ،كؿاَّ
وهبذاَّتجتؿعَّهذهَّالؿحؽقاتَّيفَّكطؼَّهذاَّالصقتَّ
ً
تتحدَّأيضًاَّيفَّخصائصَّومػرداتَّوتراكقبَّومعجؿقاتَّ ُت ْظ ِف ُر ّ
َّأنَّوجقدَّهذهَّ
الؿحؽقاتَّمـذَّطفقدَّوفرتاتَّزمـقةَّقديؿةَّ،شلهناَّشلن َّغقرهاَّمـَّالؿحؽقاتَّ
العربقة َّالؼديؿة َّالتل َّلؿ َّيبؼ َّمـفا َّسقى َّكؼقش َّكثقر ًا َّما َّيشقهبا َّالغؿقضَّ،
وذكرتَّبعضًاَّمـَّخصائصفاَّكتبَّالرتاث َّغقرَّأهناَّلؿَّتطؾَّالقققفَّطؾقفاَّ،
أضػَّإلكَّذلؽَّأنَّ َّالؾغات َّالسامقةَّاختؾػتَّيفَّهذهَّالضاد؛ َّفؿـفاَّماَّكطؼتفاَّ
صاد ًا َّكإكادية َّوإوجاريتقة َّوالػقـقؼقة َّوالعربيةَّ ،وأخرى َّكطؼتفا َّطقـًاَّ
كالسرياكقةَّ،ولؿَّتبؼَّإ ّ
َّٓيفَّالعربقةَّالشؿالقةَّوالعربقةَّالجـقبقةَّ-السبئقةَّوالؿعقـقةَّ
والحبشقة(َّ،)4والسؼطريةَّوالؿفريةَّوالشحر ّيةََّّ-
وطـدما َّتسبؼ َّهذا َّالصقت َّهؿزة َّأو َّأحد َّإصقات َّالحؾؼقة َّكجد َّأكفَّ
يؽتسبَّصػةَّالتػشلَّ،كحقَّ :أضحار َّ(َّ ʾaḍḥarوهلَّثًلثةَّأطقادَّيستخرجَّ
هبا َّالـار)َّ ،وإضرار َّ(َّ ʾiḍrərلقن َّبـل َّٓيخالطف َّشلء)َّ ،وطضـ ََّّꜤaḍen
(ََّّ)7صقتَّالضادَّبقـَّالؼدماءَّوالؿحدثقـَّ،طامرَّبؾحافَّ،ص-2
(ََّّ)4الؿدخؾَّإلكَّطؾؿَّالؾغةَّ،رمضانَّطبدَّالتقابَّ،ص-95-91
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(أحب)َّ ،ففذه َّالضاد َّتعترب َّالػقكًا َّلؾضاد؛ َّإذ ّ
َّإن َّمخرجف َّمـ َّبقـ َّالشقـَّ
والضادَّإذَّهقَّأدخؾَّقؾقًلً َّمـَّالضادَّالجاكبقةَّومـَّالشقـَّ،والجقؿَّالؿشقبةَّ
بالشقـَّ ،والضاد َّالثاكقةَّ -ولذلؽ ّ
َّفنن َّإصقات َّالؿتػشقة َّيف َّالؿحؽقةَّ،
مقضقعَّالدراسةَّ،هلَّ:الشقـَّ،والَّ(ۺ)َّالجاكبقةَّ،وَّڃَّ(َّ:)žﭹهَّ
 .17ط (:)ṭ
صقت َّلساين َّاكػجاري َّمطبؼَّ ،مخرجف َّمـ َّصرف َّالؾسان َّمؾتصؼاَّ
بلصقل َّالثـايا َّالعؾقاَّ ،وهق َّكظقر َّالتاء َّكحق َّققل َّالسؼطريَّ :صاطؿ ََّّṭɘʿam
ّ
(ضػر)َّ،ويفَّهذهَّالؾػظةَّكجدَّأنَّ
(صعؿ)َّ ،صاهرَّ(َّṭɘharذهب)َّ،ص ّػرََّّ ṭiffar
الطاء َّمستخدمة َّبد ً
ٓ َّطـ َّالظاء َّكؿا َّهل َّالحال َّيف َّأرامقة َّوالسرياكقةَّ،
قطـ َّ(َّ ṭuʿonضعـ َّأو َّأرتحؾ َّصؾبًا َّلؾعشب َّوالؽأل)َّ ،مطره ََّّmeṭreh
و ُص ُ
(اسؿَّمؽان)َّ،مؼطارهَّ(َّmeqṭɘrehاسؿَّمؽانَّلؾؿققدَّأوَّالؿؽانَّالذيَّتققدَّ
فقفَّالـار)ُ َّ،ل ُطؿَّ(َّ lόṭomلطؿ)َّ،ۺـايط َّ(َّṧāyaṭكار)َّ،صادعَّ(َّ ṭɘdaʿضفر)َّ-
والطاءَّيفَّالؿحؽقةَّ،مقضقعَّالدراسةَّ،تؼابؾَّيفَّالعربقة َّالطاءَّوالظاءَّ،كحقَّ:
ققطَّ(َّqeyaṭأيَّ:ققظ)ُ َّ،صقطـََّّṭuʿonأيَّ(ضعـ)َّ،ص ّػرََّّṭeffarأيَّ(ضػر)َّ،
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يفَّالعربقة َّالػصحكَّويفَّالعربقة َّالجـقبقةَّالؼديؿةَّويفَّالؾغات َّالسامقةَّكحقَّ:
أرامقةَّ،الظػرةََّّ،ṭeprāضًلََّّٓ-)7(َّṭellālā
 .18ع (:)ʿ
صقتَّحؾؼلَّاحتؽاكلَّمفؿقسَّمخرجفَّمـَّالحؾؼَّمعَّتلخرَّأقصكَّ
الؾسان َّإلك َّالخؾػ َّكحقَّ :طقـ َّ(َّ ʿaynطقـ)َّ ،طقج َّ(َّ ʿuggرجؾ)َّ،
أطرب.أغرب

َّʾoʿrob\ʾoġrob

َّ(غراب)،

َّمعرب.مغربَّ

(َّ moʿrob\moġrobمغرب)َّ ،وۺَِّيراع َّ(َّ ṧireʿشراع)َّ ،إدمق ُعفَّ
(َّ ʾedmiʿohدمعة)َّ ،وهق َّصقت َّمتداخؾ َّمع َّالغقـ َّيف َّالؿـاصؼ َّالغربقةَّ
والقسطك َّكحقَّ :طقج.غقج َّ(َّ ʿugg\ġoggرجؾ)َّ ،أطربَّ .أغربَّ
(َّ ʾoʿrob/ʾoġrobغراب)َّ ،معرب.مغرب ََّّmoʿrob\moġrob
(مغرب)َّ -ويتبادل َّمع َّالفاء َّومع َّالفؿزة َّمثؾَّ :طقج ََّ َّ -هج ََّّʿugg-hag
(رجؾ)َّ،طاﭽوَّ,إﭽوَّ(َّʿaǧeh-ʾeǧehامرأة)َّ-
والفؿزةَّتحؾ َّ مؽانَّالعقـَّيفَّبعضَّالؽؾؿاتَّيفَّالـؼقشَّالحضرمقةَّ،
ّ َّ
وتحؾَّالعقـَّمؽانَّالغقـَّيفَّبعضَّالؽؾؿاتَّيفَّالـؼقشَّالسبئقةَّ(َّ-)4ويفَّلفجةَّ
ّ َّ

(ََّّ)7طؾؿَّالؾغةَّ،رمضانَّطبدَّالتقابَّ،صَّ-479
(ََّّ) 4ضقاهرَّلغقيةَّيفَّلغةَّالقؿـَّالؼديؿَّ،إبراهقؿَّالصؾقيَّ،ص-91
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وتحؾ َّالفؿزةَّمؽانَّالغقـَّيفَّلفجةَّ
سؽانَّهتامةَّتحؾ َّالفؿزةَّمؽانَّالعقـَّ ّ َّ -
ّ َّ
زكجبارَّ-
 .19غ (:)ġ
صقت َّحؾؼل َّاحتؽاكل َّمجفقر َّمخرجف َّمـ َّالحؾؼَّ ،وهق َّصقتَّ
َّغبَّف َّ(َّ ġubbahوسط َّالبحر)َّ ،غربقف ََّّġarbiyah
يتبادل َّمع َّالعقـ َّكحقَُّ :
(اسؿ َّمؽانَّ ,غرب َّالجزيرة َّلؿجؿقطة َّقبائؾ َّتسؽـ)َّ ،غقؾف ََّّ ġilehأيَّ
(الصدى)َّ،وَّمعـقففَّ.مغـق ُففَّ(َّmoꜤnofoh\moġnofohاسؿَّمؽان)َّ،
وغرتق.طرتقَّ(َّġotroq\Ꜥotroqغرق)َّ-
ٓ َّيف َّالؿـاصؼ َّالغربقةَّ ،فتارة َّيـطؼقكف َّغقـًاَّ
وهذا َّالصقت َّأكثر َّاستعؿا ًَّ
وتارةَّطقـًاَّ،والعقـَّوالغقـَّصقتانَّيتبادٓن؛َّفتجدَّالؾػظةَّتـطؼَّبالغقـَّوتـطؼَّ
بالعقـ

َّكحق:

َّ ُأطرب.

َّ ُأغرب

َّ(ʾaꜤreb/ʾaġrebغراب)َّ،

طقيجفـ.غقيجفـ َّ(Ꜥuuog/ġuyogغًلم)،معرب َّومغرب َّ(الؿغرب)َّ،
كعؾ.كغؾَّ(َّnaꜤal/naġalلػظةَّتستعؿؾَّلؾتعققر)َّ-ويفَّالشرققةَّيـطؼقنَّطقـًاَّ
وٓ َّيـطؼقن َّغقـًاَّ ،فقؿا َّيـطؼف َّأهؾ َّالؿـاصؼ َّالغربقة َّوالقسطك َّتارة َّبالعقـَّ
وأخرىَّبالغقـ؛ َّأيَّأهنؿَّيستعؿؾقنَّالغقـَّولؽـفؿ ََّّٓيبدلقكفَّطقـًاَّ،لذا َّيؿؽــاَّ
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الؼقلَّإهنؿاَّصريؼتانَّيفَّالـطؼَّطـدَّأهؾَّالجزيرةَّ،وهذهَّالظاهرةَّطربقةَّ،فؼدَّذكرَّ
ابـَّجـلَّيفَّكتابفَّطـفؿَّ:
ّ
َّالجرشكَّوارمعؾَّحـقـفاَّأرادَّ
َّواجفشتَّإلقف
ْ َّ
أنَّيؿقت
مـَّ َّْ
بؽكَّجزطًاَّ َّْ
ارمغؾَّ،وكحقَّققلفؿَّ :طؾة َّالطعامَّوغؾتفَّ ،قالَّ:وذلؽَّكثقرَّ ،وقدَّأوردكاهَّيفَّ
الؼؾب َّالؿؽاينَّ ،وطؾؾ َّابـ َّجـل َّذلؽ َّبلهنؿا َّلغتان َّٓستقائفؿا َّيف َّآصرادَّ
وآستعؿال َّ(َّ -)7وبـا ًء َّطؾك َّذلؽ َّيؿؽــا َّالؼقلّ :
َّإن َّاستخدام َّالعقـ َّلؾتعبقرَّ
طـ َّالعقـ َّوالغقـ َّيف َّلفجة َّغرب َّسؼطرى َّشائعَّ ،واستخدام َّالغقـ َّأقؾَّ
شققطًاَّ-
وذكرت َّدراسات َّلغقية َّحديثة َّأكف َّٓ َّتؽاد َّتقجد َّلغة َّتخؾق َّمـَّ
إصقات َّالحؾؼقةَّ ،وإن َّالؾغات َّالسامقة َّتجؿعفا َّخصائص َّمعقـة َّتشرتكَّ
فقفاَّ ،ومـَّهذهَّالخصائصَّإصقاتَّالحؾؼقة َّ(َّ،)4وتعد َّالؾغة َّالعربقة َّأصدقَّ
تعبقر ًا َّطـَّالؾغة َّالسامقة َّإولك؛ َّ ّ
ٕن َّالعربقة َّالجـقبقةَّوالشؿالقةَّتضؿانَّهذهَّ
إصقاتَّالستّةَّ،يفَّحقـَّأنَّالؾغاتَّالسامقةَّإخرىَّضؿتَّطدد ًاَّأقؾَّمؼاركةَّ
بالعربقة َّالػصحك َّوالجـقبقةَّ -ويذكر َّالدكتقر َّحجازي َّأن َّهذه َّإصقاتَّ
مرت َّبؿراحؾ َّجعؾتفا َّتتداخؾَّ ،فالؾغات َّالسامقة َّالتل َّقدر َّلفا َّأن َّتعاصرَّ
ْ
(ََّّ)7سرَّصـاطةَّآطرابَّ،ابـَّجـلَّ،جَّ،7ص-422
(ََّّ)4إحرفَّالسبعةَّيفَّالؼراءاتَّالؼرآكقةَّولفجاهتاَّ،طبدَّاإللفَّطبدالرزاقَّجقبحَّ،ص-25
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بعضفاَّالبعضَّتداخؾتَّ،مؿاَّجعؾفاَّتختؾػَّمـَّلغةَّٕخرىَّٕسبابَّالتلثقرَّ
ْ
والتلثرَّ -ولؽـَّيفَّالعربقة َّالجـقبقةَّالؼديؿةَّلؿَّتتلثرَّبسببَّالعزلةَّوالصحراءَّ،
وهذهَّالعزلةَّهلَّالتلَّجعؾتَّالسؼاصرةَّبعقديـَّطـَّالتلثقرَّوالتلثرَّ،فحافظقاَّ
طؾك َّهذه َّإصقاتَّ ،ومؿا َّيمكد َّأن َّهذه َّالؿحؽقة َّطربقة َّجـقبقة َّقديؿةَّ
حػاضفا َّطؾك َّخصائص َّسامقة َّقديؿةَّ ،ومؿا َّيثبت َّصؾة َّهذه َّالؿحؽقاتَّ
الثًلث َّ(السؼطريَّةَّ -الؿفريةَّ -الشحرية) َّبالعربقة َّالجـقبقة َّالؼديؿة َّوالؾغةَّ
ّ
ولقسَّبصحقحَّماَّذكرهَّبعضَّالباحثقـَّبلنَّالؿحؽقةَّالسؼطريةَّ
السامقةَّإمَّ-
َّٓيقجدَّهباَّالغقـَّأوَّالخاءّ َّ،
وأنَّالؿحؽقةَّالؿفريةََّّٓيقجدَّهباَّالعقـَّ-
 .21ف (:)f
صقت َّشػقي َّأسـاين َّاحتؽاكل َّمفؿقسَّ ،مخرجف َّمـ َّبقـ َّإسـانَّ
ومـ َّباصـ َّالشػف َّالسػؾك َّكحق َّققل َّالسؼطريُ َّ :ف ْؾ ِفل ََّّ fulhiأيَّ
(الػؾقَّ -صغقر َّالبؼر)َّ ،ويف َّالحديث َّ(كؿا َّيربل َّأحدكؿ َّفؾقه)َّ ،وفطا ُمفَّ
(َّ fṭāmohفاصؿة)َّ ،و ُفق ُصرَّ(َّ foṭurفطر)َّ،و ُكػفَّ(َّ noffohبدايةَّالريحَّأوَّ
الريح َّالخػقػ)َّ ،قحػ َّ(َّ qaḥafاسؿ َّجـس َّمـ َّالؿؽايقؾ)َّ ،كؼػ ََّّnaqf
(ثقب) َّكؿا َّهق َّيف َّالعربقة َّالػصحك َّويف َّالعربقة َّالجـقبقة َّالؼديؿةَّ -كؿاَّ
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(طرف)َّكؿاَّ
يتبادلَّمعَّالباءَّكحقَّ:ۺـابـف ََّّ ṧebeh
ُ
قربََّ َّ ʿorob
(شػف)َّ،ط ُ
هلَّيفَّالػقـقؼقةَّوالعربيةَّوغقرهؿاَّويفَّالسامقةَّإمَّ-
 .21م (:)q
صقت َّلفقي َّاكػجاريَّ ،مخرجف َّمـ َّالؾفاةَّ ،كؼقل َّالسؼطريَ َّ :ق ْب َؾفَّ
َّمِ ْؼدا ِرهَّ
(َّ qablahالؼبؾة)ُ َّ ،قق ُبر ََّ (َّ qōborق َبر)َّ ،صاقع َّ(َّ ṣɘqaʿأوقد)َّ ،و َّ
(َّ meqdērehكقعَّمـَّأكقاع َّالذرة)ُ َّ،بقق َّ(َّ boqهـاك)َّويؼابؾَّالؼاف َّيفَّ
الؿحؽقةَّ ،مقضقع َّالدراسةَّ ،الؼاف َّوالؽافَّ ،يف َّالعربقة َّالػصحك َّويفَّ
العربقة َّالجـقبقة َّالؼديؿةَّويفَّلغاتَّسامقةَّ ُأخرىَّكحقَّ:ساكَّ(َّ sēkسؼػ)َّ
أي َّالسطحَّ َّ ،ل ِ ِسؽ َّ(َّ lesekلصؼ)َّ ،ويؼقلقنَّ :سؽػ َّ(َّ sakfبؿعـكَّ :ماَّ
ارتػع َّوطًل َّمـ َّإرض)َّ ،وسؽقف ََّّ :skofبؿعـك َّ(فعؾَّ ،أي َّأرتػع َّمـَّ
الؿؽان َّالؿـخػضَّإلك َّالؿرتػعات) َّلسؽََّّ:lesekلصؼَّ،وَّٓيؿـعَّإبدالَّ
الؼافَّكافًاَّمـَّإبدالَّالؽافَّقافًا؛ َّ ّ
ٕن َّهـاكَّألػاضًاَّتـطؼَّبالؼافَّوألػاظَّ
أخرىَّتبدلَّفقفاَّالؿحؽقة َّالؼافَّكافًاَّكظاهرةَّإبدالَّالسقـَّشقـًاَّيفَّبعضَّ
الؿػرداتَّوكطؼفَّسقـًاَّيفَّمػرداتَّأخرىَّ-
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 .22ك (:)k
صقت َّحـؽل َّاكػجاري َّمخرجف َّمـ َّأقصك َّالحـؽ َّكحق َّققلَّ
السؼطريَّ:كبشبَّ(َّ kabšebكقكب)َّأوَّكبؽبََُّّ َّ،kebkebكـبـۺ ََّّkobṧ
(كبش)َّ ،و ُم ُؽقك َّ(َّ mukokكقع َّمـ َّأكقاع َّالؿؽايقؾ َّسعتف َّقدر َّأربعقـَّ
قرصًا)َّ ،ومًلكع َّ(َّ malakaʿمـ َّالؾؽع َّوهق َّالشخص َّالؿمذي)َّ ،وداكرَّ
َّوطؽَّ(َّʿakطؾقؽ)َّ-
(َّdekerذكر)َّ،وشاكَّ(َّšakطـدك)َ ،
وقدَّيـطؼ َّالؽافَّصقتًاَّشجر ًّياَّمخرجفَّمـَّمخرجَّ(القاءَّ -والشقـَّ,
والجقؿ)َّ ،ومـَّذلؽَّالؽؾؿاتَّالتالقةَّ:داﯕر َّ(َّ dekerذكر)َُّ َّ -أﯕـب ََّّʾokob
(أيَّ :دخؾ)َّ ،وهق َّيتػؼ َّمع َّالؽاف َّالتلَّذكرها َّابـَّجـل(َّ :وهل َّالتل َّبقـَّ
الؽاف َّوالجقؿ)(َّ -)7كؿا َّيبدل َّالؽاف َّشقـًا َّكحقَّ :شبده َّ َّ(َّ šabdehكبد)َّ،
كبشب َّ(َّ kabšebكقكب)َّ ،شارۺ(َّ šareṧكرش)(َّ ،)4ولعؾ َّما َّروي َّطـَّ
القؿـققـ َّمـ َّقؾب َّالؽاف َّشقـًاَّ ،كحقَّ :لبقؽَّ -لبقشَّ ،يتقافؼ َّمع َّالؿحؽقةَّ
َّط ِر َفتَّيفَّمصادرَّالرتاثَّالعربلَّبالشـشـةَّ،
مقضقعَّالدراسةَّ-وهذهَّالظاهرة ُ
ومعروفةَّالققمَّيفَّلفجةَّسؽانَّمـاصؼَّالؿرتػعاتَّالشؿالقةَّ،ولفجاتَّسؽانَّ

(ََّّ)7سرَّصـاطةَّآطرابَّ،ابـَّجـلَّ،جَّ،7صَّ-29
ّ
سؼعَّ،وهذاَّلقسَّبصحقح؛َّٕنَّ
(َّ،leslau soqoṭri lexicom p. 24ََّّ)4وقدَّتحدثَّطـَّإبدالَّالؽافَّقافًاَّكحقَّ:سؽعَّ -
ّ
مرَّ،وسؼعَّ،الصقابَّصاقعَّ،بؿعـكَّ:أوقدَّكار ًا-
الؾػظتقـَّلقسَّبقـفؿاَّتقافؼ،
َّوٕنَّساكعَّبؿعـكَّ ّ
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بؾدان َّالخؾقج َّالعربلَّ ،خاصة َّالضؿقر َّالؿتصؾ َّلؾؿػردة َّالؿخاصبةَّ ،كحقَّ:
ِ
َّ(طؾقؽ) َّوهؽذاَّ -فالؽاف َّيف َّالؿحؽقةَّ
َّ(بًلدك)َّ ،وطؾقش َّأي
َِّ
بًلدش َّأي
مقضقعَّالدراسةَّ،يؼؾبَّيفَّمقاضعَّمـفاَّ:يفَّكافَّالؿخاصبةَّ-سقا ًء َّيفَّمحؾَّ
َّمحؾَّرفعَّ،ويفَّمقاضعَّمتػرقةَّمـَّبعضَّ
َّجرَّ،ويفَّتاءَّالؿخاصبةَّيف ّ َّ
كصبَّأو َّّ
الؿػرداتَّ-
 .23ه (:)L
ٓ َّمؾتصؼًا َّبحافةَّ
صقت َّلساينَّ ،إكحرايف َّمخرجف َّمـ َّحافة َّالؾسان َّصق ًَّ
إسـانَّكحقَّققلَّالسؼطريَّٓ:حجَّ(َّ laḥagتعثر)َّٓ،هؿَّ(َّ lahamلؿس)َّ،
أكسؾَّ(َّ ʾenselصرفَّالشلء)َّ-والًلمَّيفَّالؿحؽقة َّمقضقعَّالدراسةَّ،تؽقنَّ
أشد َّاكحرافًا َّطـ َّالًلم َّيف َّالعربقة َّالػصحكَّ ،كؿا َّأكّفا َّتػخَّؿ َّأحقاكًاَّ -ومـَّ
إلػاظ َّالتل َّتـطؼ َّفقفا َّالًلم َّمػخَّؿةُ َّ :أل ََّّ ٓ(َّ ʾolالـاهقة)َّٓ ،حص ََّّlɘḥaṣ
(بقـَّجبؾقـ)ُ َّ،مـُقلَّ(َّmόnúLهـاك)َّ،طادلَّ(َّʿɘdelاسؿَّمؽان)َّ-
وتبدل َّٓم َّالجر َّها ًء َّطـدما َّتدخؾ َّطؾك َّضؿقر َّالغائبَّ -مذكرَّ
وضؿقرَّالؿتؽؾؿَّوالؿخاصبَّكحقَّ:هؽ ََّّ hɘkأيَّ(بؿعـكَّلؽ)َّ،
وممكثَّ -
َ
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َأكـْـ َفاَّ(َّʾanhɘأيَّ:بؿعـكَّلل)َّ،هايفَّ(َّhɘyhأيَّ:لف)َّ-وكجد ّ
َّأنَّالفاءَّحرفَّ
جرَّيفَّالـؼقشَّالحضرمقةَّتؼابؾَّحرفَّالجرَّالًلَّمَّيفَّالسبئقةَّ(َّ-)7
:)m( ً .24
صقت َّشػقي َّمجفقر َّمخرجف َّمـ َّبقـ َّالشػتقـ َّكحق َّققل َّالسؼطريَّ:
مسطح َّ(َّ mesṭaḥاسؿ َّمقضع َّيتخذ َّٓصًلح َّالتؿر َّوتجػقػف)َّ ،مطرهَّ
(َّmeṭrehاسؿَّمؽان)َّ،مـۺ ِحؿَّ(َّmeṧḥemلبـَّالضلنَّيتؿَّتسخقـفَّويشربَّ
يف َّالصباح َّوطادة َّما َّيؼدم َّلؾصبقان)َّ ،أدمع ََّّ ʾedmaʿجؿع َّ(دمعة)َّ ،أمتاَّ
ِ
قرمَّ(َّ horomصريؼ)َّ،مِ ْج ِف َّْؿََّّ
(اسؿَّشجرة)َّ،إرمَََّّّ ʾerem
َّ ʾamta
ُ
(كان)َّ،ه ُ
(َّ meghemاسؿ َّمقضع َّيتخذ َّلجؿع َّإغـام َّأثـاء َّحؾبفا َّواستخراج َّمـفاَّ
الؾبـ)َّ-
:)n( ُ .25
صقتَّلثقيَّأكػلَّمجفقرَّمخرجفَّمـَّصرفَّالؾسانَّمؾتصؼاَّبالؾثةَّالعؾقاَّ
كحقُ َّ :ك ْح ِرر َّ(َّ noḥrerالؿـخر)َّ ،كِ ْؿ ِس ْل َّ(َّ nimsiكقع َّمـ َّأكقاع َّالتباهل)َّ،
ُك ْصػَّْ َّ َّ(َّ noṣfالـصػ)َّ ،كِ ْق ِشل َّ(َّ nišiكسك)ُ َّ ،قـ ُْفق َّ(َّ qonhoالضلنَّ ،كؿاَّ
تعـكَّأيضًاَّحققاكات)َّ،لـفامَّ(َّ linhamطؾكَّماذا)َّ -وقدَّيؼؾبَّهذا َّالصقتَّ

(ََّّ) 7ضقاهرَّلغقيةَّيفَّلغةَّالقؿـَّالؼديؿَّ،إبراهقؿَّالصؾقيَّ،صَّ-91
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وطـ َْبفر ََّّ ʿanbaharأي َّ(طـرب)َُّ ،طـْ ُبفَّ
مقؿًا َّكحقََّ :ط ْؿ َبفر ََّ َّ ʿambahar
َّ ʿonbohوطؿبفََّّ ʿombohأيَّ(تخامف) َّ(َّ-)7ويؼؾبَّرا ًء َّكحقَّ:تروهََّّtoruh
(اثـان)َّ ،وتريف َّ(َّ teriyhاثـتان)َّ ،بـر ََّّ bɘrبؿعـك َّ(ابـ)َّ ،مثؾ َّأرامقةَّ
والسرياكقة(َّ-)4
:)w( ٔ .26
صقتَّشػقيَّمجفقرَّمخرجفَّمـ َّبقـَّالشػاهَّ،كحقَّققلَّالسؼطريَّ:
ِ
(وقت)َّ،واضك ْء َّ(َّ waḍiʾوضقء)َّ،
واَّ(َّ waحرفَّططػ)َّ،وقتََّّ woqt
ُو ْل ُحقجَّ(َّwolḥogتعالك)َّ-
ِ .27ـ (:)h
صقتَّحـجريَّاحتؽاكلَّمفؿقسَّمخرجفَّمـَّالحـجرةَّ،كحقَُّ :هق ُبـَّ
قرمَّ(َّ horomصريؼ)ُ َّ،أ ْر ُهقن َّ(َّ ʾorhonجَّ:غـؿة)َّ-
(َّ hobonحجرة)ُ َّ ،ه ُ
(هات)َّ،طق ُكفَّ
ويؽقنَّمرقؼًاَّيفَّأيتَّ:هاج َّ(َّ hagالرجؾ)َّ،هابف ََّّ hɘbeh
ُ
(َّ ʿunohسـة)ْ َّ ،ص َراحفَّ(َّ ṣrɘḥahصراحةَّأوصدق)َّ-ويؼؾبَّسقـًاَّطـدماَّ

(ََّّleslau: soqoṭri; lexicon, p.40ََّّ)7
ِ
وفارهؿَّ
(َّ َّ ) 4اكظرَّ :قامقس َّسرياين َّطربل َّلؾقيس َّكقستاَّ ،ص ََّّ ،29صَّ -251ويف َّالجؿع َّإمبِقريف ََّّ ʾebīryehأي َّ(أبـاء)َّ ،
َّfērhimأيَّ(بـات)َّ،واكظرَّ:ضقاهرَّصقتقةَّيفَّبعضَّالؾفجاتَّالقؿـقةَّوكظائرهاَّيفَّالؾغاتَّالسامقةَّ،طبدَّاهللَّأحؿدَّمؽقاشَّ،
مجؾةَّالقؿـَّ،صَّ-77
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(هـ)َّ،وهاتََّّ hatأيَّ(أكت)َّ،
يليتَّضؿقر ًا َّلؾغائبةَّمطؾؼًاَّكحقَّ:سانَّّ َّ sɘn
وقدَّتؿَّذكرَّذلؽَّيفَّوصػَّالفؿزةَّ-
:)y( ٙ .28
صقتَّلساينَّمجفقرَّمخرجفَّمـَّالغارَّومـَّوسطَّالؾسانَّمعَّرفعفاَّإلكَّ
إطؾك َّكحق َّققل َّالسؼطريَّ :ياه َّ(َّ yāhأسؾقب َّلؾتـبقف َّولؾقطقد)ُ َّ ،فق ُيتَّ
ِ
(مات)َّ،وط ُقفقنََّّ ʿiyhonجؿعَّ(سـف)َ َّ ،د ْك َقاَُّ (َّ donyaدكقا)َّ ،كذلؽَّ
َّ foyot
آسؿ َّيفَّحالةَّاإلفرادَّويفَّحالةَّالجؿعَّأوَّطـدَّبـاءَّالػعؾَّلؾؿجفقلَّ،كحقَّ:
قحػََّّqoḥofوََّّqūḥofبؿعـك ْ
َّ(غ َرف)َّ،يعدَّ(َّyaʿodيؿشل)َّ،وطـدَّبـاءهَّ
ُق ُ
قطد ََّّ yuʿodأبدلتَّالػتحة َّضؿفَّ yūʿodَّ ،أيَّ(َّ ُي ْؿ َشك)ِ َّ َّ،د ّْيفَّ
لؾؿجفقلُ َّ،ي ُ
(َّdiyyehصقب)َّ-
َّ
َّ
األصٕات المَّجَّٕٖ( ٛخ  ،ش  ،ظ):
اختػتَّهذهَّإصقاتَّيفَّالؿحؽقةَّ ،مقضقعَّالدراسةَّ ،وتداخؾتَّمعَّ
أصقاتَّ(التاءَّ،الدالَّ،والطاءَّ،الضاد)(َّ:)7

َّ(َّ،leslau: soqoṭri; lexicon, p.27 )7الؾغةَّالسؼطريةَّ:الؿاضلَّوالحاضرَّوالؿستؼبؾَّ،ص-449
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الثاءَّ:وهقَّصقتَّاختػكَّمـَّالؿحؽقة َّالسؼطرية َّوتحقلَّإلكَّالتاءَّ،
ولذلؽ َّفؼد َّتداخؾ َّمع َّالتاء َّحتك َّفؼد َّصػتف َّومخرجف َّفلصبح َّتا ًءََّّ ،ومـَّ
أمثؾتفَّٓ :تات َّ(َّ lɘtatترثار)َّ ،تقدي َّ(َّ tidiثدي)َّ ،ۺَُّـعـتـف ََّّṧoʿtoh
(ثًلثة)َّ،وتًلتفَّ(َّtelɘtehثًلثة)َّ،التّؾقتَّ(َّʾl-ttlutالثًلثاء)َّ-
الذالَّ:صقتَّاختػكَّأيضًاَّمـَّالؿحؽقة َّواس ُتبِدلَّبالدالَّكحقُ َّ:د ْق ُفـَّ
ِ
ذن)َّ،دهَّ(َّ dehهذا)َُّ َّ،د َُّكبََّّdonub
(َّ doqhonذقـ)َّ،وَّإدهـَُّ (َّ ʾidhanأ
(ذكب)َّ-
الظاءَّ:صقتَّالظاءَّالؾثقيَّيؼابؾَّيفَّالؿحؽقةَّالطاءَّوالضادَّ،كحقَّققلَّ
السؼطريَّ:ص ّػر َّ(َّ ṭiffarضػر)ُ َّ ،صقطـَّ(َّ ṭoʿonضعـ) ََّّ،صادعََّّ ṭedaʿأيَّ
ّ َّ
(ضفر)َّ،الضفقرَّ(َّʾl-ḍḍohorالظفقر)َّ-
ْ
وقد َّاختػت َّهذه َّإصقات َّمـ َّالؿحؽقة َّالؿدروسة َّوتداخؾت َّمعَّ
إصقات َّإقرب َّلفا َّمخرجًاَّ ،ولؿ َّتؽـ َّهذه َّالؿحؽقة َّهل َّالتل َّاختػتَّ
مـفاَّهذهَّإصقاتَّمـَّبقـَّالؿحؽقاتَّالعربقة َّقديؿًاَّوحديثًا َّفؼطَّ،فػلَّ
(كؼش َّكرب َّآل َّوتر َّبـ َّذمار َّطؾل) َّالؿعروف َّبـؼش َّالـصر َّ(جًلزرَّ
َّ) 7000شاهدَّواحدَّهقَّاسؿَّمديـةَّ(دتقـة)َّأيَّدثقـة َّ()7؛َّفلتكَّبالتاءَّبد ً
َّٓ

(ََّّ)7ضقاهرَّلغقيةَّيفَّلغةَّالقؿـَّالؼديؿَّ،إبراهقؿَّالصؾقيَّ،ص-49
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مـ َّالثاء َّكؿا َّكان َّالسؽَّان َّيـطؼقهنا َّآكذاكَّ ،وكؿا َّيـطؼفا َّسؽَّان َّمحافظةَّ
طدن َّإلك َّالققمَّ -وهذه َّإصقات َّيف َّالؾغات َّالسامقةَّ ،تؼابؾفا َّأصقات؛َّ
فالثاء َّيف َّإكادية َّوالعربية َّتؼابؾفا(َّ:ش ََّّ،)šويف َّأرامقة َّتؼابؾفاَّ(ت ََّّ-)t
والذالَّ :يفَّالحبشقةَّوالعربية َّوإكاديةَّتؼابؾفاَّ(ز َّ،)zويفَّأرامقة َّتؼابؾفاَّ
(د َّ-)dوالظاءَّ:يفَّالعربية َّوالحبشقةَّوإكاديةَّتؼابؾفاَّ(ز َّ،)zويفَّأرامقةَّ
تؼابؾفاَّ(طََّّ-)7()ṭ
 .2األصـٕات الضَّائـتــ:ٛ
إصقاتَّالصائتة َّهلَّالحركاتَّ،وتـؼسؿَّيفَّمحؽقة َّجزيرةَّسؼطرىَّ
كغقرها َّمـ َّالؾغات َّو َّالؾفجات َّإلكَّ :حركات َّقصقرةَّ ،وحركات َّصقيؾةَّ،
وحركاتَّمزدوجة َّ ،وحركاتَّمؿالةَّ،ومختطػةَّ،وهـاكَّحركةَّبقـَّالحركةَّ
الطقيؾة َّوالؼصقرة؛ َّٕكـف َّإذا َّجعؾـاها َّصقيؾة َّيختؾ َّالـطؼَّ ،وإذا َّجعؾـاهاَّ
قصقرةَّيختؾَّالـطؼَّكذلؽَّ،فجعؾـاهاَّبقـَّبقـَّورمزكاَّلفاَّبرمزَّ(َّ-)ɘ
َّ
َّ-7الحركاتَّالؼصقرة؛َّكحقَّ:

(ََّّ )7فؼفَّالؾغاتَّالسامقةَّ،بروكؾؿانَّ،صَّ،19الؿدخؾَّإلكَّطؾؿَّالؾغةَّ،رمضانَّطبدَّالتقابَّ،صَّ،479مدخؾَّإلكَّكحقَّالؾغاتَّ
السامقةَّالؿؼارنَّ،مقسؽايتَّ،ص-92
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(ط َؿؾ)َّ ،مـۺـؽؾَّ
 َّالػتحة َّالؼصقرة َّ(َّ :)aكحقَّ :كَافع ََّ َّ nɘfaʿُ (َّ meṧkalأثايف)َ َّ ،مطحقـُف َّ(َّ maṭḥenohحجرة َّكروية َّالشؽؾ َّيطحـَّ
طؾقفاَّالحب)َّ،جادحَّ(َّgɘdaḥجاء)َّ،وطقـَّ(َّʿaynطقـ)َّ،وقدَّتطؾؼَّطؾكَّ
طقـَّماءَّ-
 َّالؽسرةَّالؼصقرة َّ(َّ )iكحقَّ :بـقـۺي ََّّٓ( biṧiيقجد)َّ،ۺـقـؽ ََّّṧik(رأيت)َّ-
 َّالضؿة َّالؼصقرة َّ(َّ )oكحقُ :َّغبف َّ(َّ ġubbahوسط َّالبحر)َّ ،سقلقمَّ
حقض َّ(َّ roḥoḍغسؾ)ُ َّ ،قق ُبر ََّ (َّ qoborق َبر)َّ،
(َّ sulomاسؿ َّطؾؿ)ُ َّ ،ر ُ
َّوح ْر ُجق ُلفَّ(َّḥorgolohحػرة)َّ-
ور ُكقضََّّrokoḍبؿعـكَّ(ركض)ُ ،
ُ
َّ(َّ:)ǎحركاتَّمختؾسةَّ(اكصافَّحركات)؛ َّكحقَّ:فاردََّّ:fărӗdاسؿَّ(أيَّبؿعـكَّ:فر)َّ،فحركةَّالراءَّفقفاَّإشؿامَّ
فاطؾَّمـَّالػعؾَّفق ُردَّ forodَّ :
ُ
ّ
لؾضؿةَّخػقػةَّسريعةَّمختؾسةَّ-وط ْبدَ َه ْر َّ(َّ ʿǎbdǎharأيَّ:ماَّخالطفَّبقاضَّ
َ
مـ َّالؾقن َّإسقد)َّ ،ففـا َّحركة َّالدال َّحركة َّمختؾسة َّأي َّضعقػة َّوخػقػةَّ،
وصػؾقحفََّّ:ṣǎfЇoḥohفحركةَّالصادَّحركةَّسريعةَّومختؾسةَّ(وهلَّوطاءَّ
يصـع َّمـ َّالطقـ َّلؾطبخ)َّ ،و ُك ُطػ َّ(َّ noṭŏfمـ َّالـطػة َّويؼصد َّهبا َّالؼطرة)َّ
فحركةَّالطاءَّهلَّحركةَّسريعةَّومختطػةَّ-
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 َّالشدَّةَّ :كحقَّ :را ّماتان َّ(َّ rammātenمؽـقكات)َّ ،أكــف ََّّʾnnah( ُأخت)ُ َّ ،فره َّ(َّ fŏrrohسفرة)ُ َّ ،غبف َّ(َّ ġubbahبؿعـكُ :
َّغبَّة) َّأيَّ :وسطَّ
البحرَّ-
 َّ السؽقنَّ :كظام َّالتفجل َّيف َّالجزيرة َّكغقره َّمـ َّالؿحؽقات َّالقؿـقةَّ،يؽثرَّمـَّتسؽقـَّآخرَّالؽؾؿاتَّ ،وقدَّيبتدأَّبساكـَّكؿا َّقد َّيتقالكَّصامتانَّ،
وكحقَّذلؽَّمـَّالتغقرات َّالصقتقة َّالتلََّّٓتعرففا َّالعربقة َّالػصحكَّ-وطؿؾقةَّ
تسؽقـ َّأواخر َّالؽؾؿات َّضاهرة َّلفجقة َّيف َّجؿقع َّالؿحؽقات َّالعامقةَّ
الؿتشعبةَّمـَّالعربقة(َّ-)7ومـَّإمثؾةَّيفَّالسؼطريةَّ:معبفرَّ(َّmeʿbahərأيَّ:
صخرةَّكبقرة)َّ،ومطرهَّ(َّmaṭrehأيَّ:مؽانَّمـخػض)َّ-
َّ -4الحركاتَّالطقيؾةَّ:وهلَّطبارةَّطـَّتقابعَّلحركاتَّمتقلدةَّطـفاَّ،
وهلَّتعتربَّأجزاءَّلفاَّ،ومـفاَّ:
 َّالػتحة َّالطقيؾة َّ()ã؛ َّكحقَّ :تايتِـ َّ(َّ tāytӗnضلن)َّ ،و َّدراهقؿَّ(َّdarāhǎmدراهؿَّأيَّكؼقد)ََّّ-

(َّ)7طؾؿَّالؾغةَّ،طؾلَّطبدَّالقاحدَّوايفَّ،ص-204
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 َّالؽسرةَّالطقيؾة َّ(ََّّ )َّ īكحقَ َّ:مـ ِْد ُير ْه َّ(َّ mandĪrohإشارة َّأوَّطًلمة)َّ،ِط ُقفقن َّ(َّ ʿīyhonسـقـ)ِ َّ ،ديفان ََّّ dĪyhanأي َّ(حؼفؿ)َّ ،بـقـۺـل ََّّٓ(َّ biṧi
يقجد)َِّ ،س ِ
قعدَّ(َّsīʿidسعقد)َّ-
(يؿزجَّالؾبـَّبالؿاء)َّ،صقلبَّ
َّ:صقلػَّsūlόfَّ،
ُ
َّالضؿةَّالطقيؾةَّ(ُ )ū(َّ sūLabيذبح)َّ،حقدرَّ(َّ ḥūdόrبـك)َّ،يعقمرَُّ (َّ yʿūmorيؼال)َّ،ققحػَّ
قصؾَّ(َّtūwaṣolساطد)َّ-
ُ (َّqūḥofيغرف)ُ َّ،ت ُ
َّحركةَّصقيؾةَّمزدوجةَّ :ذكرَّطؾؿاَّءَّالؾغة َّأكّفَّإذاَّسبؼت َّالقاءَّأوَّالقاوَّحركة َّ(ّ َّ ،)uyَّ ،iyَّ ،ay
فنن َّذلؽ َّيعد َّمـ َّالحركة َّالؿزدوجةَّ ،و َّيقجد َّيفَّ
الؿحؽقة َّهذاَّالـقعَّمـَّالحركاتَّ ،كحقَّ :ۺَُّـقم َّ(َّ ṧuwmباع)َّ،تايفََّّtayh
ان َّ(َّ diyhanحؼفؿ)ِ ،
(إياه)ِ ،
َّد َي َف ْ
َّطقف ََّّʿayh
َّد َي َفف َّ(َّ :diyhihحؼف)َ ،
قصؾ َّ(َّ tuwsolساطد)ُ َّ ،تق ُقػَّ
(طؾقف)َّ ،تايتقـ َّ(َّ :taytenالضلن)ُ َّ ،ت ُ
(َّtuwaqofاسؽت)َّ-
 َّحركةَّهلَّبقـَّالػتحةَّالطقيؾةَّوالؼصقرة َّ(َّ )ɘكحقَّ:جادحََّّgɘdaḥ(جاء)َّ ،جاهؿ َّ(َّ gɘhamجاء َّيف َّالظفقرة)َّ ،بـر ََّّ bɘrبؿعـك َّ(ابـ)َّ ،تًلتفَّ
(َّ telɘtehثًلثة)َّ -ومؿا َّيجدر َّاإلشارة َّإلقف َّهـا َّأنَّ َّالحركةَّ ،يف َّالؿحؽقةَّ
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الؿدروسة َّ ،مـَّضؿـَّالتغققرَّالذيَّيطرأَّطؾكَّإسؿاءَّوإفعالَّكلسؾقبَّ
صريفَّأوَّتصغقرَّآسؿَّوكحقَّذلؽَّمـَّمسائؾَّالصرفَّ-
َّ-2اإلمالـــــةَّ
عرفَّاإلمالةَّبـَّ:أنَّتـحقَّبالػتحةَّكحقَّالؽسرةَّ،وبإلػَّكحقَّالقاءَّكثقر ًاَّ،
ُت ّ
وهق َّالؿحضَّ ،ويؼال َّلف َّاإلضجاعَّ ،ويؼال َّلف َّالبطحَّ ،وربؿا َّيؼال َّلف َّالؽسرَّ
أيضًاَّ(َّ،)7وهقَّأنَّتـحقَّبالػتحةَّكحقَّالؽسرةَّ،فتؿقؾَّإلػَّكحقَّالقاءَّ،لضربَّ
مـَّتجاكسَّالصقتَّ(َّ-)4
ويف َّالؿحؽقة َّالسؼطريةَّ ،كجد َّاإلمالة َّأو َّاإلشؿام َّحاضرة َّبؽثرةَّ،
وأكثرهاَّإمالةَّالػتحةَّإلكَّالؽسرَّوإلػَّكحقَّالقاءَّ-والػتحَّواإلمالةَّكقػقتانَّ
اختؾػتَّالؼبائؾَّالعربقة َّيفَّإيثارَّإحداهؿاَّطؾكَّإخرى(َّ ،)2فؼدَّكجدَّإلػَّ
تجـحَّإلكَّالقاوَّ،ويفَّكتبَّالرتاثَّكجدَّألػَّالتػخقؿَّ"التلَّبقـَّإلػَّوبقـَّ
القاو(َّ ،سًلمَّ ،و َّقام)َّ ،ومـ َّكؿاذج َّاإلمالة َّيف َّالؿحؽقة َّالػتحة َّتؿال َّكحقَّ
الضؿة َّطـدما َّيؽقن َّإلػ َّمػخؿًاَّ :سٌلٌم َّ(َّ sulomسالؿ)َّ ،وهذاَّ

(ََّّ)7الؾساكقاتَّالعربقةَّالؿعاصرةَّ،خالدَّإسؿاطقؾَّحسـَّ،صَّ-771
(ََّّ)4الؾؿعَّيفَّالعربقةَّ،ابـَّجـلَّ-
(ََّّ) 2آحرفَّالسبعةَّيفَّالؼراءاتَّالؼراكقةَّ،طبدَّاإللفَّطبدَّالرزاقَّ،ص-712
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التداخؾ َّكاتج َّطـ َّالحركة َّالتل َّقبؾ َّإلػَّ ،ففل َّلقست َّمحضةَّ ،بؾ َّهلَّ
مشقبةَّبشكءَّمـَّالضؿةَّ-
الحركات َّالؿؿالة؛ َّهلَّ :الؽسرة َّالؿؿالة َّ(َّ ،)eوالؽسرة َّالطقيؾةَّ
الؿؿالةَّ(َّ-)ē
والؽسرة َّالطقيؾة َّالؿؿالة َّ( َّ ،)ēوهل َّقريبة َّمـ َّالؽسرةَّ ،كحقََّّ:
سـالـؿ ََّّ sēlemسالؿ َّ؛ َّفػلَّهذاَّآسؿَّإمالتانَّ ،إولكَّ:يفَّحركةَّالسقـَّ،
وهل َّإمالة َّالػتح َّإلك َّالؽسر َّإمالة َّكربىَّ ،وإخرى َّإمالة َّحركة َّالًلم َّإلكَّ
الؽسرةَّأيضًاَّمعَّتػخقؿَّالًلمِ َّ،س ْق ِعدَّ(َّSīʿidسعقد)َّففـاَّإمالةَّحركةَّالعقـَّ
(الػتحة) َّكحق َّالؽسر َّبؿا َّفقف َّإشؿام َّالقاءَّ ،فا ْصؿف َّ(َّ fēṭmehفاصؿة) َّففـاَّ
إمالةَّإلػَّكحقَّالقاءَّمعَّمدَّالصقتَّ ،وهلَّإمالةَّيؿؽــاَّأنَّكسؿقفاَّإمالةَّ
كحقَّ:سق ُلقمََّّ،Sūlumفػلَّهذاَّآسؿَّإمالتانَّ:إولكَّ:إمالةَّحركةَّ
كبقرةَّ-
ُ
السقـَّإلكَّالضؿةَّوهلَّإمالةَّكربىَّ ،والثاكقةَّإمالةَّحركةَّالًلمَّالطقيؾةَّإلكَّ
َّأيضاُ َّ :هقبـ َّ(َّ hόpenحجرة)َّ ،وَّ
الضؿة َّمع َّتػخقؿ َّالًلمَّ -ومـ َّإمثؾة ً
َّهقرم َّ(َّ hόromصريؼ)ِ ،
َّأرحق ُؾف ََّّʾarḥiloh
مـقل ََّّ mόnúlأي َّ(حقث)ُ َُّ ،
ورحؾفََّّreḥlohأيَّ(كعجة)َّ،مِ ِدهَّ(َّmedehمـَّأسؿاءَّالريحَّالتلَّتتؿقزَّهباَّ
ِ
(س ِؿ َع َّأو َّاستجاب)َّ :ففـا َّإمالة َّحركة َّالتاء َّمـَّ
الجزيرة)َ َّ ،تامع ََّ َّ tēmeʿ
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الػتحَّإلكَّالؽسرَّ ،كذلؽَّإمالةَّحركةَّالؿقؿَّإلكَّالؽسر َّكحقَّ :ۺَِّ ّيؿ ََّّṧīyam
(بِقع)ُ َّ ،فقيت َّ(َّ foyotمات)َّ ،وكًلحظَّهـا َّإشباع َّالحركة َّأو َّماَّيعرف َّيفَّ
َّتصقت َّأحقاكًاَّ،
العربقة َّالػصحك َّبحروف َّالعؾةَّ :حاِدبف َّ(َّ ḥādbehدابة
ّ
ٍ
حقثَّكانَّالؼدماءَّمـَّالسؼاصرةَّ،إذاَّكزلقاَّيفَّمـزلَّ،فنهنؿَّيعطقنَّشقئًاَّمؿاَّ
لديفؿَّمـَّالزادَّلفذهَّالدآبةَّالتلَّهلَّيفَّإصؾَّوهؿقةَّ،واهللَّاطؾؿ)ََّّ-
جدولَّتقضقحلَّلؾحركاتَّ
الحركةَّ
الؼصقرة

الحركةَّ
الطقيؾة

الحركةَّ
الؿؿالةَّ
الؼصقرة

الحركةَّ
الؿؿالةَّ
الطقيؾة

الحركةَّ
الؿختؾسة

الػتحـــــةَّ a

Ā

e

Ē

ǎ

الؽسرةَّ i

Ī

e

ē

ӗ

/Ū

O

Ō

ǒ

الضؿـــــةََّّ
o/u
 .3اإلبـــساه:

أٔالً :تبازه الضَّٕائت:
َّ
قؾب َّالحركات َّضاهرة َّقديؿة َّيف َّالؾغات َّوالؿحؽقاتَّ ،فػل َّأرامقةَّ
والعربية َّوالعربقة َّالؼديؿةَّوأشقريةَّوالؿحؽقاتَّالعربقة َّالحديثةَّوالؾفجاتَّ
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العربقة(-)7كجدَّهذهَّالظاهرة َّجؾقةَّ ،ومـَّضقاهرَّقؾـبَّالحـركـاتَّيفَّالؿحؽقةَّ
وطـُفِ َّ-ط ْق ُفـََّّʿonoh- ʿiyhonأيَّبؿعـكَّ(سـةَّ-سـقـ)،وهـاَّمـَّ
السؼطريةُ َّ:
اإلفرادَّإلكَّالجؿعِ ،
َّصؾبَّ-صقلبَُّ (َّṣelab / ṣulob / ṣūlobذبحَُّ َّ-يذبحَّ
قحػََّّqoḥofوََّّqūḥofبؿعـكَّ( ُي ْغ َرف)َّ،يعدَّ(َّyaʿodيؿشل)َّ،
َّ,ذبحًا)ُ َّ،ق ُ
قطد ََّّ yuʿodأبدلت َّالػتحة َّضؿفَّ yūʿodَّ ،أيَّ
وطـد َّبـائف َّلؾؿجفقلُ َّ :ي ُ
( ُي ْؿ َشك)َّ
ثاٌٗاً :تبازه الضَّٕاوت:
اإلبـــدالَّ:هقَّإزالةَّحرفَّووضعَّحرفَّآخرَّمؽاكفَّ(َّ،)4ويغؾبَّيفَّهذهَّ
الؿحؽقة َّتبادلَّإصقاتَّالؿتؼاربةَّيفَّالؿخرجَّوالصػةَّ،وهذهَّالظاهرةََّّٓ
تقجد َّيف َّالؿحؽقة َّفؼطَّ ،وإكّؿا َّوجدت َّيف َّلغات َّطربقة َّوحبشقة َّوطربيةَّ
وآرآمقة َّوأوغاريتقة َّكؿا َّمضت َّاإلشارةَّ ،ويف َّكتابات َّإسؿاء َّالؿصريةَّ
السامقةَّيفَّإلػَّالثاينَّقبؾَّالؿقًلدَّ(َّ،)2ومـَّصقرَّهذاَّاإلبدالَّماَّيؾلَّ:
َّ -7بقـَّالحاءَّوالخاءَّ :ففذانَّالصقتانَّيتبادٓنَّيفَّالؿحؽقة َّالسؼطريةَّ،
ولؽـ َّهذا َّالتبادل َّخاص َّبالؿـاصؼ َّالغربقة َّوالقسطكَّ ،فؿرة َّيـطؼقن َّبالخاءَّ

(ََّّ)7فؼفَّالؾغاتَّالسامقةَّ،بروكؾؿانَّ،صَّ،92َّ،21الؿدخؾَّإلكَّكحقَّالؾغاتَّالسامقةَّ،مقسؽايتَّوآخرونَّ،ص-19
(ََّّ)4جامعَّالدروسَّالعربقةَّ،مصطػكَّالغًليقـلَّ،ص-425
(ََّّ)2فؼفَّالؾغاتَّالسامقةَّ،بروكؾؿانَّ،صَّ،92َّ،21الؿدخؾَّإلكَّكحقَّالؾغاتَّالسامقةَّ،مقسؽايتَّوآخرونَّ،ص-19
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وأخرى َّبالحاءَّ ،فقؼالَّ :حايؿفَّ .وخايؿف َّ(َّ ḥɘymeh\ẖɘymehالسؿـَّ
البؾدي)َّ ،ويؼالَّ :حد َّمف َّوخدمف ََّّ ،ḥadmah\ẖadmahويؼالُ َّ :حف ُ
َّوخفَّ
ّ
وكحقَّذلؽَّكثقرَّ،ويظفرَّأنَّ
َّ،َّ ḥōh\ẖōhوكحررَّوكخررََّّ noḥrer\noẖrer
ّ
كؿاَّأن َّالخاءَّكانَّإكثرَّاستعؿا ً
ٓ َّيفَّالؿـاصؼَّالغربقةَّ ،ولؽـَّمعَّ
الحاءَّأكثرَّ ،
مرور َّالزمـ َّوآحتؽاك َّبقـ َّالؿـاصؼ َّالثًلث َّبدأ َّالتلثر َّبالحاءَّ -وهذا َّماَّ
كًلحظفَّيفَّالعربقةَّالػصحكَّ،أكشدَّابـَّإطرابل(َّ:)7
يـػحـَّمـفَّلف ًَّباَّمـػقحاَََََََّّّّّّّلؿعاَّيرىََّّٓذاكقاَّمؼقهاَّ
قالقاَّأرادَّ:مـػقخاَّفلبدلَّالخاءَّحا ًءَّ،وقالَّآخرَّ:
َّالسـحََََََََََّّّّّّّّّّأبؾجَّلؿَّيقلدَّبـجؿ ّ
َّالشحَّ
غؿرَّإجاري ّ
قالقاَّأرادَّ:السـخَّ-
مؼتصرَّطؾكَّالؿـاصؼَّالغربقةَّ،
َّ-4بقـَّالعقـَّوالغقـَّ:هذاَّاإلبدالَّأيضًاَّ
ٌ
ففؿََّّٓيػرققنَّغالباَّبقـَّالعقـَّوالغقـَّ ،وَّٓيعـل َّذلؽ َّأنَّهذاَّآستعؿالَّ
مطؾؼَّ ،ففـاك َّألػاظ َّيـطؼقهنا َّبالعقـ َّوٓ َّيبدلقهنا َّغقـاَّ ،وإمر َّذاتف َّمعَّ
العقـَّ،لؽـ َّغالب َّإلػاظَّيحصؾ َّفقفاَّاإلبدالَّ ،ومـَّهذهَّإلػاظَّ:طقجَّ
وغقج َّ( ʿug\ġogرجؾ)َّ ،وطقيػَّوغقيػَّوطقيفػ \ʿoyof\ġoyof

(ََّّ)7سرَّصـاطةَّاإلطرابَّ،ابـَّجـلَّ،صَّ-715
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( ġoyhafضاع َّأو َّتاه)َّ ،وطقيجفـ َّو َّغقيجفـ َّ \ʿawyaghan
(َّġawyaghanولد)َّ،وطقػػَّغقػػ (َّʿiyfif\ġiyfifأيَّصغارَّالغـؿ)َّ-
ويبدوَّ ّ
أنَّالغقـَّهقَّإقدمَّاستخدامًاَّيفَّالؿـاصؼَّالغربقةَّ،وهذاَّواضحَّ
وجؾل ّ
َّٕن َّكبار َّالسـ َّإلك َّأن َّهؿ َّإكثر َّحػاضًا َّطؾك َّالغقـ َّبد ً
ٓ َّمـَّ
ٌّ
ٓ َّمـ َّالحاءَّ ،مؿَّا َّجعؾ َّالباحث َّ ُيرجح ّ
العقـَّ ،والخاء َّبد ً
َّأن َّالخاء َّوالغقـَّ
كاكاَّأكثرَّاستخدامًاَّيفَّالغربقةَّمـَّالحاءَّوالعقـَّ،ومعَّترابطَّمصالحَّالـاسَّ
واختًلصفؿَّطؿاَّكاكقاَّطؾقفَّقبؾَّمائةَّطامَّتداخؾتَّهذهَّإصقاتَّوتبادلتََّّ-
ومـَّقؾبَّالعقـَّغقـًاَّققلفؿَّ:ل ّعـلَّ-لغـّلَّ،ورغـّل؛َّويفَّالبقتَّالشعريََّّ:
بؽك َّجزطًا َّ مـ َّأن َّيؿقت َّوأجفشت َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّإلقف َّالحقاشل َّوأرمعؾَّ
حـقـفاَّ
أرادَّ:أرمغؾَّ،وكذلؽَّالـشقعَّ،والـشقغَّ،وقالَّالشاطرَّ:
َّضبَّيفَّصؼغَّ
قبحـَّمـَّسالػةَّومـَّصدغََََََََّّّّّّّّكلهناَّكشقة ِّ
ّ
أرادَّ:صؼعَّ،فلبدلفاَّغقـًا(َّ-)7
َّ -َّ 2بقـ َّالعقـ َّوالفاءَّ ،كحقَّ :طقج ََّ َّ ʿugهاج ََّّ hɘgبؿعـك(َّ :رجؾ)َّ،
ويتبادل َّمع َّالفؿزة َّكحقَّ :طاﭼو ََّّ ʿagɘhإﭼو ََّّ ʾeǧehبؿعـك َّ(امرأة)َّ ،ويفَّ
(ََّّ )7سرَّصـاطةَّآطرابَّ،ابـَّجـلَّ،صَّ،429َّ -422ويـظرَّالؿدخؾَّإلكَّكحقَّالؾغاتَّالسامقةَّالؿؼارنَّ،مقسؽايتَّوآخرونَّ،
صَّ،19وفؼفَّالؾغاتَّالسامقةَّ،بروكؾؿانَّ،ص-21
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الؿـاصؼَّالشرققةَّيـطؼقنَّالحاءَّوالعقـَّطؾكَّحسابَّالخاءَّوالغقـَّيفَّأغؾبقةَّ
إلػاظَّ ،فلي َّكؾؿة َّيتبادل َّفقفا َّالحاء َّوالخاءَّ ،كحقَّ :حايؿف َّو َّخايؿفَّ
َّ،َّ ḥɘymeh/ẖɘymehيفَّالغربقةَّتـطؼ َّويفَّالشرققةَّبالحاءَّ،كحقَّ:حؿئفَّ
َّ ،َّ ḥamʾehفالؿـاصؼ َّالشرققة َّيؿقؾقن َّإلك َّالتفؿقز َّكثقر ًا َّأو َّما َّيعرفَّ
بالتـبقر)-،وأيَّكؾؿةَّتبدلَّفقفاَّالعقـَّوالغقـَّ ،يفَّالغربقةَّوالقسطك َّتـطؼَّيفَّ
الشرققةَّبالعقـَّ
َّ -2الشقـَّالػصحكَّيبدلقهناَّأحقاكاَّشقـاَّجاكبقةَّ ،كحقَّ :ۺاهـر ََّّṧɘhar
(شفر)َّ،وطقـۺـقرهَّ(َّʿiṧirehطشرة)َّويؼقلقنَّ َُّعۺَّ ُْروءَّ(َّʿoṧruʾطشرون)َّ
ۺازرَّ(َّṧɘzerشرب)َّ،ۺففَّ(َّṧfɘhشعرة)(َّ-)7
َّ-9الثاءَّتبدلَّتاءَّوقدَّتبدلَّشقـًاَّجاكبقةَّ،كحقَّ:ۺـًلهَّ(َّṧalahثًلثة)َّ،
وَّۺطتفَّ(َّṧoʿtehثًلثة)َّ،وَّٓتاتَّ(ترثار)َّ-
َّ -9الظاء َّيبدلقهنا َّصا ًَّءَّ ،كحقَّ :صِ ْق ِؿل َّ(َّ ṭimiʾضؿل)َّ ،صِ ّػر ََّّṭiffar
قطـَّ(َّṭoʿonضعـ)َّ-
(ضػر)ُ َّ،ص ُ
َّ -1السقـ َّتبدل َّشقـًاَّ ،كحقَّ :شؿ َّ(َّ šomاسؿ)َّ ،تشارق ََّّtšoroq
( ُا ْس َرق)َّ ،إ ْم َشـ َّ(َّ ʾemšenأمسك)َ ،
َّتشا َمع َّ(َّ tšɘmaʿاسؿع)ََّ ،شؼ ََّّšeq

(َّ)7يـظرَّ:فؼفَّالؾغاتَّالسامقةَّ،بروكؾؿانَّ،صَّ-90َّ-25
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(سققَّ،اسؿَّلؿديـةَّكاكتَّتسؿكَّسقق)َّ،أيَّ:اسؿَّالؿؽانَّالذيَّكان َّتباعَّ
فقفَّمـتجاتَّالجزيرةَّطؾكَّالبحارة َّوالتجارَّ،وأوردتَّكتبَّالتاريخَّاسؿفَّبـَّ
(سقق)َّ ،وهذا َّالؿؽان َّإلك َّالققم َّفقف َّمديـة َّتسؿكَِّ :شؼ ََّّ šeqأي َّ(اسؿَّ
مديـة)َّ،فلبدلَّالسقـَّشقـًاَّ-
َّ-1الؽافَّتبدلَّجقؿًاَّ،كحقَّ:مؽشؿَِّ َّ،makšam
مجشاََّّmegeša
(ولدَّأوَّغًلم َّ-أوٓد)ََّّ-
َّ -5الؽاف َّتبدل َّشقـًاَّ ،كحقَّ :كبشب َّ(َّ kabšebكقكب)َّ ،شبدهَّ
(َّšebdehكبدة)َّ،شارۺَّ(َّšɘreṧكرش)َّ--
َّ -70الؼاف َّتبدل َّكافًاَّ ،كحقَّ :قِر.كِر َّ(َّ qər\kərأيَّ :لؽل)ََّ ،سؽَّ
(َّsɘkسؼػ)َّ،لِسؽَّ(َّLəsekلصؼ)َّ،ولصؼَّ(َّloṣoqأيَّ:لصؼ)َّ،فالصادَّ
ُأبدلَّسقـًاَّوالؼافَّكافًا)َّ ،كشطَّ(َّ košoṭأيَّ:قشط)َّ،فقلؽَّ(َّ folokأيَّ:
يػؾؼ)َّ
َّ-77قدَّتبدلَّالعقـَّها ًءَّوالعؽسَ َّ:هاجََّّ-hɘgطقجَّ(َّʿugرجؾ)َّ-
َّ-74إبدالَّالجقؿَّقافاَّ،كحقَّ:م ِ
ؼدفَّ(َّmoqdefمجداف)ََّّ-
ُ
ومؿا َّيجدر َّلػت َّالـظر َّإلقف َّأن َّهذا َّالتبادل َّلؿ َّيؽـ َّمطؾؼًاَّ ،ولؽـَّ
وجدكاَّألػاضًاَّتـطؼَّهؽذاَّ،وألػاضًاَّتـطؼَّبقجفَّآخرَّ،فلشركاَّإلكَّالتلَّلػتتَّ
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ّ
ّ
أوجدهتاَّ-وبؿاَّأن َّالؾغةَّ
ولؿَّكشرَّإلكَّإخرىَّلؼقلـاَّبلن َّالؿحؽقة َّ
أكظاركاَّ ،
كظام َّتعبقري َّصقيت َّاستؼر َّطؾقف َّالعرف َّوآستعؿالَّ ،ويؽقن َّبقاسطتفاَّ
التػاهؿ َّبقـ َّإفرادَّ ،فنن َّلسؽَّان َّسؼطرى َّكظامًا َّتعبقريًا َّاستؼروا َّطؾقفَّ
ّ
وكؿاَّإن َّلؽؾَّلفجة َّأوَّلغة َّ ،كظامَّصػةَّاختقارَّمػرداهتاَّوتلثقرهاَّ
وتعارفقاَّ ،
فقؿا َّاكتسبتف َّمـ َّالؿػردات َّبطريؼتفا َّالخاصةّ ،
َّفنن َّسؽان َّهذه َّالجزيرةَّ
أخذوا َّمػردات َّلغتفؿ َّمـَّبقئتفؿ َّكغقرها َّمـ َّالؿحؽقات َّالتل َّحالت َّبقـفاَّ
وبقـ َّلغاهتا َّالعزلةَّ ،فالؿحقط َّوالبحر َّالعربل َّوقػا َّطائؼقـ َّٓحتؽاك َّهذهَّ
الجزيرةَّبغقرهاَّمـَّالبشرَّيفَّالربَّالعربلَّأوَّالربَّاإلفريؼلَّ-
َّ -72الًلم َّالجارَّة َّ َّلؾضؿقر َّتبدَّل َّها ًءَّ :كحقَّ :أكدق َّهايف ʾendeq
َّhɘyhأيَّ(أططكَّلف)؛َّكًلحظَّ ّ
أنَّ:هايفََّّhɘyhبؿعـكَّ(َّلف)َّطبارةَّطـَّجارَّ
ومجرورَّ ،و(ها) َّبؿعـك َّ(الًلم)،و َّ(يف) َّبؿعـك َّ(الضؿقر ََّّ -الفاء) َّوأمثالَّ
ذلؽَّكثقرَّمـفاَّ:هاسََّّ hɘsبؿعـكَّ(لفا)َّ،وَّأهنك َّ ʾanhɘبؿعـكَّ(لل)َّ،ويفَّ
دطائفؿ َّ َّتعػر َّأهنا َّأهلل َّأي َّ(اغػر َّلل َّيا َّاهلل)َّ ،ويؾحظ ّ
َّبلن َّالسبئقة َّتستخدمَّ
حرفَّالًلمَّمؼابؾَّالفاءَّيفَّالحضرمقةَّوالؽافَّيفَّالؿعقـقة(َّ-)7

(ََّّ)7ضقاهرَّلغقيةَّيفَّلفجاتَّالقؿـَّالؼديؿَّ،إبراهقؿَّالصؾقيَّ،ص-91
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َّ -72تبدل َّالباء َّفا ًَّءَّ ،كحقَّ :ۺابف َّ(َّ ṧebehشػة)َّ ،طروب ََّّʿorob
(طرف)َّ-
ثالجاً :الكمب املهاٌّ٘:
الؼؾب َّ :هق َّتؼديؿ َّبعض َّالحروف َّيف َّالؽؾؿة َّطؾك َّبعضَّ ،ويؽقنَّ
بتؼديؿَّالحرفَّأخرَّطؾكَّماَّقبؾفَّ -وقدَّتستعؿؾَّالؿحؽقة َّالسؼطرية َّبعضَّ
إلػاظَّيفَّحالةَّاإلفرادَّ ،ويفَّالجؿعَّتجريَّطؾقفاَّتغققر ًا َّبقاسطةَّتؼديؿَّبعضَّ
حروففاَّطؾكَّبعضَّ،أوَّماَّيعرفَّبالؼؾبَّالؿؽاينَّ،كحقَّ:طبدهرَّ ،و َّطبدرهـَّ
( ʿabdahar-ʿobdorhonوهقَّلقنَّمـَّألقانَّإغـامَّوهقَّسقادَّيخالطفَّحقرهـَّ -حقرهتـ َّḥahar-ḥuraryhan-ḥūrhaten
بقاض)َّ ،حاهرّ َّ -
(وهق َّلقن َّمـ َّألقان َّالغـؿ َّوهق َّسقاد َّٓ َّيخالطف َّشلء)َُّ -طقكفِ َّ -ط ُقفقنَّ
َّسطفـ َّ(َّ saṭhonالسؾطان)َّ،
(َّ ʿonoh-ʿiyhonأيَّ :سـةَّ -سـقـ)-
ُ
وسقصــ َّ(َّ sūṭininتصغقرسؾطان)َّ ،وسًلصِـَف َّ(َّ salɘṭinahأيَّ:
ُ
سًلصقـ)َّ -ﭼبـف ََّّ -ﭼهبـ َّ(َّ ǧebnah-ǧebhɘnالجبـ َّالبؾدي َّيف َّحالةَّ
اإلفرادَّوالتصغقرَّوالجؿعَّبالرتتقب)َّ-صعفقرَّ-صقطريفـَّوصعرهـَّṭaʿhor-
(َّ ṭūʿaryhən - ṭaʿrohonوهق َّكقع َّمـ َّأكقاع َّالطقـ َّيستخدم َّلصـاطةَّ
الخزف)ََّّ-
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كربهَّ -وكقهبرَّ -وكبفرَّ(َّ kabrehَّ -َّ kubhar-kebhɘrوهلَّصقةَّمـَّ
الصقف َّالؿغزول َّطؾك َّشؽؾ َّكروي)َّ ،وشرتاهرَّ -شضرهرَّ -إضرر
(َّšterəhər-šeḍerɘhor-ʾiḍrɘrكقعَّمـَّأكقاعَّالغـؿَّبـلَّصايفََّّٓيخالطفَّ
وحجرات)َّ-س ِ
ِ
قعدَّ
بقاض)َّ-هقبـَّو ُأ ْب ُفقنَّ( hobon-ʾobhonأيَّ:حجرةَّ-
قطب (َّḍόʿobطض)َّ-
َّض ُ
(َّsiʿidسعقد)ُ -
ضابعاً :املىاثم ٛأِٔ اإلزغاً:
اإلدغامَّ :هق َّإدخال َّحرف َّيف َّحرف َّآخر َّمـ َّجـسفَّ ،بحقث َّيصقرانَّ
حرفًا َّواحد ًا َّمشدَّد ًا َّكحق(َّ :مدََّّ ،يؿدََّّ ،مدًّ ا)(َّ -)7والؿؿاثؾة َّطـد َّالؾغقيقـَّ
الؿعاصريـ َّ:طؿؾقةَّاستبدالَّصقتَّبصقتَّآخرَّ،تحتَّتلثقرَّصقتَّثالثَّ
قريب َّمـف َّيف َّالؽؾؿة َّأو َّالجؿؾة(َّ -)4ومـ َّأمثؾتف َّيف َّالؿحؽقة َّالسؼطريةَّ:
رايفق َّ(َّ rayho/riyhuماء)؛ َّفحصؾت َّاإلمالة َّهـا َّكل َّتـاسبَّ
ِر ُيفقُ َّ -
الؽسرةَّالقاء َّ ،كؿاَّكجدَّأنَّمـَّالؿؿاثؾةَّتلثقرَّبعضَّإصقاتَّيفَّإصقاتَّ
الؿجاورةَّلفاَّ ،فالؽافَّيفَّالؿحؽقة َّتتلثرَّبالدالَّيفَّققلـاَّ(دكر)َّبؿعـكَّذكرَّ،
وهؽذاَّيفَّالؿحؽقةَّ،فقـتجَّصقتَّمجفقرَّبسببَّالصقتقـَّالؿجاوريـَّلف( َّ-)2
7

(َّ)7جامعَّالدروسَّالعربقةَّ،مصطػكَّالغًليقـلَّ،ص-422
(َّ)4التطقرَّالؾغقيَّ،براجشرتاسرَّ،صَّ،20يفَّالؾساكقاتَّالعربقةَّالؿعاصرةَّ،خالدَّإسؿاطقؾَّحسـَّ،ص-779
( َّ)2يـظرَّ:دراساتَّيفَّالؾساكقاتَّالعربقةَّ،ص-715
7
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وضؿقرَّالغائبَّيفَّالؿحؽقةِ :
َّيف ْفَّ(َّyhihهق)َّ،وخؿسةَّيفَّالؿحؽقةَّ ُخقمقيفَّ
َّ ،ẖumoyhوخؿس َّيف َّالؿحؽقة َّ ِخ ِ
قؿقف ََّّ ،ẖimiyhوطشر َّيف َّالؿحؽقةَّ
ۺِـقره َّ(ʿiṧirihطشرة)َّ ،وخقرها َّددروره ََّّ -َّ ẖirhɘ de drurhɘحقرهَّ
ِطقـ َّ
ّدروره َُّ (َّ ẖirhɘ ddrurhɘأدغؿ َّالدال َّبالدالَّ ،تطفرَّ -صفر َّ َّtaṭohor-
(َّ ṭohorأيَّ :اكطؾؼ)َُّ ،وهـده َّدتار َّ(َّ wuhedeh dtɘrهقا َّبـا َّإلكَّ
الخارج)ُ َّ -وهــده َّ ّتار ُ َّ wuhedeh ttɘrأدغؿ َّالذال َّبالتاءَّ ،ومقن َّدزطؿَّ
ببقت َّدات َّ ِّد ُده َّ(َّ mon dezʿem babayt dat de dodohأيَّ :مـَّ
جؾسَّببقتَّطؿؽ)َّ،فاإلدغامَّيفَّمقضعقـَّ،الؿقضعَّإولَّ:ببقتََّّbabayt
تصبح َّ ّبقت ََّّ bbaytوهق َّإدغام َّالؿتؿاثؾقـَّ ،والثاينَّ :إدغام َّالؿتجاوريـَّ
(التاء َّوالدال) َّكحقَّ :دات َّ ُد ِو ُده ََّّ ،dat dodohدات َّدو ُده ََّّdat dodoh
(طؿؽ)َّ-
والحالةَّالثاكقةَّمـَّاإلدغامَّ:هقَّجعؾَّالصقتقـَّطبارةَّطـَّصقتَّواحدَّ
مركبَّمـفؿا َّمعًاَّكحق(َّ:التاءَّوالصادَّ -والتاءَّوالزايَّوالتاءَّوالسقـَّوالتاءَّ
والشقـ)َّومـَّإمثؾةَ َّ:تصاصرْ َّ taṣeṭerَّ -تصاصرَُّ (َّ tṣeṭerأل ُطؿ)َّ-وتزاجدَّ
هنافؽَّ -تزاجد َّهنافؽ َّ(َّ tazaged nohofk tzaged nohofkأرفعَّ
كػسؽ)َّ-
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خاوػاً :الرتخٗي ٔاحلصف:
الرتخقؿ َّيف َّالؾغةَّ :حذف َّالحرف َّإخقرَّ ،ومـ َّأمثؾتف َّيف َّالؿحؽقةَّ:
مقتَّ -مل َّmī؛ َّففـا َّحذفت َّالتاءَّ ،ثؿ َّقؾب َّالقاو َّإلك َّياءَّ ،ثؿ َّخػَّػف َّمـَّ
صقت َّصامت َّإلك َّصقت َّصائتَّ ،كؿا َّأكــفؿ َّيستعؿؾقن َّلػظة َّ(مقت)َّ،
َّبضؿ َّالؿقؿ َّ(َّ mutأيَّ :الؿقت)َّ -وكحقَّ :فطؿ ََّّ foṭṭumفاصؿةَّ،
َّّ
ولؽـ
سؾقؿانَّ -سؾقؿـ َّ(َّ selimanسؾقؿان)َّ ،سؾقؿ َّ(َّ selimسؾقؿان)َّ،
سطفـُ َّ -سقصــ ََّّ ،suṭenen - suṭenhenطقيجفـ ََّّ -طقيجـَّ
ُ َّ ،ʿawyagan-ʿawyaghanقـَّ -قرن َّ(َّ qonقرن)َّ ،شرقح ََّّ -شاقحَّ
(َّšeqaḥ -šerqaḥخرج)َّ،و ُكصََّّnuṣأيَّ(كصػ)-
غازغاً :املكاطع:
طرفتَّالسؼطرية َّأكقاطًاَّمـَّالؿؼاصعَّالتلَّتتػؼَّيفَّبعضفاَّمعَّالعربقةَّ
الػصحكَّ،والؾفجاتَّالعربقةَّالؼديؿةَّوالحديثةَّ،ومـَّهذهَّالؿؼاصعَّ:
(ر ُجؾ)َّ-
مــؼــطــــــعَّ،كحقَّ:طقجََّّ:ʿuggصَّحَّصَّصَّ ُ
مؼطعقـَّ،كحقَ َّ:أ ْلفاََّّ:ʾalhɘصَّحَّ.صَّحَّحَّ(بؼرة)َّ-
جاحاََّّ:gɘḥɘصَّحَّحَّ.صَّحَّحَّ(وادي)َّ-
قصفقََّّ:qoṣhoصَّحَّصَّ.صَّحَّحَّ(كبتة)َّ-
أكشاَّ ََّّ͗:akšɘصَّحَّصَّ.صَّحَّحَّ(شجرة)َّ-
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ب)َّ-
صفرََّّ:ṭaharصَّحَّ.صَّحَّصَّ( َذ َه َ
َُّطـ َّْتـ َُّبـرََّّ:ʿotberصَّحَّصَّ.صَّحَّصَّ( َك َظ َر)َّ-
ثًلثةَّمؼاصعَّكحقََّّ:
ُأقدُ مؽحا ََّّ :ʾoqdomkḥɘص َّح َّصَّ .ص َّح َّص َّص َّص َّحَّ
(رأيتـل)َّ-
شطبابؽحاََّّ:šaţbobkḥəصَّحَّصَّ.صَّحَّصَّصَّح(أدركتـل)َّ-
َّ(ط ْش َرة)َّ-
َِّطـ َّْقـۺـقـ َِّره َّ:ʿiṧirehصَّحَّصَّ.صَّحَّصَّ.صَّحَّص َ

ِ ِ
َّطـ َّْقـ َّــقـفََّّ:ʿīnihصَّحَّصَّ.صَّحَّصَّ.صَّحَّصَّ(قِ ْر َبة)َّ-
ِ ِ
َّ(صق َت)َّ-
ص ْحصحََّّ:ṣeḥṣeḥصَّحَّصَّ.صَّحَّص َ

فالؽؾؿةَّيفَّالسؼطريةَّتتؽقنَّمـَّمؼطعَّ(طقجََّّʿogصَّحَّص)َّ،صقدَّ:
صَّحَّحَّصَّ(واحد)َ َّ،ص ْقػَّ:صَّحَّصَّصَّ(شجرةَّالصرب)َّ،وكَحَّ:صَّحَّ
صَّ(أداةَّتليتَّمعَّالػعؾَّغالبًاَّبؿعـكَّالؿعاهدةَّأوَّالؿعاودة ََّّطؾك َّالشلء)َّ،
أوَّمؼطعقـَّكحقَ َّ:أ ْلفاََّّ:ʾalhɘصَّحَّ .صَّحَّحَّ(بؼرة)َّ،جاحاََّّ:gɘḥɘصَّ
حَّحَّ .صَّحَّح َّ ِ
(وادي)َّوقصفقََّّ:qoṣhoصَّحَّصَّ .صَّحَّحَّ(كبتة)َّ،
ومـَّثًلثةَّمؼاصعَّكحقَِّ َّ:طـ َّْقـۺـ ِقره ََّّ:ʿiṧirehصَّحَّصَّ .صَّحَّصَّ .صَّ

ِ
َّوأمع ْق ُره َُّ َّ :ʾamʿīrohأقدُ مؽحا ََّّ :ʾoqdomkḥɘص َّحَّ
َّ(ط ْش َرة)،
ح َّص َ
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صَّ .صَّحَّص َّصَّصَّحَّ(رأيتـل)َّ،وشطبابؽحاََّّ:šaţbobkḥəصَّحَّ
صَّ.صَّحَّصَّصَّحَّ(أدركتـل)َّ:وهذاَّالؿؼطعَّيليتَّيفَّحالةَّإسـادَّالػعؾَّ
إلكَّضؿقرَّالـصبَّ-
ويستخؾص َّمؿَّا َّسبؼ ّ
َّأن َّإصقات َّيف َّالؿحؽقةَّ ،مقضقع َّالدراسةَّ،
تليتَّطؾكَّثًلثةَّأشؽالَّ :أصؾقةَّ،وزائدةَّ ،ومبدلةَّ ،فإصقاتَّإصؾقةَّ :كؾَّ
إصقات َّالؿستخدمة َّيف َّالؿحؽقة َّالسؼطريةَّ ،أ ّما َّإصقات َّالزائدة َّففلَّ
غالبًاَّ :الفاءَّ ،والـقنَّ ،وأ ّما َّإصقات َّالتل َّتبدل َّغالبًا َّيف َّالؿحؽقة َّففلَّ:
الفؿزةَّوالفاءَّ،والغقـَّوالعقـَّ،والخاءَّوالحاءَّ ،ويظفر َّهذاَّاإلبدال َّلفجقاَّ
يختؾػ َّمـ َّمـطؼة َّإلك َّأخرىَّ ،فالغربقة َّتبدل َّالفؿزة َّها ًَّءَّ ،والشرققة َّتبدلَّ
الخاء َّحا ًء َّوالغقـ َّطقـًاَّ -وٓ َّيعـل َّذلؽ ّ
َّأن َّهذه َّإصقات َّالؿبدلة ََّّٓ
تستعؿؾَّيفَّهذهَّالؿـاصؼَّ ،بؾَّإكّفاَّتستعؿؾَّولؽـَّفقفاَّتػصقؾَّ،فؿثًلً َّالفاءَّ
مع َّالعقـ َّأو َّالغقـ َّيف َّلػظة َّ(طقج)َّ ،ففـا َّدٓلة َّالؾػظة َّطؾك َّالتـؽقر َّأوَّ
القصػَّ ،أ ّما َّ(هاج) َّفدٓلتفا َّطؾك َّالتعريػَّ ،ولذلؽ ّ
َّفنن َّاإلبدال َّأحقاكًاَّ
يعطل َّمعـك َّصرفقًا َّمع َّمػردات َّقؾقؾةَّ ،كؿا ّ
َّأن َّالتؿايز َّبقـ َّهذه َّالؿـاصؼَّ
الثًلثَّيؽقنَّبقاسطةَّتػخقؿَّصقتَّيفَّمـطؼةَّوترققؼفَّيفَّأخرىََّّ-
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وأصقات َّالؿحؽقةَّ ،مقضقع َّالدراسةَّ ،تتقافؼ َّجؾفا َّمع َّالعربقةَّ
الػصحك َّوالعربقة َّالجـقبقة َّالؼديؿة َّوالؿحؽقات َّالقؿـقةَّ ،ولغات َّسامقةَّ-
وهـاك َّأصقات َّكشلت َّطـفا َّأصقات َّأخرى َّيف َّالؿحؽقة َّمثؾَّ :الثاء َّكشلتَّ
طـفا َّالتاءَّ ،والذال َّكشلت َّطـفا َّالدالَّ ،والظاء َّكشلت َّطـفا َّالطاء)َّ ،وهـاكَّ
أصقات َّتبدل َّأحقاكًا َّمثؾ َّ(السقـ َّوالشقـ َّوالػاء َّوالًلم َّوالفاء)؛ َّفالسقـَّ
تبدل َّأحقاكًا َّشقـًا َّوأحقاكًا َّ(ي ََّّ -هـ)َّ ،والشقـ َّتبدل َّأحقاكًا َّشقـًا َّجاكبقةَّ،
والػاء َّتبدل َّيف َّبعض َّالؿػردات َّباء َّ(ب َّ= ََّّ -)bوالًلم َّالجارة َّتبدل َّها ًءَّ
طـدما َّتدخؾ َّطؾك َّضؿقر َّالغائب َّأو َّضؿقر َّالؿخاصب َّأو َّطؾك َّضؿقرَّ
الؿتؽؾؿَّ،ويفَّهذهَّالحالةَّيتلخرَّالجارَّطـَّالؿجرورَّ،والفاءَّتبدلَّمـَّالسقـَّ
يفَّضؿقرَّالغائبةَّمػرد ًاَّأوَّجؿعًاَّ-
َّويف َّالعربقة َّالػصحك َّوالؾغة َّالعربقة َّالجـقبقة َّالؼديؿة َّاستعؿآتَّ
مشاهبةَّلؿاَّكجدهَّيفَّالؿحؽقةَّالسؼطريةَّ،مـَّحقثَّورودَّالؾػظةَّبصقتَّطـدَّ
قبقؾةَّمعقـةَّوورودهاَّطـدَّقبقؾةَّأخرىَّبصقتَّمغايرَّمعَّآتػاقَّيفَّالؿعـكَّ
كحقَّ :هـ-أنَّ -وإن َّيف َّالعربقة َّالػصحك َّويف َّالعربقة َّالجـقبقة َّالؼديؿةَّ،
وهلَّ -وسَّ ،يف َّالسبئقة َّوالؿعقـقةَّ ،زهق َّأمر َّمًلحظ َّيف َّالؾغات َّالسامقةَّ
إخرىَّ-
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َّ-7تؿفقدَّطامَّطـَّآسؿََّّ
َّ-4أبـقةَّآسؿَّ:
 آسؿَّمـَّحقثَّالتذكقرَّوالتلكقثَّ
 آسؿَّمـَّحقثَّالعددَّ(اإلفرادَّوالتثـقةَّوالجؿع)َّ
 آسؿَّيفَّحالةَّالتـؽقرَّ
 آسؿَّيفَّحالةَّالتعريػَّ
 آسؿَّيفَّحالةَّاإلضافةَّ
 العددَّ
 تصغقرَّآسؿََّّ
 الـسبةََّّ
 أسؿاءَّإفعالََّّ
 أسؿاءَّاإليجابََّّ
 أسؿاءَّالؼسؿَّ
 أسؿاءَّآستػفامََّّ
َّ
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َّ
َّ
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 .1متّٗس عاًّ عَِ االغي:
آسؿَّ :ما ّ
َّدل َّطؾك َّمعـك َّيف َّكػسف َّغقر َّمؼرتن َّبلحد َّإزمـة َّالثًلثة؛َّ
وهقطؾكَّضربقـَّ:مقصقفَّوصػةَّ-فالؿقصقفَّ:ماَّدلَّطؾكَّذاتَّالشلءَّ
وحؼقؼتفَّ ،وهقَّمقضقعَّلتحؿؾَّطؾقفَّالصػةَّ:كرجؾَّ،وبحرَّ،وجفؾَّ،ومـفَّ
الؿصدرَّ ،وأسؿاء َّالزمان َّوالؿؽانَّ ،واسؿ َّألةَّ -وهق َّطؾك َّقسؿقـَّ :اسؿَّ
طقـَّواسؿَّمعـكَّ،فاسؿَّالعقـَّ:ماَّدلَّطؾكَّمعـكَّيؼقمَّبذاتفَّ:كزيدَّوحجرَّ،
واسؿَّالؿعـكَّ:ماَّدلَّطؾكَّمعـكََّّٓيؼقمَّبذاتفَّ،بؾَّيؼقمَّبغقرهَّومعـاهَّ،أماَّ
وجقديَّ:كالعؾؿَّوالشجاطةَّ،وأماَّطدملَّ:كالجفؾَّوالجبـَّوالبخؾََّّ-
واسؿ َّالصػةَّ :ما َّدل َّطؾك َّصػة َّشلء َّمـ َّإطقان َّأو َّالؿعاينَّ ،وهقَّ
مقضقعَّلقحؿؾَّطؾكَّماَّيقصػَّبفَّ ،وهقَّسبعةَّأكقاعَّ:اسؿَّالػاطؾَّ،واسؿَّ
الؿػعقلَّ ،والصػة َّالؿشبفةَّ ،واسؿ َّالتػضقؾَّ ،والؿصدر َّالؿقصقف َّبفَّ،
وآسؿَّالجامدَّالؿتضؿـَّمعـكَّالصػةَّالؿشتؼةَّ،وآسؿَّالؿـسقبَّ-
وآسؿ َّإمَّاَّ :اسؿ َّجـسَّ ،أو َّاسؿ َّطؾؿَّ :فاسؿ َّالجـسَّ :هق َّالذي ََّّٓ
يختص َّبقاحد َّدون َّآخر َّمـ َّأفراد َّجـسفَّ :كرجؾَّ ،وامرأةَّ ،ودارَّ ،وكتابَّ،
وحصانَّ -واسؿ َّالعؾؿَّ :اسؿ َّيدل َّطؾك َّمعقـَّ ،بحسب َّوضعف َّبًل َّقريـةَّ:
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كخالد َّوفاصؿةَّ ،ومقامةَّ ،وحجفرَّ ،وتار ُد ُتررَّ ،ومـف َّأسؿاء َّالبًلدَّ
وإشخاصَّوالدولَّوالؼبائؾَّوإهنارَّوالبحارَّوالجبالَّ-
ويـؼسؿ َّاسؿ َّالعؾؿ َّإلكَّ :طؾؿ َّمػردَّ ،كلحؿد َّوسؾقؿَّ ،وطؾؿ َّمركَّبَّ،
ويـؼسؿَّإلكَّ:اسؿَّ،وكـقةَّ،ولؼبَّ،واسؿَّمرتجؾَّومـؼقلَّ(َّ-)7وبؿاَّأنََّّآسؿَّ
َّمسؿك َّمستقحك َّمـ َّكطاق َّالتجربة َّالقاقعة َّيف َّمحقط َّالبقئةَّ
َّّ
طبارة َّطـ
كإطًلم َّوإجسام َّوإطراض َّالؿختؾػة؛ َّفآسؿ َّيف َّالؿحؽقةَّ ،مقضقعَّ
الدراسةَّ،إماَّاسؿَّمقصقفَّ،أوَّصػةَّ-فآسؿَّالؿقصقفَّ:كحقَّ:طقجََّّʿug
بؿعـكَّ :رجؾَّ ،وهقز ََّّ hozبؿعـكَّ :غـؿةُ ،
َّوش ْر ُهؿ ََّّ šorhomبؿعـكَّ:
ٌ
َّ(طؿؾ)َّ ،وشطبف ََّّ šeṭbehبؿعـكَّ
شجرةَّ ،وكافعفـ ََّّ nafaʿhanبؿعـك
(طقش ُة)َّ-وهقَّأيضًاَّإمَّاَّاسؿَّجـسَّ:وهقَّالذيََّّٓيختصَّبقاحدَّدونَّآخرَّ
مـ َّأفراد َّجـسفَّ :كَعقج ََّّ ʿugأي َّ(رجؾ)َّ ،وطاﭽو َّ(ʿaǧehامرأة)َّ ،وقاطرَّ
ّ
(بقت)َّ،كؿاَّأن َّالؿحؽقة َّأفردتَّلؽؾَّاسؿَّاسؿًاَّخاصًاَّمـَّجـسفَّ
َّ qaʿar
فـ َّ َ
(ش ْر ُه ْؿ ََّّ )šorhomاسؿ َّجـس َّمـ َّإشجارَّ ،وقصفق ََّّ qoṣhoاسؿَّ
جـس َّلؽؾ َّكباتَّ ،وشانۺ ََّّ šonoṧاسؿ َّجـس َّلؽؾ َّحققانِ ،
َّوح ْق ِف ْلَّ
َّ ḥiyhiاسؿ َّجـس َّلؽؾ َّإكسانَّ :كـ َّ(حؿد َّوطبدا َّهلل َّومقامة) َّوكحق َّذلؽََّّ-

ضلَّطؾكَّكافقةَّابـَّالحاجبَّ،صَّ،479-714جامعَّالدروسَّالعربقةَّ،مصطػكَّالغًليقـلَّ،ص-11-95
(ََّّ)7شرح ّ
َّالر ّ
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وهق َّأيضًا َّأما َّطؾؿ َّمػرد َّأو َّطؾؿ َّمركبَّ ،وقد َّيليت َّاسؿ َّولؼبَّ ،وقد َّيليتَّ
اسؿًا َّمرتجًلً َّأو َّاسؿًا َّمـؼق ً
َّٓ -فالعؾؿ َّيف َّالؿحؽقة َّالسؼطريةَّ :اسؿ َّيدلَّ
طؾك َّمعقـ َّبحسب َّوضعف َّبًل َّقريـةََّ َّ :كـ َّ(سالؿ ََّّ ،silimوطبداهللَّ
وساط ْق ِد ْهَّ
َّ ،ʿabdollohو َفدَ ك َْف ْـ ََّّ ،َّ fadánhanو ْم َقا ُمف ََّّ ،َّ myɘmoh
َ
َّ ،sɘʿaydehوتِ ْق ْريِ ْف ََّّ ،tīryehوسؾؿف ََّّ ،salmahو َّكِ ّقح ََّّ nīyaḥأيَّ:
هللَّ،وس ِ
ِ
قعدََّّ siʿidأي َّ(سعقد)َّ،وساطدََّّ sāʿadأيَّ(سعد)َّ،
(كقح)َّ،وطبدا
وسؾقؿـ ََّّ selimanأي َّ( َّسؾقؿان)ِ ،
َّوط ّسا َّ(َّ ʿissāأيَّ :طقسك)َِّ ،سق ْؾ ِؿـَّ
(َّ sīlmenأيَّ :سالؿقـ)َّ ،ودوطفـ ََّّ ،duwʿhanوداتايـ ََّّ،datāyan
وكارهـ ََّّ ،nɘrhɘnوكدايفـ ََّّ ،kedayhanومريؿَّ ،وسؾؿفَّ ،وصؿَّفَّ
َ
َّ ،ṭommuhوسؿف ََّّ ،sommohوشقخف ََّّ ،šiyẖahوبؼقؾف ََّّ،bqileh
وباقايؾف ََّّ ،baqəylehوأمـف ََّّ ،ʾmnehوساطايدهَّ ،وفايطؿف ََّّ،fəṭmeh
وفطؿََّّfoṭṭomأي(َّ:فاصؿة)َّ،ولؽـَّالؿحؽقةَّترخؿَّهذاَّآسؿَّ-
وآسؿ َّيف َّالؿحؽقةَّ :إمَّا َّأطًلم َّأشخاصَّ ،أو َّأطًلم َّألؼابَّ ،أو َّأطًلمَّ
قبائؾَّ ،أو َّأسؿاء َّأماكـَّ ،أو َّأسؿاء َّحققاكات َّأو َّكباتاتَّ ،ومـ َّالؿًلحظ َّيفَّ
السؼطرية َّ ّ
أن َّإسؿاء َّالؼديؿة َّتشرتك َّيف َّجذورها َّغالبًا َّكحقَّ :فدهنـَّ
(َّ fadanhanاسؿ َّطؾؿ)َّ ،وفدهـ َّ(َّ fdhan\fdhonجبؾ)َّ -وفديقكفَّ
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َّ -fodyonohو ُفدُ ن ََّّ -َّ fodonو ُفق ُك ْ
قن ََّّ،fononوسالؿ ََّّ -َّ salemوسقؾؿَّ
َّ -َّ sīlimوسقلقمََّّ -َّ sūlumومسؾفؿَِّ masalham
َّ،س ْق ْؾ ِؿ ْـ ََّّ-َّ sīlminأماَّ
الحققاكاتَّفـحقَّ:هقزََّّ،hozوتاءََّّ،tḕʾوألفاءََّّ،ʾlhaʾوبقعقرََّّ،biʿirوجؿالَّ
َّ،gmɘlوحؿارََّّ-ḥmɘrوأماَّإشجار َّفـحقَّ:أكشاََّّ،ʾakšāوأمتاََّّ،ʿemta
ء.س ْب ُروء ََّّ،sobrūʾ\sobruʾ
َّوس ْب ُر ُ
وأمعقروه َُّ ،ʾamʿiroh\ʾamġiroh
َّوص ْب ُفقر َّ(َّ ṣobhorشجرة َّتؿرَّ
ومرتر ََّّ ،metrerوططرها َُّ ،ʿaṭrehə
ِ
َّوأحريب.أطريب ََّّ،ʾaḥriyeb\ʾaʿriyeb
الفـدي)َّ ،و ُبق ْي ِفـ َّ،boyhen
وأشحب ََّّ -ʾešḥebولؾـباتاتَّ ،كحقَّ :م َّرﭸـَـػَّْ َِّ ،maržef
َّوص ْػت ََّّ،ṣeft
َْ
ِ
َّ،وإصـقه ََّّ،ʾeṣinuhوَّمداوهـَّ
َّ،وحؾِبؾقِ ُبقه َّḥalebliboh
وآﭸـفر ََّ َّ ʾaǧher
(َّ=medawhinهذهَّكؾفاَّحشائشَّأوَّكباتات)ََّّ-
ولؾدّ ٓلة َّطؾك َّإماكـَ َّ :س ْؾ ُؿفق ََّّ ،salmohoومامل ََّّ ،məmiومعؾفَّ
ِ
َّوح ْق َبؼ ََّّ ،ḥibaqوحػجل ََّّ ،َّ ḥafgi\ẖafgiودحزافؼَّ
،maʿLeh
َّ،ور ِ
ۺـ َزاب ََّّ،ṧezɘbوۺاتء َِّ ṧɘteʾ
يدهَّ
َّ،ور ُكقبََّّ،rokobو َِّ
ُ dḥəzɘfaq
َّ،ridehوقاۺرََّّ،qɘṧarوس ُتقمَّ(َّstumاسؿَّلؽؾَّمؽانَّفقفَّأشجارَّكثقرة)ََّّ-
ۺ ْص ِر َهرَّ
وتليت َّلػظة َّقبقؾة َّيف َّالؿحؽقةَّ ،مقضقع َّالدراسةَّ ،هؽذاََّ َّ :
ۺُ ْص ُر َهقرَّ
ارهر ََّّ ṧoṭrohorو َّ َّ
َّ ṧaṭrehərأي َّ(الؼبقؾة)َّ ،وجؿعفا َّطؾك َّۺَُّ ْص ُ
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َّ ṧaṭɘrharأي(َّ:قبائؾ)َّ ،وتتؽقنَّمـَّمجؿقطةَّبدودَّومػردهاَّبدّ هََّّ،baddah
فنذاَّكاكتَّالؼبقؾةَّتـؼسؿَّإلكَّبدتقـَّفعادةَّماَّتسؿكَّإحدىَّالبدتقـَّحقرهاتـَّ
ُ
قهـ ََّّ ،َّ ṣaʿbbohonوبدود َّ ُأخرى َّتختؾػَّ
َّص ْع ُب ُ
َّ ،ḥurhətenوإخرى َ
تسؿقتفاَّمـَّقبقؾةَُّٕ
ّ
خرىَّ-كؿاَّأنَّالؿحؽقةَّتستخدمَّلػظةَّ(شعب)َّلؿجؿقطةَّ
مـَّالـاسَّ،وتستخدمَّأمةَّبؿعـكَّ(شعب)َّ ،وغالبًاَّماَّتليتَّالؾػظتانَّمضافتقـَّ
ِ
َّوغ ِ
إلك َّاسؿ َّالجًللة َّفقؼقلقنَّ :شعب َّداهللَّ ،و ُأمة َّداهللِ ،
َّوطقؿل َّأيَّمـَّ
قؿف.
الغؿامةَّ ،ففؿ َّمثؾ َّالغؿامة َّيف َّالؽثرة َّ(تشبقف)؛ َّوٕن َّالغؿامة َّمـ َّأسؿائفا َّيفَّ
الؿحؽقةِ َّ :
غقؿل ََّّ -ġimiومـ َّالؼبائؾ َّالسؼطريةَّ :ۺبـفل ََّّ،ṧebnehi
وطالصص ََّّ ،ʿālṣeṣوحرسل ََّّ ḥarsiوضؿدد ََّّ ،ḍamdadوۺزهبلَّ
َّ ،ṧezbehiوطؾؿفل ََّّ ،ʿalmehiوجزلفل ََّّ ،َّ gzlehiوبـ َّصعري َّ ban
،ṭaʿri

َّوبـ

َّماجد

َّmāged

،ban

َّوطصرهل

ََّّʿaṣrehi

حرويفقن.خرويفقنَّ،ḥruwyhon ḫruwyhonَّ.وبـَّتقفؾََّّban tofol
وقشبلََّّ ،qešbiوشريػََّّ،šriyfوسقؽلََّّ،sikiوركبلََّّ،rekbiوبؾؼطفقنَّ
َّ bolqoṭhonۺ ّوع ََّّ ،َّ ṧuwaʿوحـﭹالفال ََّّ،ḥaǧalhal\ẖaǧalhal
وبالُ َّ -ط ِ
ِ
َّوشدر ِهل ََّّ،šedrehi
باده ََّّ ،َّ bolʿebədehوحدرهل َّ،ḥadrehi
وقامرهل ََّّ ،qomorhiوبالعامفـ ََّّ ،bolʿāmahanوطجؿفل ََّّ،ʿegmehi
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وزكؼفلََّّ،ṣenqehiوبطؿفلََّّ،beṭmehiوباكقججََّّ،banugegوبـَّخردهَّ
َّ،ben ẖerdehودمـَّلقساكَََّّّ-demn lusak
ولؾطققرَّ :س ِ
قطقدُ ه ََّّ ،soꜤedohوشؾفل ََّّ ،َّ šalheyومحؿرهارَّ
ُ
َّ،وأط ِربََّّ،َّ ʾaʿrebورطاكف ََّّ-rʿunoh
َّ،maḥmerhurوقشػـفَّْ qašfonoh
فؽؾ َّكائـ َّلف َّاسؿ َّيف َّالؿحؽقةَّ -وقد َّيؽقن َّالؿسؿك َّوافدً ا َّإلك َّالجزيرة َّمـَّ
الخارجَّ ،فًلَّبدَّأنَّيؽقنَّلفذاَّالدخقؾَّمسؿكَّ،-ولؾفجةَّصريؼتانَّيفَّالتعامؾَّ
مع َّهذا َّالؿسؿكَّ :قد َّيتلثر َّبالؿحؽقة َّوتصبغف َّبتلثقرات َّصػقػة َّكحقَّ :اسؿـتَّ
َّأكربََّّ،كحقَّ:رزَّ:إرهزَّ
وسؿقتَّ،وس ّقارةَّوسقارهَّ،وكريَّ،وقدَّتمثرَّفقفَّتلثقر ًا
ّ
ََّّ،ʾirhəzإِ ْص ِف ُقرهَّ(ʾeṣhirohخبز)َّ-
وأسؿاءَّإطًلمَّيفَّالؿحؽقة َّتليتَّمػردةَّ ،كحقَّ:صؿفََّّ ،ṭommuhققـُفَّ
َّ ،qinohبؼقؾف ََّّ ،bqiləhسؾؿف ََّّ ،salmahمريؿ َُّّ َّ ،maryam
فطنَّ
َّ ،foṭṭumوكؾ َّهذه َّأسؿاء َّكساءَّ -ومركَّبةَّ ،كحقَّ :تؿره َّدراهـَّ،
(َّ temrehdrehanاســــؿ َّمؽان)َّ ،وصـبـفـر َّدمـشــــق َّ ṣobhor
أيضا)َّ ،فآسؿ َّالؿركب َّيرد َّغالبًا َّيف َّأسؿاءَّ
(َّ demešnoاســــؿ َّمؽان َّ ً
إماكـَّ -وإلؼاب َّكحقَّ :مؼدّ م((َّ mqaddemَّ )7كائب َّزطقؿ َّالؼبقؾة)َّ ،وَّ
َّ(َّ )7مؼدمَّ:كائبَّالؾجـةَّيفَّفخذهَّ(بدّ تِف)َّوققمف َّ-و(لجـة)َّ:زطقؿَّالؼبقؾةَّ،و(سطفـ)َّ:القاللَّأوَّالحاكؿ؛َّهذاَّهقَّهرمَّالسؾطةَّيفَّ
ٍ
َّالقاللَّأوَّالحاكؿَّ-وثؿةَّحؼبةَّزمـقةَّكاكتَّفقفاَّالجزيرةَّبًلَّوال َّوَّٓحاكؿَّ،وكاكقاَّيسؿقنَّذلؽَّ
الجزيرةَّ،مـذَّأنَّطرفت
ْ
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لجـف َّ(َّ legnəhزطقؿ َّالؼبقؾة)َّ ،وسطفـ َّ(َّ saṭhonالحاكؿ َّأو َّالقالل)َّ،
وبشؽرَّ(َّbaškarكائبَّالسؾطانَّأوَّالقالل)ََّّ-
وغالبا َّماَّيرد َّيفَّغقرَّإلػاظَّالؿذكقرةَّأطًلهَّلؾتـابزَّوالؼدحَّماَّيؾلَّ:
دقحدهَّ(َّ deqəḥdehمـ َّأحدودب َّضفره)َّ ،ومـتاحػَّ(َّ mantaḥafمـَّ
فؼد َّأحد َّأصرافف َّإربعة)َّ ،ومؼتضفر َّ(َّ maqtaḍharمـ َّبف َّطقب َّخؾؼلَّ
كاطقجاج َّوكحق َّذلؽ)َّ ،ودمشاطط َّ(َّ demašāʿaṭما َّفؼدت َّقرهنا َّمـَّ
الغـؿ)َّ-وقدَّذكرَّ(مقلؾر)َّبعضَّأسؿاءَّالصػةَّ،لؾؿذكرَّتدلَّطؾكَّلقنَّوطاهةَّ
وتشق ٍه َّخؾؼلَّ،وتصاغَّطؾكَّوزينَّ(قتؾؾَّوشؼتؾ)َّ،وتصاغَّإسؿاءَّالؿمكثةَّ
ّ
ِ
مـفاَّطؾكَّوزين(َّ:قِ
تؾقؾَّوشؼتقؾ)َّ،وهذانَّالقزكانَّيؼابؾفؿاَّيفَّالعربقةَّ(أفعؾَّ
فعؾك)ََّّ-
وإسؿاءَّالدّ الةَّطؾكَّصػةَّأوَّتشقهَّخؾؼلَّأوَّطاهةَّ،يفَّالسؼطريةَّمـفاَّ:
(فاطؾِف) َّأيَّ
اطؾ) َّأي َّ(أحؿر) َّوالؿمكثَّ ،طافره َّْ َّ ʿēfreh
طافر ََّ (َّ ʿɘforف ُ
ِ
(حؿراء)ُ ،
َّشاضرهَّ
َّوش ْض ُفقر َُّ (َّ šoḍhorف ْع ُؾؾ) َّأي َّ(أخضر) َّوالؿمكث
قهرُ (َّ ʿuwharفقطؾ) َّأي َّ(أطقر)َّ،
(َّ šɘḍerehفا ِطؾف) َّأي َّ(خضراء)ُ ،
َّط َ

(دمفروهََّّ-) dmhorohوجاءتَّالتسؿقةَّمـَّالؼصصَّالتلَّتحؽ كَّطـَّهذهَّالحؼبةَّ-مـفاَّ:أنَّالرجؾَّطـدماَّيتزوجَّيعطلَّ
سؽقـفَّلؾؿرأةَّفنذاَّقبؾتَّالسؽقـَّ،تعتربَّراضقةَّبالزواجَّبفَّ،وإذاَّلؿَّتلخذَّالسؽقـَّففلَّغقرَّراضقةَّ-وهذهَّالػرتةَّيتـاقؾقنَّطـفاَّ
وفقفاَّحؽاياتَّوأساصقرَّ-
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وممكثفَّطاره َِّ َّ ʿēreh
ِ
(فاطؾف)َّأيَّ(طقراء)َ َّ،قت ِْضرََّ (َّ qatḍerف ْعؾِؾ)َّوقِتِ ِضرَّ
(َّ qeteḍerفِ ِعؾِ
َ
ُ
ؼلَّأوَّخ ْؾؼل)َّوالؿمكثَّ ُق ُت ْض ُرهَّ
ؾ)َّ(ماَّكانَّبفَّاطقجاجَّخ ُؾ
(ُ َّqotoḍrohف َُّعؾف)َّ-
والؾؼب َّيف َّالؿحؽقة َّبإماكـَّ ،أي َّبال َِّّـسبةَّ :كؼقلـاَّ :دمـ َّۺبقفقَّ
(َّ demen ṧobyohoكسبة َّإلك َّمؽان َّذي َّشؽؾ َّكالسقر) َّكحقَّ :الجبؾلَّ
كسبة َّإلك َّالجبؾَّ ،أو َّكحق َّققلـاِ َّ :دمـ َّطايؾ َّ(َّ demen ʿɘylالساكـ َّيفَّ
القادي)َّ،ودمـَّطقلؿََّّ،ودمـَّحقدهرَّ-
وآسؿ َّالجامدَّ :وهق َّما َّٓ َّيؽقن َّملخقذ ًا َّمـ َّالػعؾ َّكحقَّ :مريؿَّ،
فطامفَّ(َّfeṭāmohفاصؿة)َّ-
وآسؿَّالؿشتؼَّ:ماَّكانَّملخقذ ًا َّمـَّالػعؾَّوماَّأكثرَّإسؿاء َّالؿشتؼةَّ
ّ َّ
يف َّالسؼطريةَّ ،وهل َّذات َّدٓلة َّمعقـة َّوخاصة َّأسؿاء َّالذكقرَّ ،فًل َّبد َّأنَّ
يحؿؾَّمعـكَّمـَّالتػاؤلَّ ،كؿاَّقدَّيتخقرَّلفَّمعـكَّقبقحًاَّوخاصةًَّمؿـَّماتَّ
طؾقف َّأكثر َّمـ َّواحدَّ ،فقسؿل َّبلقبح َّإسؿاء َّلؽل َّٓ َّيؿقتَّ ،ومـ َّهذهَّ
إسؿاء َّيف َّالؿحؽقةَّ ،مقضقع َّالدراسةَّ :الؿـؼقل َّمـ َّإجـاس َّكحقَّ:

012

الفضن الجاٌ٘ :االغـــي

صبفقر(َّ ،ṣobhorَّ َّ )7معبفقر(َّ moʿbohorَّ َّ )4وصقرب((َّ ṭurebَّ َّ )2تصغقرَّ
َص ْرب)َّ،وفدهنـ((َّfadánhánََّّ)2تصغقرَّجبؾ)َّ-
إماكـََّّ)9(:حامرَّ،ḥamerمعؾفََّّ،َّ maꜤlehديـۺاص ََّّ،diṧaṣصاحَّ
(َّ ṭaḥساحؾ)َّ ،حجفر ََّّ ،ḥgherديؽسؿ ََّّ ،diksemمامل.مقملَّ
َّ ،َّ momeyَّ /mameyأجؾقسفَّ ،مدطقروهَّ ،ﭸيرهاَّ ،راجدَّ ،راهانَّ،
دحازافؼَّ،حطفقمَّ،جاحاَّ،خرهاَّ،ۺزابَّ،ۺاطبَّ،جسػقَّ،داقؿَّ،كدحفَّ،
ِ
جاؤَّ،دطباصارهَّ،حؾؿفَّ،حالفَّ،قعرهَّ،
دكاجفـَّ ،صرحفَّ،حػجلَّ،ديَّلقشفَّ،
َِّ
َّفاطرُ َّ،د ُتررَّ-
دمـحلَّ،ساداقفَّ،دبتعا ُبدهَّ،دصتؿق،
َّقصر ُهرَ ،
َّدماراۺيُ ،
ِ
َّتريفَّ
مسؿَّقات َّالـّجقمَّ :سدهاتـ َّ،sadhɘten
َّمادارك َّّ ،madɘrek
،torreyeh

َّحـۺيف

َّ،ḥenṧiyoh

َّإلفا

َّ،ʾelhɘ

َّماط َادفَّ

(َّ mɘġɘdef\mɘʿɘdefالفـعف ََّّ 72-7يـاير)َّ-فـزكَّ(َّ fanzakالذراعَّ,72
(ََّّ)7صبفرَّ:شجرةَّالتؿرَّالفـديَّ،وهلَّشجرةَّتعؿرَّصقيًلًَّوذاتَّفقائدَّكثقرةَّ-
(ََّّ)4معبفقرَّ:جؿعَّصخرةَّويقحلَّهذاَّآسؿَّبالصًلبةَّوالؼقةَّ-
(ََّّ)2صقرابَّ:جؿعَّصربَّ،ومعـاهَّطقدَّمقتَّيستخدمَّٕيؼادَّالـارَّ-
(ََّّ) 2فدهنـَّ:تصغقرَّفدهـَّومعـاهَّالجبؾَّالصغقرَّ،وهقَّيقحلَّبالثباتَّوالتحؿؾَّوالصربَّ-
(ََّّ)9لتسؿقةَّإماكـَّيفَّالجزيرةَّطرفَّ(متبع)َّوهقَّإذاَّكانَّمؽاكًاَّمرتػعًاَّوذاَّصقلَّكبقرَّوبفَّغطاءَّكبايتَّأيَّلؿَّيؽـَّمؽقكًاَّمـَّصخرةَّ
صؿاءَّففذاَّيسؿكَّ(فدهـ)َّ،وإذاَّكانَّمؽاكاَّمرتػعًاَّولؽـفَّلقسَّطالقًاَّوهقَّأيضًاَّلؿَّيؽـَّصخرةَّصؿاءَّ،فقسؿكَّ(حامر)َّأوَّ
ّ
(طدهق)َّ،والصخرةَّالصؿاءَّطؾكَّمسؿقاتَّيفَّالؿحؽقةَّ،مقضقعَّالدراسةَّ،فنذاَّكاكتَّكبقرةَّمرتػعةَّتسؿكَّمعبفرَّ،وهقَّيتخذَّ
ّ
أشؽآًَّفؿاَّلؿَّيؼدرَّطؾكَّرفعفَّيسؿكَّمعبفرَّ،وماَّيؼدرَّطؾكَّرفعفَّيسؿكَّهقبـَّثؿَّمحؾسَّثؿَّمحصاصفَّ،وإذاَّكاكتَّكبقرةَّولؽـَّ
مسطحةَّيفَّإرضَّفتسؿكَّ(ضضاطة)َّ-
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َّ 49يـاير)َّ،حافانَّ(الـؽرةََّّ 1,41فرباير)َّ،حافقنََّّ ḥofonمضبفََّّmoḍbeh
(الطرفََّّ47َّ,5فرباير)َّ،قاينَّدلفاَّ(َّdeliaالجبفةََّّ9,44مارس)َّ،إيديَّدلفاَّ
(َّ ʾidiَّ deʾelhɘالزبرة َّ75,1مارس)َّ ،صافؼفقن َّ(َّ ṣofoqhonالصرفةَّ
ِ
َّماداركَّ
َّ 7,40أبريؾ)َّ ،كر ُب ُؾف َّ(َّ korbolohالعقاء ََّّ 72,40أبريؾ)،
(َّ madarekالسؿاكََّّ 41,79أبريؾ)َّ،شبق ُلفَّ(َّ šobulohالغػرََّّ70,41
مايق)َّ،بارَّسدَّ(َّbar sedالربكانََّّ42,77مايق)َّ،سقدَّ(َّsudاإلكؾقؾَّ,42
َّ9يقكقق)َّ،جاشَّ(َّgaṧالؼؾبََّّ71,9يقكقق)َّ،قا ُدهقم ( qodohomالشقلةَّ
َّ7,75يقلقق)َّ-
مسؿقاتَّإجسامَّ:هق ُبـَّ(َّhobonحجرة)َّ،تِ ْؿ ِرهَّ(َّtemrehكخؾة)َّ،

طارَّاِبف َّ(َّ ʿērēbehجدار َّأو َّحائط)َّ ،صقربف (َّ ṭīrbehكفػ)َّ -وأما َّأسؿاءَّ
إطراض َّالؿرضقة َّففلَّ :شدْ ِهر َّ(َّ šadherزكام)َّ ،كحاره ََّّkaḥɘreh

ۺـر َّ(َّ geṧṧorصدر)َّ ،إصرهرَّ
(سعؾة)َّ ،شابف َّ(َّ ṧəpehحؿف)َّ ،جـ َّّ
(َّʾeṣrehərألؿ)َّ-
آسؿ َّالجؿعلَّ :وهق َّما َّيدل َّطؾك َّأكثر َّمـ َّاثـقـ َّويػرق َّبقـف َّوبقـَّ
مػرده َّبالتاء َّأو َّالقاء َّالؿشددة َّكحقَّ :طربل َّطربَّ ،وكخؾة َّكخقؾَّ -ويفَّ
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الؿحؽقةَّ،مقضقعَّالدراسةَّ:ۺفف ََّّ-ۺافَّ(شعرةَّ-شعر)َّ،سقطقدهَّسقاطدَّ
(اسؿَّصقر)َّ-
وآسؿَّالجؿعلَّاإلفراديَّ:هقَّماَّيدلَّطؾكَّالؼؾقؾَّوالؽثقرَّولقسَّلفَّ
مػردَّمـَّلػظفَّ،كحقَّجقشَّوإبؾَّ-ويفَّالؿحؽقةُ َّ :قـفقيتـَّ(حققاكات)َّ،أفءَّ
(كاس)َّ ،بقشقل َّ(أمتعة)َّ ،أهنر َّ(أيام)َّ ،أرهقن َّ(أغـام)َّ ،الؿقؿقاتَّ :وهلَّ
مجؿقطةَّمـَّإسؿاءَّذاتَّالصقغَّالؼقاسقةَّالؿبدوءةَّبالؿقؿَّالزائدةَّ ،وهلَّ
أسؿاء َّ(الزمان َّوالؿؽان َّوألة)َّ ،وأخرى َّغقر َّمؼقسة َّسـتحدث َّطـفا َّيفَّ
الػصؾَّالرابعََّّ-
الجفاتَّوإوقاتَّوالؿقازيـَّوالؿؽايقؾَّوالؿؼايقسَّوإطدادَّ:
ثؿةَّأسؿاءَّدالةَّطؾكَّالزمانَّوالؿؽانَّوالجفاتَّوالؿؽايقؾَّوالؿؼايقسَّ
وإلقانَّمـفاَّ:داهرَّ(َّdehərدائؿًا)َّ،وقتَّ(َّwoqtوقت)َّ،زمـََّّzeman
(زمـ)َّ َّ ،ۺهر َّ(َّ ṧeharشفر)َّ ،سبقع َّ(َّ sobuʿأسبقع)َّ ،سـف ََّّsenah
َّإسعتَّ(َّʾessaʿtبعد)َّ،لقطَّ
(سـة)ُ ،
َّطق ُكفَّ(َّʿunuhسـةَّ-أيَّسـةَّمجذبة)ّ ،
(َّ Loṭبعدَّ .ثؿ)ُ َّ ،
فقنء َّ(َّ fόnoʾقبؾ)َّ ،أمشـ َّ(َّ ʾemšenأمس)َّ ،كاطفَّ
َ
(أن)َّ،شؽَّ(َّ šakمعؽ)َّ،عن َّ(َّ ʿamأو)َّ ،لعؿَّ(َّ lʿamلق)ُ َّ،شقمَّ
َّ naʿah
َّطق ُكف ََّّ ʿunohوغالبًا َّتستخدم َّلسـةَّ
(َّ šumيقم)َّ ،كؿا َّتستخدم َّلػظة ُ
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الجدبَّ ،ققريري َّ(َّ qiririيقم َّغد)َّ ،دﭼــ َّ ُيقمـَّ(َّ doǧon yumenبعدَّ
يقم َّغد)َّ ،وهل َّأسؿاء َّتدل َّطؾك َّالزمانَّ -وهـاكَّ :دجامف َّومـجامفَّ
َّ dgãmehو َّ(َّ mengãmehتحت)َّ ،طقؾل َّ(َّ ʿiliyفقق)َّ ،وقد َّذكرَّ
الزجاجلَّيفَّكتابفَّحروفَّالؿعاينَّ(مـَّطؾقف)َّبؿعـكَّمـَّفققف(َّ-)7
َّبقق َّ(َّ boqهـاك)َّ،
أسؿاء َّتدل َّطؾك َّالؿؽانَّ :حاكف َّ(َّ ḥɘnahهـا)ُ ،
وهذانَّالؾػظانَّيدٓنَّطؾكَّالؿؽانُ َّ،مؽَّلػانءَّ(َّmok lefɘnaʾأمامؽَّأوَّ
َّديؿفؾ َّ(َّ dimholيؿقـ)َّ،
قبالة َّوجفؽ)َّ ،سارك َّ(َّ sḕrekوراءك)،
ُ
دۺمفؾَّ(َّdṧemhəlشؿال)َّ-
أسؿاء َّلؾؿؽايقؾَ َّ :ق ْحػ َّأو َّ ُقرص َّ(َّ qaḥf\qorṣوهق َّمؽقال َّخاصَّ
بالحبقب) َّ(قرص)َّ ،ما ُكؽ َّ((َّ mɘkokَّ )7وهق َّما َّكان َّاتساطف َّأربعقـَّ
قرصًا)َّ،فقـجـَّ(َّfenganوهقكقؾَّخاصَّبالسقائؾَّمثؾَّالػـجانَّشؽًلًَّإ ّ
َّٓ
َّص ْقجَّ(َّṣaygيسعَّطشرةَّفـاجقـ)َّ-
أ ّكفَّأكربَّقؾقًلًَّوذوَّفتحةَّيفَّأسػؾف)َ ،

(َّ)7الزجاجلَّ،حروفَّالؿعاينَّصَّ-42
(ََّّ)7ماكقك؛َّهقَّمـَّمؽايقؾَّالحبَّطـدَّاهؾَّالعراقَّ،كظرَّ:حاشقةَّالؾؿعَّيفَّالعربقةَّ،ابـَّجـلَّ،ص-19
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( )4

فصقلَّالسَّـةَّ:هذهَّالػصقلَّتتػؼَّمعظؿفاَّمعَّالعربقة َّالجـقبقةَّالؼديؿةَّ
صــ ِرب َّ(َّ sērebمقسؿ َّالخقرات َّوآخضرار َّوالجـل) َّأيَّ
َّكحقَّ ِ َّ :

(الصراب)ُ َّ ،دوتء َّ(َّ dutoʾمقسؿ َّالشتاء)َّ ،قِقاط ََّّ qeyɘṭمقسؿ َّالحرَّ
حرف.خرفَّ
َّط ْقؾِ ِفلَّ(َّʿaylehiفرتةَّزمـقةَّبقـَّالخريػَّوالربقع)َّ،و َُّ
(ققط)َ ،
( َّ ḥorf/ẖorfخريػ) َّأيَّ :مقسؿ َّجـلَّالـخقؾَّ ،وفقف َّتـؼطع َّالجزيرة َّطـَّ
غقرها َّلؿدة َّأربعة َّأشفر َّبسبب َّرياح َّشديدة َّيرتػع َّمعفا َّمد َّالبحرَّ ،وَّٓ
يسؿح َّٕي َّقارب َّبدخقل َّالبحرَّ ،فقتققػ َّكؾ َّالصقاديـ َّطـ َّآصطقادَّ،
ولؽـََّّٓيعـلَّذلؽ ّ
َّأنَّحركةَّالطقرانَّتتققػَّ،بؾَّتستؿرَّوَّٓتـؼطعََّّ-
أسؿاءَّلؾؿؼايقسَّ:دراعَّ(َّ draʿذراع)َّ،باعَّ(َّ bɘʿباع)َّ،ۺازر ََّّṧɘzar
(شرب)َّ ،كص َّ(َّ noṣكصػ) َّوكصػ َّ(َّ noṣfكصػ)َّ ،مؼؾقعف ََّّmeqliʿoh
(وهقَّطبارةَّطـَّققاسَّتقهقؿلَّيؼدرَّبحقاللَّمائةَّمرتَّواهللَّأطؾؿ)َّ-
أسؿاء َّلأللقانَّ :طافر َّ(َّ Ꜥaferأحؿر)َّ ،كركؿ َّ(َّ karkamأصػر)َّ،
شضفر

َّṧaḍhur

َّ(أخضر)،

َّحاهر

َّ(ḥahorأسقد)،

َّ ُل ْب ُفـَّ

(lobhonأبقض)َّ-

(ََّّ) 4اكظرَّ:الؿعجؿَّالسبئلَّ،بقستقنَّوآخرونَّ،تحتَّالؿقادَّ(صَّرَّب)َّ،وَّ(دَّثل)َّ،و(قَّيَّظ)َّ،و(خَّرَّف)َّ -الصقتَّوالدٓلةَّيفَّ
الؾفجاتَّالقؿـقةَّ،طبدَّالقهابَّراوحَّ،صَّ،19التعريػَّوالتـؽقرَّيفَّالؾغاتَّالسامقةَّمعَّالعـايةَّالخاصةَّبالعربيةَّ،صًلحَّالديـَّ
صالحَّحسـقـَّ،ص-72
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أسؿاءَّالؼرابةَّبقـَّالسؼطريةَّوالؿفريةَّوالشحريةَّ
السؼطرية

الشحرية

الؿفرية

بابفَََََّّّّّ-bapehإِيبِؽََّّʾībǐk

إيب,

حقب

العربقةَّ
الػصحك
أب

أطفاك
غا

َّ-ʾaʿhakوأطفل(َّʾaʿhi )7

غا

أخ

(أخل)َّ
أطفتؽَّ ََّّ-َّʾaʿhatkأطقتلََّّ
ʾaʿayti
بِ ّقاََََََّّّّّّ-ََّّbiyyaوأمفتؽ(ََّّ)4
حامَّ.هامل
َأما
ʾamhatk
حديدي
ديد
ُد ُدهَََّّّdōdóh
خ.حايؾفَّ-خ.حًللفَّ
أديدتش حاذيتَََّّّ-خقؾ
َّẖ/ḥayleh/ẖ/ḥaleleh
طقم
مقطفَّmuꜤoh
ُ
غقت

ح ّبفَّḥabbah
مِ ْب ِرهـَََََّّّّّmebreha

غقت

أخت
ُأم
طؿ
خال
جد
جدة

مربي

ولدَّ

َّ

(ََّّ)7أطفل َّ(َّʾaʿhiأخل)؛َّوالفاءَّيفَّالؿحؽقةَّالسؼطريةَّتليتَّزائدةَّيفَّإسؿاءَّغالبًاَّ،واإلبدالَّيفَّإصقاتَّالحؾؼقةَّضاهرةَّأكثرَّ
استعؿا ً
َّٓ-اكظرَّصَّ،92,90والقاءَّلإلضافةَّ،وماَّأكثرَّاستعؿالَّهذهَّالفاءَّزائدةَّيفَّالؿحؽقةَّ،مقضقعَّالدراسةَّ،حتكَّأصب حَّ
كلكّف َّمـ َّأصؾ َّالؾػظة َّيف َّكثقر َّمـ َّالؽؾؿاتَّ ،وكجد َّلفذا َّآستعؿال َّمثقًلًَّيف َّالعربقة َّالػصحك َّوالعربقة َّالجـقبقة َّالؼديؿةَّ
والؾغاتَّالسامقةَّ،كحقَّ:التؿققؿَّيفَّالعربقةَّالؼديؿةَّيفَّفؿَّ-
(ََّّ) 4أمفتؽَّأيَّأمؽَّ:الفاءَّزائدةَّ،والتاءَّوالؽافَّلإلضافةَّ-
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والؿًلحظَّأنَّ َّأسؿاءَّالؼرابةَّتستخدمَّمًلزمةَّلإلضافةَّكحقَّماَّجاءَّيفَّ
هذاَّالجدول؛ َّويفَّهذاَّآستعؿالَّتتػؼَّألػاظَّالؼرابةَّمعَّالؿفرية َّوالشحر ّيةَّ
أكثرَّمـَّآستعؿآتَّإخرىَّالتلَّتليتَّفقفاَّألػاظَّالؼرابةَّيفَّالسؼطريةَّغقرَّ
مًلزمةَّلإلضافةَّ-
جدولَّيب ِّقـَّأسؿاءَّإلقانَّيفَّالسؼطريةَّمعَّكظائرهاَّيفَّالؿفريةَّوالشحر ّيةَّ
والعربقةَّالػصحكَّ(َّ)7
السؼطرية

الؿفريةََّّ+الشحرية

العربقةَّالػصحك

طافـــرَََََََّّّّّّّʿɘfar

طــقفـــــــــــرََََّّّّʿufof

أحؿر

كركؿَََّّّkarkam

كركؿلََََّّّّkarkemi

أصػر

شضفقرََََّّّّšaḍhur

هـــضـــــــقرََََّّّّhḍur

أخضر

حاهـرََََََّّّّّّḥɘhar

حـــــــــــــــقرَََََّّّّّḥur

أسقد

ُلبفقنََََََّّّّّّ َّlubhonلــــبـــــقنََََََّّّّّّlobhon
صعبابَّṣaꜤbab

َّ,

أبقضَّ
أبقض(َّ،)4بـلَّ

(ََّّ)7بحثَّمقداينَّيفَّالؿفريةَّلؾطالبةَّهـاديَّمباركَّسعدَّبنشرافَّالدكتقرَّ:طبدالػادرَّحاتؿَّسؾطانَّ،كؾقةَّالرتبقةَّ،الؿفرةَّ-
(َّ)4هذاَّالؾقنَّخاصَّباإلكسان
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 .2أبٍٗ ٛاالغي:
ُتبـك َّإسؿاء َّيف َّالؿحؽقة َّكغقرها َّيف َّالعربقة َّالػصحك َّوالعربقةَّ
الجـقبقةَّالؼديؿةَّولغاتَّسامقةَّأخرىَّ،وتتؽقنَّمـَّإصقاتَّالصامتةَّالتلَّ
تؽقن َّألػاضًاَّذاتَّدٓلةَّمعقـةَّكحقَّ:شرقَّ(شَّرَّق) َّ((َّ،)7ءَّمَّت)(َّ ،عَّيَّ
ّ
ن)َّ،وهذهَّالجذورَّهلَّالتلَّتحؿؾَّالؿعـكَّإساسلَّ -وإنَّكاكتَّإصقاتَّ
الصامتة َّتـؼؾ َّمعـك َّمعقـًاَّ ،كجد َّالسقابؼ َّوالؾقاحؼ َّتمدي َّمعاين َّمختؾػةَّ
ذات َّصقغ َّمتعددةَّ ،ولؽـفا َّتدور َّحقل َّمعـك َّطام َّواحد َّكحقَّ :مسؾؿَّ
ومسؾؿل َّومسؾؿقـَّ ،وحامر َّوحامري َّوحؿفقر َّ(ح َّم َّر)َّ ،ففذه َّالؽؾؿاتَّ
لفاَّمعا ٍَّنَّمختؾػةَّ،لؽـفآََّّتخرجَّطـَّجذرَّواحدَّ-
وإذا َّكان َّ بـاء َّالؽؾؿة َّيف َّالؾغات َّالسامقة َّيؼقم َّطؾك َّالصقامتَّ،
ويرتبط َّمعـاها َّ فقفا َّبؿجؿقع َّالصقامت َّالؿؽقكة َّلفاَّ ،فؼد َّطرب َّالـحاةَّ
الؼدماء َّطـ َّذلؽ َّبالجذو ر َّالتل َّيؼابؾقهنا َّبالؿقزان َّالصريف َّ(ف َّع َّل)َّ،
فالؽؾؿات َّأتقةَّ :ذهب َّو ُذ ِهب َّومذهب َّومذاهب َّومذهبقاتَّ ،تؽقنَّ
أسرةَّواحدة َّتؼقمَّوحدهتاَّطؾكَّالصقامتَّإساسقةَّالثًلثةَّ(ذَّهـ َّ َّب)َّ،
التل َّتمدي َّإلك َّتحديد َّالؿعـك َّالذي َّتدور َّحقلف َّمعاين َّكؾ َّالؽؾؿاتَّ

(َّ)7الؿـفجَّالصقيتَّلؾبـقةَّالعربقةَّ،طبدَّالصبقرَّشاهقـَّ،ص-22
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الؿختؾػةَّالؿؽقكةَّمـَّتتابعَّهذهَّالصقامتَّ،ويتحددَّالؿعـكَّالخاصَّلؽؾَّ
كؾؿةَّمـَّهذهَّالؽؾؿاتَّالؿشرتكةَّيفَّ الحروفَّبؿعايقرَّأخرى؛َّفالحركاتَّ
الؿختؾػةَّ ،الػتح َّوالؽسر َّوالضؿ َّ ،تشؽؾ َّالصقغ َّالؿختؾػة َّداخؾ َّاإلصارَّ
الدٓلل َّالذي َّحددتف َّالصقامتَّ ،وبذلؽ َّتختؾػ َّ(ذهب) َّطـ َّ( ُذ ِهب)َّ،
وهؽذاَّتختؾػَّ كؾَّلػظةَّبحسبَّالحركةََّّ-
كؿا َّتتؽقن َّصقغ َّصرفقة َّأخرى َّبنضافة َّسقابؼ َّمثؾ َّالؿقؿ َّ(مذهبَّ
مذاهب)َّ ،وتتؽقن َّصق غ َّأخرى َّبقاسطة َّلقاحؼ َّيف َّهناية َّالؽؾؿةَّ ،وهلَّ
تمدي َّمعـك َّمثؾَّ :التثـقة َّوالجؿعَّ ،وهؽذا َّيؼقم َّبـاء َّالؽؾؿة َّيف َّالؾغاتَّ
السامقاتَّطؾكَّأساسقـَّمتؽامؾقـَّ،الؿادةَّالؾغقيةَّ،والقزنَّ(َّ-)7
األمساء الجٍائَّٗ:ٛ
مـَّأمثؾةَّهذهَّإسؿاءَّيفَّالؿحؽقةَّالسؼطريةُ َّ:حفَّ(َّ ḥohفؿ)َّو(حَّه)َّ
طؾك َّوزن َّ(ف َّع)َّ ،َّ ،هقز َّ(َّ hozغـؿة)َّ ،صقد َّ(َّ ṭodواحد)ِ ،
َّصح ََّّṣeḥ
(صباح)َّ،صافَّ(َّṣēfشعرَّالضلن)َّ،راحَّ(َّraḥالريح)َّ،فاقَّ(َّfɘqوقتَّأوَّ
مقسؿ َّ)َّ ،قر َّ(َّ qərلؽل)َّ ،جع َّ(َّ goʿالجقع)َّ ،در ََّّ ،dḕrدم َّ(دم)َّ ،ۺففَّ.
صح َّ(َّ ṭaḥالساحؾ)َّ،
ۺفف َّ(َّ ṧefah/ṧefahشعره)َّ ،طقج َّ(َّ ʿugرجؾ)ََّ َّ ،
َّأشفرَّ ،شقم ََّّšom
َضع َّ(َّ ḍaʿغـؿف) َّوهل َّما َّدون َّالسـة َّوفقق َّخؿسة ُ
((ََّّ7الؿـفجَّالصقيتَّلؾبـقةَّالعربقةَّ،طبدالصبقرَّشاهقـَّ،ص-22
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(اسؿ)َّ،بﱝرَّ(َّbərبـ)َّ،جاحاَّ(َّgɘḥãوادي)(َّ،جَّح)َّطؾكَّوزنَّ(فَّع)َّ،
طد َّ(َّ ʿadأي َّمازال)َّ ،تﯽبف َّ(َّ tēbӗhقسؿ)َّ -حقر َّ(َّ َّ ḥorبقت َّصغقرَّ
يقضعَّفقفَّصغارَّإغـام)ََّّ-
أمساء شات بٍٗ ٛثالثَّٗ:ٛ

مـَّأمثؾةَّهذهَّإسؿاءَّيفَّالؿحؽقةَّالسؼطريةَّ:طؾك َّصقغةَّ ُف ْعؾَُّ َّ:ك ْتػَّ

َّص ْؾػَّ(َّṣolfخؾطَّالؾبـَّبالؿاء)َّ،كقكػََّّkonf
(َّkotfكتػ)َّ(ضؿَّفسؽقن)ُ ،
(معقة َّأو َّحػظ)َّ -وطؾك َّصقغة َّ ََّف ْعؾَ َّ :ص ْقػ َّ(َّ ṭeyfاسؿ َّشجرة َّالصربَّ
السؼطري)َّ،صربَّ(َّ ṭerbطقد)َ َّ،ف ْخدهَِّ َّ faẖdeh
(فخد)َّ -وطؾك َّصقغةَّفِعؾَّ:
دافء َّ(َّ dəfeʾأصؿ َّأي َّٓ َّيسؿع)َّ ،حارء َّ(َّ ḥēreʾبحث)َِّ ،ر ْي ُفق ََّّriyhu

ِ
(ماء)َّ،حزن َّ(َّ ḥezenحزن)ِ َّ ،ح ِدب َّ(َّ ḥēdebقريب)َّأيَّقريبَّمـَّحقثَّ
الـسبَّ،وهذهَّالؾػظةَّتحؿؾَّدٓلةَّيؿؽـَّأنَّكسؿقفاَّمصطؾحقةَّ:معـاهاَّتشؿؾَّ
إقاربَّمـَّالـسبَّوإقاربَّالذيـَّتربطفؿَّبؽَّطًلقةَّالصداقةَّأوَّالعؿؾَّ،
ولذلؽ َّففؿ َّيطؾؼقن َّهذه َّالؾػظة َّلؾتؿققز َّبقـ َّالغريب َّوغقر َّالغريبَّ ،فقعتربَّ
(حدب)َّمـَّالؿؼربقـََّّ-
وطؾك َّصقغة َّفاطؾَّ :فانء َّ( fānaʾوجف) َّجؿعف َّفِـفقن َّfenhun
(أحب)َّ ،تا ُمر َّ( tōmorتؿر)َّ ،فاضح َّfɘḍaḥ
(و ُجقه)َّ ،طاضـ َّʿɘḍen
ّ
ُ
ِ
َّتذوق)َّ ،طاضد َّ( ʿɘḍdتعب)َّٓ ،شـَّ
(كضج)َّ ،طاعن َ (َّ ṭɘʿamصع َؿ َّأو ّ
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( ləšanلسان)َّ،ۺاهرَّ( ṧɘharشفر)َّ،ۺاقـرَّ( ṧɘqerالؼحطَّأوَّالجدب)َّ،
سا َدح َّ sɘdaḥبؿعـك(َّ :واصل َّأو َّدكقئ)َّ ،شقنۺ َّ( šōniṧحققان)َّ ،طادلَّ
( ʿɘdelاسؿ َّمؽان)َّ ،جافـ َّ( gɘfenجػـ)َّ ،سالؿَّ .سـﱝـؾؿَّ
( salem\sīLemسالؿ)َّ،طاۺر َّ( ʿɘṧerطشر)َّ،حا َفـَّ( ḥɘfenحضـ)َّ،
دالؼَّ( dəleqكثقر)َّ،كابرَّ( kaberاكظر)َّ،وهقَّمـَّالؿعاودةَّوالـظرَّيفَّأحقالَّ
ِ
الحاجةَّ،صارهَّ( ṣērihسؽقـ)َّ،تا ْقػَّ( taqfأصؾح)َّ،صادعَّ
الضعقػَّوذي َّ
اطـرَّ( ṧɘʿarوهقَّالحشقشَّالؿقت)َّ،
( ṭɘdaʿالظفر)َّ،قاقفَّ( qàqehأخ)َّ،ۺ ََّ
طاﭼـف َّ( ʿɘǧehامرأة)َّ،ۺابف َّ( ṧəbehشػة)َّ،ساردَّ( səredصغقرَّالغـؿَّماَّ
دونَّثًلثةَّأشفر)َّٓ،لحَّ( ləlãḥخال)-طؾكَّصقغةَّفِ ِعؾََّّ:كقـلَّ( níniإخَّ
إكرب)ََّّ-
وطؾك َّصقغة َّ ْف ُعؾَّْ :س ُتقر َّ( sēterسرت)َّ ،وطؾك َّصقغة َّ ُف ُعقلُ َّ :دو ُمرَّ
( dōmorوهقَّوقتَّهطقلَّإمطارَّمعَّريحَّشديدَّوقدَّيؽقنَّبدونَّرياحَّ،
َّصؾقبَّ
(ح َػ َر)َّ ،دو ُده َّ( dódohطؿ)ُ ،
َّح ُػقر ََّ ḥofōr
ولؽـف َّيستؿر َّأيامًا)ُ ،
قبءَّ( koboʾروثَّ
( ṣulobذبح)َّ،خػقر َّ( ẖofōrأيَّغارَّيفَّإرض)َُّ َّ،ك ُ
البؼر)َّ،قق ُكطَّ( qōnoṭقـِط)ُ َّ،د ُفرَّ( dōforدفر)ُ َّ،أ ُجدَّ ʾogodمـَّالقجدَّ،
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(كؾؿةَّأوَّجقابَّبؿعـكَّكعؿ)َّ،ط ُرقَّʿoroq
ُط ُؼرَّ( ʿoqorكبقر)ُ َّ،أ ُرهَّʾoroh
ُ
َّوطق ُكفَّأيَّ(سـةَّويؼصدَّهباَّالسـةَّالؿجدبة)ََّّ-
(صريؼةَّلجـلَّالصربَّالسؼطري)ُ ،
(رفؼة)َّ ،وشبده ََّّ šebdehفتحةَّ
وطؾك َّصقغة َّ َف ْعؾفََّ :ر ْف َؼف َُّ َّ refqeh
مختطػةَّفسؽقنَّ،جفرهَّ(فتحةَّمختطػةَّفسؽقن)َّ(َّgehrehقؾةَّالـظر)َّ،طرهقَّ
(َّ ʿorhuصقت)َّ -وطؾك َّصقغة َّفعالَّ :هًلك َّ(َّ halɘkهؾؽ)َّ ،فزاع ََّّfzɘʿ
(الخقف)َّ،دراعَّ(ذراع)َّ،رهايَّ(َّrhɘyرأس)َّ،سًلمَّ(َّsalɘmسًلم)َّ-وطؾكَّ
الصقغة َّفِعؾِ :
َّحدهق َّ(َّ ḥidhuكقع َّمـ َّأكقاع َّالـباتات)َّ -وطؾك َّصقغة َّ َفعًلَّ:
ْ
أكشا َّ(َّ ʾekšəكقع َّمـ َّأكقاع َّإشجار)َّ ،أمتا َّ(َّ ʾemtāكقع َّمـ َّأكقاعَّ
إشجار)َّ -وطؾكَّوزنَّ ُف ْعؾَّ:غ ّبفُ َّ،فرهَّ(َّ forrohسفرة)َّ،أكّفَّ(أخت)َّ -وطؾكَّ
َّأفءَّ(َّʾafəʾكاس)َّ-
صقغةَّ َف َعؾَّ:كػءَّ(َّkfaʾكػك)َ ،
ومـَّالصقغَّالثًلثقةَّالبـقةَّماَّجاءَّطؾكَّصقغةَ َّ:ف ِعقؾ ِ
َّبخقؾَّ(َّbẖīlبخقؾ)َّ،
(ط ِصر)َّ ،وحقبؽ ََّّḥibak
خبِقت َّ(َّ ẖbītخبقث)َّ ،وفِقعؾَّ :طقصر َُّ َّ ʿiṣer
(حبِ َؽ)َّ،كقـلَِّ َّníni
فقعؾَّ(وهلَّلػظةَّيؼقلفاَّإخَّإصغرَّٕخقفَّإكربَّمـف)َّ،
ُ
قاقفََّّqàqehفاطؾَّ(أخ)َّ ُدو ُدوهََّّdódohفاطؾَّ(طؿ)َّ-
وهـاكَّأسؿاءَّثًلثقةَّولؽـفاَّمزيدةَّببعضَّالحروفَّ،ومـفاََّّ:

024

الفضن الجاٌ٘ :االغـــي

لقؾقه َّ(َّ lílόhوهل َّلػظة َّتستعؿؾ َّلتـقيؿ َّإصػال)َّ ،لقًلكف ََّّlílành
(البارحة)َّ ،وهل َّلػظة َّقريبة َّمـ َّلػظة َّالؾقؾَّ ،اصحح ََّّ ʾeṣḥaḥافعؾ َّ(لػظةَّ
تستعؿؾَّيفَّالتحاياَّوهلَّتعربَّطـَّالخقر َّوالبفجةَّوالسرورَّ،كؿاَّتستعؿؾَّبعدَّ
ختانَّالغؾؿانَّ،فقؼقلقنَّ:لصححَّشحار)َّ-
األمساء الطباعَّٗ:ٛ
تليتَّإسؿاءَّالرباطقةَّطؾكَّالصقغَّأتقةَّ:أهنقرَّ(َّʾanhorأيام)َّ(ءَّنَّهَّ
حروء ََّّfoḥroʾ
ر)َّ ،كبشب َّ(َّ kebšebكقكب)َّ ،اطفل َّ(َّ ʾaʿhiyأخل)ُ َّ ،ف ُ
(كؾ)َّ ،و ُأ ْر ُبع َّ(َّ ʾorboʿأربع)ْ َّ ،محر َّ(َّ moḥḥorدطاء َّبالذبقحة َّقبؾَّ
(طؿر)َّ ،إضحؽ َّ(َّ ʾeḍḥekالضحؽ)َّ ،مرقحَّ
ذبحفا)ْ َّ ،أ ْدهره ََّ َّ ʾedher
(َّ marqɘḥطصا)َّ،فرهؿَّ(َّ farhamبـت)َّ،ۺيرع َّ(َّ ṧerəʿشراع)َّ،قـصدَّ
(َّ qanṣadالؿؽانَّالؿرتػعَّولؽـفََّّٓيصؾحَّلؾجؾقسَّفقفَّ ،بعؽسَّ(طدهق)َّ
فنكّف َّمؽان َّيصؾح َّلؾجؾقس)ُ َّ ،أ ْص ُبع َّ(َّ ʾoṣboʿأصبع)َّ ،قـبح ََّّqanboḥ
(طظؿ)ُ َّ،دوطفـَّ(اسؿَّ
َّإصح ُؾفََّّʾeṣḥoloh
(مرضَّمـَّإمراضَّالجؾدية)،
ُ
ٌ
َّمضر ْيت َّ(َّ meḍreytضرس) َّمع َّإمالة َّحركة َّالراء َّإلك َّالقاءَّ
شخص)،
َ
َّ meḍreytأو َّبإحرى َّالؿشقبة َّبالقاء؛ َّفالراء َّلقست َّخالصة َّبؾ َّهلَّ
مشقبة َّبالقاءَّ -وصؽصؽ َّ(َّ ṣekṣekصقت َّوهقصقت َّلحشرة َّصغقرة)َّ،
وكؿفؾَّ(ََّّnamhelكؿؾ)َّ،وَّمـﭸـفرَّ(َّmežharحقشَّتجؿعَّفقفَّإغـام)َّ،
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ومجفؿ َّ(َّ meghemاسؿ َّمؽان َّالذي َّيقجد َّبف َّمـﭸـفرَّ ،ففق َّأطؿ َّمـَّ
مـﭸـفر)َّ-
وأوزان َّإسؿاء َّالرباطقةَّ ،يف َّالؿحؽقةَّ ،غالبًا َّما َّتليت َّطؾك َّالجذرَّ
(فَّ -عَّ -لَّ -ل) َّكحقَّ :جعػرَّ ،كركؿ ََّّ ،َّ karkamجدهر َّ(َّ gedharلقنَّ
إغـام َّالرمادي)َّ ،دجدج َّ(جؿع َّصحراءَّ ،مػرده َّدجداجف ََّّ،)degdɘgeh
مرقح َّ(طصا)َّ ،أفعؾَّ :أضقع َّ(َّ ʾaḍyaʿوهق َّمـ َّالغـؿ َّما َّلف َّستة َّأشفر َّوماَّ
فقق)ََّّ-
وهـاكَّأسؿاءَّأتتَّمؽررةَّالػاءَّوالًلمَّ ،مـفاَّثًلثقةَّوَّرباطقةَّوخؿاسقةَّ
أو َّأكثرَّ ،وهلَّ :فعًللؾَّ :أكجاررَّ ،بؼؾؼفؾ َّفعؾعؾؾَّ ،زحرر َّفعؾؾَّ ،صبطبَّ
(صػؼ) َّصرصر َّ(تذفؼ)َّ ،جرجر َّ(أيَّ :أصدر َّصقتًا)َّ ،لؼؾؼ َّ(أيَّ :تؽؾؿَّ
كًلمًاَّغقرَّمسؿقع)َّ،فؼػؼَّ(أيَّ:أصدرَّصقتًاَّمـَّأثرَّالربد)َّ،حـفـَّ(كثقر)َّ،
لسؾس َّ(َّ leslesلؿع)َّ ،بقرهر ََّّ būrherأي َّ(ما َّكان َّمـ َّإرض َّمستقيًاَّ
وضاهر ًا)َّ ،لؽؾؽ َّ(كثقر َّالؽًلم)ِ ْ َّ،
َّ(سحب)َّ ،طسعس َّ(هق َّالجؾقسَّ
َأطؾق ُؾف ُ
طؾكَّاإلكػراد)َّ،اكجرجرَّ(َّ ʾengirgerصقتَّيصدرَّمـَّالبطـَّأوَّيصدرهَّ
أيَّسائؾ)ََّّ-
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وطؾك َّإوزانَ َّ :ف ْق َعؾَّ :ۺايبب َّ(َّ ṧɘybóbشقبف)َّ ،وفِ ْق ِعؾ َّوۺَِّيببَّ

(َّ ṧēybebطجقز)َّ،وكحررَّ(َّ noḥrerإكػَّأوَّالؿـخر)َّ،ومرترََّّmetrer
(اسؿَّشجرة)َّ،وإلببَّ(َّʾelbebقؾب)َّ،وضحضحَّ(َّḍaḥḍaḥفِـَاءَّالبقت)َّ،
وضقضاطف ََّّ ḍiḍɘʿahفِعالف(َّ ،صخرة َّصؿاء)َّ ،وقصرهر ََّّqeṣrehar
(مـتفك َّالجبؾ َّأو َّصرفف)َّ ،وصرهر ََّّ ṣerhɘrفعؾؾ َّ(اسؿ َّدا ّبة)َّ ،ودرهرَّ
َّ derharفعؾؾ َّ(الدر)َّ ،طسعس ََّّ ʿesʿesفعؾؾ َّ(مـ َّالعسعسة) َّوهق َّكـايةَّ
طـ َّآكػراد)َّ ،قـشـؾؾَّ ،فعؾؾ َّ(صخرة َّذات َّشؽؾ َّمستطقؾ َّإلك َّإطؾك)َّ،
َّ(هز)َّ ،مـﭼـرهـر ََّّ meğreharفعؾؾؾ َّ(الحؾؿ)َّ ،بربارهَّ
حؾحؾ ََّّ ḥelḥelفعؾؾ ّ
َّ َّ berperفعًللف َّ(صقت َّيصدره َّالؽاهـَّ ،وهق َّشخص َّيعالج َّالؿرضكَّ،
فقـادي َّالجـ َّوهق َّما َّيدطقف َّبلكـف َّصاحبف)َّ ،كدحؾؾ ََّّ -َّ kadeḥlelوفعؾؾؾَّ
(الؿؽانَّالؿرتػعَّمـَّالطقـَّوالحجارة)َّ-محررََّّmeḥrerفعؾؾَّ(أكؾةَّتطبخَّمـَّ
الزبدَّالبؾديَّمعَّقؾقؾَّمـَّالؼؿحَّالؿطحقنَّأوَّالذرة)َّ،مح ّؾؾَّ(َّ mḥallelوهقَّ
الرجؾ َّالذي َّيتزوج َّالؿرأة َّبعد َّأن َّيطؾؼفا َّزوجفا َّثًلث َّصؾؼات َّثؿ َّيطؾؼفاَّ
لقتزوجفا َّالزوج َّإول)َّ ،وأحقاكًا َّٓ َّيطؾؼفاَّ ،صؾفؾ َّ(َّ ṣelhelالقاديَّ
الصغقر)َّ،تؿتقؾفََّّ tomteluhفعؾقؾفَّ(حؽاية)َّ،كبؽبَّفعؾؾَّ(كقكب)َّ،لسؾسَّ
فعؾؾَّ(لؿاع)َّ،شعشعَّفعؾؾَّ(الؾؿعان)َّ،والػرقَّبقـفؿاَّأنَّشعشعَّيؽقنَّيفَّبدايةَّ
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ضفقرَّالـفارَّ،ولسؾسَّيفَّهنايةَّغقابَّالشػؼَّإحؿرَّمـَّوقتَّالؿغرب)َّ،قـاكقهَّ
(كقع َّمـ َّأكقاع َّإدب َّالسؼطري)َّ ،صػرر ََّّ ṣafrerفعؾؾ َّ(ورد)َّ ،سعسعَّ
َّsaʿsaʿفعؾؾَّ(وهقَّالـػثَّبالؿاء)َّ-
االغي يف حال ٛالتصنري ٔالتأٌٗح:
تػرق َّالؿحؽقة َّالسؼطرية َّبقـ َّكقطقـ َّمـ َّإسؿاءَّ :مذكر َّأو َّممكثَّ
حسب َّما َّتعارفت َّطؾقفَّ -فالؿذكر َّيف َّالؿحؽقة َّ(مشر ََّّ mešarذكرَّ
َّطقج ََّّ ʿugأي َّ(ذكر َّلإلكسان)َّ ،والؿمكث َّطاﭼوَّ
لؾحققاكات َّوالطققر)َّ ،أو ُ
َّ ʿaǧehأيَّ(أكثك)َّ،وَّٓتؾحؼ َّالؿذكرَّطًلمةَّمعقـةَّ ،يفَّحقـَّتؾحؼَّالؿمكثَّ
طًلمةَّتلكقثَّ-وقدَّيخؾقَّالؿمكثَّمـفاََّّ-
وتستعؿؾ َّالؿحؽقةَّ ،مقضقع َّالدراسةَّ ،ألػاضًا َّخاصة َّبالؿذكرَّ
ؾؿمكثَّكحقَّ:طقجَّ(َّ ʿugرجؾ)َّ،وطاﭼـو َّ(َّ ʿaǧehامرأة)َّ،ومِشرَّ
وأخرىَّل
ُ
(َّ mešarذكرَّإغـام)َّ،وهقزَّ(َّ huzغـؿة)َّ،وكبـۺ َّ(َّ kobṧذكرَّالضلن)َّ،
وتآءَّ(َّ tāʾضلن)َّ،وأرحقؾفَّ(َّ ʾorḥilohكعجة)َّ-وتستخدمَّالسؼطرية َّلػظةَّ
مشر َّ(َّ mešarلؽؾ َّذكر َّمـ َّالـباتات َّوالطققر َّوالحققان َّأو َّلؽؾ َّما ََّّٓ
يعؼؾ)َّ ،وهذا َّديدن َّالؿحؽقة َّيف َّالتػريؼ َّبقـ َّالؿذكر َّوالؿمكث َّيف َّغالبقةَّ
إسؿاءَّ،وتتػؼَّيفَّذلؽَّمعَّالؿفريةَّوالشحر ّيةَّ-فػلَّالؿفريةَّ:غقجَّ(رجؾ)َّ،
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تقثََّّ.حرمقت َّ(امرأة)َّ،حقبَّ(أب)َّ،حامَّ(أم)َّ-ويفَّالشحر ّيةَّ:برَّ(ابـ)َّ،
مباري َّ(ولد)َّ ،غقجقكت َّ(بـت)َّ ،إيب َّ(أب)َّ ،أ َما َُّ (َّ ʾamāأ َّّم)َّ -وهؽذاَّ
ُي ْؾ َح ُظ َّتقافؼ َّهذه َّالؿحؽقَّات َّيف َّاستخدام َّألػاظ َّخاصة َّبالؿذكَّر َّوأخرىَّ
بالؿمكثَّ،وهذهَّمقزةَّسامقةَّمشرتكة(َّ-)7
وتقجد َّيف َّالؿحؽقة َّالسؼطرية َّأسؿاء َّتؾحؼفا َّطًلمة َّتلكقث َّوهلَّ
مذكرةَّ ،وأخرى َّٓ َّتؾحؼفا َّوهل َّممكثةَّ ،وتستعؿؾ َّطًلمة َّلؾتلكقث َّ( َّـف)َّ
مؼابؾ ًة َّلؾتاء َّيف َّالعربقة َّالػصحك َّوالعربقة َّالجـقبقة َّالؼديؿة َّوالؿحؽقاتَّ
العربقةَّالحديثةَّوالؾغاتَّالسامقةَّ،وقدََّّٓتؾحؼَّآسؿَّالؿمكثَّطًلمةَّتؿ َِّّقزهَّ
طـ َّالؿذكَّرّ َّ َّ ،
ٕن َّهذا َّآسؿ َّقد َّيؽقن َّمعـقي َّالتلكقثَّ ،كؿا َّأكــفا َّتؾحؼَّ
آسؿَّالؿذكَّرَّطًلمةَّالتلكقثَّ،وهقَّماَّيعرفَّبالتلكقثَّالؾػظلَّ-
أسؿاءَّممكثةَّيفَّالسؼطرية َّلؿ َّتؾحؼفاَّطًلمةَّالتلكقثَّ ،ومـفاَّ:ب ِ ّقاَّ .بِقمَّ
َّهقز َّ(َّ huzغـؿة)َّ ،مريؿ ََّّ ،maryamفطؿَّ
َّ biyya\biyuʾأيُ (َّ :أم)ُ ،
َّ،foṭṭumدحًلمفانََّّ،daḥ Lamhanففذهَّكؾفاَّأسؿاءَّممكثةَّيفَّالقضعَّ،
وهـاكَّ :فرهؿ َّ(َّ farhamبـت)َّ ،زهقر َّ(َّ zohorاسؿ َّامرأة)َّ ،حقهنـَّ
(َّ ḥunhonاسؿ َّامرأة)َّ ،حـؿ َّ(َّ ḥnnumاسؿ َّامرأة)َّ ،ففذه َّأسؿاء َّممكثةَّ

(ََّّ)7يفَّققاطدَّالسامقاتَّ،رمضانَّطبدَّالتقابَّ،ص-729
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حؼقؼقة؛ َّوتلكقثفا َّمعـقيَّ ،وهل َّأسؿاء َّتدل َّطؾك َّالؿمكث َّبالؿعـك َّدونَّ
طًلمةَّتؾحؼفاَّ،وهلَّمعروفةَّلدىَّالسامعَّبلهناَّممكثةَّاستغـتَّطـَّأيَّطًلمةَّ
تؿقزها َّطـ َّالؿذكرَّ ،وهل َّتدل َّطؾك َّإلػاظ َّإولقة َّلدى َّمعجؿ َّإصػالَّ
طـدَّبدءَّالؽًلمََّّ-
ولؾتػريؼ َّبقـ َّالجـسقـَّ ،تستعؿؾ َّالؿحؽقة َّطًلمة َّالتلكقثَّ ،وهلَّ:
(الفاء)َّ ،وهذه َّالعًلمة َّتعرف َّيف َّالعربقة َّالػصحك َّبتاءَّالتلكقثَّ ،ولؽـفا َّيفَّ
الؿحؽقة َّطبارةَّطـَّهاءَّخػقػةَّأوَّمختؾسةَّساكـة َّتؾحؼةَّهنايةَّالؾػظةَّلتدلَّ
طؾك َّأهنا َّممكثةَّ ،ففل َّدائؿا َّساكـة َّكؼقلـاَّ :فـاصؿف َّ(َّ fēṭmehاسؿ َّامرأة)َّ،
صؿف َّ(َّ ṭommohاسؿ َّامرأة)َّ ،با َققؾف َّ(َّ baqɘylehاسؿ َّامرأة)َّ ،طاﭼـفَّ
َُّ
(َّ ʿaǧehامرأة)َّ،مۺكقلقه َُّ (َّ moṧkolohأثافقة)َ َّ،ص ْؾ َػفَّ(َّ ṭelfahرجؾ)َّ،
َّمؾتق َّمـَّ
تؿره َّ(َّ temrehكخؾة)َّ ،ۺــَاجف َّ(َّ ṧѐnѐgehأيَّ :طقد َّصقيؾ ٍَّ
أطًله َّيستخدم َّلؽبار َّالسـ َّكؿا َّيستخدم َّلتعؾقػ َّإغـام)َّ ،مِ ِ
زدارهَّ
(َّmezdērehوهلَّشؿؾةَّتـسجَّمـَّصقفَّالضلن)َّ،صػًلحفََّّṣefloḥoh
(وطاءَّفخاريَّيستخدمَّلؾطبخ)َّ-
ويف َّبعض َّالؿـاصؼ َّالغربقة َّتستعؿؾ َّالتاء َّالؿػتقحة َّطًلم ًَّة َّلؾتلكقثَّ
(قالت َّالؿرأ ُة)َّ ،وهـاك َّلػظةَّ
كؼقلفؿَّ :طؿارت َّإﭼت ََّّ ʿemɘret ʾeǧet
ْ
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(إﭼو)َّم ّعرفةَّوَّٓيؼصدَّهباَّالـؽرةَّ،وٕنَّالؾػظةَّيفَّالؿحؽقةَّالسؼطريةََّّتػفؿَّ
بحسب َّالسقاق َّكؿا َّأسؾػـا َّإ ّ
ٓ َّأن َّتدل َّطؾك َّقريـة َّمعقـةَّ ،وبِقؾِت ََّّbilet
(حاجة)َّ ،و َّمۺكقلت َُّ (َّ moṧkolotأثافقةَ)َّ ،وجا ُدحتَّهقزَّ godoḥot
(ذهبت َّالؿرأة)َّ،
(َّ huzجاءت َّالغـؿ ُة)َّ ،وصفرت َّإﭼت ََّّ ṭahɘret ʾeǧet
ْ
(جاءت َّالغـؿ)َّ -يف َّحقـ َّأن َّهذهَّ
وجاهؿت َّ ُأرهقن ََّّ gɘhamat ʾorhon
ْ
التاء َّهل َّهاء َّيف َّبؼقة َّمـاصؼ َّالجزيرةَّ ،-وربؿا َّحافظت َّهذه َّالؿـاصؼ َّالتلَّ
تـطؼَّهبذهَّالطريؼةَّطؾكَّهذهَّألقةَّمـَّفرتةَّزمـقةَّبعقدةَّ،خصقصًاَّوأنَّهذهَّ
الؿـاصؼ َّتؼع َّيف َّصرف َّالجزيرةَّ ،وأبـاؤها َّيشتفرون َّبؿؿارسة َّحرفة َّالصقدَّ
والرطلَّمـذ ٍ
َّزمـَّبعقدَّ-
َّوكجدَّلفذاَّآستعؿالَّمثقًلً َّيفَّلفجةَّالؿخًلفَّ،وماَّوردَّيفَّالعربقةَّ
بإلػ َّالؿؼصقرة َّكحقَّ ،سؾؿكَّ ،لقؾكَّ ،أروىَّ ---،فالؿحؽقة َّتؼؾب َّهذهَّ
إلػَّها ًء َّفتؼقلَّ:سؾؿفَّتزالؼَّريفقَّ(َّ salmah tazoloq reyuhoأيَّ:
سؾؿكَّتجؾبَّالؿاء)َّ،لقؾفَّتحاصبَّصقرب (َّ laylah tḥaṭeb ṭirobلقؾكَّ
تحتطب)ْ َّ ،أ ْر َوه َّ َّتـتـ َّلؿؽشؿ َّ(َّ ʾarwah tenten lmekšamأروىَّ
هتدهدَّالقلد)َّ -وماَّأتكَّإلكَّالؿحؽقة َّمـَّإسؿاء َّيفَّفرتةَّزمـقةَّقريبةَّكـَّ :هدَّ
ىَّوكدىَّ---،الخَّلؿَّيتغقرَّإلكَّأنَّ،فـؼقلََّّ:هدىَّوكدىََّّ-
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والتلكقث َّيف َّالؿحؽقة ََّّ ,كؿا َّهق َّالحال َّيف َّالعربقة َّالػصحكَّ ,ومـَّ
يؿقؾ َّإلك َّاستعؿال َّالؽسرةَّ ،كحق َّققل َّالسؼطريِ َّ :هقت ََّّ hitلؾؿمكثَّ
(بؿعـكِ :
َّأكت)َّ ،فقؿا َّالػتحة َّلؾؿذكر َّكحقَّ :هات ََّّ hatبؿعـك َّ(أكت)َّ،
فالحركة َّتعد َّفقكقؿًا َّيف َّالؿحؽقةَّ ،ويظفر َّهذا َّآستعؿال َّيف َّالضؿائرَّ
الشخصقةَّواإلشاريةَّوآستػفامقةَّوالؿقصقلةََّّ-
والؿحؽقة َّيف َّاستعؿالفا َّلؾتلكقث َّكغقرها َّمـ َّالؿحؽقاتَّ ،إذ َّيؽقنَّ
التػريؼَّبقـَّالؿذكرَّوالؿمكثَّ ،ولتلكقدَّالتلكقثَّولؾؿبالغةَّ-ومـَّإمثؾةَّماَّ
دلَّطؾكَّالؿمكثَّبقاسطةَّطًلمةَّالتلكقثَّكحقَّ:طاﭼوَّ(ʿaǧehامرأة)َّ،سعديفَّ
َّ ،saʿdiyhتِقريف ََّّ ،tīryhفطآمف ََّّ ،fṭāmohسؾؿف ََّّ ،selmahأمـفَّ
َّ ،ʾemnahسؾقمف ََّّ ،slōmohتؿره َّ(َّ temrehكخؾة)َّ ،ۺفف ََّّṧefah
(شعرة)َّ ،سقطقده َّ(َّ sowʿidohصائر)ُ َّ ،صؿف ََّّ ،ṭummohحقًلمفَّ
(َّ ḥiləmehاسؿ َّامرأة)َّ ،ققـُف َّ(َّ qiynohقصقرة)َّ ،سػريف ََّّsefriyeh
(صاسةَّلؾطبخ)َّ،مطحقـفَّ(َّ moṭḥenohحجرةَّكرويةَّالشؽؾَّيطحـَّطؾقفاَّ
الحب)َّ،حرجؾفَّ(َّ ḥorgolohحػرةَّصغقرةَّالعرضَّ،قدَّتؽقنَّيفَّإرضَّ
يفَّالصخرة)ُ َّ،أضحرهَّ(َّ ʾeḍḥarمػردَّأضحارَّوهلَّ:ثًلثةَّأطقادَّيستخرجَّ
هباَّالـار)َّ،ركقزهَّ(َّrekizehطقدَّخشبل)َّ،ضػراهَّ(َّḍefrehضػرة)َّ،صػحفَّ
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(َّ ṣefḥahقطعةَّثقبَّصغقرة)َّ،تـؽفََّّ،tenakehطقـف(َّ ʿiynihَّ،وطاءَّمـَّ
جؾد َّالغـؿ َّمدبقغ)َّ ،فعًلمة َّالتلكقث َّيف َّالؿحؽقة َّهاء َّتؾحؼ َّهناية َّآسؿَّ
الؿمكثََّّ-
ّ
كؿاَّأن َّهـاكَّأسؿاءَّيفَّالؿحؽقةَّ،مقضقعَّالدراسةَّ،مذكرةَّيفَّالقضعَّ
وممكثةَّيفَّالؾػظَّمـفاَّ:طؿايفَّ،قباسروهَّ ،كدايفَّ،سقلقؿفَّ،سديقكفَّ،فديقكفَّ-
ففذه َّأسؿاءَّلحؼتفا َّطًلمةَّالتلكقث َّيف َّالؿحؽقة َّوهل َّأطًلم َّلؾؿذكر َّكؾفاَّ،
وهذه َّالعًلمة َّتقافؼ َّفقفا َّالؿحؽقة َّالؾغة َّالعربقة َّالػصحك َّوالؿحؽقاتَّ
العربقةَّالحديثةَّوالؼديؿةََّّ-
ومـَّإلػاظَّالتلَّيؽقنَّفقفاَّالتؿايزَّواضحًاَّكحقَّققلـاَّ:باهقدََّّ-باهقدَّ
َّزو ُطؿِ َّ -ز ِ
يعقؿ ََّّzoʿom-ziʿim
(َّ bahod-behedاكتظرَّ -اكتظري)َُّ ،
(اجؾسَّ-اجؾسل)َّ،تطاهقرَّ-تطقفقر َّ(َّtaṭohor-taṭihirاذهبَّ-اذهبل)َّ،
فؿـَّالؿًلحظَّانَّمقرفقؿاتَّالتلكقثَّهل(َّ:الفاءَّ،القاءَّوقدَّيليتَّالقاءَّيفَّهنايةَّ
الؾػظةَّأوَّقبؾَّالحرفَّإخقرَّ،كذلؽَّالؽسرة)َّ-
االغي وَ حٗح اإلفطاز ٔالتجٍٗٔ ٛاجلىع:

تستعؿؾ َّالؿحؽقةَّ ،مقضقع َّالدراسةَّ ،آسؿ َّمػرد ًا َّومثـك َّوجؿعًاَّ،
وهل َّتتػؼ َّمع َّالعربقة َّالػصحك َّوالعربقة َّالجـقية َّالؼديؿة َّوالؿحؽقاتَّ
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الحديثةَّ ،الؿفرية َّوالشحر ّية َّيف َّالقؿـ َّوالؾغات َّالسامقة َّالؼديؿة َّيف َّهذهَّ
آستعؿالَّ(َّ-)7
 االغي املفطز:َّالؿػردَّالؿذكرَّ:آسؿَّالؿػردَّيفَّالسؼطريةَّ:اسؿَّيدلَّطؾكَّواحدَّأوَّواحدةَّكحقَّ:فدهـَّ(َّ fadhonجبؾ)َّ،دوطفـََّّ،duʿhanلبفقنََّّlobhon
(أبقض) َّصعباب َّ(َّ ṣaʿbabبـل)َّ ،مؽشؿ َّ(َّ makšamولد)َّ ،مرقحَّ
(َّmərqɘḥطصا)َّ،كحررَّ(َّnaḥrerمـخر)َّ،مرترَّ(َّmetrerشجرة)َّ،ساردَّ
(َّ saredصغقر َّالغـؿ)َّ ،طقج َّ(َّ ʿugرجؾ)َّ -وما َّلحؼتة َّهاء َّالتلكقث َّوهقَّ
َّقباسقره ََّّ ،qobosorohكِ ِـديـفَّ
مذكر َّمعـقي َّكحقَّ :طؿايف َّ،ʿamayah
ُ
َّ،kedeyehسادايفانَّ،سديقكفَّ،فديقكف؛َّففذهَّأسؿاءَّلحؼتفاَّطًلمةَّالتلكقثَّ
يفَّالؿحؽقةَّ ،وهلَّأطًلمَّلؾؿذكرَّكؾفاَّ ،وهذهَّالعًلمةَّتقافؼَّفقفاَّالؿحؽقةَّ
الؾغةَّالعربقةَّالػصحكَّوالؿحؽقاتَّالعربقةَّالحديثةَّوالؼديؿةَّ-
 َّآسؿَّالؿػردَّالؿمكث َّتلكقثًاَّلػظ ًَّّقاَّ،كحقَّ:تؿرهَّ(َّ temrehكخؾة)َّ،سؾؿف َّ(َّ slmahسؾؿك)ّ َّ ،
طشف َّ(َّ ʿaššahطائشة)َّ ،ضػراه َّ(ضػرة)َّ ،وأمـفَّ

(َّ) 7يفَّققاطدَّالسامقاتَّالعربيةَّوالسرياكقةَّوالحبشقةَّ،رمضانَّطبدَّالتقابَّ،صَّ-41
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وسعديفَّ ،وحايؾف َّ(خالة)َّ ،مۺكؾف َّوسقطقدهَّ ،حؾقؿف َّ(َّ ḥlimehاسؿَّ
امرأة)َّ،ۺـابفَّ(َّṧebəhشػة)ََّّ-
 َّآسؿ َّالؿػرد َّالؿمكث َّتلكقثًا َّمعـقيًا َّولؿ َّتؾحؼ َّآخره َّالفاءَّ ،كحقَّ:هقز ََّّhuz
مريؿ َّ(َّ mryamمريؿ)َّ ،حقهنـ َّ(َّ ḥonhonاسؿ َّامرأة)ُ َّ ،
(غـؿة)َّ ،حـؿ ََّّ ،ḥnnomف ّطقم ََّّ ،fuṭṭomفرهؿ َّ(َّ farhamبـت)َّ ،زهقرَّ
َّ ،zhorإصبع َّ(َّ ʾeṣboʿأصبع)َّ ،هـﱝـد َّ َّ(َّ hɘdيد)َّ ،ۺاف ََّّ ṧɘfأيَّ
(رجؾ)َّ-
 االغي املجٍَّ:ٜآسؿ َّالؿثـك َّيف َّمحؽقة َّسؼطرى َّهقَّ :ما ّ
َّدل َّطؾك َّاثـقـ َّأو َّاثـتقـَّ،
وتستعؿؾَّالؿحؽقة َّالسؼطرية َّآسؿَّالؿثـكَّمثؾَّالعربقة َّالػصحكَّوالعربقةَّ
الجـقبقة َّوالؿحؽقات َّالقؿـقة َّالؿقجقدة َّالققمَّ ،-ولؾتثـقة َّيف َّهذه َّالؿحؽقةَّ
صريؼتانَّ:
الطريؼة َّإولكَّ :إذا َّكان َّآسؿ َّمػردا َّولحؼتف َّتاء َّالتلكقثَّ ،فنكّف َّيثـكَّ
بزيادةَّ(يت)َّ-وإذاَّلؿَّتؾحؼَّآسؿَّالؿػردَّتاءَّالتلكقثَّ،فنكّفَّيثـكَّ(بؽسرَّأوَّياءَّ
قبؾ َّأخر َّوياء َّ َّثاكقة َّيف َّآخره) َّكحقَّ :سؾؿفَّ -سؾؿايت ََّّslmah-slmɘti
َّطشفّ َّ -
(سؾؿكَّ -سؾؿتان)ّ ،
طشايت َّ(ʿaššah-ʿaššɘtiطائشةَّ -طائشتان)َّ،
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ضػرهَّ -ضػرايت َّ(َّ ḍafreh-ḍafrḕtiضػرةَّ -ضػرتان)َّ ،حايؾفَّ -حايؾقتلَّ
َّمۺكقلف

،ḥayleh-ḥaylayti

َّمۺكقلقيتَّ

َّ-

َّ ،moṧkoloh-moṧkolotiتؿرهَّ -تؿريتل ََّّtemreh-temriti
(كخؾةَّ -كخؾتان)َّ ،سقطقدهَّ -سقطقدويتَّ(َّ suwʿidoh-suwʿidɘtiصائر)َّ،
حؾقؿفَّ -حؾقؿقتل ََّّ ،ḥalimeh-ḥalimitiأصػرهَّ -أصػرويت َّʾeṣforoh-
َّ ʾeṣforotiأيَّ(طصػقرةَّطصػقرتان)َّ،أمـفَّ -أمـايتََّّʾamnah-ʾamnɘti
(أمـةَّ -أمـتان)َّ ،حقًلمف ََّّ -حقًلمايت َّ(َّ ḥayləmeh-ḥayləmɘtiحؾقؿةَّ
حؾقؿتان)َّ ،ۺفف ََّّ -ۺفايتل َّ(َّ ṧefah-ṧefɘytiشعرةَّ -شعرتان)َّ،
ۺابف

َّ-

َّۺابقتل

َّṧebəh-ṧebayti

حرجقلف.حرجؾقيت.خرجؾقيت

َّ(شػة-

َّشػتان)َّ،

َّḥorgolōh\ẖorgolōh-

(َّ ḥorgolōti\ẖorgolōtiحػرةَّ -حػرتان)َّ ،لباكفَّ -لباكتل َّLobeněh-
(َّ Lobɘnetiبقضاءَّ -بقضاوان)َّ ،طاﭼوَّ -طاﭼيتل َّ َّʿaǧehَّ -ʿaǧeti
(امرأةَّ-امرأتان)َّ-
الطريؼةَّالثاكقةَّ:إذاَّلؿَّتؾحؼَّآسؿَّطًلمةَّالتلكقثَّسقا ًء َّكانَّممكثًاَّ
معـقيًا َّأم َّمذكر ًا َّحؼقؼقًا َّفنكّف َّ ُيثـك َّطؾك َّالـحق َّالتاللَّ :طقج َّ َّ -طقجلَّ
(َّ ʿug-ʿugīرجؾَّ -رجًلن)َّ ،دوطفـ َّ -دو َطقـل ََّّ،duʿhan-duʿɘyni
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لبفقن-

َّ ُلبُقين

َّlobhon-loboni

َّ(أبقض-

َّبقضاوان)َّ،

صعباب ََّّ -صعبابل َّ(َّ ṣaʿbab-ṣaʿbɘbiبـلَّ -بـقان)َّ ،مريؿَّ -مريؿلَّ
(َّ maryam-maryɘmiمريؿَّ -مريؿانَّ .مريؿتان)َّ ،سارد َّ -ساراديَّ
َّ ،sared-sarḕdiفرهؿِ َّ -
فقريؿل َّ (َّ farhamَّ ,firimiبـت َّ -بـتان)َّ،
زهقر َّ -زهقرَّيََّّ،zohor-zohoriإصبعَّ -إصبِقعلََّّʾeṣboʿ-ʾeṣbiʿi
(أصبع َّ -أصبعان)َّ َّ ،هــادَّ َّ -هقدي َّ(َّ hɘd-hidiيد َّ -يدان)َّ،
مؽشؿ َّ -مؼشقؿلََّّ،makšam-meqšimiمرقحَّ -مرقاحلَّmerqɘḥ-
(َّ merqɘḥiطصاَّ -طصقان)َّ ،كحررَّ -كحريري َّ(مـخرَّ ,مـخران)َّ،
ومرتر َّ -مرتيري(كقع َّمـ َّأكقاع َّالشجر)َّ ،صؾفؾَّ -صؾقؾل(فرع َّأو َّجدولَّ
لؾؿاء)َّ،دوطفـ َّ-دوطقـل(اسؿَّشخص)َّ،فدهنـ َّ-فداكقـلَّ(اسؿَّشخص)َّ،
أكشاَّ -أكشاي َّأو َّأكشقل َّ (اسؿ َّمـ َّأسؿاء َّالشجر َّالسؼطرية)َّ،
ومشرَّ -مقشقري َّ(ذكر َّالؿاطز)َّ ،سارد َّ ,سارادي َّ (ما َّلف َّشفر َّإلك َّستةَّ
أشفر)َّ ،كارب  َّ -كاربل َّأو َّكايريبل َّ (هق َّمزمر َّمصـقع َّمـ َّالػضة َّطادةَّ،
وقد َّيستخدم َّمـ َّشجرة َّسربؤ َّ ،ويستخدم َّلشرب َّالؿاء َّمـ َّبعضَّ
إحقاض َّيف َّالصخقرَّ ،كؿا َّيستخدم َّلشرب َّالدخان)َّ ،كريب َّ– َّكريبلَّ
(جؾد َّالغـؿ) َّ -كؿا َّيؾحؼ َّالتلكقث َّآخر َّإفعال َّلؾدٓلة َّطؾك َّأن َّالػاطؾَّ
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ممكثَّ ،كحقَّ :زاطقم َّ -زا ْطؿف َّ(اجؾسَّ -اجؾسا)َّ ،تا ُط دَّ -تعاده َّ(إم ِ
ش َّ
امشقا)َّ ،تطفقر ََّّ -تـ ِ
طفره َّ(اذهبَّ -اذهبا)َّ ،تحق ُلب َّ َّ -تحاللبُفَّ
(احؾب َّ -احؾبا)َّ ،فعًلمة َّالتثـقة َّمؿا َّيظفر َّمـ َّهذه َّإلػاظ َّهل َّياءانَّ
بقـفؿا َّحرف َّمـ َّأصؾ َّالؽؾؿة َّ ،أو َّألػ َّوياء َّبقـفؿا َّحرف َّمـ َّأصؾَّ
الؽؾؿة َّالتل َّتؾحؼ َّهناية َّالؽؾؿةَّ ،أو َّهاء َّأو َّألػ َّوكقنَّ -هقز َّ َّ -هقزيَّ
(َّ huz-hiziغـؿةَّ -غـؿتان)َّ ،حـؿَّ -حـقمل ََّّ،ḥonnom-ḥonnumi
فطؿَّ -ف ّطقمل ََّّ ،fuṭṭom-fuṭṭomiحقهنـَّ -حقكاين َّḥunhan-
ََّّ-ḥunani
وهذهَّإسؿاءَّمـفاَّماَّهقَّممكث َّيف َّالؾػظَّ ،ومـفاَّماَّهق َّيفَّالقضعَّ،
ولذلؽَّكجدَّالتثـقةَّأماَّأنَّتؽقنَّبقاسطةَّالًلحؼةَّ(يتلَّ -أوَّإلػَّ(التلَّقدَّ
تليتَّياء)َّ،والقاءَّبحقثَّيتقسطفؿاَّحرفَّمـَّجذرَّالؽؾؿةَّأوَّالتاءَّوالفاء)َّ-
وإذاَّكظركاَّإلكَّإمثؾة َّأطًلهَّسـجدَّأنَّإلػاظَّالتلَّلحؼتفاَّطًلمةَّالتلكقثَّ
تؽقنَّتثـقتفاَّبنضافةَّ(يتل)َّ ،وإلػاظَّالتلَّلؿَّتؾحؼفاَّطًلمةَّالتلكقثَّوإكــؿاَّ
كاكتَّممكثةَّيفَّالقضعَّفطريؼتفاَّيفَّالتثـقةَّبنضافةَّإلػَّقبؾَّالحرفَّإخقرَّ
وإضافةَّالقاءَّيفَّهنايةَّالؽؾؿةََّّ-
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كؿا َّتستخدم َّالؿحؽقة َّالؽؾؿة َّ(تروه َّأو َّتريف َّ= َّاثـانَّ .اثـتان)َّ،
أيَّ(كًلهؿا)َّ،وكًِلتءَّ
مضافتقـَّإلكَّآسؿَّالؿثـكَّ،أوَّكَالقهقََّّ kɘLoho
َ
َّ keLḗteʾأي َّ(كؾتاهؿا) َّلؾدٓلة َّطؾك َّالتثـقةَّ ،كحقَّ :تريف َّتؿريتل َّ(كخؾتانَّ
ِ
َّمؽشقؿل َّ(كًل َّالقلديـ)َّ،
اثـتان)َّ ،تروه َّطقجل َّ(رجًلن َّاثـان)َّ ،كَالقهق
كَالقهق ِ
َّه ِ
قجل َّ(كًل َّالرجؾقـ)َّ ،كَالقهق َّ ُفدوين َّ(كًل َّالجبؾقـ)َّ ،كًِلتءَّ
فريؿلَّ(أيَّ:كؾتاَّالبـتقـ)َّ،كًِلتء َُّه ِ
قريؿلَّ(أيَّ:كؾتا ِ
ِ
َّالطريؼتقـ)َّ،فـَّ(تروهَّ،
كالقهق)َّلؾؿذكرَّ،وتريفَّ،وكًلتء)َّلؾؿمكثَّ-
أمَّا َّالؿفرية َّوالشحر ّية َّفننَّ َّ صريؼتفؿا َّيف َّالتثـقة َّتعتؿد َّطؾك َّإلحاقَّ
لػظة َّيف َّهناية َّآسؿ؛ َّفؽؾؿة َّ(تروه) َّلؾؿذكر َّو(تروت) َّلؾؿمكث َّيفَّ
الشحريةَّ ،و(أثروه) َّلؾؿذكر َّو(أثريت) َّلؾؿمكث َّيف َّالؿفرية َّكحقِ :
َّغقجَّ
ّ
تروهَّ(أيَّ:رجًلن)َّ،ومسؾؿَّتروهَّ(أيَّ:مسؾؿان)َّهذاَّيفَّالشحر ّيةَّ،ويفَّ
الؿفرية َّ كحقَّ:مسؾقؿَّأثروهَّ(أيَّ:مسؾؿان)ِ َّ ،
وغقجَّأثروهَّ(أيَّ:رجًلن)َّ،
والؿًلحظ َّيف َّالشحر ّية َّوالؿفرية َّأن َّآسؿ َّيليت َّمػرد ًا َّمضافًا َّإلك َّلػظةَّ
(ثروه) َّأو َّ(ثريت) َّ لؾدٓلة َّطؾك َّالتثـقةَّ ،بعؽس َّالسؼطرية َّ ّ
فنن َّآسؿَّ
تتصؾَّبفَّطًلمةَّالتثـقة َّمضافاَّإلك َّلػظةَّ(تروه) َّأوَّ(تريف) ََّّوكحقهاَّ ،وإ ّ
َّٓ
ُطَّ ّدََّّالرتكقبَّغقرَّسؾقؿَّ -
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الـذـىــع:
الجؿعَّيفَّالسؼطريةّ َّ :
ماَّدل َّطؾكَّأكثرَّمـَّاثـقـَّأواثـتقـَّ،والجؿعَّفقفاَّ
طؾك َّثًلثة َّأضربَّ :جؿع َّتؽسقرَّ ،وجؿع َّمذكر َّسالؿَّ ،وجؿع َّممكث َّسالؿَّ-
ويغؾبَّيفَّالؿحؽقةَّ،مقضقعَّالدراسةَّ،استخدامَّجؿعَّالتؽسقرَّ،وأماَّاستخدامَّ
الجؿع َّالسالؿ َّففق َّقؾقؾ َّجدًَّاَّ ،هذا َّوقد َّاستعؿؾت َّالعربقة َّالػصحكَّ
والؿحؽقات َّالعربقة َّقديؿفا َّوحديثفا َّوالسامقة َّإم َّالجؿعقـ َّمعًا َّالسالؿَّ
والتؽسقرََّّ-
وإذا َّكانَّالجؿعَّالسالؿَّيفَّالعربقة َّالػصحكَّبزيادةَّالقاوَّوالـقنَّ،فنكّفَّيفَّ
يفَّالؿحؽقة َّالسؼطرية َّ(الؿذكرَّوالؿمكث) َّبزيادةَّالتاءَّوالـقنَّ ،أوَّالقاءَّوالتاءَّ
والـقنَّ،أوَّ(هان)َّ،وهذهَّالؿقرفقؿاتَّالتلَّتؾحؼَّآسؿَّتغ َّّقرَّمعـاهَّمـَّالؿػردَّ
إلكَّالجؿعَّ(التاءَّوالـقنَّأوَّالقاءَّوالتاءَّوالـقنَّ،أوَّهان)َّ(َّ-)tn, ytn, han
مجع التَّـهػري:
جؿعَّالتؽسقرَّيفَّالؿحؽقة َّالسؼطرية َّلقسَّلفَّقاطدةَّمعقـةَّتضبطفَّمثؾَّ
جؿع َّالتؽسقر َّيف َّالعربقة َّالػصحكَّ ،فؿرة َّيؽقن َّبزيادة َّحرف َّيف َّالقسطَّ،
وثاكقة َّبحذف َّحرفَّ ،وثالثة َّبتغققر َّحرف َّأو َّحركةَّ ،وكحق َّذلؽَّ -وطؾكَّ
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الرغؿَّمـَّهذاَّكؾفَّفننَّٕهؾَّهذهَّالجزيرةَّكظامًاَّيتعارفقنَّطؾقفَّ،ويقصلَّبفَّ
إولَّأخرَّ،أبًاَّطـَّجدَّ،هؽذاَّكؿاَّتقارثقهَّ-
وإذاَّكانَّجؿعَّالتؽسقرَّيفَّالعربقة َّالػصحكَّ:اسؿ َّكاب َّطـَّأكثرَّمـَّ
اثـقـَّ ،وتغ ّقر َّبـاء َّمػرده َّبزيادة َّأو َّكؼص(َّ ،-)7فنكّف َّيف َّالسؼطريةّ :
َّمادل َّطؾكَّ
أكثر َّمـ َّاثـقـ َّأو َّاثـتقـ َّوتغقر َّبـاء َّمػرده َّبزيادة َّأو َّكؼصانَّ ،كحقَّ:
ُطقج َُّ َّ -أ ُيقج َُّ َّ -طقيج َّ(َّ ʿugَّ -ʾoyug/ʿoyugرجؾَّ -رجال)َّ،
طبفؾَّ -طبفًلتـ َّط ْبؾفـ( ʿibhalɘten-ʿeblehinَّ -َّ ʿibhal-كقع َّمـَّ
أكقاع َّالحجر)َّ ،قاقفَّ -قاققفقن َّ(َّ qɘqah-qɘqeyhonأخ ََّّ -أخقة)َّ،
مؽاللَّ -مؽا َّلقتـ َّ(َّ makɘli-mikeleytenكاهـَّ -كفان)َّ،
مؽشؿَّ َّ -مِ ِ
جشا َّ(َّ mekšam-megašɘولدَّ -أوٓد)َّ ،فدهـَّ -فدهنـَّ
وطا ْك ُق ُفـَّ
(َّ fodhon-fedenhenجبؾَّ -جبال)َّ ،داطـَّ -إدطا ُكف َّو ُد َ
(َّ daʿan-ʾedʿanoh-َّ doʿanyohonكقعَّمـَّأكقعَّإحجارَّالؽبقرة)َّ،
مرقح ََّّ -مراقح َّ(َّ merqaḥ-mərɘqaḥطقد َّيستخدمف َّغالبًا َّالـاسَّ
الؿتؼدمقن َّيف َّالسـ)َّ ،ومشرَّ -متؽقر َّ(َّ mešar-motkorذكر َّالغـؿ)َّ،
صؾفؾَّ -صؾفؾ َّ(َّ ṣelhal-ṣolholوادي َّصغقرَّ ،وقد َّيطؾؼ َّطؾك َّالؿؽانَّ

(ََّّ)7جامعَّالدروسَّالعربقةَّ،مصطػكَّالغًليقـلَّ،ص-712
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الؿـخػض)َّ ،أكشاَّ -أكاشل َّ(َّ ʾakšə-ʾekešiاسؿ َّشجرة)َّ،
قطفَّ -معامعقفـَّ(َّ moʿoh-mʿɘmaʿyhɘnجدَّ -أجداد)َّ،مرترَّ -مرتارَّ
ُم ُ
( metrer-َّ motrorصـػ َّمـ َّإشجار َّالتل َّتشتفر َّهبا َّالجزيرة)َّ،
مۺكؾف ََّّ -مۺكال َّ(َّ meṧkoloh-maṧkalأثافقةَّ -أثايف)َّ،معبفرَّ -معبفارَّ
maʿbehɘher-moʿbohor

َّ(صخرة

َّكبقرة

َّذات

َّصقل)َّ،

صربَّ-طﱝيروبَّ(َّṭerb-ṭirobطقدَّ-أطقاد)َّ،شرهؿَّ-شرمفَّšorhom-
(َّ šermehشجرةَّ -أشجار)َّ ،أطرابَّ -أطرهبان ََّّʾoʿrob-ʾoʿrobhon
(غراب َّغربان)َّ ،أتؽادَّ -متؽقداتـ َّ(َّ ʾotkod-metkedɘtenأيَّ
مستعجؾَّ -مستعجؾقن)َّ،كاربَّ -كاروبَّ(َّ kereb-korobوهق َّمزمارَّأوَّ
ققثارةَّ،تصـعَّمـَّكقعَّمـَّأكقاعَّإشجارَّالسؼطريةَّ ،وقدَّتؽقنَّهذهَّالؼقثارةَّ
ّ
كؿاَّأن َّ(كارب) َّلفَّطدةَّدٓٓتَّيفَّالؿحؽقة َّمـفاَّ :أداةَّلشربَّ
مـَّفضة)َّ ،
الدخانَّ،كؿاَّيستخدمَّأداةَّلشربَّالؿاءَّمـَّققعانَّوأماكـَّيتجؿعَّفقفاَّأثـاءَّ
َّأيضاَّ :مـﭸهار َّمؼفقر َّ(َّ mežhɘr-moqhorحقشَّ
الؿطرَّ -وهـاك ً
يستخدم َّلجؿع َّإغـام)َّ ،لؼفؿِ َّ -
ٓقفقؿ َّ(َّ ləqhɘm-lōqhimكقع َّمـَّ
أكقاع َّإشجار َّالتل َّيستخرج َّمـفا َّالبخقر َّالسؼطريَّ)َّ ،رهايُ َّ -أ ُريفَّ
(َّ rehɘy-ʾoroyhرأسَّ -رؤوس)َّ ،وسارادَّ -ساردهان َّsared-
042
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(َّ sɘrdahonصغار َّإغـام َّما َّدون َّالثًلثة َّشفقر)َّ ،طاضَّ -طضقاضَّ
(َّ ʿeḍ-ʿaḍyɘḍققي ََّّ -أققياء)ُ َّ ،م ْرحضَّ َّ -ماراحاض َّmorḥeḍ-
(َّ mɘrɘḥaḍاسؿ َّمؽان َّيتخذ َّلؾغسؾ)َّ ،فايتء ََّّ -افتقء َّfeyti-
(َّ ʾoftoʾ\ʾaftoʾوطاء َّفخاري َّيصـع َّمـ َّالطقـ)َّ ،كؿا َّأنَّ َّيف َّالؿحؽقةَّ
أسؿاءَّتليتَّلؾجؿعَّوَّٓمػردَّلفاَّ-
جدولَّيقضحَّجؿعَّالتؽسقرَّ
آسؿَّ
الؿػرد

جؿعَّالتؽسقرَّ

هقرمََّّ
ُ
hurom

َأ ْرهامََّّ
ʾarhɘm

قاطرََّّqɘʿar
َ

َق ْع َق َفرََّّ
qaʿyahɘr

تِ ْؿرهََّّ
temreh

تِ ْؿ َفرََّّtemhɘr

َفرهؿََّّ
farhɘm

ِ
فارهؿَّ
fɘrhim

طا َصؿَّ
ʿɘṭam

ُططقمََّّʿoṭom

طًلمةَّجؿعَّ
التؽسقر
تغققرَّبـقةَّ
الؿػرد
تغققرَّبـقةَّ
الؿػرد
تغققرَّبـقةَّ
الؿػرد
تغققرَّحركةَّ
الؿػرد
تغققرَّحركةَّ
الؿػرد
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الؿعـكَّيفَّالعربقة
صريؼَُّ ََّّ-ص ُرق
بقتَََّّّ-بققت
كخؾةَََّّّ-كخقؾ
بـتَََّّّ-بـات
سؿقـَُّ ََّّ-س ُؿـاء
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صعبابَّ
ṣaʿbɘb

ُص ُع ْب ُفقنََّّ
ṣoʿobhun

حذفَّيفَّبـقةَّ
الؿػرد

أبقضَََّّّ-بقضاويقن

* مجع املصنط الػامل:
ّ
جؿعَّالؿذكرَّالسالؿَّ:ماَّدل َّطؾكَّثًلثةَّفلكثرَّبزيادةَّيفَّآخره َّ(َّ،)7والجؿعَّ
السالؿَّيفَّالؿحؽقةَّ،مقضقعَّالدراسةَّ،يعرفَّبقاسطةَّالؾقاحؼَّأتقة(َّ:تَّوَّنََّّ
َّ،)t-w-nأوَّهاءَّوكقنَّ(هـََّّ،)hnكحقَّ:طبفؾََّّ-طبفؾتـََّّʿibhal-ʿibalɘten
(كقع َّمـ َّأكقاع َّإحجار)َّ ،مؽالل ََّّ -مؽالقتـ ََّّmakɘli-mikeleyten
ساردهـَّ(َّsared-sɘrdahonصغارَّالغـؿَّماَّدونَّ
(كاهـ ُ َّ-كفان)َّ،سارد ََّّ-
ُ
َّأشفر)َّ ،أطرابَّ -أطرهبـ َّ(َّ ʾoʿrob-ʾoʿrobhonغراب ََّّ -غربان)َّ-
ثًلثة ُ
فجؿعَّالؿذكرَّالسالؿَّيجؿعَّيفَّالؿحؽقة َّبزيادةَّتاءَّوكقنَّأوَّياءَّوتاءَّوكقن َّيفَّ
آسؿَّالؿػردَّ ،وأماَّجؿعَّالتؽسقرَّفؾقسَّلفَّيفَّالؿحؽقة َّكظامَّمعقـَّ،وهقَّأكثرَّ
يفَّالسؼطريةَّمـَّالجؿعَّالسالؿَّالذيَّهقَّكادرأوَّقؾقؾَّآستعؿالَّ(َّ-)4

(ََّّ)7جامعَّالدروسَّالعربقةَّ،مصطػكَّالغًليقـلَّ،صَّ-719
(ََّّ)4ققاطدَّالـؼقشَّيفَّالعربقةَّالجـقبقةَّ،بقستقنَّوآخرونَّ،ص-25
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جدولَّيقضحَّجؿعَّالؿذكَّرَّالسَّالؿَّويب َِّّقـَّطًلماتفَّ
جؿعَّالؿذكَّرَّالسَّالؿ

آسؿَّالؿػردَّ(الؿعـك)

طبفؾَّ(ََّّʿibhalكقعَّمـَّأكقاعَّإحجار) طبفؾتـََّّʿibhalɘten
مؽاللَّ(َّmakɘliكاهـَُّ ََّّ-كفان)
ساردَّ(َّsaredصغارَّالغـؿَّماَّدونَّثًلثةَّ
أشفر)
ُ

مؽالقتـََّّ
َّmikeliyaten

طًلمةَّ
الجؿع
ɘten
yaten

ُ
ساردهـََّّHon sɘrdahon

أطرابََّّ(ََّّʾoʿrobغراب)

طرهبقنَََّّّʾoʿrohon

Hon

قصفقَّ(ََّّqoṣhoكبات)َّ

قصفتقـَّqoṣhotin

Tin

دـىـع املـؤٌـــح:
عرفَّجؿعَّالؿمكثَّالسالؿَّيفَّالسؼطريةَّبقاسطةَّالعًلماتَّأتقةَّ(َّ،ɘ
َُّي ََّ
َّ،)n ،tكحقَّ:طاﭼو ََّّ-طجفاتـَّ(َّ ʿɘǧeh-ʿaghɘtenامرأة ََّّ-كساء)َّ،وكساءَّ
مؿاَّيعرفَّيفَّالعربقة َّالػصحكَّبالجؿعَّاإلفراديَّ،ويفَّالسؼطرية َّمؿاَّيعرفَّ
بجؿعَّالسالؿَّالؿمكثَّ،وهـاَّتخالػَّالؿحؽقةَّالؾغةَّالعربقةَّالػصحكَّ-ومـفَّ:
شقفقمِ َّ -شقؿفقتـ َّ( ayhom-šimhitinšضد َّالؾقؾ)َّ ،فالؿحؽقة َّتؿ ّقزَّ
الـفارَّباسؿَّيدلَّطؾكَّالـفارَّكؿاَّتؿقز َّالؾقؾَّوالظًلمَّفـ َّ(حتفَّ:الؾقؾَّ،وضقؿَّ:
الظًلمَّ ،وشؿَّ :الـفارَّ ،وشقفقمَّ :سطقع َّالشؿس َّ(الشؿس)َّ ،حقًلمف َََََّّّّّ,
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حقؾؿاتـ َّ َّ ،ḥaylɘmeh-ḥaylɘmɘtenسؾؿفَّ -سؾؿات َّsalmah-
َّ ،salmɘtأي(َّ :أختَّ -أخقات)َّ ،قاقفَّ -قاققتـ َّqɘqeh-qɘqeyaten
(أختَّ-أخقات)َّ-
آسؿَّالؿػردَّ(الؿمكثَّ
تلكقثًاَّمعـق ًّيا)

جؿعَّالؿمكثَّالسالؿ طًلمةَّالجؿع

طجفاتـَََّّّ
طـاﭼــوَّ(َّʿɘǧehامرأة)
ʿagehɘten
حقؾؿاتَََّّّ
حقًلمفَّḥaylɘmeh
ɘten
ḥaylɘmɘten
سؾؿاتَََََّّّّّsalmɘt
سـؾـؿــفَّsalmah
ɘt
قاققتـَََََّّّّّ
قـاقــــفَُّ (َّqɘqehأخت)َّ
Yaten
qɘqeyaten
فالجؿعَّيفَّالؿحؽقةَّكقطانَّ:جؿعَّسالؿَّ،وجؿعَّتؽسقرََّّيتشابفَّفقفَّإلكَّ
ɘten

حدَّكبقرَّالؿذكرَّوالؿمكثَّ،وقدَّيختؾػَّأحقاكًاَّ-
االغي يف حال ٛالتٍهري:
ّ
آسؿَّالـؽرةَّ:ماَّدل َّطؾك َّشلء َّغقرَّمعقـ َّ(َّ ،)7وٓتقجدَّطًلمةَّمعقـةَّ
يتؿقز َّهبا َّيف َّالؿحؽقةَّ ،بؾ َّ َُّيعرف َّمـ َّخًلل َّسقاق َّالؽًلمَّ ،كحق َّققلَّ
ًلً)َّ ،فؽؾؿةَّ(طقج)َّكؽرةَّ
السؼطريَّ:ۺيؽ َّطقجَّ( ṧikʿugأيَّ:رأيتَُّ َّرج َّ
ٕكّفاَّتعـلَّ(رجًلً)َّغقرَّمعروفَّ-ولؽـَّطـدماَّيؼقلَّالسؼطريَّ:ۺيؽ َّهاجَّ
(ََّّ)7جامعَّالدروسَّالعربقةَّ،مصطػكَّالغًليقـلَّ،ص-702
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أيَّ(رأيت َّالرجؾ)َّففقَّيؼصدَّرجًلً َّبعقـفَّمـَّخًلل َّتغققر َّكربةَّ
ṧik hɘg
ُ
َّأيضاَّ :شقحرهـَّ .شقخرهـَّ
الصقت َّمـ َّالعقـ َّإلك َّالفاءَّ -ومـ َّإمثؾة ً
ٌ
فرهؿَّ(بـت)َّ،
(رجؾ)َّ،طاﭼو َّ( ʿɘǧehامرأة)َّ،
šuḥerhen/šuḫerhen
ٌ
(صقر)َّ،
هقز َّ( huzغـؿةٌ)َّ ،شرهؿ َّ( šorhumشجرةٌ) َّكا ْي ُفر َّnōyhor
ٌ
هكشـن ( makšamولدٌ )َّ ،طقـ َّ( ʿaynيؼصد َّهبا َّطقـ َّما ًَّءَّ ،أي َّأن َّهذهَّ
الؽؾؿةَّتستخدمَّيفَّالؿحؽقة َّبـػسَّالؿعـكَّيفَّالعربقة)َّ ،هـﱝـدَّ( hɘdإئد)َّ
أي َّ(يدٌ )َّ َّ ،ۺاف ٌ َّ ṧɘf
َّحـؾػ َّ(َّ ḥolfمؽان)َّ ،جاحا َّgɘḥa
(رجؾ)َُّ ،
(وادي)َّ،فؼقلـاَّ:أرهقنَّبجاحاَّيعـلَّ(َّ:أغـامَّيفَّالقادي)َّ،ويؼالُ َّ :هقَّ(َّ)ho
أيَّ :أيـ؟َّ ،قـؿؽ َّشرهؿَّ ،ويؼالُ َّ :هق َّ(َّ hoأيـ؟) َّكاسؽ َّطقجَّ ،وجدتَّ
رجًلًََّّ-
وتستخدمَّالؿحؽقة َّالتـقيـَّلتـؽقرَّآسؿَّأيضًاَّكحقُ َّ :يق ُم ْـ ََّّyumon
(أيَّ :يقم)َّ ،وح ِ
ُ
َّمؽان)َّ،
قلػ ُـُ َّ .خقل ِ ِػـ َّ(َّ ḥulifen/ḫulifenأي:
ُ
ٌ
ِ
قحرهـُ َّ .شقخرهـٌَّ َّ šuḥerhen/šuḫerhen
(رجؾَّ،وهـاَّدٓلةَّطؾكَّ
ُش
التصغقر)َّ-أي َُّشقحرُ َّ.شقخرَّ(َّšuḥer/šuḫerرجؾٌَّ)َّ-
االغي يف حال ٛالتَّعطٖف:
آسؿ َّالؿعرفةَّ :ما ّ
َّدل َّطؾك َّمعقـَّ ،والؿعارف َّيف َّالؿحؽقة َّهلَّ:
الضؿائرَّ ،وأسؿاءَّ ،اإلشارةَّ ،وإسؿاء َّالؿقصقلةَّ ،والؿضافَّ ،والؿـادىَّ-
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وتتػؼ َّالسؼطرية َّمع َّلغة َّالـؼقش َّالعربقة َّالجـقبقة َّالؼديؿةَّ ،والؿفريةَّ
والشحر ّيةَّ ،والعربقة َّالػصحكَّ ،وغقرها َّمـ َّالؾغات َّالسامقة َّيف َّالؿعارفَّ-
وسقف َّكتـاول َّهـا َّتعريػ َّآسؿ َّيف َّسقاق َّالؽًلم َّمثؾ َّإكادية َّوالحبشقةَّ،
وبلدوات َّتعريػ؛ َّأ ّما َّالؿعارف َّإخرىَّ ،فسقف َّكتـاول َّكؾ َّواحد َّمـفا َّيفَّ
مقضعفَّمـَّهذهَّالدراسةَّ-
أولَّوسقؾةَّلتعريػَّآسؿَّيفَّالسؼطريةَّهلَّسقاقَّالؽًلمَّ،إذ ّ
َّإنَّآسؿَّ
الؿجرد َّمـ َّالتعريػ َّيؽقن َّمعـاه َّكآسؿ َّالؿعرف َّغالبًاَّ ،وهـاك َّأدواتَّ
يستػادَّمـفاَّالتعريػَّمـَّالسقاقَّكحقَّ:جادحَّتقنَّطقجََّّgɘdaḥ ton ʿug
أي َّ(جاءكا ٌ
َّرجؾ)َّ ،وطـدما َّيؼقلَّ :جادح َّتقن َّهاج ََّّ gɘdaḥ ton hɘgأيَّ
ُ
(رأيت َّغـؿةٌ)َّ،وطـدماَّ
(جاءكاَّالرجؾ)َّ ،وأقدُ مؽَّهقزََّّ ʾoqdomk hozأي َّ
ُ
غقرَّأن َّهـاكَّ
َّّ
أيَّ(رأيت َّالغـؿةَ)َّ،
يؼقلَّ:أقدُ مؽَّلفقزََّّ ʾoqdomk lohoz
ُ
دٓلةَّذهـقة َّلدى َّالسامعَّبلن َّتؽقن َّهـاكَّغـؿةَّيراقبقهناَّفسللقاَّطـفاَّ(ال)َّ،
وهذهَّالًلمَّتػقدَّماَّتػقدهَّٓمَّالعفديةَّيفَّالعربقةَّالػصحكَّ-
أيَّ(رأيت َّبقتًا)َّ،وطـدماَّ
مـَّإمثؾةَّأيضاَّ:ۺَِّيؽ َّقاطرََّّ ṧik qɘʿar
و
ُ
ً
َّالبقت)َّ،وكحقذلؽَّكثقرَّ -إذًَّاَّ
أيَّ(رأيت
يؼقلَّ:وۺَِّيؽ َّلؼاطرََّّ ṧik lqɘʿar
َ
ُ
فالًلمَّتػقدَّالتعريػَّ،وكذلؽَّالؽافَّيػقدَّالتعريػَّكحقَّ:جادحؽَّكصاحَّ
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أيَّ(جئتَّالصباح)َّ،وأقدُ مؽَّطقفَّكصاح َّ ʿayh kaṣɘḥ
َّgɘdaḥk kṣɘḥ
ُ
ِ
َّصارهَّ
َّ ʾoqdomkأي َّ(رأي ُتف َّالصباح)َّ -كؿا َّتليت َّبؿعـل َّ(مع)َّ ،كحق:
َّمعرفةَّ
كؿؽشؿ َّ(َّ ṣereh kemakšamالسؽقـ َّمع َّالقلد)َّ -وثؿة َّأسؿاء ّ
بلداةَّتعريػَّتليتَّيفَّأولفاَّ،وهـاكَّأسؿاءَّأخرىَّتليتَّأداةَّالتعريػَّيفَّآخرهاَّ:
أداةَّالتعريػَّيفَّأول َّآسؿَّهل(َّ :ال)َّكحقَّ:الحايفـَّ .الخايـَّʾL-
(َّ ḥayan\ʾL-ẖayanاسؿ َّقبقؾة)َّ ،ودمفقر َّالصارب ََّّʾl-ṣēreb
َّواِلحقمء َّ(َّ ʾel-ḥumoʾحطبَّ
(َّ dumhurكجقم َّأو َّمقاققت َّالصقػ)َّ ،
تؼقيَّأوَّتشتعؾَّهباَّالـار)َّ-
ّ
أداةَّالتعريػَّيفَّآخرَّآسؿَّ،كحقَّ:جادحَّتقنَّطقيجفـَّ gɘdaḥ ton
ِ
َّشقصرهـ ََّّkesēk šūṭirhen
َّ ʿawyagianأي َّ(جاءكا َّالقلدَ )َّ ،كاسؽ
(وجدتَّصغقرَّالبؼرَّأوَّالـاقةَّأيَّالػؾق)َّ-وهذهَّإداةَّ(الفاءَّوالـقنَّيفَّهنايةَّ
ُ
آسؿ) َّتػقد َّالتعريػ َّوالتـؽقر َّوالتصغقر َّيف َّالؿحؽقة َّالسؼطرية َّبحسبَّ
السقاق َّوالؿققػَّ ،ويف َّالعربقة َّالجـقبقة َّكجد َّالفاء َّوالـقن َّأو َّالفاء َّوالقاءَّ
والـقنَّأدواتَّلؾتعريػَّ(َّ-)7

(ََّّ)7مختاراتَّمـَّالـؼقشَّالقؿـقةَّالؼديؿةَّ،محؿدَّطبدَّالؼادرَّبافؼقفَّوآخرونَّ،ص-19
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وتتخذَّأداةَّالتعريػَّيفَّالؿحؽقة َّالسؼطرية َّأشؽا ً
ٓ َّمختؾػةَّمـفاَّ(د)َّ،
وهلَّتػقدَّالؿؾؽقةَّوتػقدَّالتخصقصَّأيضاَّ،وقد َّذكرَّذلؽَّطؾؿاؤكاَّالؼدماءَّ
والؿتلخرونَّ ،وأشار َّإلك َّذلؽ َّصابر َّيف َّكتابف َّ(َّ -)7ومـ َّأدوات َّالتعريػَّ
أسؾقبَّالسقاقَّفننَّلفَّدور ًا َّيفَّالؿحؽقة َّمـَّحقثَّالتعريػَّوالتـؽقرَّ-وكؿاَّ
ّ
أن َّيف َّالعربقة َّألػاضًا َّتتعرف َّبغقر َّأداة َّوهل َّما َّيعرف َّبالؿعارف َّالستةَّ
والؿحؽقةَّ ّ
تعرفَّبدونَّأداةَّ-
فننَّالسؼطريةَّأكثرَّألػاضفاَّت ّ
وإذا َّكاكت َّأدوات َّالتعريػ َّتختؾػ َّمـ َّلغة َّإلك َّأخرىَّ ،فنن َّأداةَّ
التعريػ َّيف َّالعربقة َّالجـقبقة َّالؼديؿةَّ -والؿحؽقة َّالسؼطرية َّطؾك َّصؾةَّ
حؿقؿةَّوققيةَّهباَّ-ذاتَّصؾةَّبالصقغةَّاإلشاريةَّ،وإنَّكانَّهـاكَّرأيانَّيفَّهذهَّ
إداة؛ َّ حقثَّيرىَّجقيديَّوآخرونَّأنَّأداةَّالتعريػَّالعربقة َّالجـقبقةَّهلَّ
كػسَّالصقغةَّاإلشاريةََّّ،َّanويرىَّهقمؾَّأنَّالصقغةَّإصؾقةَّٕداةَّالتعريػَّ
 an—hnهل َّاسؿ َّإشارة ََّّ hanوأداةَّ َّ -ويرى َّبعض َّالباحثقـ َّأن َّالؾغةَّ
السامقة َّإم َّلؿ َّتؽـ َّتؿتؾؽ َّأداة َّتعريػَّ ،بؾ َّإهنا َّاكتسبت َّهذه َّالؼقؿةَّ

(َّ )7ضاهرة َّالتعريػ َّوالتـؽقر َّيف َّالؾغات َّالسامقةَّ ،صًلح َّالديـ َّصالح َّحسـقـَّ ،صَّ ،74حروف َّالجر َّيف َّالعربقة َّوالؾغاتَّ
السامقةَّ،صابرَّطبدَّالجؾقؾَّ،ص-40
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التصريػقة َّدون َّأن َّيستخدم َّيف َّتعريػفا َّرمز َّمعقـ َّلؾدٓلة َّطؾك َّالتعريػَّ،
ومـَّأدلةَّذلؽَّأنَّالؾغتقـَّالحبشقةَّوإكاديةَّلؿَّتؿتؾؽاَّأداةَّالتعريػَّ(َّ-)7
والتعريػَّيفَّالؿحؽقة َّالسؼطرية َّيتؼاربَّويتداخؾَّمع َّالصقغَّاإلشاريةَّ
بشقم َّ(َّ doš bšomأي َّيف َّهذه َّالققم)َّ ،فػلَّهذه َّالجؿؾة َّاسؿَّ
كحقَّ :داشَّ ُ َّ
اإلشارةَّيػقدَّالتخصقصَّ،وقدَّوجدكاَّيفَّأحدَّزوامؾفؿَّاستخدامَّ(ال)َّمتصؾةَّ
ِ
الصارب َّ( ُألَّ :أداةَّ
ببعض َّالػصقلَّ ،فؼالقا َّكحق َّققلفؿ َّ ُألَّ -الدُ تم َّو ُألَّ -
لؾـػل،أي َّلقس َّيف َّالشتاء َّوٓ َّيف َّالصقػ)َّ ،كؿا َّوردت َّهذه َّإداة َّمتصؾةَّ
بلسؿاء َّبعض َّالؼبائؾ َّالسؼطرية َّكحق َّققلفؿَّ :الؽشـَّ ،الحقفـَّ .الخقفـَّ،
باإلضافة َّإلك َّما َّتؼقم َّبف َّبعض َّأدوات َّالجر َّمـ َّجعؾ َّالؽؾؿة َّقريبة َّمـَّ
َّمـفق َّجادحؽ؟ man hu
التعريػ َّإن َّلؿ َّتؽـ َّمعرفة َّكؼقل َّإب َّٓبـفُ :
(َّ gadaḥkمـَّأيـَّأتقت؟)َّفقؼقلَّ :مـَّقعرَّ:أيَّ(مـَّالبقت)َّ،فـَّ(مـ) َّهـاَّ
تػقدَّمعـكَّالتعريػ َّإضافةَّإلكَّمعـاهاَّإصؾلَّ ،وهذاَّكثقرَّيفَّكًلمفؿَّكحقَّ:
َّ(ذهبتَّإلكَّالبقت)َّ-
صـاهركَّدقعرََّّ:ṭɘhark dqɘʿarأي
ُ
ولتػفؿ َّالؿعـك َّيف َّالؿحؽقة َّٓ َّبد َّمـ َّففؿ َّسقاق َّالؽًلم َّومققػَّ
ّ
التخاصبَّ ،وقد َّ ُأشار َّأصحاب َّكظرية َّالسقاق َّإلك َّأن َّففؿ َّالؿعـك َّيحؽؿفَّ

(ََّّ)7الؿدخؾَّإلكَّطؾؿَّالؾغةَّ،رمضانَّطبدالتقابَّ،ص-429
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أمرانَّ :أو ً
َّٓ َّالسقاق َّالؾغقي َّيف َّالؽؾؿة َّالذي َّيحدد َّمعـاها َّوطًلقتفاَّ
َّ ( )7
ّ
َّ،الذيَّيبقـَّأنَّ
بالؽؾؿاتَّإخرىَّداخؾَّالجؿؾةَّ،وثاكقًا َّسقاقَّالؿققػ

حرف َّالجر َّأفاد َّالتعريػَّ -ولؾسقاق َّوالؿققػ َّدور َّمفؿ َّلػفؿ َّالؽًلمَّ
السؼطريَّ ،ومـ َّإدوات َّالؿستخدمة َّيف َّالؿحؽقة َّاسؿ َّاإلشارة َّ(ده َّأوَّ
َّ(طؿؾت َّهذاَّ
ُدش)َّ -فقؼقلقنَّ :كافعؽ َّده َّكافع؟ََّّ nafaʿk deh nafaʿأي
َ
ُ
َّالرجؾ)َّ-
العؿؾ؟)َّ -جادح َّده َّهاج؟ ََّّ gɘdaḥ deh hagأي َّ(جاء َّهذا
جسؽـَّدوشَّحاجف؟ َّgesken doš ḥɘgehأيَّ(وجدتؿَّهذهَّالحاجف)َّ-
ّ
أداةَّتعريػَّمخصقصةَّ،بؾَّإن َّإلػاظَّتتعرفَّ
ولؿَّتستخدمَّالؿحؽقة َّ
بذاهتاَّيفَّالرتكقبَّالذيَّيبقـَّمعـاهاَّبدقةَّمـَّخًللَّالسقاقَّ-وهذهَّالسقابؼَّ،
التل َّأشركا َّإلقفاَّ ،لفا َّدور َّيف َّففؿ َّالؿعـكَّ ،وطدم َّاستخدام َّالؿحؽقةَّ
ّ
الؿدروسةَّأداةَّمخصقصةَّلؾتعريػَّيمكدَّأن َّهذهَّإداةَّأيضًاَّيفَّالسامقاتَّ
تتػاوتَّمـَّلغةَّٕخرى؛ َّفػلَّالسرياكقة َّوالحبشقةَّوأشقريةََّّٓتقجد َّأداةَّ
تعريػ َّ(َّ،)4أمَّاَّيفَّأرامقة َّوالعربية َّفــ َّ(َّ،)hāوهلَّتؾحؼَّيفَّأول َّآسؿَّيفَّ

(ََّّ)7يفَّالؾساكقاتَّالعربقةَّالؿعاصرةَّ،خالدَّإسؿاطقؾَّحسـَّ،ص-11
(ََّّ)4أدابَّالسامقةَّ،محؿدَّططقةَّإبراشلَّ،ص-71
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العربيةَّ ،ويف َّآخره َّيف َّأرامقةَّ ،وهـاك َّ(ال ََّّ )ʾal َّ -يف َّالعربقة َّالػصحكَّ
والجـقبقة(َّ-)7
كؿاَّتػقدَّحروفَّالجرَّالتعريػَّيفَّالسؼطريةَّ،كحقَّ:صالؽَّبؿزجدَّ.
َّ(صؾقت َّيف َّالؿسجد)َّ -وأداة َّالتعريػَّ
بؿسجد ََّّ ،ṣelek bemezgedأي
ُ
وأسؿاءَّاإلشارةَّوإسؿاءَّالؿقصقلةَّتتداخؾَّيفَّهذهَّالؿحؽقَّةَّ،ويفَّبعضَّ
الؾغات َّالسامقةَّ ،فالجذر َّ(دا ََّّ )da -يستعؿؾ َّيف َّقسؿ َّكبقر َّمـ َّالؾغاتَّ
السامقة َّلإلشارة َّوالتعريػ َّوالؿقصقلَّ ،ويف َّالبابؾقة َّ(َّ ،)dyويف َّالسرياكقةَّ
(َّ،)dهذهَّأداةَّلؾؿقصقلَّولؾتعريػَّولإلشارة(َّ-)4
االغي يف حال ٛاإلضاف:ٛ
اإلضافةَّ:كسبةَّبقـَّاسؿقـَّ،طؾكَّتؼديرَّحرفَّالجرَّ،تقجبَّجرَّالثاينَّ
هذاَّكتابَّالتؾؿقذَّ،ولبست َّخاتؿَّفضة َّ(َّ-)2واإلضافة َّيفَّالؿحؽقةَّ
أبد ًا َّكحقَّ :
ُ
تتػؼ َّمع َّالعربقة َّالػصحك َّغالبًاَّ ،ومـ َّصقراإلضافة َّفقفاَّ :حؾؼف َّدراهؿَّ،
محػػ َّدكػان َّ( moḥfef dkefanثقب َّقطـ)َّ ،ريفق َّدطايؾ َّ riyho
(َّdʿaylماءطايؾ)َّ،كؿاَّأنَّالؿضافَّإلقفََّّٓبدَّأنَّتسبؼفَّ(دال)َّ-

(ََّّ)7التطقرَّالـحقيَّلؾعربقةَّ،برجشرتاسرَّ،صَّ-722الؿدخؾَّإلكَّطؾؿَّالؾغةَّ،رمضانَّطبدَّالتقابَّ،ص-422
(ََّّ)4التعريػَّوالتـؽقرَّيفَّالعربقةَّالجـقبقةَّ،ففؿلَّأحؿدَّحسـَّ،صَّ-707,700
(ََّّ)2اكظرَّ:جامعَّالدروسَّالعربقةَّ،مصطػكَّالغًليقـل-949َّ،
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والؿضاف َّوالؿضاف َّإلقف َّيف َّالسؼطرية َّطؾك َّصريؼتقـَّ :صريؼة َّتتػؼَّ
فقفا َّالؿحؽقة َّمع َّالعربقة َّالػصحك َّوالعربقة َّالجـقبقة َّالؼديؿة َّوالؾفجاتَّ
العربقة َّالحديثةَّ ،وصريؼة َّتـػرد َّهبا َّالؿحؽقة َّطـ َّغقرهاَّ ،وفقفا َّيتؼدمَّ
الؿضاف َّإلقف َّطؾك َّالؿضافَّ ،كؿا ّ
َّأن َّطًلمة َّجؿع َّالؿذكر َّالسالؿ َّيفَّ
الؿحؽقةََّّٓتسؼطَّطـدَّاإلضافةَّٕكّفاَّمـَّالجؿعَّالؿمكثَّالسالؿَّولقستَّمـَّ
ّ
الجؿعَّالؿذكرَّٕ،ن َّإلػَّوالتاءَّيفَّجؿعَّالؿمكثَّالسالؿَّزيدتاَّمعًاَّكقاءَّ
الـسبةَّ ،ولقستاَّكإلػَّوالـقنَّيفَّالتثـقةَّوَّٓالقاوَّوالـقنَّيفَّجؿعَّالؿذكرَّ
السالؿّ ،
َّٕن َّتؾؽ َّالـقن َّتحذف َّطـد َّاإلضافةَّ ،وهذه َّالتاء َّتثبت َّطـدَّ
اإلضافة(َّ:)7
أٔالً :اإلضاف ٛىىل االغي العاِط:
َّ
َّ(مررت َّطؾقف َّيف َّقصرهرَّ
مـ َّإمثؾةَّ :هنرك َّطايف َّبؼصرهر َّدقـصد
ُ
َّمررتَّ
دقـصدَّ-يفَّمؽانَّمثؾَّالتؾَّأوَّصرفَّالجبؾَّو(قـصد)َّاسؿَّمؽانَّ،أي
ُ
طؾقفَّيفَّصرفَّالجبؾَّ،وتؿرهَّدراهـََّّ temreh drēhanراهـَّاسؿَّمؽانَّ
أي(َّ :كخؾة َّراهـ)َّ ،طدهق َّدمجآ ُده َّ(َّ ʿodho demegalodohطدهقَّ
ودمجآ ُده)َّاسؿاَّمؽان َّ(طدهقَّدمجآدهَّ -مثؾَّ :وسطَّالجبؾ)َّ،وقصرهرَّ

(ََّّ)7اكظرَّ:حاشقةَّالؾؿعَّيفَّالعربقةَّ،ابـَّجـلَّ،ص-99
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دطقلؿَّ(َّ qeṣreher dʿolamصرفَّالؿؽانَّ -الؿسؿكَّ -طقلؿَّأيَّ:صرفَّ
َّالؼبقؾة)ِ ،
ِ
َّوح ْقرها َّ ّدرورهَّ،
َّأغـام
(هـ
طقلؿ)َّ ،سان َّ ُأ ُ
رهـ َّدۺصرهر َّ ّ
ُ
وصـﱝطـ َّآفء َّدصادع َّدمامل َّ(أرتحؾ َّالـاس َّإلك َّسطح َّمامل) َّٕنَّ
الؿحؽقة َّتسؿل َّضفر َّالشلء َّصادعَّ ،ولقسقء َّباجؾسقه َّدۺزابَّ
(َّ lesōʾ\leso baglisoh deṧezabمطرت َّيف َّإجؾسقه َّدۺزاب)َّ-
وطقدون َّكار َّشرمفقـ َّدطدهق َّ ġodon\ʿodon kɘr šermihin
ُ
(َّ daʿodhoمشقـا َّطؾك َّأشجار َّطدهق)َّ ،ففـا َّطبارة َّأشجار َّطدهق َّإضافةَّ
سـقه َّ َّ ʾozʿomk
إشجارَّإلكَّطدهقَّ -اسؿَّجبؾَّ،وأزطؿؽَّ ُل ُحقنَّإجـؾـقـ ُ َّ
(َّ loḥon\loḫon ʾiglisohأي َّجـؾـسـ ُت َّتحت َّأجؾسقه(َّ ،))7وأزطؿؽَّ
(جؾست َّفققَّ
بطادع َّدمعبفر ََّّ ʾezʿomk bṭadaʿ dmaʿbehar
ُ
َّ(جؾستَّطـدك)َّ-
زطؿؽَّشاكَّأي
ُ
الصخرة)َّ،و ُأ ُ
َّوصفقرك ََّّ ţohōrokأيَّ
لحق ُكؽ ََّّ loḥonokأي َّ(اسػؾ َّمـؽ)،
ُ
(أطؾكَّمـؽ)َّ-

( ََّّ )7أجؾسقهَّ:مؽانَّمرتػعَّذوَّمساحةَّكبقرةَّومستقيةَّ،لؽـَّفدهـَّ:طبارةَّطـَّمؽانَّمرتػعَّوَّٓيشرتطَّأنَّيؽقنَّمستقياَّ،بؾَّفقفَّ
مـحدراتَّوأماكـَّغقرَّصالحةَّلؾعقشَّوالؿشلَّ،بعؽسَّأجؾسقهَّ:ففقَّصالحَّلؾحقاةَّبؾَّهقَّمـَّإماكـَّالؿػضؾةَّطـدَّرطاةَّ
أهؾَّسؼطرى-
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ثاٌٗاً :اإلضاف ٛىىل الطَّىري:
 اإلضاف ٛىىل ضىري املتهمِّي ٔاملداطب (وصنَّطاً ٔوؤٌَّـجاً):َّٓمـَّ(الؽاف)َّ،و(دا)َّبد ً
يًلحظَّأنَّالؿحؽقةَّتستخدمَّ(دات)َّبد ً
َّٓمـَّ
(القاء)َّ ،ويتؼدمَّالؿضافَّطؾك َّالؿضاف َّإلقفَّ-كحقَّ:داتَّقاطر ََّّdat qɘʿar
بؿعـكَّ(بقتؽ)َّ،داتَّتؿرهََّّdat temrehبؿعـكَّ(كخؾتؽ)َّ،داتَّهـﱝـدَّ dat
َّ hedبؿعـكَّ(يدك)َّ،داتَّلشان َّ dat ləšɘnبؿعـكَّ(لساكؽ)َّ،داَّقاطرَّ da
ََّّqaʿarبؿعـكَّ(بقتل)َّ،داَّتؿرهََّّda temrehبؿعـكَّ(كخؾتل)َّ،داَّهـﱝـدَّ da
َّhedبؿعـكَّ(يدي)َّ،داَّلشانََّّda lešɘnبؿعـكَّ(لساين)َّ-
 اإلضاف ٛىىل ضىري الػائب (وصنَّطاً أٔ وؤٌَّـجاً)ويفَّهذاَّالـقعَّمـَّاإلضافةَّكجد َّالؿحؽقةَّتستخدمَّ(دي)َّبد ً
َّٓمـَّ(و)َّ
لؾغائبَّ ،وتستخدم َّ(تسف) َّبد ً
ٓ َّمـ َّ(ها) َّلؾغائبةَّ ،ويتؼدَّم َّالؿضاف َّطؾكَّ
الؿضاف َّإلقف؛ َّكحقَّ :دي َّقاطر َّ dĩ qɘʿarبؿعـك َّ(بقتف)َّ ،دي َّتؿره َّ dĩ
َّtemrehبؿعـكَّ(كخؾتف)َّ،ديََّّهـﱝـدََّّdĩ hɘdبؿعـكَّ(يده)َّ،ديَّلشانَّ dĩ
َّ lešɘnبؿعـك َّ(لساكف)َّ،تسفَّقاطرََّّ teseh qaʿarبؿعـكَّ(بقتفا)َّ،تسفَّتؿرهَّ
َّ teseh temrehبؿعـك َّ(كخؾتفا)َّ ،تسف َّ َّهـﱝـد ََّّ teseh hedبؿعـكَّ
(يدها)َّ،تسفَّلشانََّّteseh lešɘnبؿعـكَّ(لساهنا)َّ-
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َّالؿؽقنَّيفَّالعربقةَّمـَّالؿضافَّوالؿضافَّ
َّّ
فالؿًلحظَّيفَّالتَّركقبَّأيت
َّجر َّباإلضافةَّ ،ويفَّ
إلقف َّ(بـتفا) َّبـتَّ :مضافَّ ،والفاء َّضؿقر َّمبـل َّيف َّمحؾ َّّ
الؿحؽقة َّكًلحظ َّهذه َّاإلضافةَّ ،ولؽـ َّبرتكقب َّمغاير َّلؾتَّركقب َّيف َّالعربقةَّ،
كحقَّ:تسفَّفرهؿَّ،تسفَّ(معـاهاَّ:الفاءَّالعائدَّطؾكَّالؿضافَّالذيَّهقَّيفَّإصؾَّ
مضافَّإلقفَّ ،وقدَّلحؼتفَّالتاءَّلؾدٓلةَّطؾكَّالؿؾؽقة)َّ ،وفرهؿَّ:بـتَّ،والتلَّيفَّ
إصؾَّهلَّالؿضافَّ ،فالرتكقبَّيفَّالؿحؽقة َّتسفَّفرهؿَّ:أي َّ(َّبـتفا)َّ ،أيَّأنَّ
الؿحؽقةَّتؼدمَّالؿضافَّإلقفَّطؾكَّالؿضافَّ-
الــعـــــسز:
طرفتَّالسؼطرية َّالعدّ َّمـَّواحدَّإلكَّثًلثقـَّفؼطَّ،وماَّفققَّذلؽَّففقَّ
طبارة َّطـ َّألػاظ َّيؽـقن َّهبا َّطـ َّبعض َّألػاظ َّالعؼقد َّوبعض َّالؿئاتَّ
وإلقف َّ -ولؾسؼطريقـ َّصريؼتفؿ َّالخاصة َّالتل َّأوجدوها َّمـ َّمحقطفؿَّ
آجتؿاطل َّ ،ومـَّالبديفلَّأنَّتظفرَّلفؿَّأكؿاطَّتختؾػَّطـَّأكؿاطَّغقرهؿَّ،
ّ َّ
ًلًَّ
مـفا َّصريؼة َّطدّ هؿ َّلألطداد َّالؿركَّبةَّ ،إذ َّيبتدؤون َّبالعدد َّإكرب(َّ ،)7فؿث َّ
ويفبعفَّطققج (َّ ʿiṧirḕh wyhebʿeh ʿoyogأيَّسبعةَّ
يؼقلقنَّ:عۺيره َّ
ُ

(ََّّ)7مدخؾَّإلكَّكحقَّالؾغاتَّالسامقةَّالؿؼارنَّ،مقسؽايتَّوآخرونَّ،ص-751
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طشر َّرجًلً)َّ ،وطاۺر َّويفبع َّطجفاتـ َّʿāṧer wyhoboʿ ʿaghāten
(أيَّسبعَّطشرةَّامرأة)َّ-
ويفَّألػاظَّالعؼقدَّكجد َّلديفؿَّ(طشرةَّ -طشرون)َّ ،أمَّاَّالعؼقدَّمـَّ,20
َّ ،50فقستخدمقنَّالعددَّالػرديَّمضافًاَّإلكَّلػظةَّ(ۺَِّيارهـ ََّّ)ṧiyarhen
التل َّيؼصدون َّهبا َّمضاطػاتَّالعدد َّطشرةَّ ،كحقَّ :ۺٓه َّۺَِّيارهـ َّ ṧlah
ṧiyarhenأي َّ(ثًلثقن)َّ ،بتؽرار َّلػظة َّطشرةَّ ،فؿثًلً َّيؼقلقن َّيف َّثًلثقـَّ:
َّيسؿقهناَّ
ثًلث َّطشرات َّوهؽذاَّ ،وهؿ َّيتػؼقن َّيف َّذلؽ َّمع َّإثققبقَّةَّ -ومائة َّّ
فـجان َّأي َّطاۺر َّۺيارهـ َّ(َّ ʿaṧer ṧiyarhenمائة)َّ -والؿائةَّ ،وطاۺرَّ
َّطشرَّمئاتَّ(ََّّ-)7
فـاجـََّّʿaṧer fnagenطبارةَّطـَّألػَّ،أيُ :
إطدادَّالػرديَّةَّ(مـَّواحدَّ-طشرة)َّ،الدَّالَّـةَّطؾكَّالؿذكَّرَّوالؿمكَّثَّ:
َّأطدادَّدالَّةَّطؾكَّالؿذكَّرَّ،وهلَّ:صقد.صدَّ(َّṭodواحد)َّ،و ُت ُرهََّّtoroh(اثـان)َّ ،وۺَُّطتف َّ(َّ ṧoʿtehثًلثة)َّ ،وأرباطف َّ(مع َّترققؼ َّالراء َّوتؽراره)َّ
َّ ʾerbɘʿahو ُأ ْر ُبعف َّ(َّ ʾarbaʿohأربعة)ُ َّ ،
وخق ُمقيف َّ(َّ ẖumuyhخؿسة)َّ،
وتﱝمـﱝكفَّ
ويفقتف َّ(َّ yhitihستة)َّ ،ويفبعف َّ(َّ yhebʿehسبعة)َّ ِ َّ ،

(ََّّ)7مدخؾَّإلكَّكحقَّالؾغاتَّالسامقةَّالؿؼارنَّ،مقسؽايتَّوآخرونَّ،ص400
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(َّ tḕmḕnḗhثؿاكقة)َّ ،وسﱝعﱝـف َّ(َّ sēʿehتسعة)َّ ،و َِّعۺيره ََّّʿiṧireh
(طشرة)َّ-
 َّأطداد َّدالَّة َّطؾك َّالؿمكَّثَّ :صايفَّ .صايت َّ( ṭayh\tواحدة)ِ ،َّوتريفَّ
َّوخ ِ
َّ(َّ ṧalāhثًلث)َّ ،و ُأربع َّ(َّ ʾurboʾأربع)ِ ،
قؿفَّ
(َّ terihاثـتان)َّ ،وۺٓه
ُ
(َّ ẖiymihخؿس)َّ ،ويفعت َّ(َّ yhoʿtست)َّ ،ويفق ُبع َّ(َّ yhobuʿسابع)َّ،
وتامـلَّ(َّtēmēniثؿان)َّ،وساعَّ(َّsɘʿتاسع)َّ،وطاۺرَّ(َّʿāṧerطشر)َّ-
إمثؾةَّبحسبَّالؿعدود؛ َّكحقَّ:ۺلف َّأرهقن(َّ ṧlah ʾorhonَّ،ثًلثَّ
أغـام)َّ ،وصقد َّمؽشؿ َّ(َّ ṭod mekšamولد َّواحدٌ )َّ ،وۺَُّـعـتـف َّمِ ِ
جشاَّ
(َّ ṧoʿteh megešəثًلثة َّأوٓد)َّ ،وأرباطف َّمجاهؿ َّ ʾerbəʿah
(َّmagahamأيَّ:أربعةَّأحقاش)َّ،وأربعَّصافالحََّّ،ʾarbaʿ ṣafeleḥأيَّ
(أربعَّأوآينَّفخارية)َّ،صايفَّكبفـَّصبؽَّلحاهَّداَّبحؾػَّ w ṭayh kabhen
َّ ṭebk ṭɘh dɘbẖulfأي(َّ:آكقةَّواحدةَّفخاريةَّلحػظَّالسؿـَّالسؼطري)َّ،
قابؾت َّرجؾقـ)َّ -وخقمقيفَّ
كاسؽ َّ ُت ُره َّطقجل ََّّ kesek toroh ʿugiأي َّ( ُ َّ
كاهرك َّطايفـ َّبطقربف َّدمـ ِ
َّح ّقزاتـ َّ w ẖumuyh nahark ʿayhen
َّ -َّ -(َّ bṭirbeh demen ḥizzatenوخؿسةَّمررتَّطؾقفؿَّيفَّكفػَّدمـَّ
حقزاتـ)َّ-
ّ
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األعــساز املطنَّـبــ:ٛ
كحقَّ :طاۺر َّويفابع َّتايتـ َّ(َّ ʿaṧr wyhoboʿ tḕytenسبع َّطشرةَّ
ضلكًا)َّ ،يفبع َّفارهؿ َّ(َّ yohoboʿ fḕrhimسبع َّبـات)َّ -والؿًلحظ ّ
َّأنَّ
الؿحؽقةَّ تؾتزمَّبـظامَّمعقـَّيفَّمتابعةَّالعددَّلؾؿعدودَّ،ففلَّتؿ ِّقَّزَّبقـَّأطدادَّ
مذكَّرة َّو ُأخرى َّممكثةَّ ،ولذلؽ ّ
َّفنن َّالعدد َّيف َّالؿحؽقة َّبحسب َّالؿعدودَّ
تذكقر ًا َّوتلكقثًاَّ -ويفَّالؿفرية َّ(مـَّواحدَّإلكَّطشرة)َّ:صادَّ ،وثروهَّ ،وۺـعـتـفَّ
وخؿفَّ ،ويتقتَّ ،وهبعقتَّ ،وتؿـقتَّ ،وسعقتَّ،
َّ ،ṧoʿtehوأربعقتُ َّ ،
وعۺيريتَّʿiṧirit؛َّوهلَّتتػؼَّمعَّالسؼطريةَّ-
ألفاظ العكٕزاملػتدسو ٛيف احملهَّٗ:ٛ
هلَّألػاظَّيؽـقنَّهباَّطـَّبعضَّهذهَّإطداد َّكحقَّ:عۺروء ََّّʿoṧroʾ
(طشرون)َّ،ۺٓهَّۺيارهـَّ(َّṧlɘh ṧiyɘrhenأيَّثًلثقن)َّ،أربعَّۺيارهـَّ
(َّ ʾorboʿ ṧiyɘrhenأيَّ:أربعقنَّ ،وهؽذاَّالعددَّالؿػردَّإضافةَّإلكَّلػظةَّ
(ۺيارهـ)َّإلكَّتسعقـَّوالؿائةَّيسؿقهناَّفـجـَّ(َّfenganمائة)َّ-
الؿئاتَّ:صايفَّفـجـَّ(َّṭeyh fenganأيَّ:مائةَّواحدة)ََّّ-تريفَّفـجقـلَّ
(َّtereh fenginiمئتانَّواثـتان)َّ،ووردتَّلػظةَّمائةَّيفَّأحدَّزوامؾفؿَّكحقَّ:
َّفايادد َّومائة ِ
ِ
َّدي َّصايفاتـَّ -َّ -َّ -أي َّ(تسعة َّوتسعقنَّ
ساع َّشا َّوساع َّ ُأرهقن
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غـؿةَّبًلَّقرونَّ(جؾحاء)َّومائةَّمـَّالغـؿَّصغارَّإُذكقـَّ(أسؽ)َّ-وهؽذاَّإلكَّ
أنَّيصؾقاَّإلكَّألػَّفقسؿقكفَّمحربَّ(َّ meḥberأيَّ:ألػ)؛َّويعدونَّأٓفَّ
بطريؼةَّمختؾػةَّفقؼقلقنَّ:صقدَّمحربَّ َّṭod meḥberأيَّ(ألػ)َّ-
الـؽــســــقرَّ:
تستعؿؾ َّالؿحؽقة َّيف َّالعد َّكسقرا َّبحسب َّالحاجة َّوالحقاة َّالؿعقشقةَّ
وآجتؿاطقةَّكغقرهاَّمـَّالؿجتؿعاتَّالؾغقيةَّالتلَّتؿرَّيفَّأصقارهاَّالتؽقيـقةَّ
بؿراحؾ َّمختؾػة َّتخؾػًا َّورق ًَّّقاَّ -ومـ َّإطداد َّالؽسريَّة َّالتل َّتتعامؾ َّهباَّ
السؼطريةَّ:فاقحَّ(َّfɘqaḥالـصػَّأوَّبعض)َّ،وَّفؼايحَّ(َّfɘqɘyaḥوهقَّأقؾَّ
مـ َّالـصػ)َّ ،والـصػ َّ(َّ noṣfالـصػ) َّوكص َّ(َّ noṣالـصػ)َّ ،وهؿَّ
يتػؼقن َّفقف َّمع َّالعربقة َّالجـقبقة َّالؼديؿة(َّ -)7والربع َّوالثؾث َّففؿ َّيؼقلقنَّ:
(تؾت) َّويعرفقن َّالثؿـ َّفقؼقلقنَّ :تقمقن ََّّ ،tumunوالسدسَّ ،--------،وَّ
يتػؼقنَّيفَّإطدادَّالؽسريَّةَّمعَّالعربقةَّالػصحكَّوالؿحؽقَّاتَّالعربقةَّ-
جدولَّيبقـَّالعددَّ(َّ)700َّ,7يفَّحالتلَّالؿذكَّرَّوالؿمكَّثَّ،وماَّيؼابؾفاَّيفَّ
العربقةَّالػصحكَّ-

(ََّّ)7الؿعجؿَّالسبئل؛َّالػردَّبقستقنَّوآخرونَّ،صَّ-29

071

الفضن الجاٌ٘ :االغـــي

العددَّالؿذكَّرَّ

ماَّيؼابؾفَّيفَّ العددَّالؿمكَّـثَّيفَّ

ماَّيؼابؾفَّيفَّ

يفَّالسؼطرية

الػصحك

السؼطرية

الػصحك

صقدَّ

واحد

صايف

واحدة

تروه

اثـان

ِتريف

اثـتان

ُشعتف

ثًلثة

ُشًله

ثًلث

أر َبعف

أر َبعة

َأ ْب ُعف

أربع

ُحقمقيف

خؿسة

َّخ ِ
قؿقفِ .
ِح ِ
قؿقف

خؿس

ِ
يفتِف

ستة

ِ
يفعتف

ست

يفبعف
تؿـ ِفَّ
َّ

سبعة

ُي ُف ُبقع

سابع

ثؿاكقة

تاماينَّtɘmaniy

ثؿان

temeneh
س َّْعف

تسعة

ساع

تسع

َِّعۺيره

طشرة

َِّعۺار

طشر

َِّعۺيرهَّوصقد

أحدَّطشرة

ِطاۺيروصايف

إحدىَّطشر

َِّعۺيرهَّوتروه

اثـكَّطشرة

ِطاۺيرَّوتريف

اثـتاَّطشر

َِّعۺيرهَّ

ثًلثةَّطشر

ِطاۺيرَّوۺٓه

ثًلثَّطشر
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العددَّالؿذكَّرَّ
يفَّالسؼطرية

ماَّيؼابؾفَّيفَّ العددَّالؿمكَّـثَّيفَّ
السؼطرية

الػصحك

ماَّيؼابؾفَّيفَّ
الػصحك

وۺَُّطتف
َِّعۺيرهَّوأر َبعف
َِّعۺيرهَّ
وحقمقيف
ُ

أربعةَّطشر
خؿسةَّطشر

طاۺيرَّوأر ُبعف
وح ِ
ِطاۺيرَّ ِ
قؿقفَّ.
خقؿقف

أربعَّطشر
خؿسَّطشر

َِّعۺيرهَّ ِ
ويفقتِف

ستةَّطشر

ِطاۺيرَّ ِ
ويفعت

ستَّطشر

َِّعۺيرهَّويفبعف

سبعةَّطشر

ِطاۺيرَّويفبع

سبعَّطشر

َِّعۺيرهَّوتامـــف ثؿاكقةَّطشر

ِطاۺيرَّوتاماين

ثؿانَّطشر

َِّعۺيرهَّوساطف

تسعةَّطشر

ِطاۺيرَّوساع

تسعَّطشر

ََّعۺ ُرو

طشرون

َطاۺ ُرو

طشرون

ََّعۺ ُروَّوصقد

واحدَّ
وطشرون

ََّعۺ ُروَّوتروه اثـانَّوطشرون

َطاۺ ُروَّوصايف
َطاۺ ُروَّوتريف

ََّعۺ ُروَّوۺطتف ثًلثةَّوطشرون َطاۺ ُروَّوۺٓه
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إحدىَّ
وطشرون
اثـتانَّ
وطشرون
ثًلثَّ
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العددَّالؿذكَّرَّ
يفَّالسؼطرية

ماَّيؼابؾفَّيفَّ العددَّالؿمكَّـثَّيفَّ
السؼطرية

الػصحك

ماَّيؼابؾفَّيفَّ
الػصحك
وطشرون

ََّعۺ ُروَّوأرباطف أربعةَّوطشرون َطاۺ ُروَّوأربعف أربعَّوطشرون
ََّعۺ ُروَّ

خؿسةَّ

َطاۺ ُرووحقؿقفَّ.

خؿسَّ

وحقمقيف

وطشرون

وخقؿقف

وطشرون

ََّعۺ ُروَّوساطف تسعةَّوطشرون ط ََّاۺ ُروَّوساع
ۺَُّـ ُؾف

تسعَّوطشرون
ثًلثقن
إحدىَّ

,,,

,,,,

ۺَُّ ُلفَّوصايف

,,,,

,,,,,,

إلكَّۺلفَّوساع

تسعَّوثًلثقن

,,,

,,,,

,,,,

,,,,,,

أربعَّۺيارهـ
ِخ ِ
قؿقفَّۺيارهـ

أربعقن
خؿسقن

,,,,,

,,,,,

يفعتَّۺيارهـ

ستقن

,,,,

,,,,

يفقبعَّۺيارهـ

سبعقن

,,,,

,,,

َتؿاينَّۺيارهـ

ثؿاكقن
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العددَّالؿذكَّرَّ
يفَّالسؼطرية

ماَّيؼابؾفَّيفَّ العددَّالؿمكَّـثَّيفَّ

ماَّيؼابؾفَّيفَّ

الػصحك

السؼطرية

الػصحك

,,,

ساعَّۺيارهـ

تسعقن

,,

,,,

فـجـ
َ

مائة

,,

,,

تريف ِ
َّفـجقـك

مئتان

,,,

,,,,

ۺٓهَّ ِ
فـاجـ

ثًلثؿائة

,,

,,,

ُأربع ِ
َّفـاجـ

أربعؿائة

,,,

,,,,

ِ
خقؿقف ِ
َّفـاجـ

خؿسؿائة

,,

,,,,

يفعت ِ
َّفـاجـ

ستؿائة

,,

,,,,

يفبع ِ
َّفـاجـ

سبعؿائة

,,,

تؿاين ِ
َّفـاجـ

ثؿاكؿائة

,,,

ساع ِ
َّفـاجـ

تسعؿائة

محرب

مائة

تروهَّمحبِقري

مئتان

ۺطتفَّمحاهبر

ثًلثؿائة

أر َبعفَّمحاهبر

أربعؿائة
075

الفضن الجاٌ٘ :االغـــي

العددَّالؿذكَّرَّ

ماَّيؼابؾفَّيفَّ العددَّالؿمكَّـثَّيفَّ

يفَّالسؼطرية

الػصحك

خقمقيفَّمحاهبر

خؿسؿائة

يفقتفَّمحاهبر

ستؿائة

يفبعفَّمحاهبر
َّتِامـفَّمحاهبر

سبعؿائة
ثؿاكؿائة

ساطفَّمحاهبر

تسعؿائة

ِطقـۺـ ِقرهَّحاهبر

ألػ

السؼطرية

ماَّيؼابؾفَّيفَّ
الػصحك

ويًلحظَّأنَّإطدادَّيفَّالؿحؽقةَّالسؼطريةَّمـَّواحدَّإلكَّثًلثقـَّأطدادَّ
مذكَّرةَّوممكثةَّ،ومـَّثًلثقـَّإلكَّمائةَّأطدادَّممكثةَّ،والسببَّأنَّ َّالؿعدودَّهقَّ
ماَّيؿتؾؽقكفَّمـَّالؿقاشلََّّٓغقرَّ-وأمَّاَّالؿعدودَّالؿذكَّرَّففقَّطبارةَّطـَّأفرادَّ
الؼبقؾةَّ ،وكادر ًا َّماَّتصؾ َّالؼبقؾةَّإلكَّالثًلثقـَّ -ومـَّالؿًلحظَّأيضًاَّأنَّ َّالعددَّ
مائةَّوترتقبفاَّإلكَّتسعؿائةَّمذكَّرَّ،وإنَّكانَّالؿعدودَّممكثًاَّ-
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تضػري االغــي:
تليت َّصقغ َّتصغقر َّآسؿ َّيف َّالسؼطرية َّطؾك َّإوزان َّأتقةُ َّ :فقطالفَّ
َّ ،fuʿɘlahوفعقكف ََّّ ،fuʿɘnو َّ ُفقطالـ ََّّ ،َّ fuʿɘlanوفعالؾـ ََّّ،faʿalalen
فعالؾََّّ،َّfaʿɘlalفعقََّّٓ،َّfoʿolɘوَّفقطؾََّّ،fuʿolفعقلفَّ-foʿulah
فعؾك َّصقغة َّفقطالف َّ fuʿɘlahكحقَّ :فرهؿُ َّ -فقرامف َّfrham-
(َّfurɘmahبـتُ َّ-بـ ّقة)َّ،قاطرََّّ ُققطارهَّ(َّqɘʿar-quʿɘrehبقتَّ ُبقيت)َّ-
وطؾك َّصقغة َّفعقكف َّ fuʿɘnكحقَّ :ﭼقػلَّ -ﭼػقكف ََّّğiyfi-ğufōnoh
(حجرةَّحجقرة)َّ،صارهََّّ
(ضؾَّ-ضؾقؾ)َّ،هقبـُ َّ-أبقكّفََّّ hoben-ʾubōnnah
ُ
صروكفَّ(َّṣereh-ṣorunohسؽقـ َُّسؽ ّقـ)،
ُ
َّطقياجـ َّ(ʿuwyɘganولد)َََّّّ
وطؾك َّصقغة َّ ُفقطالـ ََّّ fuʿɘlanكحقُ :
ُفقطؾفـََّّ:fuʿɘlhanطقيجفـَّ(َّʿawyɘghanولد)َّ،وطؾكَّصقغةَّف َعالؾِـَّ
َّ faʿalalenكحقَّ :مرقح َّ َّمراقحـ َّ(مع َّإمالة َّالراء َّإلك َّالقاء) َّmarqaḥ-
َّ-mareqahen
وطؾك َّصقغة َّفعالؾ َّ faʿɘlalكحقَّ :مؾبدَّ -مًلبد َّmelebed-
(َّ malɘbadكقعَّمـَّأكقاعَّالسؽاكقـَّالسؼطرية)َّ ،مشرَّ -مداكرََّّmašar-
(َّmadɘkarذكرَّإغـام)-
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وطؾكَّصقغةَّفعقٓ ََّّ foʿolɘكحقَّ:جاحاُ َّ-ج ُحقحاََّّgaḥɘ-goḥoḥɘ
(واديَّ-)َّ-َّ-
وطؾك َّصقغة َّفقطؾ ََّّ fuʿolكحقَّ :صربُ َّ -صقرب ََّّṭerb-ṭurob
(طقد َُّ َّ -ط ِقيد)َّ ،و َّسارد ََّّ saredسقرد ََّّ ،suredحؾػ َُّ َّ -حقلػ َّḥolf-
ََّّ،ḫolɘf/ḥulɘf/ḫolfصاحََّّ:aḥṭفاعَّ-صقححَّṭuḥeḥ
وفعقلفَّكحقَّ:زفقكفَََّّّzofunah
فالتصغقر َّيف َّالؿحؽقة َّلف َّطدة َّصرقَّ ،قد َّيؽقن َّبضؿ َّأول َّآسؿَّ ،أوَّ
حذف َّحرف َّمـ َّحروف َّالؾػظةَّ ،أو َّإضافة َّحرف َّيف َّآخره َّأو َّوسطفَّ ،أوَّ
تحريؽ َّساكـَّ ،ولؽـ َّمـ َّأكثر َّصرقف َّاستخداما َّضؿ َّأولف َّطؾك َّوزنَّ
(فقطؾ)َّ-
الـٍـِّػـبـــ:ٛ
تتؿ َّالـسبة َّيف َّالؿحؽقة َّالسؼطريةَّ ،بزيادة َّياء َّيف َّآخر َّآسؿ َّغالبًا َّماَّ
تسبؼفا َّها ًءَّ ،وقد َّتتؿ َّبدون َّزيادة َّالقاءَّ ،بؾ َّبقاسطة َّتغققر َّيف َّبـقة َّالؽؾؿةَّ-
َّٓباسؿَّالؼبقؾةَّ،أوَّباسؿَّالؿؽانََّّ-
وصريؼةَّالسؼطريةَّيفَّالـسبةَّتتؿَّباإلتقانَّأو ًَّ
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باسؿ َّالؼبقؾةَّ ،كحقَّ :بۺاطء َّ -ۺيطل َّأو َّۺصفل َّ َّ,ṧeṭhi ṧeṭi
ِ
طقجؿ َِّفِ َّ -طج ِؿل َّbat ʿegham-ʿegmehi-
َّ ،baṧaṭʾوبت َّطقجفؿ ََّّ -
َّ،ʿegmiۺزابَّۺز ُبفقَََّّّ-ۺزهبلََّّ-ṧezboho-ṧezbhi
باسؿ َّالؿؽانَّ :ۺَِّهبقنَّ -ۺبـفقَّ -ۺبـفل َّأو َّۺبـل َّṧebnoho-
َّ ،ṧebnehi-ṧebniحامرَّ -حؿرهلِ َّ -
حؿري َّḥamer-ḥomroho-
ُ َّ ،ḥamriطؾؿفقِ َّ -ط ْؾ ِؿلَّ -طؾؿفل ََّّ،ʿalmoho-ʿalmiَّ -ʿalmehi
ُروماَّ -رامفل َّأو َّرامل ََّّ ،rumɘ-rɘmhiحجفرَّ -حجري َّأو َّحجرهلَّ
َّ،ḥaghar-ḥegri-ḥagrihiبتَّطػرارَّ-طػراريَّ-
فالـسبةَّيفَّالؿحؽقة ََّّٓتـتظؿَّبطريؼةَّواحدةَّ ،بؾَّلفاَّطدةَّصرقَّ ،أكثرهاَّ
استعؿآ َّإضافةَّياءَّيفَّهنايةَّالؽؾؿةَّ-فنذاَّقعدَّالسؼاصرةَّورأواَّرجًلًَّقالقاَّ :مـَّ
الرجؾَّأوَّالقلد؟َّ،فقؼقلَّأحذقفؿَّ:طؾؿفكَّ،وأخرَّسقكرَّ،والذيَّبعدهَّيؼقلَّ:
حقجلَّوطالصصَّ -دكاشـَّ ،وهؽذا؛ َّففؿَّمشفقرونَّبالتشبقفَّ،وأهؾَّالجزيرةَّ
قبائؾَّ،ومـَّطاداهتؿَّأكّفؿََّّٓيزوجقنَّخارجَّالؼبقؾةَّإ ّ
َّٓيفَّالـادرَّ-ولذلؽَّيسفؾَّ
طؾكَّالحاذقَّأنَّيـسبَّكؾَّشخصَّإلكَّقبقؾتفَّ،مـَّغقرَّأنَّيسقر ََّّالـسب َّطؾكَّ
صريؼة َّواحدة َّأو َّققاطد َّمحددةَّ ،فعـدما َّأكسب َّشخصا َّإلك َّالؼبقؾة َّأققلَّ:
ۺيطلَّ -بۺاطءَّ ،كحقَّ :طبداهلل َّۺصفلَّ ،سقكاره ََّّ ،sukerehوطـدماَّ
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يـسب َّإلك َّالؼبقؾة َّيصبحَّ :سقكر ََّّ ،sukerطؾل َّسقكرَّ ،ففـا َّلؿ َّتؾحؼ َّالقاءَّ
آسؿَّالؿـسقبَّإلقفَّ-كذلؽَّ( َض ْرح  (ḍarḥطـدماَّيـسبَّإلكَّالؼبقؾةَّيصبحَّ:
ؽ َُّ َّ -لسؽق َّleske-
ضرحل ََّّ ، ḍarḥiسقعد َّضرحل َّ َّ ،sīʿid ḍarḥiل ِ ْس ِ َّ
َّ ، loskoوطـدما َّأكسب َّإلك َّالؼبقؾة َّأققلَّ :قققء َّلسؽل َّ ََّّ،quqʾ leske
وۺاطبَّ،ولؽلَّكـسبَّإلكَّالؼبقؾةَّكؼقلَّ:شعبفل َّ-ṧaʿbhiوهؽذاَّ-
أمساء األفعاه:
اسؿ َّالػعؾَّ :كؾؿة َّتدل َّطؾك َّمايدل َّطؾقف َّالػعؾَّ ،غقر َّأكّفا َّٓتؼبؾَّ
طًلمتفَّ ،وهق َّأما َّأنَّيؽقن َّبؿعـك َّالػعؾ َّالؿاضل َّأو َّالؿضارع َّأو َّإمر(َّ-)7
واسؿَّالػعؾَّيفَّالسؼطريةَّيليتَّلؾدٓلةَّكػسفاَّيفَّالعربقةَّ،كحقَّ:
َّحؾػ َّ(الزمَّ
إ ُصقق َّ ُتق ُتر َّ (َّ ʾiṭuq tutorأيَّ :ابتعد)َّ ،طاك َّدات ُ
مؽاكؽ)ُ َّ،أحَّ(َّ ʾuḥأيَّ:أتقجع)َّ ،ويَّ(أتعجب)َّو(أتللؿ)ُ َّ ،أفَّ(َّ ʾufأيَّ:
أتضجر)َّ،إصَّأوَّهقسَّ(اسؽت)َّ،هابفَّ(َّhabehهات)َّ-
ها َّ ََّّ :َّ hɘأيَّ :اكتبفَّ .احذرَّ ،وهذا َّالصقت َّيليت َّدائؿًا َّيف َّالؿحؽقةَّ،
مقضقع َّالدراسةَّ ،لؾتـبقة َّولؾزجرَّ -وهل َّتليت َّلـػس َّالؿعـك َّيف َّالعربقةَّ
الػصحكَّوالعربقةَّالجـقبقةَّ-ويفَّلغاتَّسامقةَّ(َّ-)4
(ََّّ)7جامعَّالدروسَّالعربقةَّ،مصطػكَّالغًليقـلَّ،ص-701
(ََّّ)4الؽتابةَّالعربقةَّوالسامقةَّ،رمزيَّبعؾبؽلَّ،ص-429
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لحقجَّ.و ُ
لخقجَّ(َّ wulḥog\wulẖogتعالك)َّ،
(خذ)َّ،و
أهءََّّ:ʾahʾ
ُ
ُ
ُهق َلتَّ(َّhulotتعالك)َّ-
ّ
كؿاَّأن َّاسؿَّالػعؾَّيفَّالسؼطرية َّقدَّيؾزمَّصقغةَّواحدةَّلؾجؿعَّ،أي َّيفَّ
(اإلفرادَّوالتثـقةَّوالجؿع)َّ،كحقَّ:أص؛ َّفنهناَّتليتَّلؾؿػردَّولؾؿثـكَّولؾجؿعَّ-
أمَّاَّإذاَّلحؼَّاسؿَّالػعؾَّضؿقرَّالخطابَّفنكفَّ,أيََّّضؿقرَّالخطابَّ,يتصرفَّ
بحسبَّالعددَّإفراد ًاَّوتثـقةَّوجؿعًاَّ-
أمساء األصٕات:
أسؿاءَّإصقاتَّ:كقعَّمـَّالؽؾؿاتَّالتل َّيخاصبَّهباَّمآََّّيعؼؾَّمـَّ
الحققانَّأوصغارَّاإلكسانَّ ،وهقَّيشبفَّاسؿَّالػعؾَّمـَّحقثَّآكتػاءَّبف َّ(َّ-)7
ومـَّأسؿاءَّإصقاتَّيفَّالسؼطرية َّماَّيليتَّلؾزجرَّ،كحق(َّ:أخََّّ ،)ʾaẖلزجرَّ
الطػؾ َّطـ َّشلء َّمؽروهَّ ،كؿا َّتستخدم َّلرتويض َّالبعقر َّولؼقامفَّ :كخ ََّّnaẖ
(لرتويض َّالبعقرَّ ،وسف َّسف َّ(َّ shesehلألغـام َّلقرود َّالؿاء َّوإلكصراففاَّ
َّوأحايف َّ(َّ ʾaḥḥayhلدطاء َّالضلن)َّ،
مـف)َّ ،وايتل َّ(َّ ʾāytiلدطاء َّإغـام)ّ ،
ِحقفََّّ:ḥīhلزجرَّالحؿقرَّ-

(ََّّ)7جامعَّالدروسَّالعربقةَّ،مصطػكَّالغًليقـلَّ،ص-777
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ومـَّأسؿاءَّإصقاتَّماَّيحؽكَّبفَّصقتَّمـَّإصقاتَّالؿسؿقطةَّ
كحقَّ:قبَّ(لققعَّشلءَّكالحجرَّوكحقهَّ،وصبَّ(لصدورَّصقتَّكالؾطؿةَّأوَّ
سؼقط َّشلء َّبحقث َّيؽقن َّالصقت َّمـؼطع َّسريعًا)َّ ،وغاق َّ(لصقتَّ
الغراب)َّ-
أمساء اإلجياب:
تستخدمَّالسؼطريةَّألػاضًاَّكثقرةَّلؾردَّباإليجابَّبحسبَّكقنَّالؿجقبَّ
قريبًاَّأوَّبعقدًَّاَّ،ومـَّذلؽَّ:
هاياَّ hɘyɘ؛َّبؿعـكَّ(كعؿ)َّ:
ُت ُج ِد ِحـَّتقن َّدقـعرَّهايا ( togodeḥen ton dqeʿor hayɘائتـاَّ
إلكَّالبقتَّكعؿ)ََّّ-
تخط ط َّهقـ َّلحاه َّده َّحاي َّهايا َّ tḥeṭeṭ\tḫṭeṭ hin lḥah deh
قص ؾَّ
(َّ ḥɘy hayɘاستطؾع َّلـا َّهـاك َّهذا َّالغقث َّأو َّالؿرطك َّكعؿ)َّ ،و ُت ُ
داتَّلؼاقفَّهايَّأبــابفَّ(َّ toṣol dat leqaqeh hayɘ ʾabapehساطدَّ
أ خاكَّكعؿَّياَّأبل)َّ،وصابحَّهقؽلَّلحاهَّأسقعدَّهاياَّ ṣɘbaḥ hiki lḥɘh
( َّ ʾa siʿid hayɘصابح َّلـا َّهـاك َّيا َّسعقد َّهايا)َّ ،وتجارف َّهقؽل َّدكقفَّ
مـ َّ ُأرهقن َّقار َّتققارن َّصقد َّدحالػ َّهايا َّ(ابحث َّلـا َّطـ َّأغـامـا َّلؽلَّ
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يبقتقـ َّيف َّمؽان َّواحد َّكعؿ)َّ َّ -تطارد َّهقؽل َّمشار َّبر َّفًلكف َّقارَّ
ُأصآبشَّ-هاياَّ(اصردَّلـاَّتقسَّبـلَّفًلكفَّلؽلَّأذبحفَّ-كعؿ)َّ-
ّيقاه؛َّأيَّ(كعؿ)َّ:
وهذه َّالؾػظة َّتستخدم َّيف َّالؿحؽقات َّالقؿـقة َّالحديثة َّبؿعـك َّ(كعؿ)َّ-
آلَّتصاصرَّدهاَّدباه!َّيقه َّʾol tṣɘṭer dhɘ dboh yuwah
ومـَّإمثؾةَّ:
ّ
قزَّدحاركَّمقس!َّآيقاهَّ ʾɘkesek
شَّه
(أَّٓتؿرَّاللَّهـاَّكعؿ)َّ -آكاسؽَّ ُد ُ
ّ
(َّ doš hoz deḥerek mos ʾɘyuwahأوجدتَّهذهَّالغـؿةَّالتلَّبحثَّ
َّيقاه َّكاسؽَّ
طـفا؟ َّ َّكعؿ)َّ ،وراكتؽ َّ ُدش َُّهقز َّ ُدطقجقه َّلحاه َّمـ َّٓحك ّ
َّrekotk doš hoz dʿuggoh lḥah men laḥɘ yuwah kesek
(وجدت َّهذه َّالغـؿة َّالتل َّولدت َّهـاك َّتحث؟ َّكعؿ)َّ ،و ُأل َّتعربن َّطقـَّ
َّيقه َّ ʾɘteʿabren ʿin qiriri demežhar
َّيقه ّ
ققريري َّدِمـﭸهار َّآ ّ
ُ
َّوآصؾبؽـَّ
(َّ ʾɘyuwah ʾɘyuwahأٓ َّتًلققـا َّغد ًا َّإلك َّالحقش َّكعؿ)،
كـَّلحاهَّآَّأيـلَّيقاهَّ
اهَّيقاهَّ(أذبحتؿَّهـاكَّكعؿ)َّ،وإيـلَّدجادﱝحﱝ
ّ
آَّيق ّ
لحاهَّ ّ
اهَّيقاهَّ(أسعقدَّ
أيق ّ
ّيقاهَّ(هؾَّأحدَّأتاكؿَّهـاكَّ --كعؿ)َّ،وآَّسقعدَّبـﱝـر َّصاهر َّ ّ
كعؿ)َّ،وأتاهلَّشقـَّققريريَّآتعربنَّطقـَّصاهَّدجاحاَّآَّهاياَّيقاهَّ
قدَّذهبَّ --
ّ
ّيقاهَّ(طـدكاَّاجتؿاعَّغدًَّآَّققـاَّهـاكَّإلكَّالقاديَّ--كعؿَّكعؿ)-
ٓ؛َّإيجابَّلؾـػل:
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ومـَّإمثؾةُ َّ:ت ُعدَّداتَّكاقاقفَُّ ََّّٓ-ألَّ ُأ ُطدَّ toʿod dat keqaqeh la
ِ
ِ
خقؽَََّّّٓٓامش)ُ َّ،ألَّتعربنَّطقـَّصاهَّدمـﭸـفـار َّ ُألَّ
(امش َّمعَّأ
َّ ʾol ʾoʿod
كعربنَّطاكـَّورهقبَّورهقبَّ ʾol toʿobren ʿin ṭeh demežhar ʾɘh
(َّ ʾol neʿebrin ʿaken worhob worhobأٓ َّتًلققـا َّهـاك َّإلكَّ
الحقشََّّٓ،كًلققؽؿََّّٓٓ)َّ،وكعامدَّياهَّٓءَّ ُألَّطامدَّكقلَّدابؼاطرَّ nʿamod
(َّyah laʾ ʾol ʿamod kól dabqaʿarكبقتَّياَّهذآََّّأبقتَّإََّّٓيفَّبقتل)َّ،
ِ
وهرهـ َّدحاهَّوآٓطَّ ُأ َّصـﱝـفقرَّ!ََّّٓ ُألَّ
وتـادقَّأهناَّدهَّحقلقػـ(َّ )7دبِؼَّداكفَّۺَُّ
أكادقَّهاكَّبققَّأسبابَّبققَّمـفاَّصقؿلَّ ُألَّ ُأكادقَّهاكَّتصتاتَّهنافؽَّحالػَّ
داحۺايف َّ tonodeq ʾanhɘ deh ḥulifin\ḫulifin deboq deneh
ṧuherhin dḥah wloṭ ʾoṭohor ʾol ʾonodeq hak boq ʾesbab
boq manhɘ ṣimi ʾol ʾonodeq hak teṣtet nohofk men ḥolf
(َّdḥṧeyhإططـلَّهذاَّالؿؽانَّهذاَّالشفرََّّ،وبعدَّاذهب!َََّّّٓٓ ُأططِقؽَّهـاكَّ،
بسببَّهـاكَّمقتتلََّّٓ،أططِقؽَّ،ابحثَّلـػسؽَّمؽاكًاَّآخر)َّ-
ُأواهَّʾūwɘh؛َّ(كعؿ)َّ:
تعد َّ َّوا َّ َّدات َّبابف َُّ َّ -َّ -َّ -أواه ََّّtoʿod wa dat bapeh ʾūwɘh
ِ
(امش َّإلكَّأبقؽَّكعؿ)َّ -تطِ ِعـ َُّ َّ -َّ -أواهَّ ُك ُط ُعـََّّteṭiʿin ʾūwɘh noṭoʿon
(َّ)7حقلقػـَّ:تصغقرَّحؾػَّومعـاهَّمؽانَّ-
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(أترتحؾقن ََّّ -َّ -كعؿ َّكرتحؾ)َّ ،وطد َّشاكـ َّريفق َُّ َّ -َّ -أواه َّطد َّيؽقـ َّهقـَّ
ۺَُّوهاري َّ َّʿad šaken riyho ʾūwɘh ʿad yeken hin ṧuhɘri
ِ
َّإجدحـَّ
(أمعؽؿَّماءَّهـا؟َّكعؿَّمعـاَّماءَّلؿدةَّشفريـ)َّ،وتجدحـَّتقنَّآَّطسا
آهايَّ(َّtegedḥen ton ʾɘ ʿasɘ ʾegedḥen ʾɘhɘyائتـلَّطسكَّآتقؽؿَّ
أوَّلعؾلَّآتقؽؿ)َّ،وطػَّهقَّطقدكَّوهاتَّآلَّشحؿاكَّهنػؽَّمـَّحؾػَّآهَّقـَّ
ُ
شحؿاك َّحار َّواكقؿ َّباك َّكقؾِل َّشؿتؾؽ َّۺايبب َّدوطفـ َّطؿؽ َّهايف َّطقؽَّ
تشحؿلَّأكفَّقـَّبؾفقكتـَّطقمرَّهاي َّصفركلَّطػَّأجادحـَّدآلَّبابفَّدفرهؿَّ
شؿتـؾقفَّهاجَّوطقمرَّهايَّاهزَّفرهؿَّشقؽلَّشؿتالسَّوطقمرَّهاسَّآلَّطقشَّ
فالـَّطؿاره َّهاي َّ(إلكَّأيـَّذهبت؟ َّلعؾؽَّخطبتَّلـػسؽَّمـَّمؽان؟ َّآَّكعؿَّ
خطبت َّالققمَّ ،وما َّكان َّردهؿ؟ َّ َّحدّ ثت َّالشقخ َّ َّدوطفـ َّقائًلَّ :أريد َّأنَّ
تخطب َّللَّطـدَّبقت َّفًلنَّ ،قالَّ :كعؿَّ ،فذهبـاَّإلك َّأنَّأتقـاَّإلك َّأبَّالبـتَّ،
فؽؾؿفَّالرجؾَّفؼالَّلفَّ :هذهَّالبـتَّهـاَّ،ك ّؾؿاهاَّ،فؼالَّلفاَّ :أَّٓتريديـ َّفًلنَّ
َّتقصقل َّحا َّ َُّدﭼن َّيفؿـُ َّ .ي ُؿـَّ ،كرامـَّ
زوجا؟ َّقالت َّكعؿَّ -وأ َّسقعد َّآل ُ
تقؿعؽ َّسعد َّاطد َّشاك َّكتامقع َّفالـ َّوطقمر َّهاك َّطؿر َّهايا َّ(يا َّسعقد َّأَّٓ
تساطدينَّبعدَّيقمَّ،إذاَّسؿعؽَّسعدَّ،أمشلَّمعؽَّ،إذاَّأجابؽَّفًلنَّوقالَّلؽَّ
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قؾَّ:تؿام)َّ،طاكَّتشؿاتؾَّهقـَّسالؿَّطساَّيعؿرَّآهايفَّ(ك ّؾؿَّلـاَّسالؿاَّطسكَّأنَّ
يقافؼ)َّ-
ُسقى؛َّأيَّ(كعؿ)َّ:
وآلَّتطاطـَّشاَّصـﱝــفَّطػَّراكبَّ،كرامـَّآلَّارادنَّقريري َُّسقىَّ ُأ ُصؾَّ
طاك َّ(أٓ َّترتحؾ َّمعل َّهـاك َّإلك َّراكبَّ ،إذا َّلؿ َّكقرد َّغد ًاَّ ،تؿامَّ .سقىَّ،
َّ،وآلَّتقزمَّتقاَّماشرَّتريفَّيؿلَّ،كرامـَّتؽالشَّمحًلءَّسقىَّ(أَّٓ
أساطدك)
ُ
ُتعقرينَّالتقسَّيقمقـَّ،إنَّسرتجعفَّسريعاَّتؿام)َّ،وتجاهؿَّهقـَّصـﱝـفَّدمـﭸـفرَّ
أ َّشقؽ َّأ َُّسقى َُّسقى َّ(إئت َّإلقـا َّهـاك َّإلك َّالحقش َّأسؿعت َّأتؿام َّتؿامَّ
سقى)َّ ،شؿتؾؽ َّۺَُّـقـبب َّدوطفـ َّقر َّكؾتقـ َّدصقد َّدحالػ َّوطؿر َّاكف َُّسقىَّ
(كؾؿت َّالشقخ َّدوطفـ َّلؽل َّكجتؿع َّيف َّمؽان َّواحدَّ ،وقال َّلل َّسقى)َّ ،يفَّ
تشرابـَّداتَّمـَّبقاَّتعامر َُّسقىَّتاهَّلبًلجَّ(ياَّهذاَّاسؿعَّمـَّأمؽَّقؾَّتؿامَّلؿاَّ
تممرَّ .أو َّلؿا َّتممر)َّ ،تراۺ َّأيؽل َّداش َّتؿره َّدبقق َُّسقى َّ(اصؾح َّلـا َّهذهَّ
الـخؾةَّالتلَّهـاَّ ،تؿامَّأوَّسقى)َّ،تؼاصَّهقؽلَّدهَّكػررَّدبققَّ(اقطعَّلـاَّهذاَّ
العتؽقلَّالذيَّهـا)َّ-
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أمساء الكػي:
يردَّالؼسؿَّيفَّالسؼطريةَّبؽثرةَّ،لؽـَّمـَّغقرَّأداةَّالؼسؿَّ،وإكّؿاَّبقاسطةَّ
فعؾَّالؼسؿَّكؼقلـاَّ:صاهركَّطػَّكقجدَّ ُتقبف ṭehark ʿaf nogod tupah
ذهبت َّإلكَّكقجد)َّٓ،تعؽَّجر ُبؼَّ ُتقبفَّ
َّْ
(ذهبت
َّإلكَّكقجدَّتقبة)َّأيَّ(تقبةَّإن َّ ُ
ُ
(قتؾت َّقط ًة َّتقبة)َّ،وكقفؽَّدصادعَّدطارۺهَّ
َّ Latɘʿak gorboq topah
ُ
تقبفَّ(َّnofok de ṭadaʿ dʿarṧeh, tubehقػزتَّإلكَّضفرَّالدكةَّتقبة)َّ،
فــَّ(تقبة) َّيفَّالؿحؽقَّة َّلػظَّلؾؼسؿَّ،وهل َّتعـلَّالتقكقدَّوالؼسؿَّمعًاَّ ،فقؼسؿَّ
طـَّمعاودةَّالشلءَّ،ويؼسؿَّتلكقد ًاَّبلكفَّفعؾَّالشلءَّوكحقَّذلؽَّ-
مـَّأمثؾةَّالؼسؿَّأيضاَّ:زو ُكقكَّطقـفَّمـَّكزماطفَّطػَّماملَّيحامؾَّحاَّ
و
ً
اهللَّ zunok ʿiyneh men kozmuʿoh ʿaf memi yḥamel ḥā
(تحؿؾتَّقربةَّتؿرَّمـَّكزماطفَّإلكَّماملَّيحؿؾَّطؾك َّاهلل)َّ-زاكؽَّ
َّ ʾuloh
ّ
طقـفَّمـَّقاضبَّطػَّمايفَّيحامؾَّحاَّاهللَّ zunok ʿiyneh men qaḍub
(َّ ʿaf meyhih yḥamel ḥā ʾulohتحؿؾتَّقربةَّتؿرَّمـَّقاضبَّإلكَّ
مايفَّيحؿؾَّطؾلَّاهلل)َّ-يحامؾَّطاكَّاهللَّبرَّطدكَّطػَّبــقق yḥamel ʿak
ِّ
(َّ ʾuloh ber ʿudk ʿaf buqاهلل َّيــحــ َِّّؿـــؾـــؽ َّأكـــ ُؽ َّمـشــقـــ ُت َّإلكَّ
هــــا)َّ،وَّاجزامؽَّهاكَّاجزمؽَّهاكَّ َّʾugzumk hak ʾugzumk hak
088

الفضن الجاٌ٘ :االغـــي

(أقسؿ َّطؾقؽ َّاقسؿ َّطؾقؽ)َّ ،ودكقف َّبايفـ َّ(َّ dekiyh bāyhinأقسؿَّ
ب ُلخقتـا)َّ،ودكلَّبحقفَّ(َّ dekiyh bḥayuhأقسؿَّباخقتـا)َّ،وداشَّبتقديَّ
دطدوكل (َّ duš btiydi dʿudukiأقسؿ َّهبذه َّالثدي َّالتل َّرضعـاها) َّداَّ
بعاشر َّدطشقرن َّ(َّ doh bʿašar dʿušurenأقسؿ َّهبذا َّآشرتاك َّالذيَّ
اشرتكـاه)َّ،وديؽلَّبايفـَّوهتَّتجدحـَّتقنَّقريريَّ dekiyh bḥayuh
(َّ what tegedḥen tun qiririأقسؿَّطؾقؽَّباخقتـاَّأن َّتلتقـاَّغد ًا)َّ،بحاَّ
داَّروحَّبرَّ َُّكـَّصـــف (َّwa bḥa de ruḥ ber kun ṭehأقسؿَّهبذهَّالروحَّ
اكفَّكانَّهؽذا)َّ،و َّبحاَّدشَّكعؿفَّداَّحاهَّ wa bḥa duš naʿmah da
( ḥahأقسؿَّهبذهَّالـعؿةَّالتلَّهـا)َّ،وَّبحاَّدشَّشقمَّداَّحاهَّ wa bḥa duš
( šum da ḥahأ قسؿَّهبذهَّالشؿسَّالتلَّهـا)َّ،صقؿعؽَّلدتايـَّيحامؾَّحاَّ
اهللَّ ،تابد َّأقف َّتعامر َّبحا َّدش َّشقم َّدحاه َّ(اكتصرت َّطؾك َّدتايـ َّاهلل َّيحؿؾَّ
طؾل)َّ(تؽذبَّأتؼقلَّأقسؿَّهبذهَّالشؿسَّالتلَّهـا)َّ،وكرامـَّآلَّتامعؽَّداتَّ
بقا َّبحا َّدتار َّدحا َّكرامـ َّآل َّاجاك َّتاك َّ(إذا َّلؿ َّتسؿع َّمـ َّأمؽ َّاقسؿ َّهبذاَّ
البابَّبلين َّأضربؽ)َّ،وبحاَّدحدكَّدحاَّ(أقسؿَّهبذهَّالبؼاياَّالتلَّهـا)َّ،وبحاَّ
دبادلَّدحاَّ(أ قسؿَّهبذهَّالبؼاياَّمـَّأثارَّالتلَّهـا)َّ،وبحاَّدشَّسقؼفَّدشقؽلَّ
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(أقسؿ َّبإواصر َّالتل َّبقــا) َّأي َّأخقتـا َّوطًلقتـا َّالـسبقةَّ ،وبحا َّدفايتَّ
دحالؾؽلَّ(اقسؿَّبإكّاءَّالذيَّتـاولـاه)َّ-
َّ
لهَ; لالغتــسضاك:
ْ
َّلؽان َّتؽقل َّ( tezaʿa leken tokoloخذ َّلؽـَّ
ومـ َّإمثؾةَّ :تزاع
ِ
أطده)َّ،وتـاحجَّلؽـَّكرامـَّاكتافؽَّآلَّطاربؽَّفالَّاشاجؽَّ(العبَّولؽـَّإذاَّ
سؼطتَّلـَّأطرفَّكقػَّافعؾَّبؽ)َّ،وتػاردَّلؽـَّطاكَّاساطؽَّ tfored laken
( ʿak ʾasaʿkأهربَّولؽـَّسقفَّأجدك)ََّّ،وتعدَّلحاكفَّلؽـَّطاكَّتاجدحـَّ
(َّtoʿod leḥaneh laken ʿak tegedḥenإ ْم ِ
شَّهـاكَّولؽـَّسقفَّتليت)َّ
كجافقفَّلؽـَّأيفرَّمقيفَّطػَّيِؾِلَّبايفَّ(فؾتَّمـفَّولؽـَّتبعفَّحتكَّامسؽَّبف)َّ-
االغتـجـٍــاء:
عرف َّآستثـاء َّبلكّفَّ :صرف َّلػظ َّالؿستثـك َّمـف َّطـ َّطؿقمفَّ ،بنخراجَّ
ُي ّ
الؿستثـك َّمـ َّأن َّيتـاولف َّما َّحؽؿ َّبف َّطؾك َّالؿستثـك َّمـف َّ(َّ -)7والؿستثـك َّيفَّ
السؼطرية َّمـ َّمؽؿًلت َّالجؿؾة َّالػعؾقةَّ ،ويليت َّتركقب َّالؿستثـك َّيف َّالؿحؽقةَّ
مـَّمستثـكَّومستثـكَّمـفَّوأداةَّآستثـاءَّ،ومـَّإمثؾةَّ:

(ََّّ)7جامعَّالدروسَّالعربقةَّ،مصطػكَّالغًليقـلَّ،ص-212

091

الفضن الجاٌ٘ :االغـــي

صالبفَّدكقاَّك ُللَّغربقفَّدآلَّصآبفَّkól ġarbiyah dol ṣelɘpeh

َ ( ṣelɘpeh denyɘذ َب َحتَّالـاسَّإٓ َّغربقةَّلؿَّتذبح)َّ،فالؿستثـكَّمـفَّدكقاَّ
(الـاس)َّ ،والؿستثـك َّهق َّغربقةَّ ،وأداة َّآستثـاء َّ(كقل) ََّّ kólأي َّ(إ ّ
ٓ)َّ،
وجادحَّم ِ ِ
جشاَّكقلَّسقعدَّ(َّgedeḥ megɘšɘ kól siʿīdجاءَّإوٓدَّإَّٓ
سعقدا)َّ ،وصاهر َّطجفاتـ َّ ُكقل َّأمـة ََّّṭehar ʿaghɘten kól ʾamnəh
(ذهبَّالـساءَّإ ّ
َّٓآمـة)َّ-جادحَّطجفاتـَّكقلَّتايتـَّ gɘdaḥ ʿaghɘten kól
ِ
(َّ tɘytenجاءت َّالـساء َّإ ّ
َّلحق ُلبـ َّ lebʾ
ٓ َّالضلن)َّ -لبء َّ ُأ ُ
رهقن َّكقل َّلقف ُ
(َّ ʾorhon kól leh loḥolobenحؿؾتَّإغـامَّإ ّ
حؾب)َّ،وجادحَّ
ٓ َّالًليتَّ ُت ُ
ِس ِ
قعدَّكقلَّفدهنـَّ(َّ gadɘḥ siʿīd kól fadanhənجاءَّسعقدَّإ ّ
ٓ َّفدهنـ)َّ-
صفرَّ أفءَّكقلَّحؿد َّ (َّ ṭeher ʾafḕʾ kól hemedاكطؾؼَّالـاسَّإَّٓ َّ
أحؿد)َّ ،و َّصاهر َّ ُأيقج َّكقل َّمحؿد ََّّṭeher ʾoyog kól meḥmmad
(اكطؾؼ َّالرجال َّإ ّ
صبحفَّ
ٓ َّمحؿدا)َّ ،وإصبح َّأرهقن َّكقل َّطبدهر َّ ُأل َّ ُأ ُ
(َّ ʾeṣbəḥ ʾorhon kól ʿebdəher ʾol ʾoṣboḥohأصبحت َّإغـامَّ
إ ّ
)َّ،وجدُ حَّمجاشاَّكقلَّطامر َّ
ٓ َّغـؿةَّلقهناَّأسقدَّخالطفَّبقاضَّلؿَّتصبح
ُ
(godoḥ megɘšḕ kól ʿɘmərجاءَّإوٓدَّإ ّ
َّٓطامرا)َّ،وبقشلءَّدجادحَّ
ِ
ِ
(لؿَّيلت َّإ ّ
وبقشلءَّحقفلَّ
ٓ َّواحدٌ )َّ ،
كقلَّصقد َّbiṧi dgadaḥ kól ṭod
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بؼاطرَّكقلَّطقجفاتـ َّ(َّ biṧi ḥihi bqɘʿar kól ʿaghɘtenلقسَّأحدٌ َّ
يفَّالبقتَّإ ّ
َّٓالـساء)َّ،و ُألَّيجدحـَّتقنَّكقلَّحديبَّ ʾol ygedḥen ton
( kól lih ḥdyabلؿ ِ
َّيلتَّإلقـاَّإ ّ
َّٓإقرباء)َّ-
والؿًلحظَّأنَّ َّمققعَّآستثـاءَّيفَّالجؿؾةَّالػعؾقة َّمحػقظَّ ،وَّٓيؿؽـَّ
أنَّيتؼدَّمَّيفَّالؿحؽقةَّالؿستثـكَّطؾكَّالؿستثـكَّمـفَّ-
أمساء االغتفّاً:
اسؿ َّآستػفامَّ:اسؿَّمبفؿَّيستعؾؿَّبفَّطـَّشلء َّ(َّ )7كحقَّ:مـَّجاءك؟ََّّ
ومـَّأمثؾتفَّيفَّالسؼطريةُ َّ:م ْ
قن َّدجادح؟ََّّ mon dgɘdaḥأيَّ(مـَّجاء؟)َّ،
ِدي ُػ ْؾ َّهات؟ ََّّ dīful hatأي َّ(كقػ َّأكت؟)َّ -ويف َّالؾغات َّاإلكساكقة َّطامةَّ
ثًلثَّوسائؾَّلؾدٓلةَّطؾكَّآستػفامَّهلَّ :الـغؿةَّ ،وكظامَّالجؿؾةَّ ،وأدواتَّ
خاصة َّلًلستػفامَّ -والؿحؽقة َّالسؼطرية َّتستعؿؾ َّلًلستػفام َّ(الـغؿة)َّ
و(إداة َّالخاصة)َّ ،وقد َّاطترب َّالعرب ّ
َّأن َّالفؿزة َّأصؾ َّأدوات َّآستػفامَّ،
ٕكــفاَّطريؼةَّبخًلفَّأسؿائفَّفطارىءَّطؾقفاَّبالتضؿقـَّ،ثؿَّهلَّأبسطَّحروففَّ
ّ
وففؿفَّالؾغقيقنَّطؾكَّأن َّهاءَّ
وأخػفا(َّ ،)4كؿاَّرويَّقؾبَّ(هاء)َّهؾَّ(هؿزة)َّ ،

(ََّّ)7جامعَّالدروسَّالعربقةَّ،مصطػكَّالغًليقـلَّ،ص-51
(ََّّ)4أسالقبَّآستػفامَّيفَّالعربيةَّوالعربقةَّ،صًلحَّالديـَّصالحَّحسـقـَّ،ص-95
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(أل) َّ ُأستخدمت َّلًلستػفام َّيف َّققل َّقطرب َّ(أل َّفعؾت؟) َّمؽان َّ(هؾَّ
فعؾت؟)ََّّ-
ويف َّالؿحؽقة َّالؿدروسة َّ( ُأل َّصاهرك)َّ ،و( ُأل َّكافعؽ) َّأي(َّ :هؾَّ
طؿؾت؟َّوهؾَّفعؾت؟)َّوقؾبَّهاءَّ(هؾ)َّهؿزةَّلًلستػفامَّوتخػقػفاَّضاهرةَّ
لغقية َّمل ُلقفة َّيف َّالعربقةَّ ،ويساطد َّطؾك َّاستخدامفؿا َّوتبادلفؿا َّتـاوهبؿا َّيفَّ
آستعؿالَّ،حقثَّإن َّالفؿزةَّتستعؿؾَّلؾتـبقفَّيفَّالـداءَّوآستػفامَّ،والفاءَّ
استخدمتَّلؾتـبقفَّمعَّأسؿاءَّاإلشارةَّ(َّ-)7
والؿحؽقة َّكغقرها َّمـ َّالؿحؽقات َّتستػفؿَّ -تس ْالَّ -وتشقر َّوتختصرَّ
وتسفبَّ ،وهلَّلؿَّتغػؾَّأنَّتضعَّلؾؿعاينَّأسؿا ًءَّ،وهذهَّالؿسؿقاتَّمـفاَّماَّ
حافظت َّطؾقف َّوتقارتثف َّطرب َّإزمان َّوالؼرون َّمـ َّأصقل َّومصادر َّأثبتثَّ
وفرضت َّوجقدها َّيف َّهذه َّالؿحؽقة َّالؿعزولة َّيف َّهذه َّالجزيرةَّ -ومـفا َّماَّ
أوجدتف َّ مـ َّبقئتفا َّومجتؿعفاَّ ،ولذلؽ َّتقاءمت َّوتخالػت َّبحسب َّضروففاَّ
آجتؿاطقة َّوالثؼافقة َّمع َّما َّبؼل َّمـ َّالؿحؽقات َّالقؿـقة َّالؼديؿة َّوالعربقةَّ
الػصحكََّّ-

(ََّّ)7كػسفَّ،ص-94
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وإسؿاء َّالؿستخدمة َّيف َّالؿحؽقة َّلًلستػفام َّطـ َّآشخاصَّ
وإشقاء َّالؿحسقسة َّوغقر َّالؿحسقسةَّ -كثقرةَّ ،مـفا َّما َّهل َّ ُأحادية َّالبـقةَّ،
ومـ فاَّثـائقةَّوثًلثقةَّ-وقدَّتؽقنَّمحذوفةَّويعقضَّطـفاَّبالتـبقرَّ،وقدَّتؽقنَّ
مػردةَّ،وقدَّتؽقنَّمركبةَّ،وهلَّتتػؼَّيفَّذلؽَّمعَّبعضَّالؾغاتَّالسامقة(ََّّ-)7
ٔوَ ِصٓ األزٔات:
َُّ َّ َّ -7مــ َّْ
قن َّ(َّ :)monاسؿ َّاستػفام َّبؿعـك َّ(مـ)؛ َّويستػفؿ َّبف َّطـَّ
العاقؾَّوغقرَّالعاقؾَّمذكر ًاَّوممكثًاَّ،كحقُ َّ:م ْ
قنَّ ِده؟َّ(َّmon dehمـَّهذا؟)َّ،
ُم ْ
قن َّحاهَّدطؿد؟ َّ mon ḥah daʿmedأيَّ(مـَّباتَّهـا؟)ُ َّ،مقنَّددبؼ!َّ
َّmon dedboqأيَّ(مـَّهذا؟)َّاسؿَّاشارةَّلؾبعقدَّ،مقنَّدش؟ََّّmon doš
(مـ َّهذه؟)ُ َّ ،مقن َّدش َّدبؼ َّ(َّ mon doš deboqمـ َّهذه؟)ُ َّ ،مقن َّدهَّ
شانۺ َّدبقق؟ َّ(َّ mon deh šōnoṧ deboqمـ َّهذا َّالحققان؟)ّ َّ ،
ٕنَّ
اصحابَّالجزيرةَّيطؾؼقنَّطؾكَّكؾَّحققانَّاسؿَّ ،ولذلؽَّلقسَّمـَّالغريبَّ
ـ)َّ،فالحققانَّيستػفؿَّطـفَّمثؾَّاإلكسانَّمـَّحقثَّالتذكقرَّ
أنَّ ُيسللَّطـفَّبـ( ََّم َّْ
والتلكقثَّبحسبَّجـسفَّ-مق ْن َّدشَّهقزَّدبقق؟ََّّmon daš hoz dabaq
ُ
(مـَّهذهَّالغـؿة؟)ُ َّ،م ْ
قنَّدهَّمشرَّدبقق؟َّ(َّmon deh mešar deboqمـَّ
هذاَّالتقس؟)َّ،و(مشر)َّهقَّ:ذكرَّالغـؿَّ-
(ََّّ)7يفَّققاطدَّالسامقاتَّ،رمضانَّطبدَّالتقابَّ،ص-27,49,42
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َّ َّ -4إكؿ ََّّ ،واكقؿََّّ ،واكؿَّحفَّ ʾenem/ʾemَّ َّ :بؿعـكَّ(ما)َّ ،ويستػفؿَّبفَّ
طـَّغقرَّالؿحسقسَّ ،كحقَّ :اكقؿَّشاكَّمـَّۺصرهر؟َّ ʾenem šak man
(َّṧeṭreherماَّمعؽَّمـَّالؼبقؾة؟)َّ-اكقؿَّشاكَّمـَّمال؟َّ ʾenem šak man
mal؟َّ(ماَّمعؽَّمـَّالؿال)َّ،واكؿَّحفَّ(َّʾem ḥɘhماَّهـا)َّأوَّأيَّشلءَّهـاَّ،اكؿَّ
حاه َّتـافع؟ َّ(َّ ʾanm ḥɘh tenafaʿما َّتػعؾ َّهـا؟)َّ ،واكقؿ َّإكدق ََّهؽ؟َّ
َ
(ماَّبؽ؟َّ
(َّʾenim ʾendaq hakماَّأططلَّلؽ؟)َّ،واكؿَّشاك؟ََّّʾenim šak
أوَّمـَّماذاَّتشؽق)َّ،وَّاكؿَّشحبالؽ؟َّ(َّ،ʾenim šḥobolkبؿاذاَّتحس؟)َّ،
ولـفؿَّحابر؟َّ(َّLenham ḥabarطـَّماذاَّتخرب؟)َّ،واكقؿَّساقطريَّحـبــــره؟َّ
أيَّماَّخربأوَّحالَّالـاس(َّ،حبــــره)َّلػظةَّيستػفؿَّهباَّطـَّالحالَّ،كؿاَّأنَّ َّلػظةَّ
ٍ
َّمعانَّ
ساقطريَّتعـلَّالـاسَّ،فدٓلةَّهذهَّالؾػظةَّطـدَّالسؼاصرةَّتحؿؾَّيفَّصقاهتا
(وسؼطريَّ،بػتحتقـَّوسؽقنَّوكسرةَّمشبعةَّأومؿالةَّإلكَّالقاء)َّ-
ِ
َّ َّ -2دي ُػقل َّ(َّ :)difolبؿعـك َّ(كؿ) َّآستػفامقةَّ ،وهل َّيستػفؿ َّهبا َّيفَّ
الؿحؽقةَّطـَّالعددَّ-كحقَّ:ديػقلَّشؽَّبرهق؟َّ(َّdifol šak borhoكؿَّطـدكَّ
أوٓد؟)َّ-ديػقلَّجقـقفَّدرهز؟ََّّdifol ginyeh derhazأيَّ(كؿَّكقسَّرز؟)َّ
وهـا َّيستػفؿ َّطـ َّالصػةَّ -ولذلؽ َّيستػفؿ َّبف َّطـ َّالعدد َّوالصػة َّوأيضا َّطـَّ
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الحالَّفقؼقلقنَّ:ديػقلَّفالـ؟ََّّdifol fɘlanأيَّ(كقػَّفًلن؟)َّ،وديػقلَّحايَّ
شاكـ؟ََّّdifol ḥɘy šɘkenأيَّ(كقػَّالؿرطكَّطـدكؿ)َّ-
ََّّ-2فـــقلَّ(ََّّ:)folيستػفؿَّهباَّطـَّالحالَّوهلَّبؿعـكَّ(كقػ؟)َّ،كحقَّ:
فقل َّكافعؽ؟ َّ(َّ fol nafaʿkكقػ َّطؿؾت؟)َّ ،وفقل َّكقكؽ؟ ََّّfol konk
(كقػَّكـت؟)َّ-
َُّ َّ َّ -9هـــق َّ(َّ َّ :)hoويستػفؿ َّهبا َّطـ َّالؿؽان َّ(أيـ؟)َّ ،ويف َّالشرققةَّ
ّ
؟)َّ،وهقَّ
(أيـَّبحث
كحقَّ:هقَّحـﱝــرك؟ََّّ ho ḥērek
يؼقلقنُ َّ :ه َُّم ََّّ hoʾu
ُ
ُ
؟)َّ،وهقَّشانۺَّحاه؟َّ ho šonoṧ
جاهؿؽ؟َّ(َّho gɘhamkأيـَّسافرت
ُ
َّوهقَّ
(َّ ḥahأيـ َّإغـامَّ ،أوآبؼارَّ ،أوالبعقرَّ ،أوالضلنَّ ،أوالحؿقر َّهـا؟)ُ ،
قرفؽ؟َّ
طدكـ.غدكـ؟ َّ(َّ ho ʿodken/ġodkanأيـ َّمشقتؿ؟)َّ ،وهق ُ
َّج ُ
(َّho gorofkأيـَّبحثَّمـَّإغـام؟)َّ-
َّ َّ -9مقف ََّّ ,مقطـــف َّ(َّ :)mih-miṭehويستػفؿ َّهبؿا َّطـ َّالزمـ َّأيَّ
(متك) َّكحقَّ :مقف َّجادحؽ؟ َّmih gɘdaḥk؟ َّ(متك َّأتقت؟)َّ ،مقطفَّ
جادحؽ؟ miṭeh gɘdaḥk؟ َّ(متك َّأتقت؟)َّ ،مقف َّبقرو َّدا َّحايؾفَّ.
داخايؾف؟َّ(ويفَّالشرققةَّتؿالَّحركةَّالحاءَّكحقَّالضؿ)mih biro da َّ،
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َّولدت َّخالتل؟)َّ ،مقطف َّديؿؽَّ .دومقؽ!ََّّ
 ḥoloh/ḥaylehأي َّ(متك
ْ
َّmiţeh dimik /dumekأيَّ(متكَّكؿت)ََّّ-
ػ)َّ،
ويف َّالؿفرية َّ ُم ْقن َّ( َم ْـ)َّ ،وهقه َّ( َأ ْي َـ)َّ ،ومقتـ َّ( َمتَك)َّ ،هقبقه َّ( َك ْق َ
وهقـ َّ(أى)َّ،وكؿَّ(ك َْؿ)َّ،ويفَّالشحر ّيةَّ:مقهَّ( َم ْـ)َّ،وحقهَّ( َأ ْي َـ)َّ،مِتَّ(متَك)َّ،
َّ(ه ْؾ)َّ-
ويقهَّ( َك ْق َ
ػ)َّ،ويقه َ
كؿاَّتستخدمَّالؿحؽقة َّالسؼطرية َّثًلثَّأدواتَّلًلستػفامَّهل(َّ:أََّّ،)ʾɘ
و(ألَََّّّ،)ʾolو(إيـلََّّ)ʾini؛َّوتليتَّكؾفاَّبؿعـك(َّ:هؾَّوالفؿزة)َّ:
َّ َّ -1أل َّ(َّ :)ʾolبؿعـك َّ(هؾ) َّأو َّ(ألؿ) َّأداة َّاستػفامَّ ،ويستػفؿ َّهبا َّطـَّ
العاقؾَّوغقرَّالعاقؾَّ ،كحقَّ :أل َّلسئَّ .لسمَّشاكـَّʾol līsoʾ/ lisoʾ šaken
(هؾَّأمطرتَّطـدكؿ؟)َّ،وألَّتطِعـََّّʾol teṭʿenأيَّ(هؾَّترتحؾقن؟)َّأيَّ:هؾَّ
تـتؼؾقنَّلؾبحثَّطـَّالؿاءَّوالعشب؟ََّّوألَّجفؿََّّʾol gehmأيَّ(هؾَّتدخؾقنَّ
أغـامؽؿَّيفَّالحقش)َّ،ويؼصدَّبالػعؾ(جفؿ)َّلغرضَّحؾبَّالغـؿَّ-
َّ َّ-1آ َّ(َّ َّ :)ʾāبؿعـكَّ(هؾ)َّ،و(هؿزةَّاستػفام)َّ:أداةَّاستػفامَّ،كحقَّ :آَّ
أصبحَّمؽشؿَّداشَّمـَّهقزََّّ َّ ʾā ʾeṣbaḥ makšam doš men hozأيَّ
َُّ
ِ
ـَّالغـؿة)َّ-آَّتجدحقـَّ(َّʾā tagedḥinهؾَّ.أَّتليت)َّ،
(هؾَّ.أَّبحثَّالقلدَّط
آَّ ُأقدمؽَّلفقزَّ (ʾā ʾoqdomok lohuzهؾَّ.أَّرأيتَّالغـؿة)َّ-
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َّ َّ -5إِيـل َّ((َّ َّ :)ʾiniبؿعـك َّهؾَّ ،الفؿزة)َّ ،كحقَّ :إيـل َّشاك َّريفقَّ

وۺايط َّ(َّ ʾini šak reyho wṧayaṭهؾ َّمعؽ َّماء َّوكار)َّ ،إيـل َّشؽَّ
إمبقريفَّ(َّ ʾini šakَّ ʾimbīryhأمعؽَّأصػال)َّ،آَّقػدكـََّّ َّʾā qofodken
(أ َّكزلتؿ)َّ ،ويؼصد َّغالبًا َّهبذا َّالػعؾ َّالبحث َّطـ َّالطعام َّّ َّ ،
وٕن َّمؽان َّبقعَّ
الطعامَّيؽقنَّيفَّالسقاحؾَّالؼريبةَّمـ َّالبحرَّ ،وهؿَّيـزلقنَّمـَّالبقاديَّإلكَّ
هـاكَّ-
جدولَّأسؿاءَّآستػفامَّيفَّالسَّؼطريَّةَّوماَّيؼابؾفاَّيفَّالؿفريةَّوالشحر ّيةَّ
والعربقةَّالػصحك-
السؼطرية

الؿفرية

الشحر ّية

مــقن(monَََّّّ)7

مـقنََّّmon

مـقن

العربقةَّ
الػصحك
مـــ
مــا

إكـقــؿَََّّّʾinim
َُّهــق َّْيـ َِّفـفَََّّّhuyheh

هـقه

مقطـاهَََّّّmith / mitah

مقتـ

حــقه
َّمِــت

مـتـك

فــقلَََّّّfol

هقبـقه

يــقه

كـقــػ

(أَََّّّ)ɘو(ألََََّّّّ)ʾolو(إيـلَََّّّ

أيـــ

هـؾَّوالفؿـزة

)ʾini
َّ(م ْـ)َّمعَّضؿةَّمؿالةَّ،ولؽـَّكتبـاهاَّبالقاوَّلضرورةَّاإلمالةَّمعَّأنَّالؿقؿَّمػخؿة-
(ََّّ)7مقنَّ:معـاه َ
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َّ

َّٓ:الضَّؿائرَّالؿـػصؾةَّ:
أو ًَّ
َّ-7الضَّؿائرَّالؿـػصؾةَّيفَّمحؾَّ(رفع)َّ
َّ-4الضَّؿائرَّالؿـػصؾةَّيفَّمحؾَّ(كصب)َّ
َّ-2ضؿقرَّالػصؾَّ
ثاكقًاَّ:الضَّؿائرَّالؿتَّصؾةَّ:
َّمحؾَّ(رفع)َّ
َّ-7الضَّؿائرَّالؿتَّصؾةَّيف ّ َّ
َّمحؾَّ(كصب)َّ
َّ-4الضَّؿائرَّالؿتَّصؾةَّيف ّ َّ
(جر)َّ
َّمحؾَّ َّّ
َّ-2الضَّؿائرَّالؿتَّصؾةَّيف ّ َّ
ثالثًاَّ:أسؿاءَّاإلشارةَّ
رابعًاَّ:إسؿاءَّالؿقصقلةَّ
َّ
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َّ
َّ
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الطَّـىـٗــط:
أوَّهقَّماَّوضعَّ
َُّ
هقَّاسؿَّيؽـكَّبفَّطـَّمتؽؾؿَّأوَّمخاصبَّأوغائب َّ(َّ ،)7
لؿتؽؾؿَّأوَّمخاصبَّأوَّغائبَّتؼدمَّذكرهَّلػظًاَّأوَّحؽؿًاَّأوَّمعـك َّكحقَّ :أكاَّ
ً
وكتبت َّ(َّ -)4والضؿائر َّألػاظَّمعقـةَّ
ِ َّ
وكتبتَّ ،
َ َّ
كتبتَّ ،
وأكتَّ،وهقَّ،وكالتاءَّيفَّ ُ َّ :
يفَّكؾَّلغة َّ،مـفاَّماَّترتكبَّمـَّبـقةَّ،ومـفاَّماَّترتكبَّمـَّأكثرَّمـَّبـقةَّ ،وهلَّ
يف َّالعؿقم َّألػاظ َّصغقرة َّالبـقة َّتستعقض َّهبا َّالؾغات َّطـ َّتؽرار َّإسؿاءَّ
الظاهرة(َّ-)2
وتـؼسؿَّالضؿائرَّيفَّالسؼطريةَّوالؿفريةَّوالشحر ّيةَّإلكَّضؿائرَّضاهرةَّ،
وضؿائرَّمسترتةَّ ،والضؿائرَّالظاهرةَّتـؼسؿَّإلكَّ:ضؿائرَّمـػصؾةَّ ،وضؿائرَّ
متصؾة؛َّوضؿائرهذهَّالؿحؽقاتَّتستخدمَّيف َّمحؾَّرفعَّوكصبَّوجرَّ-ومـَّ
حقث َّالجـس َّتـؼسؿ َّإلكَّ :ضؿائر َّدالة َّطؾك َّالؿذكرَّ ،وضؿائر َّدالة َّطؾكَّ
الؿمكثَّ-ومـَّحقثَّالعددَّتـؼسؿَّإلكَّ :ضؿائرَّدالةَّطؾكَّالؿػردَّ ،وضؿائرَّ
دالةَّطؾكَّالؿثـكَّ،وضؿائرَّدالةَّطؾكَّالجؿعَّ-

شرحَّالر ّضلَّطؾكَّكافقةَّابـَّالحاجبَّجَّ،2صَّ،714الضؿائرَّيفَّالؾغةَّالعربقةَّ،محؿدَّطبداهللَّجربَّ،صَّ،72اكظرَّ:مدخؾَّ
(ََّّ )7
ّ
إلكَّالؾغةَّالؽـعاكقةَّالػقـقؼقةَّ،أحؿدَّحامدةَّ،ص-41
(َّ َّ )4يف َّكتاب َّجامع َّالدروس َّالعربقةَّ ،لؿصطػل َّالغًليقـلَّ ،صَّ ،14ذكر َّتعريػًا َّلؾضؿقر َّفؼالَّ :هق َّما َّيؽـك َّبفَّ -والتعريػانَّ
متؼاربانَّ،اكظرَّ:التعريػَّوالتـؽقرَّيفَّالعربقةَّالجـقبقةَّ،ففؿلَّحسـَّ،ص-701
(ََّّ)2إصقاتَّوإبـقةَّيفَّلفجةَّالعبابدةَّ،حازمَّكؿالَّالديـ-
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أَّٔالً :الطَّىائط املٍفضم:ٛ
تستعؿؾ َّالؿحؽقةَّ ،مقضقع َّالدراسةَّ ،والؿفرية َّوالشحر ّية(َّ )7ضؿائرَّ
مـػصؾةَّيفَّمحؾَّرفعَّويفَّمحؾَّكصب؛َّومـَّالضؿائرَّالؿـػصؾةَّ،مـفاَّخاصةَّ
بالتؽ َّّؾؿ َّأوالخطاب َّأوالغقبةَّ -وٓ َّتػرق َّكؾ َّمـ َّالسؼطرية َّوالؿفريةَّ
َّتقحد َّبقـفا َّيف َّاإلفرادَّ
والشحر ّية َّبقـ َّضؿقر َّالؿتؽ َّّؾؿ َّالؿذ َّّكر َّوالؿمكث َّبؾ َّّ
والتثـقةَّوالجؿعَّ،بعؽسَّبعضَّالؿحؽقاتَّالققمَّالتكَّخالػتَّبقـَّالجـسقـَّ
فؿثًل(َّ :أكا) َّتستعؿؾ َّلؾؿتؽ َّّؾؿ َّو(أين) َّلؾؿمكث َّكؾفجة َّالؿخًلفَّ -ولفجةَّ
طدنَّوصـعاءَّويافعَّتستعؿؾَّ(أكا)َّلؾؿتؽ َّّؾؿَّالؿذ َّّكرَّو(أين)َّلؾؿمكثَّوكحقَّ
ذلؽَّمـَّالؿحؽقاتَّالقؿـقةَّالحديثة()4؛َّوالؾغة َّالعربقة َّالػصحكَّتقحدَّبقـَّ
لػظ َّالضؿقر َّالؿتؽ َّّؾؿ َّالؿػرد َّلؾؿذ َّّكر َّوالؿمكث َّوكذلؽ َّالؾغات َّالسامقةَّ
إخرى(َّ-)2
وتػرق َّالؿحؽقات َّالسابؼة َّبقـ َّالؿخاصب َّالؿػرد َّالؿذكر َّوالؿخاصبةَّ
الؿػردة َّوتقحد َّبقـفؿا َّيف َّالتثـقة َّوالجؿعَّ -و َّتػرق َّأيضًا َّبقـ َّضؿقر َّالغائبَّ
الؿذكرَّوضؿقرالغائبةَّوتقحدَّبقـفؿاَّيفَّالتثـقةَّوتخالػَّبقـفؿاَّيفَّالجؿعَّ-كؿاَّ
(ََّّ)7مـَّلفجاتَّالؿفرةَّوآداهباَّ،طؾلَّآلَّحػقظَّ،صَّ،95بحثَّيفَّالؿفريةَّغقرَّمـشقرَّ،وآخرَّيفَّالشحر ّيةَّغقرَّمـشقر-
(ََّّ)4لفجةَّالؿخًلفَّ،طبداهللَّمحؿدَّسعقدَّ،ص-714
(ََّّ)2مدخؾَّإلكَّكحقَّالؾغاتَّالسامقةَّ،مقسؽايتَّ،صَّ،714وفؼفَّالؾَّغاتَّالسامقةَّ،بروكؾؿانَّ،صَّ،10ولفجةَّالؿخًلفَّ،طبداهللَّ
محؿدَّسعقدَّ،ص-714
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لقحظ َّاستخدام َّالؾفجات َّالسؼطرية َّوالؿفرية َّوالشحر ّية َّ(الـقن) َّيف َّهنايةَّ
ضؿقرَّالغائبَّلؾدٓلةَّطؾكَّالجؿعَّ،والسؼطريةَّتستخدمَّ(الـقن)َّأيضًاَّيفَّهنايةَّ
ضؿقرَّالؿخاصبَّلؾدٓلةَّطؾكَّالجؿعَّمؼابؾَّالؿقؿَّيفَّالعربقةَّالػصحكَّولغاتَّ
سامقة َّأخرىَّ -كؿا َّتستخدم َّالؿحؽقةَّ ،مقضقع َّالدراسةَّ ،الضؿائر َّالؿـػصؾةَّ
معَّلقاحؼَّتػقدَّآستعًلءَّأوَّالعظؿةَّ،وقدَّتػقدَّالتقكقدَّأحقاكًاَّوقدََّّٓتػقدَّ،بؾَّ
أطتربت َّكلكّفا َّمـ َّأصؾ َّالضؿقرَّ -ويظفر ّ
َّأن َّضؿقر َّالؿتؽؾؿ َّيف َّالؿحؽقاتَّ
ّ
َّققلَّالسؼطريَّ:ه ْف ََّّ hóhلؾسؽتَّ
)َّوأن َّالفاءَّأخر َّيف
أطًلهَّهق(َّ:هاء َّha
ُ
ّ
وهذاَّيتقافؼَّمعَّماَّذكرهَّالشايبَّبلنَّضؿقرَّالؿتؽؾؿَّهلَّالفؿزةَّوماَّبعدهاَّهقَّ
ٓحؼة(َّ -)7وأ ّن َّهقكاطف َّيف َّققل َّالسؼطريَّٓ hónaʿahَّ :حؼة؛ َّومـ َّكؾ َّهذاَّ
يتبقـ َّ ّ
أن َّالسؼطرية َّتستخدم َّٓحؼتقـَّٓ :حؼة َّلؾدٓلة َّطؾك َّالعددَّ -وٓحؼةَّ
أخرى َّقد َّتػقد َّمعـك َّالتعظقؿ َّوالتقكقد َّيف َّضؿقر َّالؿتؽؾؿ َّوتػقد َّالتقبقخَّ
واإلكؽار َّأو َّاإلستػفام َّيف َّضؿقر َّالؿخاصبَّ -ولؽـ َّالؿفرية َّوالشحر ّية َّلؿَّ
تستخدماَّإ ّ
َّٓٓحؼةَّواحدةَّفؼطَّمثؾَّالعربقةَّالػصحكَّولغاتَّسامقةَّأخرىَّ-
َّ

(ََّّ)7ضؿقرَّالغقبةَّأصقلفَّوتطقرهَّ،فقزيَّالشايبَّ،ص-75
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 .1الطَّىائط املٍفضم ٛيف ذلنّ (ضفع)
َّضؿقرَّالؿتؽ َِّّؾؿَّ(بدونَّٓحؼة)َََّّّ َُّهــــ َّْف َّ(َّ :)hóhضؿقرَّمتؽؾؿَّبؿعـك(َّ:أكا)َّ ،ويستخدمَّلؾؿػردَّالؿذكرَّ
والؿمكثَّ ،وهذاَّالضؿقرَّتستعؿؾفَّالؿـاصؼَّالثًلثَّ،مقضقعَّالدراسةَّ،كؿاَّ
تـػردَّبفَّالسؼطرية َّوالؿفرية َّوالشحر ّيةَّ-ويفَّمحافظةَّتعزَّ(مديريةَّالسًلمََّّ،
َّ:هقََّّhū
مديريةَّالتعزيةَّوالحجرية)َّ،يجقبَّشخصَّشخصًاَّآخرَّإذاَّدطاهَّبـ ُ
(أيَّ:أكا)َّ-
َّغسؾتَّ
ُه ْف َّدروحضؽ َّبقشقل َّ( hóh droḥoḍk bišolأكا َّالذى
ُ
(أكاَّالذىَّقدحتَّ
الثقاب)َّ،ه ْف َّدقادحؽَّۺايـط ََّّ hóh daqɘdaḥk ṧayaţ
ُ
ُ
الـار)َُّ ،ه ْفَّمحؿدَّ(َّhóh mḥammedأكاَّمحؿد)َّ-
فضؿقرَّالؿتؽؾؿَّيفَّالؿحؽقة َّهقَّالفاءَّوحدهَّبقاسطةَّمدَّالصقتَّفقفَّ
والحاقفَّهباءَّالسؽتَّ-
َّوالؿحؽقة َّتبدل َّالفؿزة َّها ًء َّيف َّكثقر َّمـ َّالؿػردات َّو َّهل َّضاهرةَّ
مقجقدة َّيف َّالعربقة َّالجـقبقةَّ ،بؾ َّان َّالؿحؽقات َّالعربقة َّخقر َّشا َّهد َّطؾكَّ
ذلؽَّ-
حؽايةَّواقعقةَّلؾحاجَّهنرهـَّnɘharhan؛َّقالَّ:
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ِ
جدحـ َّصاه َّط ُب ُؾ ُ
قجق ُكف َّصايفَّ
قطء َّغقيجفـ َّصقد َّحارء َّيشحامل َّ ُب ُغ ُ
ِ
ويفقفَّ،ومؽشؿَّدطبداهللَّمـَّدامسفَّطػَّكارحَّ
ـَّدحـَّلبقعرَّ ُه َّْفَّ
يحانَّ،ر ُكق ُب
ِد
ُ
ُ
ِ
َّطؿؽَّصايفَّتـتِ ُقرهََّّ:
د َترَّ ُد ْت ُررَّطؿَّكارحَّ َق ْقعػَّأصؼعؽَّصايفَّب ُبق ْي ِفـ ُ

طؿَّمشعؾقفَّدشَّبقي ِفـَّ ُق ْؾعشَّبِسَّلعؿ ِ
َّأماطءَّ،لؽـَّ ُألَّكق ُدقَّأهناَّيؼؾؿَّ
ُ
ُ ُ ْ

بققَّمـتاهبَّضايػلََّّ
كقلَّهباَّ:طقمرَّ:ألَّطاكَّتاهَّمشؼبفؾَّلـؽلَّزورهررَّدطادَّألَّحاجػَّ
ُ
برَّباكَّ ُه َّْفَّمـَّأمداتـَّشرقؽَّمـَّطًلجَّد ُألَّكاجحَّ-
قال”َّ:جئـاَّذاتَّمرةَّأكاَّورجؾَّيطؾبَّامرأةَّمرَّاتَّومرَّاتَّ،وهلَّامرأةَّ
َّ،أكاَّوهقَّوولدَّطبداهللَّبـَّدامسفَّإلكَّأنَّوصؾـاَّ
مـَّطـدكاَّ،ركبـاَّطؾك َّرحالـا
ُ
َّكظرت َّإلكَّ
(دتر َّدترار)َّ -اسؿ َّمؽانَّ -وطـدما َّوصؾـا َّققعػ َّ(اسؿ َّمؽان)،
ُ
ؼؾت َّقصقدةَّواحدةَّ:ماَّأطًلهاَّهذهَّ
أطؾكَّا
لجبؾَّفرأيت َّشجرةَّ(بايفـ)َّ ،ف ُ
ُ
ُ
الشجرةَّفقفاَّثؿارَّلقَّأصؾَّإلقفاَّلؽـََّّٓ ُيتاحَّللَّلقتؿـكَّهـاكَّضعقػَّالؼقةَّ،
فرد َّأخرَّ َّٓ :تذكرين َّ َّمشؼبفقؾ َّجرح َّيملؿـلَّٕ ،كـل َّكـت َّمـذ َّأزمانَّ
شاف“ََّّ-
تعالجتَّمـفَّبعًلجَّغقرَّ ٍ َّ
ُ
 ضىري املتهمِّي (بالحك:)ٛ(هقكاطف) َّ(َّ ،)hónɘʿahوهقهقن َّ(َُّ )hóhonه َّْف ََّّ -كاطف َّ= َّهقكاطفَّ
َّ،وه َّْف ََّّ -هـ َّ=َّهقهقنََّّ:hó-hon = hohon
ُ hó-naɘʿah= hónɘʿah
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ضؿقرَّالؿتؽؾؿَّبؿعـكَّ(هاَّأكاَّذا)َّطـدماَّيػقدَّالتقكقدَّأوَّالتعظقؿَّ،بؿعـكَّ(أكا)َّ-
يف َّالغربقةَّ :تستخدمَُّ :ه َّْف ََّّ -كاطف َّ= َّهقكاطف ََّّhó-nɘʿah = hónɘʿah
َّهقهقن َّ = hó-hen
لؾؿتؽؾؿَّ -ويف َّالشرققةَّ :تستعؿؾ َُّهق ََّّ -هقن َّ=
ُ
َّ hóhonضؿقر َّلؾؿتؽؾؿ َّبؿعـك َّ(أكا)َّ ،ويف َّالقسطكَّ :تستعؿؾ َّمع َّضؿقرَّ
ٓ ّ
الؿتؽؾؿَّه َّْف َّكػسَّالًلحؼتقـَّ(يفَّالغربقةَّوالشرققة)َّإ ّ
َّأن َّحركةَّالفاءَّضؿةَّ
ُ
مؿالة َّكحقَّ :هقكعفَّ .هقهقن ََّّ hónɘʿah\hóhonبؿعـك َّ(أكا)َّ -هقكاطفَّ
َّالتلَّغسؾتَّالثقاب)َّ،
دروحضؽَّبقشقلَّ(َّhónaʿah droḥoḍk bišolأكا
ُ
ُ
(أكاَّالذىَّقدحتَّ
هقهقنَّ،دقادحؽَّۺايط ََّّ hóhon daqɘdaḥk ṧayaṭ
ُ
ُ
َّوهقهقنَّمحؿدَّ(َّhóhon mḥemmedأكاَّمحؿد)َّ-
الـار)،
ُ
 ضىري املتهمي لمىجٍ( ٜبسُٔ الحك:)ٛضؿقرَّلؾؿتؽؾؿ ِ
واستخدامَّضؿقرَّخاصَّلؾؿتؽؾؿقـَّ
قـََّّ،
كقفَّ(َّ :)kíh
َ
َ
مؿا َّأكػردت َّبف َّالؾفجات َّالثًلث َّ(السؼطرية َّوالؿفرية َّوالحبالقة) َّطـَّ
ِ
كحقَّ:كقفَّرازحؽلَّ(َّ kíh rezaḥkiكح ُـ َّ
غقرهاَّمـَّالسامقاتَّإخرىَّ،
آثـان َّتعبـا)َّ،وكقفَّۺابعؽل َّ( kíh ṧabaʿkiكح ُـ َّآثـان َّشبعـا)َّ -كقفََّّ
صفرَّكلَّ(َّ kíh ṭaharkiكحـَّآثـان َّذهبـا)َّ،وكقفَّأقق ُد ُحفَّۺايط َّ kíh
(َّʾoqodoḥuh ṧayaţكح ُـَّآثـانَّكؼدحَّالـار َّ-كستخرجَّالـار)َّ-
117

الفضن الجالح :الطىــــائط

 ضىري املتهمي لمىجٍ( ٜوع الحك:)ٛكقـاطفََّّ: kíh-nɘʿah = kínɘʿahكقفََّّ-كاطفَّ=َّكقـاطفَّ kíh-nɘʿah
َّ = kínɘʿahيفَّالغربقَّةَّ-
كِ ِفقـَّ=ََّّkíhenكقفََّّ-هـَّ=َّكقفـََّّkíih-hen =kíhenيفَّالشرققةَّ-
أ ّماَّالقسطكَّفتجؿعَّبقـَّالؾفجتقـَّ،كحقَّ:كقـاطفََّّصاهركلَّ kínɘʿah
(َّ ṭaharkiكحـ َّآثـان َّذهبـا)َّ ،كقـعف َّۺابعؽل ََّّkíinaʿah ṧabaʿki
(كحـَّتعبـا)َّ،كقفـََّّ
(كحـَّآثـانَّشبعـاَّ،كقفـَّرَّاِزحؽلََّّkíhen rezaḥki
ُ
ُ
صاهركلَّ(َّkíhen ṭaharkiكحـَّآثـانَّذهبـا)َّ-
َّضؿقرَّالجؿعَّلؾؿتؽؾؿقـَّ(بدونَّٓحؼة)َّ:ِ
حـ) َّيفَّ
حان َّ(َّ :)ḥɘnضؿقر َّالؿتؽؾؿقـ َّذكقرا َّوإكاثًا َّبؿعـك َّ( ُك ُ
الؿحؽقاتَّالثًلثَّ،مقضقعَّالدراسةَّ،كحقَّ:حانَّ ُف ُؾقكـَّﭼـعـدهـر َّ ḥɘn
َّ(كحـ َّك ََسركا َّالجعدة َّ(طؾك َّلفجة َّصـعاء)َّ،
َّ foluken ǧoʾdeherأي
ُ
وحان َّكراع َّأرهقن َّ(َّ ḥɘn narəʿa ʾorhonكحـ َّكرطك َّإغـام)َّ ،وحانَّ
كـاحجَّبؿصرارهَّ(َّḥɘn nanaḥag bameṣrərehكحـَّكؾعبَّبؿصرارهَّ=َّ
ّ
َّوحان َّن َّصـــفقر َّ َّ(َّ ḥɘn noṭohorكحـَّ
كقع َّمـ َّألعاب َّأهؾ َّالجزيرة)-
كذهب)َّ ،وحان َّكـق ُبت َّتؿفر َّ(َّ ḥɘn nanobot temhərكحـ َّكؾ ّؼ ُحَّ
118

الفضن الجالح :الطىــــائط

الـخقؾ)َّ ،والؿفرية َّكحف ََّّ naḥhكحف َّدكؽقتب َّ(َّ naḥh dankotebكحـَّ
كؽتب)َّ ،والشحر ّية َّكحف ََّّ naḥhكحف َّدكؽقتب َّ(َّ naḥh dankotebكحـَّ
ُ
كؽتب)َّ-
ّ
ومـَّالؿًلحظَّبلن َّالؿفرية َّوالشحر ّية َّتؾحؼانَّالػعؾَّالؿضارعَّطًلمةَّ
لؾدٓلةَّطؾكَّالػعؾَّالؿضارعََّّٓغقرَّ-
 ضىرياجلىع لمىتهمىني (وع المٕاحل):حـّاطفََّّ،َّḥannɘʿahوحـفـَََّّّḥanhenحانََّّ-كاطفَّ=َّحـّاطفَّḥan-
ِ
قـَّأيَّكحـَّ،كحقَّ:حان ََّّ -هـ َّ= َّحـفـَّ
ضؿقرَّالؿتؽؾؿ
َّ nɘʿah=ḥannɘʿah
ُ
َّ-ḥan-hen=ḥanhen
يف َّالؿـاصؼ َّالغربقة َّتستخدم َّحان ََّّ ḥɘnمع َّالًلحؼة َّكاطف ََّّnɘʿah
َّ(كحـ)َّ ،ويفَّ
فقصقر َّالضؿقر َّمع َّالًلحؼة َّحاكّاطف ََّّ :ḥannɘʿahبؿعـك
ُ
الؿـاصؼَّالشرققةَّتستعؿؾَّحان ََّّ ḥanمعَّالًلحؼةَّهـََّّ hɘnفقؽقنَّالضؿقرَّ
(كحـ)َّ ،أما َّيف َّالؿـاصؼ َّالقسطك َّفتستعؿؾَّ
َّحـْفـ ََّّ ḥanhen
ُ
مع َّالًلحؼة َ
(كحـ)َّ-
الًلحؼتان َّمعًاَّ ،فقؼقلقنَّ :حـفـ.حـّاطف ََّّ ḥannɘʿah\ḥanhen
ُ
فآختًلف َّالؾفجل َّبقـ َّهذه َّالؿـاصؼ َّالثًلث َّيرتكز َّيف َّالتبادل َّبقـَّ
إصقاتَّالحؾؼقةَّ،ويفَّصػاتَّإصقاتَّمـَّتػخقؿَّوترققؼَّوكحقَّذلؽَّ-
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وربؿا َّأن َّالؿحؽقة َّاستثؼؾت َّالحاء َّبقـ َّكقكقـَّ ،فعؿدت َّإلك َّالؼؾبَّ
الؿؽاينَّفلصبحتَّالؾػظةََّّ،ḥnnثؿَّاجتؿعتَّثًلثةَّسقاكـَّفاستثؼؾتَّذلؽَّ
َّإنَّ
أيضاَّ،فلدغؿتَّالـقكقـَّواجتؾبتَّحركةَّلؾحاءَّفلصبحتَّالؾػظةََّّ،ḥanإذ َّّ
ً
إصؾ َّيف َّضؿقر َّالؿتؽؾؿ َّالؿػرد َّالفاءَّ ،ثؿ َّاجتؾبت َّهاء َّالسؽت َّلصعقبةَّ
الققػ َّطؾك َّصقت َّواحدَّ ،والحاء َّضؿقر َّلجؿع َّالؿتؽؾؿقـَّ ،و(الـقن)َّ
طًلمةَّالجؿعَّيفَّالؿحؽقةَّ ،كحقَ َّ :حـّاطفَّكراعَّأرهقنَّ ḥannɘʿah narəʿa
(َّ ʾorhonكحـ َّكرطك َّإغـام)َّ ،وحان َّكـاحج َّبؿصراره َّ hɘn nanɘḥag
(َّ bameṣrərehكحـ َّكؾعب َّبؿصراره ََّّ َّ -كقع َّمـ َّألعاب َّأهؾ َّالجزيرة)َّ،
قهــر َّ
قهر َّ(َّ ḥannɘʿah noţohorكحـ َّكذهب)َّ ،حـفـ َّك َُّطــ َُّ
وحـّاطف َّك ُط ُ
(َّ hanhən naṭohorكحـَّكذهب)َّ،وحانَّ َكـُق ُبتَّتِ ْؿ َفرَّ ḥɘn nonobot
(َّtemhərكحـَّكؾ ّؼ ُحَّالـخقؾ)َّ-
والؿحؽقة َّيف َّاستعؿالفا َّهذا َّلقست َّبعقدة َّطـ َّالعربقة َّالػصحكَّ
والؿحؽقاتَّالقؿـقةَّالحديثةَّ،كؿاَّأنَّالؿحؽقةَّٓتػرقَّبقـَّالؿذكرَّوالؿمكثَّ
كؿاَّأهناَّوحدتَّبقـفؿاَّيفَّحالةَّ
يفَّبعضَّالضؿائرَّ،وهذاَّمـَّمزاياَّالؿحؽقةَّ،
ّ
اإلفرادَّ ،وهذا َّما َّكجده َّيف َّالعربقة َّالػصحك َّوالؾغات َّالسامقة َّإخرى؛َّ
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وخالػت َّالؿحؽقة َّهـا َّبعض َّالؿحؽقات َّإخرى َّالتك َّتغاير َّبقـ َّالؿذكرَّ
والؿمكثَّ،ولقَّبحركةَّ(أكا)َّلؾؿذكرَّو(أين)َّلؾؿمكثَّ،وهذاَّيفَّحالةَّاإلفرادَّ-
 ضىرياملداطب املفطز املصنط (بسُٔ الحك:)َّٛ(أكت)َّضؿقرَّالؿخاصبَّالؿذكرالؿػردَّ،ويستعؿؾَّ
هاتَّ(َّ:)hatبؿعـك َ
يفَّالؿـاصؼَّالثًلثَّ،مقضقعَّالدراسةَّ،وتستخدمَّالشرققةَّأيضًاَّضؿقر ًا َّآخرَّ
إلكَّالضؿقرَّالسابؼَّ ،وهذاَّإكثرَّاستعؿا ً
ٓ َّيفَّالشرققةَّ ،وأحقاكًاَّيستخدمَّيفَّ
القسطكَّ،وَّٓيستخدمَّيفَّالغربقةَّ،وهقَّ:أه َّ(َّ :)ʾahضؿقرَّالؿخاصبَّالؿػردَّ
بؿعـكَّ(أكت)َّ-والقسطكَّ:تستعؿؾَّالضؿقريـَّمعًاَّفقؼقلقنَّ:هات.أهَّ hat
َ
َّ\ʾahبؿعـكَّ(أكت)َّ،كحقَّ:هاتَّمسؾفؿَّ(َّmaslhəm hatأكتَّمسؾؿ)َّ،وَّأهَّ
(أكت َّحؿقدي)َّ-ويفَّالشحر ّيةَّ:هاتََّّ hatبؿعـكَّ
حؿقديََّ َّ ʾah ḥumudi
َّ(أكت)َّ-
(أكت)َّويفَّالؿفريةَّ َهقتََّّhaytبؿعـك َ
َ
 ضىري املداطب املفطز املصنط (وع الحك:)ٛهتـاطف ََّّ hatnɘʿahوأهـ َّ(َّ ʾehenأكت)َّ ،وقد َّيػقد َّالتقكقدَّ
والتقبقخَّكحقَّ:هتـاطفََّّ،hatnɘʿahاهَََّّّ،ʾahأهـََّّʾahenبؿعـكَّ(أكت)َّ-
هات ََّّ -كاطف َّ= َّهتـاطف ََّّ ،hat-nʿɘhَّ =hatnɘʿahأه ََّّ -هـ َّ= َّأهـَّ
َّ:ʾah- hen = ʾahenضؿقرَّالؿخاصبَّالؿػردَّبؿعـكَّ(أكت)َّ-
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وتستعؿؾ َّالغربقة َّالضؿقر َّهات ََّّ hatلؾؿخاصب َّمع َّالًلحؼة َّكاطفَّ
ضؿقرَّالؿخاصبَّالؿذكرَّمعَّالًلحؼةَّه ْتـَا َطف ََّّhatnaʿah
َّ،naʿahفقصقرَّ
ً
َّأكت)َّ -أ ّما َّالؿـاصؼ َّالشرققة َّفتستعؿؾ َّالضؿقر َّأه ََّّ ʾahلؾؿخاصبَّ
(أيَ :
الؿػرد َّالؿذكر َّمع َّالًلحؼة َّهـ ََّّ ،َّ henفقؽقن َّالضؿقر َّمع َّالًلحؼة َّأهـَّ
َّأكت)َّ ،كحقَّ :وهتـاطف َّدقادحؽ َّۺايط َّ hatnɘʿah
(َّ ʾahenأيَ :
َاطفَّ
َّقدحت َّالـار)
(َّ -َّ daqadaḥk ṧayaṭأكت َّالذى
َّوه ْتـ َ
َ
َ
دطؾطؽ.غالطؽَّطؿَّيفانََّّhatnaʿah da ʿalaṭk \ġalaṭk ʿam yhɘn
قطـْؽ َّ(َّ hatnɘʿah ṭoʿonkأكتَّ
(أكتَّالذىَّغؾطت
َاطفَّ ُص ُ
َّأمَّهؿ)َّ-وه ْتـ َ
َ
َ
قطـؽ(َّ)7
ضعـت؟)ََّ ،هتْـ َا َطف َّطبداهلل ََّّ ،hatnɘʿah ʿabdolluhوأهـ َّص ُ
َ
َّضعـت؟)َّ ،وآهـ َّسقعد َّ(َّ ʾəhən siʿidأكتَّ
(ʾahen diṭoʿonkأكت
َ
سعقد)َّ ،وأهـ َّدباۺرك َّدات َّب ُقق َّ(َّ ʾahen deboṧerk dabiywuأكتَّ
الذى ّ
رت َّ ُأمؽ)َّ ،وأهـ َّطبداهلل ََّّ ،ʾahen ʿabdolluhوآهـ َّدطالطؽَّ
َّبش َ
َّغؾطتَّأمَّهؿ)َّوأهـَّ
طؿَّيفانَّ(َّʾahen daʿaleṭk ʿam yhanأكتَّالذى
َ
سقعدَّ(َّʿahen siʿidأكتَّسعقد)َّ-

(َّ)7دصق ُطـؽَّ:يفَّهذهَّالؾػظةَّإدغامَّالدالَّبالطاءَّكحقَّ:دصق ُطـؽَّفصارتَّ ّصق ُطـؽَّ.di ṭoʿonk- ṭṭoʿonk
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فالؿحؽقة َّيفَّاستعؿالفاَّلضؿقرَّالؿخاصبَّسؾؽتَّمسؾؽَّالتسفقؾَّيفَّ
استخدام َّ(الفاء) َّمؼابؾ َّالفؿزة َّوإدغامفا َّالـقن َّيف َّالتاءَّ ،وما َّاستخدمتفَّ
الؿحؽقات َّالثًلث َّ(السؼطرية َّوالؿفرية َّوالشحر ّية) َّمـ َّحذف َّلؾـقن َّيفَّ
ضؿقر َّالؿخاصب َّيف َّحآت َّ(اإلفراد َّوالتـقة َّوالجؿع) َّما َّيمكد ّ
َّبلن َّهذهَّ
ضاهرةَّمؿتدةَّمـَّلغاتَّسامقةَّقديؿةَّ ،ففذهَّالـقنَّتدغؿَّيفَّهذاَّالضؿقرَّيفَّ
ّ
وهذاَّيعطقـاَّدٓلةَّواضحةَّبلن َّهذهَّالؿحؽقاتَّقديؿةَّقدمَّ
حآتفَّالثًلثَّ ،
الؾغات َّالسامقة َّالؿـدثرة َّالققمَّ ،وما َّيمكذ َّذلؽ َّاحتػاضفا َّبظقاهر َّلغقيةَّ
مـدثرةَّمـَّإلسـ َّإ ّ
ٓ َّماَّبؼلَّمـفاَّيفَّبعضَّالـؼقشَّ،ففلَّلفجاتَّمحؽقةَّ
قبؾ َّالؽتابات َّالـؼشقةَّ ،فالحبشقة َّ(أكت)َّ -والعربقة َّالجـقبقة َّالؼديؿةَّ
(أكت)َّ -وإكدية َّتستخدم َّ(أ ّتاَّ )attāَّ -لؾؿخاصب َّالؿذكر َّو(أ ّتلَّ)attīَّ -
لؾؿخاصبَّالؿذكرَّو(أتَّ)ʾttَّ -لؾؿخاصبةَّ
ّ َّ
لؾؿخاصبةَّوالعربية َّ(أ ّتاَّ )ʾattāَّ -
َّو(اتَّ )ʾttَّ -لؾؿخطابة َّوإوغاريتقةَّ
ّ َّ
(اتَّ )ʾattَّ -لؾؿخاصب
والسرياكقة َّ ّ َّ
(أتَّ )ʾatَّ -لؾؿخاصب َّو(أتَّ )ʾatَّ -لؾؿحاصبة َّ(َّ ،َّ )7وهك َّأيضًا َّقريبة َّمـَّ
الػصحكَّالتكَّتستخدمَّلضؿقرَّالؿخاصبَّ(أكت)َّ-

(َّ )7مدخؾَّإلكَّكحقَّالؾغاتَّالسامقةَّالؿؼارنَّ،مقسؽايتَّ،صَّ، 714ضؿقرَّالؿتؽؾؿَّوالؿخاصبَّيفَّلغةَّالقؿـَّالؼديؿَّ،إبراهقؿَّ
الصؾقيَّ،ص-21
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ويف َّلغة َّالقؿـ َّالؼديؿ َّضؿقر َّالؿخاصب َّالؿـػصؾ َّالؿػرد َّ(أت)َّ،
ويـطؼ َّبادغامَّحرفَّالـقنَّيفَّوسطفَّوتشديدَّحرفَّالتاءَّيفَّآخرهَّ ،وأحقاكًاَّ
َّإلكَّ(أك)ّ َّ ،
ّ
وأك َّماَّيزالَّمستخدمًا َّكضؿقرَّلؾؿخاصبَّيفَّ
(أك َْت)َّباإلضافة
جبؾَّرازحَّمـَّمحافظةَّصعدةَّإلكَّالققم(َّ-)7
 ضىري املداطب لمىفطز ٚاملؤٌج( ٛبسُٔ الحك:)ِٛ
َّ(أكت)َّ ،ويستخدم َّيفَّ
هقت ََّّ :hitضؿقر َّلؾؿخاصبة َّالؿػرد َّبؿعـك
الؿـاصؼ َّالثًلث َّالغربقة َّوالشرققة َّوالقسطكَّ -ويف َّالؿفرية َّوالشحر ّيةَّ ،كؿاَّ
ِ
بؿعـكَّ(أكت)َّ،والضؿقرَّإه ََّّ:ʾih
تستخدمَّالشرققةَّأيضًاَّالضؿقرَّ:هقتََّّ hit

ِ
َّ(أكت)َّ ،و َّيستخدم َّيف َّالشرققة َّوالقسطك َّأيضًاَّ-
لؾؿخاصبة َّالؿػردة َّبؿعـك
ِ
ِ
َّ(أكت)َّ ،وٓ َّتستخدم َّالؿـاصؼَّ
َّ(أكت)َّ ،وإِه ََّّ ʾihبؿعـك
هقت ََّّ hitبؿعـك
ِ
الغربقة َّإ ّ
َّ(أكت)َّ ،كحقَّ :هقت َّمقامف َّ hit
ٓ َّالضؿقر َّهقت ََّّ hitبؿعـك
(أكت َّمقامف)َّ ،إِه َّفطامف(ِ َّ ʾih fṭɘmohَّ َّ )4
ِ َّ meyamoh
(أكت َّفاصؿة) َّأيَّ
ُ

(فطامف)َّ،إِهَّ.هقتَّسؾؿفَِّ َّʾīh\hit salmah
(أكتَّسؾؿف)ََّّ،هقتَّدضاحؽشَّ
ِ
ِ
َّضحؽت)َّ ،إِه َّسؿف ََّّʾih summuh
َّ(أكت َّالتل
َّ hit dḍeḥakšبؿعـك
بؿعـكَّ ِ
(أكتَّسؿَّف)َّ-

(ََّّ) 7ضؿقرَّالؿتؽؾؿَّوالؿخاصبَّيفَّلغةَّالقؿـَّالؼديؿَّ،إبراهقؿَّالصؾقيَّ،ص21
(ََّّ) 4فطامفَّ:هقَّاسؿَّيؽثرَّاكتشارهَّيفَّالؿـاصؼَّالغربقةَّوَّٓيستعؿؾَّيفَّالشرققةَّوَّٓالقسطكَّ،وهذاَّآسؿَّأيضًاَّيستخدمَّيفَّتعزَّ،
بحسبَّماَّذكرَّللَّالدكتقرَّإبراهقؿَّالصؾقي-
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 ضىري املداطب لمىفطز ٚاملؤٌج( ٛبالحك:)ِٛ
هقتـاطف ََّّ َّ ،َّ hitnɘʿahوإهـ ََّّ ʾihenهقت ََّّ -كاطف َّ= َّهقتـاطف َّhit-
ِ
َّإهـ ََّّʾih-hen=ʾihen
َّ ،nɘʿah=hitnɘʿahوإه َِّ َّ -هـ َّ=
ضؿقرالؿخاصبةَّالؿػردَّبؿعـك ِ
َّ(أكت)َّ-
فالغربقةَّتستعؿؾَّ:هقتََّّ hitمعَّالًلحؼةَّ(كاطفََّّ)nɘʿahفقصقر َّضؿقرَّ
ِ
َّ(أكت)َّ ،والشرققةَّ:
الؿخاصبة َّمع َّالًلحؼة َّهقتـاطف ََّّ hitnaʿahبؿعـك
تستعؿؾ َّإِه ََّّ ʾihمع َّالًلحؼة َّ(هـ ََّّ ،)henفقصقر َّضؿقر َّالؿخاصبة َّمعَّ
ِ
أيَّ(أكت)َّ،والقسطكَّ:تستعؿؾَّهقت.إِهََّّ hit\ʾihمعَّ
الًلحؼةَّإِ ِهـََّّ ʾihen
الًلحؼةَّ(كاطفِ .
َّهـََّّ)nɘʿah\henفقصقرَّالضؿقرَّلؾؿخاصبةَّهقتـاطفَّ.إِ ِهـَّ
ِ
أي(أكت)َّ ،كحقَّ َّ :هقتـاطف َّمقامف َّ hitnɘʿah
َّ hitnɘʿah\ʾihen
(أكت َّمقامف)َّ،إِهـَّمقامفَِّ َّ،ʾihen meyamoh
ِ َّ meyamoh
(أكت َّمقامف)َّ
الًلحؼة َّ(َّ )nɘʿahتستعؿؾ َّغالبًا َّيف َّالؿـاصؼ َّالغربقة َّوالقسطكَّ ،أ ّماَّ
الؿـاصؼَّالشرققةَّوالقسطكَّفقستخدمقنَّالفؿزةَّبد ً
َّٓمـَّالفاءَّ،ولذلؽَّففؿَّ
يؿقؾقن َّغالبًا َّإلك َّالتفؿقز َّأو َّالتـبقرَّ -ويف َّالؿفرية َّ ِهقت َِّ َّ hit
(أكت)َّ
والشحريةَّهقتَِّ َّhit
أكتََّّ-
ّ
ّ
كؿاَّكًلحظَّأيضًاَّأن َّالؿحؽقة َّتػرقَّبقـَّالؿخاصبَّالؿذكرَّوالؿمكثَّ
بالحركةَّ ،فالؿخاصب َّالؿذكر َّ(َّ hatهات) َّبقاسطة َّحركة َّالػتحةَّ،
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والؿخاصبةَّ(َّhitهقت)َّبقاسطةَّحركةَّالؽسرةَّأوََّ (َّʾahenأهـ)َّلؾؿخاصبَّ
الؿذكرَّأو ِ
َّإهـَّʾihen.لؾؿخاصبة؛َّفالػرقَّبقـَّالؿذكرَّوالؿمكثَّهقَّالػتحةَّ
يف َّالؿذكر َّوالؽسرة َّيف َّالؿمكث َّ(هات ََّّ -هقت)َّ ،ويف َّالعربقة َّالػصحكَّ
(أكت َِّ َّ -
أكت)َّ ،وهذاَّماَّأشارَّإلقفَّبعضَّالباحثقـَّمـ َّ ّ
أن َّتضادَّالؿصقتاتَّ
َ َّ
يدلَّطؾكَّوسائؾَّالتلكقث؛َّفالػتحةَّلؾؿذكرَّوالؽسرةَّلؾؿمكثَّ،ويؽثرَّذلؽَّ
يف َّالضؿائر َّالشخصقة َّواإلشارية(َّ )7ولؽـ َّيف َّالػصحك َّتظفر َّالحركاتَّ
واضحةَّبعؽسَّماَّكجدهَّيفَّالؿحؽقةَّ-
 ضىري املداطب لمىجٍ( ٜبسُٔ الحك:)ٛتقف ََّّ :tíhضؿقر َّالؿخا َص َب ْقـ َّبؿعـك َّ(أكتؿا)َّ ،ويستخدم َّلؾؿذكرَّ
والؿمكثَّ،يفَّالؿـاصؼَّالثًلثَّ،مقضقعَّالدراسةَّ،ويفَّالؿفرية َّوالشحر ّية؛َّ
كحقَّ :تقف َّدفردكل َّمـ َّمـﭸـفـر َّ(َّ tíh dforodki man mežharأكتؿاَّ
الؾذانَّفررتؿاَّمـَّالحقش)َّمـﭸـفـرَّ-حقشَّمبـلَّمـَّإحجارَّلفَّبابَّواحدَّ
تجؿعَّفقفَّإغـامَّطـدماَّيستخرجَّمـفاَّالؾبـ)َّ ،وتقفَّمؽشقؿلَّدسقعدَّ tíh
(َّ mekšimi dsiʿidأكتؿاَّأبـاَّسعقد؟)َّ-ويفَّالؿفريةَّ :تقفََّّ tihأوَّتامََّّtam
(أكتؿا)َّ،والشحر ّيةَّ:تقفَّ(َّtihأكتؿا)َّ-

(ََّّ)7اكظرَّ:التلكقثَّوالتذكقرَّيفَّالؾغاتَّالسامقةَّ،أحؿدَّشققلَّبدويَّ،ص-91
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َّضؿقرالؿخاصبَّلؾؿثـكَّ(أكتؿا)؛َّ(بًلحؼة)َّ:تقـاطف ََّّ،َّ tínɘʿahوَّتقفـ َََّّّ tíhenتقف ََّّ -كاطفَّ=َّتقـاطفَّ = tínɘʿah
َّ :tíh-nɘʿahضؿقرَّالتثـقة َّبؿعـك َّ(أكتؿا) َّيف َّالغربقةَّ -وتقف َّ -هـ َّ= َّتقفـَّ
َّ :tíh-hen = tíhenضؿقر َّالتثـقة َّبؿعـك َّأكتؿا َّيف َّالشرققةَّ ،وتستعؿؾَّ
القسطك َّكػس َّالًلحؼتقـ َّمعًا َّكحقَّ :تقـاطف َّدراطاكل َّأرهقن َّ tínɘʿah
َّدجقرفؽلَّ
(َّ dreʿaki ʾorhonأكتؿا َّالؾذان َّرطقتؿا َّإغـام)َّ -وتقفـ
ُ
(َّ tíhen dgerofkiأكتؿا َّالؾذان َّبحثتؿاَّ -يف َّالؿساءَّ -طـ َّإغـام) َّٕنَّ
قرف)َّمعـاهَّ:البحثَّطـَّإغـامَّيفَّالؿساءَّ-
ُ
(ج ُ
تقحد َّبقـ َّالؿذكَّر َّوالؿمكث َّيف َّضؿقر َّالتثـقةَّ ،وهل َّتتَّػؼ َّيفَّ
والؿحؽقة َّ ِّ َّ
ذلؽَّمعَّالعربقةَّالػصحكَّ-
 ضىري املداطب جلىع الصنٕض ٔاإلٌاخ (بسُٔ الحك:)ٛتانََّّ:tɘnضؿقرَّلجؿعَّالؿخاصبِقـَّذكقر ًاَّوإكاثًاَّبؿعـكَّ(أكتؿَّوأك ُت ّـ)َّ،
والسؼطريةََّّٓتؿقزَّبقـَّالجـسقـَّيفَّالخطابَّإذاَّكاكاَّلؾجؿعَّ،يفَّالؿحؽقاتَّ
يفَّالؿـاصؼَّالثًلثَّ ،ويفَّالؿفرية َّوالشحر ّيةَّ،كحقَّ :تانَّ ُأيقجََّّtɘn ʾoyog
(أكتؿَّرجال)َّ،وتانَّشحارَّ(َّtɘn šḥɘrأكتؿَّرجال)َّ،وتانَّطقجفقـقتـَّ tɘn
(َّ ʿaghatenأكت ّـ َّبـات)َّ،وتانَّ ُم ْط ُؾ ُفقمَّ(َّ tɘn moṭluhomأكتؿَّكرماء)َّ،
تانَّتـحجَّ(َّ tɘn teneḥegأكتؿَّتؾعبقن)َّ،تانَّتطاهر َّ(َّ tɘn teṭeherأكتؿَّ
َِّ
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تذهبقن)َّ ،تان َّ ُطق ُمد َّ( َّ tɘn ʿomodأكتؿ َّتبقتقن)َّ ،تان َّطؿادن َّ tɘn
(َّʿɘmodenأكت ّـَّتبتـ)ََّّ-
 ضىري املداطب لمذىع (بالحك)َّٛتـّاطف ََّّ ،tannɘʿahوتـفـ ََّّ tanhenأي َّ(أكتؿَّ .أك ُت ّـ)َّ ،كحقَّ :تـّاطفَّ
َّ ،tannɘʿahتـفـ ََّّ tanhenضؿقر َّلجؿع َّالؿخاصبِقـ َّبؿعـك َّأكتؿَّ
(بًلحؼة)َّ -و ُيستعؿؾ َّيف َّالغربقة َّالضؿقر َّ(تان َّ ََّّ )tɘnمع َّالًلحؼة َّ(كاطفََّّ
َّ ،)nɘʿahفقؽقنَّمعَّالًلحؼةَّتـّاطفََّّ tannɘʿahأيَّ(أكتؿَّ .أك ُت ّـ)َّ ،والشرققةَّ
تستعؿؾ َّالضؿقر َّ(تان ََّّ )tɘnمع َّالًلحؼة َّ(هـ ََّّ ،)henفقصقر َّالضؿقر َّمعَّ
الًلحؼةَّ(تـفـ ََّّ ،)tanhenأيَّ(أكتؿَّ .أك ُت ّـ)َّ،كحقَّ:تـّاطفَّأيقجَّ tannɘʿah
(َّ ʾoyogأكتؿ َّرجال)َّ ،و َّتـّاطف َّشحار َّ(َّ tannɘʿah šḥɘrأكتؿ َّرجال)َّ،
(أكتـ َّكساء)َّ،تـفـَّ ُم ْط ُؾ ُفقمَّ tanhen
وتـفـَّطجفاتـَّّ َّtanhen ʿaghaten
(َّ moṭluhomأكتؿ َّكرماء)َّ ،تـّعف َّتـاحج َّ(َّ tannɘʿah tənəḥegأكتؿَّ
تؾعبقن)َّ ،تـفـ َّتطاهر َّ(َّ tanhen teţeherأكتؿ َّتذهبقن)َّ ،وتـّاطف َّطؿدَّ
(َّ tɘnnɘʿah ʿamədأكتؿَّتبقتقن)َّ،وتـفـَّطقمدَّ(َّ tanhen ʿomedأكتؿَّ
تبقتقن)َّ ،تـّاطف َّطؿادن َّ(َّ tannɘʿah ʿɘmedenأكتـ َّتبتـ)َّ ،تـفـ ِ
َّتـاحجَّ
(َّtanehen tanɘḥəgأكتؿَّتؾعبقن)َّ-
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ويفَّالؿفريةَّلؾؿذكرَّ:تامَّأوَّتقؿَّ(َّtam/ timأكتؿ)َّ،ولؾؿمكثَّتقـََّّtin
(أك ُت ّـ)َّ ،ويظفر ّ
َّأن َّالؿفرية َّتػرق َّبقـ َّالؿذكر َّوالؿمكث َّيف َّالجؿعَّ ،وهلَّ
أقربَّإلكَّالػصحكَّمـَّ ُأختقفاَّ(السؼطرية َّوالشحر ّية)َّ-ويف َّالشحر ّيةَّ:تقمَّ
َّ -tumوالؿًلحظ َّأن َّالؿحؽقات َّالثًلثَّتستعؿؾ َّطًلمة َّلؾجؿع َّمختؾػةَّ،
فالؿحؽقة َّالسؼطرية َّتستخدم َّطًلمة َّالجؿع َّالـقن َّ(َّ ،)nيف َّحقـ َّأنَّ
الؿحؽقَّتقـَّالؿفريةَّوالشحر ّيةَّتستخدمانَّطًلمةَّ(الؿقؿ)َّلؾتثـقةَّولؾجؿعَّ(َّ،)7
والـقن َّيف َّالؿحؽقة َّطًلمة َّلؾجؿع َّبد ً
ٓ َّمـ َّ(الؿقؿ) َّيف َّالعربقة َّالػصحك؛َّ
وضاهرة َّإبدال َّ(الؿقؿ) َّيف َّالجؿع َّ(كقكًا) َّمقجقدة َّيف َّأرامقة َّوالسرياكقةَّ
وآشقريةَّوإكاديةَّ(َّ-)4وهؽذاَّكًلحظَّأنَّضؿقرَّالجؿعَّلؾؿخاصبقـَّيفَّكؾَّ
مـ َّالؿحؽقات َّالثًلثَّ ،ففل َّتتػؼ َّيف َّالتاءَّ ،وتختؾػ َّيف َّطًلمة َّالجؿعَّ
(الؿفريةَّوالشحر ّية)َّ:تامَّ،والسؼطريةَّ(تان)َّ-
 ضىري الػائب لمىفطز املصنط (بسُٔ الحك:)ٛيفقف ََّّ:yhihضؿقرَّالغائبَّالؿػردَّالؿذكرَّبؿعـكَّ(هق)َّ ،ويستحدمَّيفَّ
الؿحؽقاتَّالثًلثَّ،ويفَّالغربقةَّوالشرققةَّوالقسطكَّ-ويفَّالؿفريةَّهقفََّّ:hih

(ََّّ)7العربقةَّالؼديؿةَّولفجاهتاَّبتصرفَّ،طادلَّمريخَّ،ص-701
(ََّّ)4فؼفَّالؾغاتَّالسامقةَّ،بروكؾؿانَّ،صَّ،11,19مدخؾَّإلكَّكحقَّالؾغاتَّالسامقةَّالؿؼارنَّ،مقسؽايتَّ،ص-712َّ,714
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ضؿقرَّالغائبَّالؿػردَّالؿذكرَّ(هق)َّ،ويفَّالشحر ّية َّ ُشفََّّ:šohضؿقرَّالغائبَّ
الؿػردَّالؿذكرَّ-
هقف َّ ُبقق َّ(َّ yhih boqهق َّهـاك)َّ ،و َّيفقف َّدجادح ََّّyhih dgɘdaḥ
(هقَّمـَّأتك)َّ،ويفقفَّمطؾؿَّ(َّ yhih mṭlemهقَّكريؿ)َّ،ويفقفَّطضَّ yhih
(َّʿeḍهقَّققي)َّ-
 ضىري الػائب لمىفطز املصنط (بالحك:)ٛيفقف ََّّ yhihمع َّالًلحؼة َّكاطف ََّّ :nɘʿahفقؽقن َّضؿقر َّالغائب َّمعَّ
الًلحؼة ِ
َّيف ْقـَاطف ََّّ yhinɘʿahأي َّ(هق) َّيف َّالغربقةَّ ،وتستعؿؾ َّالشرققةَّ
الضؿقر َّ(يفقف ََّّ )yhihمع َّالًلحؼة ِ
َّهـ ََّّ ،َّ henفقؽقن َّضؿقر َّالغائب َّمعَّ
الًلحؼة َّ ِ
يف ِفـ ََّّ yhihenأي َّ(هق)َّ -ويف َّالقسطك َّتستعؿؾ َّالًلحؼتقـ َّمعًاَّ
يفـاطفَّساردَّدهَّدط ُقفػَّ (َّ yhinɘʿah sared deh doʿóyofهقَّ
كحقَّ :
ُ
العرس َّالذي َّغاب)َّ -يففـ َّدجادح َّديؽ َّبِقق َّ yhihen d gadaḥ dik
(َّbiyyuهقَّمـَّأتكَّمعَّ ُأمف)َّ،يففـَّمؽاللَّ(َّyhihen makaliهقكاهـ)َّ،
و ْي ْفـ َا َطفَّمحؿدَّ(َّyhinɘʿah Mḥammadهقَّمحؿد)َّ،ويفـعفَّدهَّدصامءَّ
(َّ yhinaʿah deh dṣemaʾهق َّالذي َّمات)َّ ،ويففـ َّيـاحج َّ yhihen
(َّ yanəḥəgهق َّيؾعب)َّ ،يفـاطف َّيؼتﱝ ِنء َّ(هق َّيلكؾ) َّ yhinaʿah
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َّ ،yeqtenḕويففـ َّ ُبقق َّيِفقف َّ(َّ yhinaʿah buq yhihهق َّهـاك َّهق)َّ،
َّددبققَّ(َّyhinaʿah dodboqهقَّهذا)َّ-
يفـاطف ُ
ويفَّالؿفريةَّ:هقفََّّ،hihأيَّ(هق)َّ ،والشحر ّيةَّ:شفََّّ ،šohأيَّ(هق)؛َّ
شف َّديؽقتب َّ(َّ šoh diykutbهق َّيؽتب)َّ -ومـ َّالؿًلحظ ّ
َّأن َّالشحر ّيةَّ
تستخدمَّالشقـَّبد ً
ٓمـَّالفاءَّيفَّالؿفريةَّوالسؼطريةَّ،مثؾَّإكاديةَّ،ماَّيدلَّ
طؾكَّأنَّضؿقرَّالغقبةَّيفَّالسامقةَّهقَّالسقـَّوالشقـَّوالفاءَّوهلَّذاتَّأصؾَّ
سامل َّ(ّ َّ ،)7
ٕن َّيف َّإكادية َّض ؿقرالغقبة َّبالشقـ َّلؾؿذكر َّوالؿمكثَّ ،ويفَّ
الشحر ّية َّ يفَّحالةَّالؿذكرَّويفَّمقضعََّّالـصبَّيفَّالسؼطرية ََّّ-ويفَّالعربقةَّ
الجـقبقة َّ(الؿعقـقة َّوالؼتباكقة َّوالحضرمقة) َّ(َّ )4ضؿقر َّالغقبة َّبالسقـ َّيفَّ
الؿذكرَّوالؿمكثَّ-ويفَّالسؼطرية َّوالؿفرية َّوالشحر ّية َّالسقـَّضؿقرالغائبةَّ،
ويفَّالسؼطريةَّوالؿفريةَّ ضؿقرَّالغائبَّالقاءَّوالفاءَّ،ويفَّلغاتَّسامقةَّأخرىَّ
(الفاء) َّلؾؿذكر َّوالؿمكثَّ -وهذا َّالتؿايز َّوآختًلف َّبقـ َّالؾغات َّالسامقةَّ
ّ
يدلَّطؾكَّأن َّالسامقةَّإمَّكاكتَّتؿقزَّبقـَّالؿذكرَّوالؿمكثَّيفَّالضؿائرَّطـَّ
صريؼَّمادةَّالؽؾؿةَّ-وقدَّتغؾبَّالفاءَّطؾكَّالشقـَّيفَّجؿقعَّالؾغات َّالسامقةَّ

(ََّّ)7ضؿائرَّالغقبةَّأصقلفاَّوتطقرهاَّ،فقزيَّالشايبَّ،ص-71
( ََّّ)4اكظرَّ:ضقاهرَّلغقيةَّيفَّلغةَّالقؿـَّالؼديؿَّ،إبراهقؿَّالصؾقيَّص-91
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ما َّطدا َّإكادية َّوالشحر ّية َّيف َّحالة َّالؿذكرَّ ،والسؼطرية َّيف َّحالة َّالؿذكرَّ
طـدماَّيؽقنَّيفَّمحؾَّكصبََّّ-
وأمَّاَّضؿقرَّالؿمكثَّيفَّالسؼطرية َّوالؿفرية َّوالشحر ّية َّففقَّ(السقـ)َّ،
وكؿاَّيفَّالعربقةَّالجـقبقَّةَّ(الؿعقـقَّةَّوالؼتباكقَّةَّوالحضرمقَّة)َّ،فؼدَّاستخدمتَّ
السقـَّلؾؿذكَّرَّالغائبَّولؾؿمكثَّ،لذاَّكذهبَّإلكَّماَّرجحفَّأستاذكاَّالدكتقرَّ
إبراهقؿ َّالصؾقي َّيف َّمحاضراتف ّ
َّأن َّضؿقر َّالغائب َّيف َّالسامقة َّإم َّهقَّ
(السقـ)ََّّ-
ويؽثر َّيف َّالؿحؽقة َّ الققػ َّهباء َّالسؽت َّيف َّآخر َّضؿقر َّالغائب َّويفَّ
َّطـَّالعربَّ،كؼقلَّالشاطرََّّ:
طؿقمَّإلػاظَّ،وهلَّضاهرةَّرويت َِّ
إذاَّماَّترطـرعَّفـقــاَّالغــًلمََََََََََّّّّّّّّّّفـؿــاَّأنَّيؼــالَّلــفَّمـَّهــقهَّ(َّ)7
 ضىري الػائب لمىفطز ٚاملؤٌج( ٛبسُٔ الحك:)ٛتستعؿؾ َّالسؼطرية َّضؿقر ًا َّلؾغائبة َّلؾؿػردة َّبدون َّٓحؼة َّ(سف ََّّ،)seh
بؿعـك َّ(هل) َّيف َّالؿـاصؼ َّالثًلثَّ ،مقضقع َّالدراسةَّ ،وتتػؼ َّالؿحؽقاتَّ
الثًلثَّمعَّالعربقة َّالجـقبقةَّ(الؼتباكقةَّ ،والؿعقـقةَّ ،والحضرمقة)َّيفَّاستخدامَّ
ســفَّتــــافــعَّ(َّ seh tanɘfaʿهـلَّ
السقـَّلضؿقرَّالؿمكثَّالغائب َّ(َّ،َّ )4كحقَّ ِ َّ :
(ََّّ)7شذاَّالعرفَّيفَّفـَّالصرفَّ،الحؿًلويَّ،ص-724
(ََّّ)4اكظرَّ:مدخؾَّإلكَّكحقَّالؾغاتَّالسامقةَّالؿؼارنَّ،مقسؽايتَّ،ص-719
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َّســف َّفـطامـف َّ(َّ seh fṭɘmohهل َّفطامف.فاصؿة)َّ،
تـعـؿــؾ َّأو َّتـشـتـغــؾ)َّ ِ ،
ِسف َّجؿؾ َّ(َّ seh gmalهل َّجـؿـؾ)َّ ،وســف َّدحـطـابــف َّصـقـروب َّ seh
َّ daḥaṭɘbah ṭirobأي َّ( َّالتل َّاحتطبت َّأو َّجؿعت َّالحـطب)َّ ،وســفَّ
َّسـف َّ َُّمـطـؾـقمــف َّ seh
دشدبقق َّ(َّ seh dešdeboqهل َّهذه)َّ ِ ،
(َّ moṭLumόhهل َّكـريـؿــة)َّ ،ســف َّفــرهـــؿ َّديــفـــات َّ seh farham
(َّdiyhatهلَّبـتؽ)َّ،سفَّ ُدش؟َّ(َّseh došهلَّهذه؟)َّ-

كؼًل َّطـ َّالحاج َّهنرهـ؛ َّيؼقلَّ :تعامر َّهاس َّ ُق ُضقفؽ َّهاس ِ
َّد ُيفقَّ
ِ
ِِ
ِ ِ
مالحف َّتؼﱝلِعَّ
طاصب َّدزاطؽ َّمـ َّغقديَّ -تزاغقش َّكدشادهر َّوكاد ُ
qoḍofk has deyho ʿaṣeb dezaġak men ġedayi tazaġaš
(َّkadišadher wakadimaloḥoh taqeleʿففقَّيلمرَّشخصًاَّآخرَّأنَّ

َّقطعت َّلفا َّطقدي َّالذيَّ
يؼقل َّلؿـ َّأراد َّأن َّيتؼدم َّلخطبتفا َّهذا َّالبقت:
ُ
أخذتَّمـَّغقديَّ-ح ِذ ِ
يفَّإذاَّبدويةَّوإذاَّساحؾقةَّاتركقف)َّ-
ُ
ُ
 ضىري الػائب لمىفطز ٚاملؤٌج( ٛبالحك:)ٛ( ِسف ََّّ )sehمع َّالًلحؼة َّ(كعف ََّّ ،)naʿahفقؽقن َّالضؿقر َّمع َّالًلحؼةَّ
( ِساكعف ََّّ )sénaʿahبؿـعك َّ(هل) َّيف َّالغربقةِ ،
َّو(سف ََّّ )sehمع َّالًلحؼةَّ
(هـ)َّ،فقؽقنَّالضؿقرَّمعَّالًلحؼة َّ(ساهـََّّ)séhenأيَّ(هل)َّيفَّالشرققةَّ-
وأ ّما َّالقسطك َّفتستعؿؾ َّالًلحؼتقـ َّمعًاَّ ،كحقَّ :ساكعف َّدحطابف َّصِ ُقربَّ
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(َّSénɘʿah da ḥaṭabah ṭirobهلَّالتلَّاحتطبتَّأوَّجؿعتَّالحطب)َّ،
وسفـ َّدشدبؼَّ(َّ séhen dešdoboqهل َّهذه)َّ -سفـ َّ ُم ْط ُؾق ُمف َّ séhen
(َّ moṭLumόhهل َّكريؿة)َِّ ،ساكعف َّفرهؿ َّديفات َّ sénɘʿah farham
(َّdiyhatهلَّبِـْ ُت َؽ)َّ،وساهـَّدشَّséhen doš؟َّ(هلَّهذه؟َّ)َّ-
 ضىريالػائب لمىجٍ( ٜبسُٔ الحك:)ٛقـ َّ(هؿا) َّلؾؿذكر َّولؾؿمكثَّ ،يف َّالؿـاصؼَّ
يفقف ََّّ :yehíhضؿقر َّالغائ َب َِّ
الثًلثَّ(الغربقةَّوالشرققةَّوالقسطك)َّ،كحقَّ:
ِ
يفقف َّمؽشقؿل َّأيتِقؿل َّ(َّ yehíh mekšimi ʾaytimiهؿا َّولدانَّ
يتقؿان)َّ-
يفقفَّطقجل ِ
َّط ِضلَّ(َّyehíh ʿugi ʿeḍiهؿاَّرجًلنَّققيان)َّ-
يفقف َّتؿريتل ِ
َّدطقًلتف َّ(َّ yehíh temriti dʿilātahهؿا َّكخؾتانَّ
صقيؾتان)ََّّ-
يفقفَّديؽلَّدۺـقـؽَّ ِطقفلَّ(َّyehih diki dṧinik ʿiyhiهؿاَّالؾذانَّ
رأيتفؿا)َّ-
 -ضىري الػائب لمىجٍ( ٜبالحك:)ٛ

يفقف ََّّ :yehíhمعَّالًلحؼةَّكاطفََّّ،َّ nɘʿahفقؽقنَّمعَّالًلحؼةَّيِ ِفـاطفَّ
َّ :yehíhnɘʾahأي َّ(هؿا) َّيف َّالغربقةَّ ،والشرققة َّتستعؿؾ َّضؿقرا َّلؾغائبَّ
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يفقف ََّّ yehíhمع َّالًلحؼة َّهـَّ ،فقؽقن َّضؿقر َّالغائب َّمع َّالًلحؼة َّيِ ِففـَّ
َّدشؽقره َّ yehínɘʿah
َّ yehíhenأي َّ(هؿا)َّ ،كحقَّ :يِ ِفقـاطف َّمؽشقؿل
ُ
( mekšimi dškurohهؿا َّولدان َّصقبان َّأو َّجؿقًلن)َّ ،يففـ َّديؽلَّ
(َّ yehíhen dikiهؿاَّهاذان)َّ،يِ ِفـاطفَّداتَّمؽشقؿلَّ yehínɘʿah dat
(َّmekšimiهؿاَّإ َ
بـاك)َّ-
ويف َّالؿفرية َّ(هقؿ)َّ ،بؿعـك َّ(هؿا)؛ َّويف َّالشحر ّية َّ(سقـ)َّ ،بؿعـكَّ
(هؿا)؛ َّفتستعؿؾ َّالؿحؽقة َّضؿقر َّالؿػرد َّلؾدٓلة َّطؾك َّالغائبقـ َّمعَّ
اإلضافة َّ ،مع َّالػارق َّيف َّالحركة َّ ،بقـ َّالطقيؾة َّوالؼصقرة؛ َّوقد َّكتبـاهاَّ
صقيؾةَّ،وهلَّلقستَّبطقيؾةَّخالصةَّ،ولؽـفاَّبقـَّبقـَّ -
 ضىري الػائب جلىع الصنٕض (بسُٔ الحك:)ٛتستعؿؾ َّالسؼطرية َّلؾدٓلة َّطؾك َّالغائبقـ َّالذكقر َّالضؿقر َّ(يفانَّ
َّ )yhɘnبؿعـك َّ(هؿ)َّ ،ويستخدم َّيف َّالؿـاصؼ َّالثًلثَّ ،مقضقع َّالدراسةَّ،
كحقَّ :يفان ِ
َّيـحجَّ(َّ yhɘn yeneḥegهؿ َّيؾعبقن)َّ ،يفان َّيشؽــَّ yhɘn
(َّyeškenənهؿَّيتؼقنَّالؿطر)َّ،يفانَّلؾبققَّ(َّyhɘn lelboqهؿَّهمٓء)َّ،
يفان َّيِ ْؼ ُت ُ
قنء َّ(َّ yhɘn yqtonoʾهؿ َّيلكؾقن)َّ ،يفان َّ ُب ْؼ َق َفان َّ yhɘn
(َّbuqyhɘnهؿَّهـاك)َّ-
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ويف َّالؿفريَّةَّ :هقؿ َّ(َّ himهؿ) َّوالشحر ّيةَّ :شقم َّ(َّ šumهؿ)َّ ،وشقمَّ
ديؽقتب)َّ(َّšum diykutbهؿَّيؽتبقن)َّ-
 ضىري الػائب جلىع الصنٕض (بالحك:)ّٛاطفَّ
َي ْفـّاطف ََّّ َّ yhannaʿahو َّيفـفـ ََّّ َّ yhanhenيفانَّ -كعف َّ= َّ َي ْفـ َ
َّ ،yhannɘʿahيفان ََّّ -هـ َّ= َّيفـفـ ََّّ yhan-han = yhanhenضؿقرَّ
الغائبِقـَّأيَّ(هؿ)َّيفَّالؿـاصؼَّالغربقةَّوالقسطكََّّ yahanوََّّyahannɘʿah
َّ،ويفَّالؿـاصؼَّالشرققةَّتستعؿؾ ََّّ،yhanhenوواضح َّأنَّالؿـاصؼ َّالغربقةَّ
تؾتزم َّبالًلحؼة َّ(َّ ،)nɘʿahبقـؿا َّالؿـاصؼ َّالشرققة َّتؾتزم َّبالًلحؼة َّhen؛َّ
ففاتانَّالًلحؼتانَّكجدهؿاَّيفَّجؿقعَّالضؿائرَّ،لؽـَّالحركةَّالتلَّقبؾَّأخرَّ
تؽقن َّمرَّة َّفتحة َّومرَّة َّكسرة َّيف َّكًل َّالًلحؼتقـَّ ،كحقَّ :يفـفـ َّيـاحجَّ
(َّ yhanhen yanəḥəgهؿ َّيؾعبقن)َّ ،يفـ ّاطف َّيؼ ُت ُ
قنء َّ yhannɘʿah
(َّ yeqtonoʾهؿَّيلكؾقن)َّ،يفـفـَّ ُبققَّيفانَّ(َّ yhanhen buq yhanهؿَّ
هـاك)َّ ،يفـّاطف َّيـاحج َّ(َّ yhannaʿah yeneḥegهؿ َّيؾعبقن)َّ ،يفـّاطفَّ
لؾبققَّ(َّ yhannɘʿah lelboqهؿَّهمٓء)َّ،يفـفـَّبققَّيفانَّ yhanhen
(َّbuq yhanهؿَّهـاك)َّ-
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 ضىري الػائب جلىع اإلٌاخ (بسُٔ الحك:)ٛسانََّّsənضؿقرَّالغائبَّلجؿعَّالؿمكثَّأي(َّ:هـ)َّيفَّالؿـاصؼَّالثًلثَّ
(الغربقةَّوالشرققةَّوالقسطكَّ،كحقَّ:سانَّدصـﱝهارَّدضقاففَّ Sən dṭahar
(هـَّ
(هـ َّالًليتَّذهبـَّإلكَّالعرس)َّ -سانَّصـفرََّّّ َّ sən ṭɘhar
ّ َّ dḍayafeh
(هـَّهـاك)َّ،سانَّلؾبؼََّّsən lelbuq
ذهبـ)َّ،سانَّ ُبققَّسانَّّ َّsən buq sən
ِ
(هـَّبـاتـا)َّ-
(هـَّالًلئك)َّ،سانَّدحانَّفارهؿَّّ َّsən diḥan fərhem
ّ
 ضىري الػائب جلىع اإلٌاخ (بالحك:)ٛسانَََّّّsənمعَّالًلحؼةَّكاطفََّّnaʿahفقصقرَّضؿقرَّسـّاطفََّّsannɘʿah
أيَّ(هـ)َّيفَّالغربقةَّ،وتستعؿؾَّالشرققةَّكػسَّالضؿقرََّّ sənمعَّالًلحؼةَّهـَّ
ّ
َّهـ)َّ ،كحقَّ :سـّاطف َّ َّصاهرََّّ
َّ henفقصقر َّضؿقر ََّسـْفـ َّ(َّ sanhenأي ّ
(هـَّ
(هـ َّذهبـ)َّ ،سـّاطف َّلؾبؼ َّّ َّ sannɘʿah lelbuq
ّ َّ sannɘʿah ṭəhar
فقرن َّدضقافف ََّّSanhen toṭohoron dḍeyafeh
الًلئك)َّ ،سـفـ َّ ُت ُط ُ
(هـَّالًليتَّيذهبـَّإلكَّالعرس)َّ،ويفَّالجؿؾةَّكًلحظَّأنَّآسؿَّالؿقصقلَّيفَّ
ّ
الؿحؽقة َّأدغؿ َّبػاء َّالػعؾ َّكحق َّققلـاَّ dḍeyafehَّ :وسـفـ َّ ُبقق َّسانَّ
(هـ َّهـاك)َّ،سـفـَّدحانَّفارهؿَّsanhen diḥɘn َّ،
ّ َّ sanhen buq sən
(هـَّبـاتـا)َّ-
ّ َّfərhem
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ومؿا َّٓ َّشؽ َّفقف َّأن َّلفذه َّالؿحؽقات َّصؾة َّوثقؼةَّ ،وهل َّذات َّدٓلةَّ
واضحةَّبؾغاتَّجـقبَّالجزيرةالعربقةَّ،وأنَّالسقـَّوالفاءَّذاتَّأصؾَّسامل؛َّ
فالسبئقة َّتستخدم َّالفاء َّضؿقر ًا َّلؾغائب َّوضؿقر ًا َّلإلشارة َّمؼابؾ َّلؾؿعقـقةَّ
والحضرمقةَّوالؼتباكقةَّالتلَّتستخدمَّالسقـَّضؿقر ًا َّلؾغائبَّمذكر ًا َّوممكثًاَّ،
كؿا َّأكّفا َّتستخدم َّالسقـ َّمؼابؾ َّالفاء َّيف َّالسبئقة َّلإلشارة(َّ ،َّ )7ويف َّالؿفريةَّ
(هـ)َّ-
والشحر ّيةَّضؿقرَّالغائبَّلجؿعَّاإلكاثَّ:سقـَّّ َّsin
وكًلحظ َّأن َّضؿقر َّالغائب َّلؾؿذكر َّولؾؿمكث َّيف َّالسؼطرية َّوالؿفريةَّ
والشحر ّيةَّوالعربقةَّالجـقبقة()4؛َّولـاخذَّالجدولَّأيتَّ:
جدولَّيب ِّقـَّضؿقرَّالغائبَّلؾؿذكرَّولؾؿمكثَّيفَّالسؼطريةَّوالؿفريةَّ
والشحر ّيةَّوالعربقةَّالجـقبقَّةَّ-
الؿحؽقة

ضؿقرَّالغائبَّ ضؿقرَّالغائبَّ

العربقةَّ

الؿذكَّر

الؿمكَّث

الػصحك

السؼطرية

يفقفََََّّّّyhih

ِسفََََّّّّshe

هق

الؿفرية

ُه ْفََََََّّّّّّhoh

سفََََّّّّshe

هق

(ََّّ)7ضقاهرَّلغقيةَّيفَّلفجاتَّالقؿـَّالؼديؿَّ،إبراهقؿَّالصؾقيَّ،ص-91
(ََّّ )4مدخؾَّإلكَّكحقَّالؾغاتَّالسامقةَّالؿؼارنَّ،مقسؽايتَّوآخرونَّ،صَّ،712ققاطدَّالـؼقشَّالعربقةَّالجـقبقةَّ،الػردَّبقستقنَّ،
صَّ،742َّ،771التعريػَّوالتـؽقرَّيفَّالعربقةَّالجـقبقةَّ،ففؿلَّحسـَّأحؿدَّ،ص-72
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الشحر ّية

شفََََََّّّّّّšeh

سفََّّshe

هق

السبئقَّة

hʾََّّ،ََّّhwʾ

hyʾََّّ،ََّّhʾ

هق

الؼتباكقَّةَّوالؿعقـقَّةَّ
والحضرمقَّة

، sʾ

swʾ

syʾََّّ،ََّّsʾ

هق

َّ

جدولَّيب َِّّقـَّالضَّؿائرَّالؿـػصؾةَّيفَّالؿـاصؼَّالثًَّلثَّ َّ
(الغربقَّةَّوالشَّرققَّةَّوالقسطك)
الغربقَّةَّ

القسطك

الشَّرققَّة

هفَّ

هف َّ

هقَََّّّ-هقنَّ

hoh\honaʿah

honaʿh،َّhoh

hoh\ hohon

هاتََّّ-هتـّاطفََّّ-هقتـاطفَّ

هاتََّّ-هتـّاطفََّّ-هقتـاطف

أكاطفََّّ-أهََّّ-أهـَّ

\hat\hit\hatnaʿah
hitnaʿah
يفقفََّّ-يفـاطف.سفََّّ-ساكعف

\hat\hit\hatnaʿah
hitnaʿah

ʾəh\ʾəhen\ʾənaʿa
h

yhih\yehinaʿah\seh
-sénaʿah

يفقفََّّ-يفـاطف.سفََّّ-ساكعفَّ يفقفَّ-سفَّ-سفـَّ-يففـَّ
yhih-seh-séhen- yhih\yehinaʿah\seh
yehihen
-sénaʿah

يفان,يفـّاطف َّ

يفان,يفـّاطف َّ

حانََّّ-حـفـ َّ

ḥɘn\ḥɘnnaʿah

ḥɘn\ḥɘnnaʿah

ḥɘnhen \ ḥɘn
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الغربقَّةَّ

القسطك

الشَّرققَّة

هاتََّّ-هتـاطف َّ

هاتََّّ-هتـاطف َّ

تانَّ–َّتـفـَّ

tən\tənnaʿah
يفانََّّ-يفـّاطف َّ

tɘn\ tɘnaʿah
يفانََّّ-يفـّاطف َّ

tɘn\ tɘnhen

yhɘn\yhɘnnaʿah
سانََّّ-سـّاطف َّ

yhɘn\yhɘnnaʿah

َّ sɘn\sɘnnaʿah

sɘn\sɘnnaʿah

العربقةَّ
الػصحك
أكتؿ

yhɘn\ yhɘnhen

هؿَّ

sɘn\sɘnhen

ه ّـَّ

َّ

َّمحؾَّرفعَّيفَّالسؼطريةَّوالؿفريةَّوالشحر ّيةَّ(َّ)7
الضَّؿائرَّالؿـػصؾةَّيف ّ َّ
الضَّـؿـقــر

العربقة

السؼطرية

الؿفريةَّ

الشحر ّية

الؿتؽ َِّّؾؿ

أكا

ُه ْفََّّhoh

ُه َّْفَََّّّhoh

هلَََّّّhi

الؿخاصب

أكتَّ
َ
ِ َّ
أكت

هاتَّ.اهََّّhat\ʾeh

َهقتَََّّّhit

هاتَََّّّhat

هقتَّ.إِهََّّhit\ʾih

هقتَََّّّhayt

هقتَََّّّhit

الغائب

هق

يفقفََّّ.yhíhيِ ِففـَّyhhin

ِهفَََّّّheh

شفَََّّّšeh

الغائبة

هل

سفَََّّّshe

سفَََّّّseh

سفَََّّّseh

الؿتؽ َِّّؾؿقن

كحـ

حانَََّّّḥɘn

كحفَََّّّnḥh

كحفَََّّّnḥh

الؿخاصبقن

أكتؿ

تانَََّّّtɘn

الؿخاصبات

أكت ّـَّ

تانَََّّّtɘn

الؿخاصبة

تقؿ.تامَّ

تقمَََّّّtum

tim\tɘm
تقـَََّّّtin

(ََّّ)7مـَّلفجاتَّمفرةَّوآداهباَّ،صَّ-95َّ،41بحثَّغقرَّمـشقرَّيفَّالشحر ّيةَّوآخرَّيفَّالؿفرية-
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الضَّـؿـقــر

العربقة

السؼطرية

الؿفريةَّ

الشحر ّية

الغائبقن

هؿ

يفـَّ(يفان)ََّّyhɘn

هقؿَََّّّhim

شقمَََّّّumš

الغائبات

ه ّـَّ

سانَََّّّsɘn

سقـَََّّّsin

سقـَََّّّsin
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 .2الطَّىائط املٍفضم ٛيف ذلنِّ ٌضب:
تستخدم َّالسؼطرية َّضؿائر َّمـػصؾة َّيف َّمحؾ َّكصبَّ ،وهل َّكػسفاَّ
ضؿائر َّالـصب َّالؿتصؾةَّ ،ولؽـ َّالؿحؽقة َّتستخدمفا َّمـػصؾة َّطـ َّالػعؾَّ
ومتصؾة َّبفَّ ،كحقَّ :تِ َقفقه ََّّ :tiyhohبؿعـك َّ(إ ّياي) َّكحقَّ :تِ ُقفقه َّشؿتؾَّ
َّtiyhoh šmtelأيَّ(إ ّيايَّتؽؾؿ)َّ-
تاكََّّ:tɘkبؿعـكَّ(إ ّياك)َّكحقَّ:تاكَّشؿتؾؽَّ (َّtɘk šomtolkإ ّياكَّأنَّتتؽؾؿ)َّ-
اك)َّكحقَّ:تشَّشؿتؾؽَّ(َّtéš šomtolkإي ِ
تشََّّ:téšبؿعـكَّ(إي ِ
اكَّأنَّتتؽؾؿل)َّ-
ّ
ّ
تقؽل ََّّ :tikiبؿعـك َّ(إ ّياكؿا) َّكحقَّ :تقؽل َّشؿتؾؽ َّ(َّ itik šomtolkإ ّياكؿا َّأنَّ
تتؽؾؿا)َّ-
تايفََّّ:tɘyhبؿعـكَّ(إ ّياه)َّكحقَّ:تايفَّشؿتؾؽَّ(َّtɘyhَّšomtolkإ ّياهَّأنَّيتؽؾؿ)َّ-
تاسََّّ:tésبؿعـكَّ(إياها)َّ،كحقَّ:تسَّشؿتؾؽَّ (َّtés šomtolkإياهاَّأنَّتتؽؾؿ)َّ-
تِقفلََّّ:tiyhiبؿعـكَّ(إ ّياهؿا)َّكحقَّ:تقفلَّشؿتؾؽَّ (َّtiyhi šomtolkإ ّياهؿاَّأنَّ
تتؽؾؿا)َّ-
تاكـََّّ:tɘkenبؿعـكَّ(إ ّياكؿََّّ،إ ّياكـ)َّ،كحقَّ:تاكقنَّشؿتؾؽَّ tɘken šomtolk
أيَّ(إ ّياكؿَّأنَّتتؽؾؿقا)َّ-
تايفـََّّ:tɘyhenبؿعـكَّ(إ ّياهؿ)َّ،كحقَّ:تايفـَّشوتلك (َّ tɘyhen šomtolkإ ّياهؿَّ
أنَّيتؽؾؿقا)َّ-
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تاسـََّّ:tésenبؿعـكَّ(إ ّياه ّـ)َّ،كحقَّ:تاسـَّشؿتؾؽَّ(َّ tésen šomtolkإ ّياه ّـ َّأنَّ
يتؽؾؿـ)َّ-

 .3ضىري الفضن:
مـ َّإمثؾةَّ :محؿد َّيف َّدطقققر ََّّmeḥammad yhih dʿoqor
(محؿدَّهقَّالؽبقر)َّ-
وسقعدَّ ْي ِف ْقفَّديطاردَّأرهقنَّ(َّ siʿīd yhih dṭorod ʾorhonسعقدَّ
قطف َّتضقؿف َّ foṭṭom seh
هق َّالذي َّيطرد َّإغـام)َّ ،وف ّطؿ َّسف َّد ُك ُػ ُ
(َّdnofoʿoh teḍimohفطؿَّهلَّالتلَّطؿؾتَّالعشاء)َّ-
قرب ِ
َّآيفـ(dat moʿoh yhih dʿorob َّ )7
ودات َّمقطف َّيفقف ُ
َّدط ُ
(َّʾoyhinجدكَّهقَّالعارف)َّ-
ومقاماتـَّسانَّد َُّقـ َُّرۺــَّقاطرَّدتايتقـَّ meyamaten sen dqoruṧ
َّكظػـَّبقتَّالضلن)َّ-
َّهـَّالًلوايت
َ
(َّqeʿar dtɘytenمقاماتـ ّ
وفدهنـ َّيفقف َّلجـف َّ(َّ fadanhan yhih legnahفدهنـ َّهق َّزطقؿَّ
الؼبقؾة)َّ-

((ََّّ)7آيفـ)َّفصقتَّالفؿزةَّيفَّهذهَّالؾػظةَّصقتَّمػخؿَّ،وهقَّالصقتَّالذيَّأشركاَّإلقفَّطـدَّوصػـاَّلؾفؿزةَّ،وهقَّصقتَّيصعبَّ
كطؼفَّطؾكَّالباحثقـَّالقافديـَّمـَّخارجَّسؼطرىَّ،كؿاَّأنَّهذاَّالصقتَّغالبًاَّماَّيـطؼَّيفَّالؿـاصؼَّالغربقةَّ-
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حزمفلَّيفَّمؼدّ مَّديَّدۺصرهر َّ ḥezmehi yhih mqadam di
ِ
َّدحق ُلقبَّ
( šeṭreharحزمفل َّهق َّكائب َّزطقؿ َّالؼبقؾة)َّ ،هقز َّطبدهر َّسف ُ
طرب ِ
َّبقدء َّ(َّ hoz ʿabdaher seh dḥolob ʿobor bodoʾغـؿة َّفقفاَّ
سقادَّخالطفَّبقاضَّهلَّأولَّمـَّتحؾب)َّ-
قريف َّدطآطفؾ َّسف َّدققصا َّدطالؼـِتـ َّ qaryah dʿalɘʿhal seh
(َّdquṣa dʿalqinitinكخقؾَّدطآطفؾَّهلَّآخرَّماَّتجـك)َّ-
مع َّالعؾؿَّبل نَّضؿقرَّالػصؾَّيتطابؼَّمعَّماَّيعقدَّطؾقفَّمـَّحقثَّاإلفرادَّ
والتثـقةَّوالجؿعَّوالتذكقرَّوالتلكقثَّ-

ثاٌٗاً :الطَّىائط الـىتَّضم:ٛ
 .1الطَّىائط املتَّضم ٛيف ذلنِّ ضفع:
تستعؿؾ َّالسؼطرية َّضؿقر ًا َّمتَّصًلً َّلؾؿتؽ َّّؾؿَّالؿػردَّوالؿثـكَّوالجؿعَّ،
حد ًا َّلؾؿذكَّر َّوالؿمكثَّ ،وضؿقر ًا َّلؾؿخاصب َّالؿػرد َّالؿذكَّر َّوآخرَّ
مق َّّ
َّوتقحد َّبقـفؿا َّيف َّالتثـقة َّوالجؿعَّ ،وضؿقر ًا َّلؾغائب َّالؿػردَّ
َّّ
لؾؿخاصبة،
وتػرق َّبقـفؿا َّيف َّالجؿعَّ
وتقحد َّبقـفؿا َّيف َّالتثـقةَّّ َّ ،
الؿذكَّر َّوآخر َّلؾغائبةَّّ َّ ،
أيضًاَّ-
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 ضىري املتهمي املفطز لمىصنط ٔلمىؤٌح:(ت)َّ -تستعؿؾَّالؿحؽقة َّضؿقر ًا َّمتصًلً َّلؾدٓلةَّطؾكَّالؿتؽؾؿَّ
ك ُ َّ : k
معـاهَّ(ذهبت)؛ َّفؽافَّ
الؿذكرَّوالؿمكثَّهقَّالؽافَّكحقَّ :صفركََّّ ṭaharkو
ُ
الؿتؽؾؿَّيفَّالؿحؽقةَّتؼابؾَّتاءَّالؿتؽؾؿَّيفَّالعربقةَّالػصحكَّ،وضؿقرَّالؿتؽ َّّؾؿَّ
حق ْضؽَّ
يف َّهذا َّالؿثال َّهقالؽاف َّمتَّصًلً َّبالػعؾَّ -ومـ َّإمثؾة ً
َّأيضاُ َّ :ر ُ
َّ(غسؾت)َّ ،وركقضؽ ََّّrokoḍk
َّ(رحضت) َّأي
َّ roḥoḍkبؿعـك
ُ
ُ
(صؾقت)َّ،
(قربت)َّ ،وصالِؽ ََّّ ṣēlek
(ركضت)َّ ،وقق ُبرك ََّّ qubork
ُ
ُ
ُ
(غرقت)َّ ،وستغػرتاكْـ َّاهللَّ
وغرتقِؽ.طرتقِؽ ََّّ ʿaterqek\ġaterqek
ُ
(أستغػر ُتؽَّياَّاهلل)َّ-
ويفَّالؿفرية َّوالشحر ّية َّكجدَّأنَّضؿقرالؿتؽؾؿَّالؿتصؾَّهقَّ(الؽاف)َّ
َّ(شربت)َّ ،جفؿؽ َّأيَّ
مشقت)َّ ،تؼؽ َّأي
أيضًا َّكحقَّ :سقرك َّبؿعـك َّ(
ُ
ُ
(قؾت)َّ،
(قؿت)َّ،حؾبؽَّأي
(سافرت)َّعۺۺكََّّʿṧiṧk
ُ
َّ(حؾبت)َّ،طؿركَّأيَّ ُ
ُ
ُ
(رأيت)َّ -ويفَّ
َّ(مررت)َّ ،ۺيـؽ ََّّ ṧinik
َّ(ضربت)َّ ،جقرك
سبطؽ َّأي:
ُ
ُ
ُ
َّ،طقركَّأيَّ(قؾت)َّ،
)َّ،مركَّأيَّ(مررت)
أيَّ(رأيت
الشحر ّيةَّۺيـؽََّّṧinik
ُ
َ
ُ
َّ(كتبت)َّ-
كتبؽَّأي
ُ
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واستخدامَّالضؿقرَّالؿتصؾَّ(الؽاف)َّيع َّّد َّكظامًاَّمتبعًاَّيفَّالؿحؽقاتَّ
القؿـقَّة َّالؼديؿة َّوالحديثة،مثؾفا َّمثؾ َّالؾفجات َّالعربقة َّالجـقبقَّة َّالؼديؿة(َّ-)7
وتستعؿؾَّالؿحؽقاتَّالقؿـقَّةَّالحديثةَّالضؿقرَّالؿتصؾَّ(الؽاف)َّسقا ًء َّأكانَّ
َّ،كحقَّ:ركضؽَّبالؽافَّمؼابؾَّ(ركضت)َّيفَّالعربقةَّ
الؿتؽؾؿَّمذكَّر ًاَّأوَّممكثًا
ُ
الػصحكَّ،ويفَّلفجةَّسؼطرىَّ(ركضؽ)َّبـػسَّالؿعـكَّوالؾػظَّ-
 ضىري وتضن لمىتهمىَني يف ذلن (ضفع):قـَّ ،وهذاَّالضؿقرَّمؿاَّاكػردتَّبفَّ
ضؿقرَّمتصؾَّلؾؿتؽؾؿ َِّ
كل ََّّ :kiهقَّ
َ
السؼطرية َّوالؿفرية َّوالشحر ّية َّطـ َّالعربقة َّالػصحكَّ ،كحقَّ :ضـؽل َّجزهرَّ
َّكحـ َّآثـان َّالؾبـ)َّ ،ركضؽل ََّّrokoḍki
(َّ ḍenki gezharحػظـا
ُ
(ركضـا َّكحـ َّآثـان)َّ ،قربكل َّ(َّ qoborkiقربكا َّكحـ َّآثـان) َّصالِؽلَّ
ṣēleki

َّ(صؾقـا

َّكحـ

َّآثـان)،

َّغرتقِؽل.

َّطرتقِؽلَّ

(َّ )7الؿدخؾ َّإلك َّكحق َّالؾغات َّالسامقة َّالؿؼارنَّ ،مقسؽايت َّوآخرونَّ ،صَّ ،422و(ضؿقر َّالؿتؽؾؿ َّوالؿخاصب)َّ ،إبراهقؿَّ
الصؾقيَّ،صَّ،99و(مساكدَّحؿقريةَّيف َّالرتاثَّالعربل)َّ،إبراهقؿ َّالصؾقيَّ،صَّ،-11،َّ 12،َّ 14،َّ 17وققاطدَّالسامقاتَّ،
رمضان َّطبدالتقابَّ ،صَّ ،422والعربقة َّولفجاهتاَّ ،طادل َّمسعقد َّمريخَّ ،صَّ ،409,402والؾفجات َّالعربقة َّالحديثة َّيفَّ
القؿـَّ،مرادَّكامؾَّ،صَّ، 27ولفجاتَّيؿـقةَّقديؿةَّيفَّمصادرَّالرتاثَّالعربلَّ،إبراهقؿَّالصؾقيَّصَّ،99مـَّلفجاتَّمفر ةَّ
وآداهباَّ،طؾلَّآلَّحػقظَّ،صَََّّّ،95َّ،41وضقاهرَّصقتقةَّيفَّبعضَّالؾفجاتَّالقؿـقةَّوكظائرهاَّيفَّالؾغاتَّالسامقةَّ،طبداهللَّأحؿدَّ
مؽقاشَّ،صَّ-77
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(َّ ʿaterqeki\ġeterqekiغرقـا َّكحـ َّآثـان)َُّ ،ر ُح ْضؽِل ََّّroḥoḍki
بؿعـكَّ(غسؾـاَّكحـَّآثـان)َّ-
ن ََّّ :nضؿقر َّمتصؾ َّلجؿع َّالؿتؽؾؿقـ َّذكقر ًا َّوإكاثًا َّكحقُ َّ :ركقضـَّ
َّ rokōḍonأيَّ(ركضـا)ُ َّ ،ركقضََّّ rokōḍمعـاهَّ(ركض)َّ ،وبنضافةَّالـقنَّ
(َّ )onإلقفَّصارَّركقضـ ََّّ rokōḍonأيَّ(ركضـا)َّ ،صفارن ََّّ ṭahɘrenأيَّ
قرنَّ
قرنََّّ qoboron
َ
(قربكا)َّ،ح ُب ُ
(ذهبـا)َّ،شؼاحـَّ(َّ šeqɘḥanخرجـا)َ َّ،ق ُب ُ
(َّ ḥboron\ẖboronخ ّبركا)َّ ،دحاضـ َّ(َّ daḥɘḍenدحضـا)َّ -فالـقن َّيفَّ
هناية َّالػعؾ َّطًلمة َّٓجؿعَّ ،لؾؿذكر َّوالؿمكثَّ ،والؿحؽقة َّٓ َّتػرق َّبقـَّ
الؿتؽؾؿقـَّذكقر ًاَّأوَّإكاثًاَّ،ففلَّاتخذتَّالـقنَّطًلمةَّلؾجؿعََّّ-
ويفَّالؿفرية َّوالشحر ّية َّكجدَّأنَّالضؿقرَّالؿتصؾَّلؾؿتؽؾؿقـَّيتػؼَّمعَّ
ّ
كؿاَّإنَّالضؿقرَّ
الؿحؽقةَّالسؼطريةَّ(الـقن)َّ،فقؼقلقنَّيفَّالؿفريةَّ:سققرن(َّ،)7
الؿتصؾَّلؾؿتؽؾؿقـَّكقن َّتليتَّيفَّهنايةَّالػعؾَّالؿاضلَّ ،كذلؽَّتليتَّ(كقكًا)َّيفَّ
ٌَّ
قهر ََّّ noṭohorبؿعـك َّ(كذهب)َّ،
بداية َّالػعؾ َّالؿضارع َّكحقُ َّ :ك ُط ُ
كعرتق.كغرتقََّّnoʿtoroq\noġtoroqبؿعـكَّ(كغرق)َّ،وكحقَّذلؽَّ-

(ََّّ)7بحثَّيفَّالؿفريةَّغقرَّمـشقرَّ،ومـَّلفجاتَّمفرةَّوآداهباَّ،طؾلَّآلَّحػقظَّ،ص-41َّ،95

127

الفضن الجالح :الطىــــائط

والباحثَّيذهبَّإلكَّترجقحَّرأيَّأستاذكاَّالدكتقرَّإبراهقؿَّالصؾقيَّيفَّ
محاضراتف ّ
ؿقر َّلؾؿتؽؾؿ َّولؾؿخاصب َّيف َّالؾغةَّ
َّأن َّحرف َّ(الؽاف) َّهق َّض ٌَّ
السامقةَّإمَّيفَّحالةَّالرفعَّوالـصبَّوالجرَّ،وط ِرفَّيفَّإكاديةَّوالحبشقةَّ،
ُ
وقد َّاستبدل َّبحرف َّالتاء َّيف َّالعربقة َّوالعربية َّوأرامقة َّيف َّبعض َّالؿقاضعَّ
بغقةَّالتخػقػَّ،وبؼلَّيفَّمقاضعَّأخرى(َّ-)7
كؿا َّذكر َّالدكتقر َّإبراهقؿ َّالصؾقي َّأن َّكقن َّالؿضارطة َّيف َّلغة َّالقؿـَّ
الؼديؿَّتدلَّطؾكَّضؿقرَّالجؿعَّلؾؿتؽؾؿقـ()4؛َّويفَّالسؼطرية َّتستعؿؾَّالـقنَّ
يف َّبداية َّالػعؾ َّالؿضارع َّلتعرب َّطـ َّالؿتؽؾؿقـ َّذكقر ًا َّوإكاثًا َّمثؾ َّالعربقةَّ
الػصحكَّ،كؿاَّتستعؿؾَّالـقنَّيفَّهنايةَّالػعؾَّالؿاضلَّلتعربطـَّالؿتؽؾؿقـَّ
ذكقر ًا َّأوَّإكاثًاَّ ،وهلَّتتػؼَّبذلؽَّمعَّبعضَّالؾغات َّالسامقة(َّ،)2فػلَّالعربيةَّ
(كق)َّ ،ويفَّالحبشقةَّ(َّ،)naويفَّأرامقة َّ(َّ)nأوَّ(َّ،)naويفَّأكاديةَّ(ين) َّأوَّ
(كق)َّ(َّ-)2

(ََّّ) 7ضقاهرَّلغقيةَّيفَّلفجاتَّلغةَّالقؿـَّالؼديؿَّ،إبراهقؿَّالصؾقيَّ،صَّ،21ضؿقرَّالؿتؽؾؿَّوالؿخاصبَّيفَّلغةَّالقؿـَّالؼديؿَّ،
إبراهقؿَّالصؾقيَّ،ص-29
(ََّّ) 4ضؿقرَّالؿتؽؾؿَّوالؿخاصبَّيفَّلغةَّالقؿـَّالؼديؿَّ،إبراهقؿَّالصؾقيَّ،ص-29
(ََّّ)2يـظرَّ:فؼفَّالؾغاتَّالسامقةَّ،بروكؾؿانَّ،صَّ،11مدخؾَّإلكَّكحقَّالؾغاتَّالسامقةَّ،مقسؽايتَّ،ص-712,714
(ََّّ)2فؼفَّالؾغاتَّالسامقةَّ،بروكؾؿانَّ،صَّ،707ضؿقرالؿتؽؾؿَّوالؿخاصبَّيفَّلغةَّالقؿـَّالؼديؿَّ،إبراهقؿَّالصؾقيَّ،ص-29
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 ضىري املداطب املتَّضن لمىفطز املصنَّط:تَّ:ضؿقرَّالؿخاصبَّالؿتصؾَّلؾؿػردَّالؿذكرَّيفَّمحؾَّرفعَّهقَّ
(َّ َ َّ)k
(حػظت َّالؾبـ)َّ ،ركضؽَّ
(الؽاف) َّكحقَّ :ضـؽ َّجزهر ََّّ ḍenk gezhar
َ
صؾقتَّ،
(قربت)َّ ،صالِؽ ََّّ ṣēlek
(ركضت)َّ ،ققبرك ََّّ qobork
َّ rokoḍk
َ
َ
َ
(غرقت)َّ َّ -وروت َّالؿعاجؿَّ
غ.طرتقِؽ ََّّ ʿaterqek\ġaterqek
َ
العربقة،طؾك َّكحق َّما َّذكر َّصاحب َّالؾسانَّ ،أنَّ َّشاطر ًا َّحؿقر ًَّّيا َّقال َّيخاصبَّ
مصعبَّبـَّالزبقرَّ:
يا َّبـ َّالزبقر َّصالؿا َّطصقؽ َّ

وصالؿا

َّ

َّ

لـتحزكــ

َّبالـذى

َّاتقؽ َّ

َّ

ولـضربـ

َّطـقؽـا
َّبسقـػــا

َّإلقؽ َّ
َّقـػـقؽ َّ

َّ

فؼدَّجعؾَّ(تاء)َّالؿخاصبَّكافًاَّيفَّققلفَّطصقؽَّبؿعـكَّ(طصقت )َّ،
َ
َ
(قػقؽ ) َّبؿعـكَّ
تقت )َّ ،و
وطـقؽ َّبؿعـك َّ
(طـقت )َّ ،و(أتقؽ) َّبؿعـك َّ(أ ُ
َ
َّغسؾتَّ،
(رحضت ) َّأي
(قػاك)(َّ -)7ويف َّالسؼطريةُ َّ :ر ُح ضؽ ََّّ roḥoḍk
َ
َ
(أحببت )َّ ،أي َّمـَّ
(صردت )َّ ،وطاضـؽ َّʿɘḍenk
صقر دك ََّّ orodkṭ
َ
َ
ُ
(الحضـ) َّ ،والحضـ َّيف َّالؿحؽق ة َّ يليت َّطؾك َّلػظة َّ(حافـ ََّّ )ḥɘfanوَّ
دحضت )؛َّ
ذهبت )  َّ -داحض  َّ -داحضؽَّ(دحض َّ -
صـفر َّ -صـ فركَّ(ذهبَّ -
َ
َ

(ََّّ)7سرَّصـاطةَّاإلطرابَّ،ابـَّجـلَّ،صَّ،410الؾفجاتَّالعربقةَّالحديثةَّيفَّالقؿـَّ،مرادَّكامؾَّ،صَّ-27
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فالؽاف َّهق َّضؿقر َّالؿتؽؾؿ َّوالؿخاصب َّيف َّالسؼطري ة َّوالؿفري ةَّ
والشحر ّي ةَّ إلكَّيقمـاَّهذاَّ -
 ضىري املداطب املتضن لمىفطز ٚاملؤٌج:َّٛش ََّّ :šتستعؿؾَّالؿحؽقة َّ(شَّ) šَّ:لؾدٓلةَّطؾكَّالؿخاصبةَّ،وتسؿكَّ
هذه َّالظاهرة َّيف َّالؿصادر َّالعربقة َّ(الؽشؽشة)َّ -فقؼقلقنْ َّ :كتُ ْب ْش ََّّktobš
ِ
ِ
ِ
َّ،ور ُح ْضشَّ
(كتبت)َّ،وصالشَّ(َّ ṣalešص ِّؾقت)َّ،وراطشَّ(َّ raʿašرطقت) ُ
ِ
ِ
(ذهبتَّ
(غسؾت)َّ ،وصـفرش َّمـ َّقاطر ََّّ ṭaharš man qaʿar
َّ roḥoḍš
ِ
(فررتَّمـَّالعؿؾ)َّ -
مـَّالبقت)َّ،و ُف ُردشَّمـَّكافعََّّforodš man nafaʿ
ويف َّالؿفرية َّوالشحر ّية َّ(َّ ،)7أيضًاَّ ،فنن َّضؿقر َّالؿخاصبة َّالؿتصؾ َّهقَّ
ذهبت)؛َّفالشقـَّيفَّالشحر ّيةَّوالؿفريةَّ(َّ،)4
ِ َّ
(الشقـَّ)šَّ:فقؼقلقنَّ:سقرشَّأىَّ(
والسؼطرية َّهل َّالتل َّتؼابؾ َّ(تاء َّالؿخاصبة) َّيف َّالعربقة َّالػصحكَّ ،ولغاتَّ
سامقةَّأخرىَّ َّ-
 ضىري املداطب لمىجٍ:ُٜ
تستعؿؾ َّالؿحؽقة َّضؿقر ًا َّمتصًلً َّلؾؿخاص َبقـَّ
كل ََّّ :kiأي َّ(أكتؿا)َّ :
(كلَّ )kiَّ :أي َّ(أكتؿا) َّلؾؿذكر َّولؾؿمكثَّ ،كحقُ َّ :ص ُردكل ََّّ ṭorodkiبؿعـكَّ
(ََّّ)7مـَّلفجاتَّمفرةَّوآداهباَّ،طؾلَّآلَّحػقظَّ،صَّ-95
(ََّّ)4العربقةَّالؼديؿةَّولفجاهتاَّ،طادلَّمريخَّ،صَّ،772مـَّلفجاتَّمفرةَّوآداهباَّ،طؾلَّآلَّحػقظَّ،صَّ-95
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(صرتؿا)َّ ،وقق ُلؿؽل َّ(َّ qolomkiتؼافزتؿا)َّ ،وكتبؽل َّ(َّ ktobkiكتبتؿا)َّ،
َّور ُحضؽلَّ
وصالؽل َّ(َّ ṣelekiص ِّؾقتؿا)َّ ،وراطؽل َّ(َّ rəʿakiرطقتؿا)ُ ،
(َّroḥoḍkiغسؾتؿا)َّ،وَّصـفركلَّمـَّقاطرَّ(َّţeharki man qaʿarذهبتؿاَّ
َّوفردكلَّمـَّكافعَّ(َّforodki man nafaʿفررتؿاَّمـَّالعؿؾ)َّ-
مـَّالبقت)ُ ،
 ضىري املداطب املتضن لمذىع:ًلً َّلؾجؿع)؛ َّحقثَّتستعؿؾَّالسؼطريةَّ
كـ ََّّ :kenأي(َّ :ــتؿ.ضؿقرَّمتص َّ
الضؿقرَّ(كـَّ:)kenَّ :لؾؿخاصبِقـَّبؿعـكَّ(أكتؿ،أك ُت ّـ)َّلؾذكقرَّولإلكاثَّ ،كحقَّ:
ركضؽـَّ(َّ rokoḍkenركضتؿ)َّ،وصالؽـَّ(َّ ṣelekenصؾقتؿ)َّ،ودحضؽـَّ
(َّ daḥaḍkenدحضتؿ)َّ ،وشؼحؽـ َّ(َّ šeqaḥkenخرجتؿ)َّ ،وكتبؽـَّ
َّ،ور ُحضؽـََّّroḥoḍken
(َّ ktobkenكتبتؿ)َّ،وراطؽـَّ(َّ raʿakenرطقتؿ) ُ
(غسؾتؿ)َّ،وصاهركـَّمـَّقاطرَّ(َّ ṭaharken man qaʿarذهب ُتؿَّمـَّالبقت)َّ،
و ُف ُردكـَّمـَّكافعَّ(َّforodken man nafaʿفرر ُتؿَّمـَّالعؿؾ)َّ-
فـًلحظ ّ
َّأن َّالؿحؽقة َّتستعؿؾ َّضؿقر َّالؿخاصبقـ َّالؿتصؾَّ
(كـ)َّ-فالؽافَّتؼابؾَّتاءَّالػاطؾَّيفَّالعربقة َّالػصحكَّ ،والـقنَّطًلمةَّالجؿعَّ
يف َّالؿحؽقة َّمؼابؾ َّالؿقؿ َّيف َّالعربقة َّالػصحكَّ ،والضؿقر َّالؿتصؾ َّ(كـ)َّ
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ُي ْس َت ْع َؿ ُؾَّلؾذكقرَّولإلكاثَّ-وتستخدمَّالؿفريةَّوالشحر ّيةَّالؿقؿَّغالبًاَّيفَّآخرَّ
ضؿقرَّالجؿعَّالؿتصؾ(َّ-)7
 ضىري الػائب أٔ الػائب( ;ٛالطىري املػترت):يأليت َّضؿقر َّالغائب َّالؿسترت َّيف َّالؿحؽقةَّ ،مقضقع َّالدراسةَّ ،فاطًلًَّ
ّ
يتصؾَّبالػعؾَّالؿاضلَّ(الفاء)َّلؾدٓلةَّطؾكَّأنَّ
سقا ًء َّأكانَّمذكرًَّا َّأوَّممكثًاَّ ،
الػاطؾ َّضؿقر َّمسترت َّلؾؿمكثَّ ،كحقَُّ :ر ُح ْض ََّّ roḥoḍأي َّ(غسؾ)َّ ،ويفَّ
أيَّ(غسؾت)َّ،داحضََّّ daḥaḍأيَّ(دحض)َّ،
اضفََّّ reḥɘḍah
ْ
الؿمكثَّرح َ
َ
َّرو ُكض ََّّ rokoḍأيَّ
َّ(دحضت)َُّ ،
ويف َّالؿمكث َّدحضف ََّّ daḥaḍahأي
ْ
(ركضت)َّ ،صالل ََّّ ṣeliأيَّ
(ركض)َّ ،ويف َّالؿمكث ََّركَاضف ََّّ rakɘḍah
ْ
َّ(صؾت)َُّ ،ر ُح ْض َّبِ ْق ُشقلَّroḥoḍ bišulَّ :
(صؾك)َّ ،صالقف ََّّ ṣelyehأي
ْ
َ
َّالؿًلبس)َّ-
اضفَّبِ ْق ُشقل(َّreḥɘḍah bišulَّ:غسؾت
(غسؾ
َّرح َ
َ
َّالؿًلبس)َ ،
َ
 ضىري الػائبَني:َّ:َّehَّ،َّohَّ،َّahتستعؿؾَّالؿحؽقةَّلؾدٓلةَّطؾكَّالغائ َبقـَّضؿقرَّالفاءَّ،
ولؽـ َّصقغة َّالػعؾ َّالؿاضل َّالذي َّفاطؾف َّممكث َّتتػؼ َّمع َّصقغة َّالػعؾَّ
الؿاضل َّالذي َّفاطؾف َّمثـك َّلؾغائبقـ؛ َّٕن َّصقغة َّالػعؾ َّبقـفؿا َّواحدةَّ ،وماَّ

(ََّّ)1بحثَّيفَّالؾغةَّالؿفريةَّغقرَّمـشقرَّ-

131

الفضن الجالح :الطىــــائط

يؿقزَّبقـفؿاَّهقَّالسقاقَّ،كحقَّ:صـفارهََّّ-َّṭeharehإمالةَّفاءَّالػعؾَّإلكَّالؽسرَّ
(ركضا.ركضت)َّ ،قًل ُمـف ََّّqalɘmoh
(ذهبا.ذهبت)َّ ،ركاضف ََّّ rekaḍah
ْ
ْ
(قػزا)َّ ،ركاضف َّ(َّ rekɘḍahركضا)َّ ،وصالقف َّ(َّ ṣɘlyohص ّؾقا)َّ ،ودحاضفَّ
(َّ daḥɘḍohدحضا)َّ ،وشؼقحف َّ(َّ šoqoḥohخرجا)َّ ،وكتابف ََّّktɘbeh
( َكتْبا)َّ،ورطايفَّ(َّ reʿayohرطقا)َّ،ورحاضفَّ(َّ raḥaḍehغسًل)َّ،وصفارهَّ
مـ َّقاطر َّ(َّ ṭehɘreh man qaʿarذهبا َّمـ َّالبقت)َّ ،وفرده َّمـ َّكافعَّ
َ (َّferēdeh man nɘfaʿفـراَّمـَّالعؿؾ)َّ-
 ضىري املجٍ ٜلمػائبتني:تـــف َّ ََّّ :toh\ tehتستعؿؾ َّالؿحؽقة َّالتاء َّوالفاء َّضؿقريـ َّلؾغائبتقـَّ،
كحقَّ :صـراد ِّتف ََّّ (َّ َّ ṭerēdteh\ṭerēdatohصردتا)َّ ،ركاضتف َّrekɘḍteh
َّشؼحتف َّ(َّ šaqaḥtehخرجتا) ََّّ،
(ركضتا)َّ ،صفارتف َّ(َّ ṭehɘrtehذهبتا)،
ْ
َّح ُبقر ُتفُ َّ .خبقر ُتفَّ ḥbortoh\ẖbortoh
َقربتف َّ(َّ qabɘrtehقربتا)َ ،
(خ ّبرتا)َّ-
 ضىري اجلىع لمػائبني:تستعؿؾ َّالسؼطرية َّلؾدٓلة َّطؾك َّالغائبقـ َّضؿقر ًا َّمسترت ًا َّلؾذكقرَّ
ولإلكاثَّ،وبقـَّالصقغتقـَّأحقاكًاَّاختًلفَّ،كلنَّيؽقنَّفاءَّالػعؾَّمؿا ً
ٓ َّإلكَّ
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الؽسر َّيف َّالؿذكر َّوإلك َّالػتح َّيف َّالؿمكثَّ ،كحقَّ :صـفر((َّ ṭeherَّ -)7ذهبقا)َّ،
أ(ركضقا)َّ،صق ُلقءَّ(َّ ṣoloʾصؾقا)َّ،
صفرَّ(َّ ṭàherذهبـ)َّ،ركض ََّّ rekeḍ
ُ
ِ
دحض َّ(َّ dàḥeḍدحضقا)(َّ ،شاقح َّ(َّ šéqeḥخرجقا)َّ ،كتب ََّّkéteb
(كتبقا)َّ ،رعء َّ(َّ réʿeʾرطقا)َّ ،رحض َّ(َّ roḥoḍغسؾـ) َّ َّ ِ
رحض ََّّréḥeḍ
ُ ُ
َ
ِ
نَّمـَّالعؿؾ)َّ-فردَّمـَّ
(غسؾقا)ُ َّ،ف ُردَّمـَّكافعَّ(َّ forod man nafaʿفرر
(فرواَّمـَّالعؿؾ)َّ-
كافعَّّ َّféred man nafaʿ
وقدَّاتخذتَّصقغَّالضؿقرَّالؿتصؾَّيفَّالػعؾَّالؿاضلَّأشؽا ً
ٓ َّمختؾػةَّ
بقـَّالعربقة َّالػصحكَّوالعربقة َّالجـقبقةَّالؼديؿةَّوالؿحؽقاتَّالعربقة َّالققمَّ،
كؿا َّاختؾػت َّمـ َّلغة َّسامقة َّإلك َّأخرىَّ ،ففل َّيف َّبعض َّالؾغات َّتتؽقن َّمـَّ
(الؽاف)َّ ،ويف َّلغات َّأخرى َّتتؽقن َّمـ َّالتاءَّ ،ويرجع َّالباحثقن َّذلؽَّ
آختًلف َّإلك َّأن َّالؾغة َّالسامقة َّإولك َّكاكت َّتستخدم َّالؽاف َّيف َّهذاَّ
الؿقضعَّ ،وأن َّالعربقة َّوالعربية َّاختؾػتا َّبذلؽ َّمـ َّهذا َّالجاكب َّطـ َّالؾغةَّ
السامقةَّإم؛ َّويؼقمَّهذاَّالرأىَّطؾكَّأنَّ َّالؽافَّكاكتَّضؿقرَّالؿتؽؾؿَّ ،وأنََّّ
التاء َّكاكت َّضؿقر َّالؿخاصب َّيف َّالؾغة َّالسامقة َّإمَّ ،ثؿ َّاستخدمت َّالعربقةَّ
التاء َّلؾؿتؽؾؿ َّوالؿخاصب َّمعًاَّ ،وم ّقزت َّبقـفؿا َّبالحركات َّبحسب َّدٓلةَّ

(ََّّ)1حركةَّالطاءَّمشؿقمةَّبالؽسرةَّ-
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الضؿقرَّ ،الػتحة َّوالضؿة َّلؾؿذكر َّوالؽسرة َّلؾؿمكث(َّ ،)7واستخدام َّالؽافَّ
بد ً
ٓ َّمـ َّتاء َّالؿتؽؾؿ َّوالؿخاصب َّيف َّال ؿحؽقاتَّالقؿـقة َّالؼديؿة َّوالحديثةَّ
ضاهرةَّمؾحقضةَّومستعؿؾةَّإلكَّالققم(َّ-)4ومـَّخصائصَّالؿحؽقاتَّالقؿـقةَّ
التلَّلفاَّأصقل َّقديؿةَّ،قؾبَّكافَّالؿخاصبةَّشقـًا؛َّوهذهَّالظاهرةَّشائعةَّيفَّ
كؾ َّمـ َّ(لحجَّ ،أبقـَّ ،طدنَّ ،حضرمقتَّ ،سؼطرىَّ ،والؿفرة)(َّ ،)2وهذاَّ
إسؾقب َّيليت َّلؾتؿققز َّبقـ َّالؿمكث َّوالؿذكر؛ َّوقد َّذكر َّسقبقيف َّأن َّالػصؾَّ
بالحرفَّأققىَّمـَّالػصؾَّبالحركة(َّ-)2
وهذه َّالؿحؽقاتَّتستعؿؾ َّهذا َّإسؾقب َّيف َّحالة َّالققػ َّوالقصؾَّ،
كؿاَّتتػؼ َّهذه َّالظاهرة َّمع َّضاهرة َّأخرى َّهل َّالشـشـة َّالتل َّتتؿثؾ َّيف َّقؾبَّ
الؽاف َّشقـًاَّ ،وتـسب َّإلك َّأهؾ َّالقؿـَّ ،وهذا َّما َّلقحظ َّيف َّالؿحؽقةَّ
الؿدروسة َّويف َّالؿفرية َّوالشحر ّيةَّ ،حقث َّتؼؾب َّتاء َّالؿخاصب َّوالؿتؽؾؿَّ
كافًاَّوتاءَّالؿخاصبةَّشقـًاَّ،وهـاكَّضقاهرَّأخرىَّكاإلمالةَّواإلبدالَّوالؼؾبَّ،
كؾ َّهذه َّالظقاهر َّتؽثر َّيف َّهذه َّالؿحؽقاتَّ ،وقد َّيعزى َّذلؽ َّإلك َّلفجاتَّ

(َّ)7الصقتَّوالدٓلةَّ،طبدالقهابَّراوحَّ،صَّ،ب-
(َّ)4الصقتَّوالدٓلةَّ،صَّ،ب-
(َّ)2مجؾةَّالقؿـَّ،العددَّالثاينَّطشرَّ،ص-20
(َّ)2الؽتابَّ،جَّ،4ص-459
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يؿـقة َّطربقة َّقديؿة(َّ -)7والجدول َّأيت َّيبقـ َّضؿائر َّالرفع َّالؿتصؾة َّيفَّ
الؿحؽقاتَّالثًلثَّ(السؼطريةَّوالؿفريةَّوالشحر ّية)َّ(َّ)4
َّ

(ََّّ)7مجؾةَّالقؿـَّ،العددَّالثاينَّطشرَّ،ص-21
(ََّّ)4اكظرَّ:لسؾقَّ،ص5؛َّحقثَّذكرَّضؿقرَّالؿتؽؾؿََّّ،Iوالصقابََّّhiً ،kضؿقر ًاَّلؾغائبقـَّ،والصقابَّ-əh
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ضؿائرَّالرفعَّالؿتصؾةَّيفَّالؿحؽقاتَّالثًلثَّ َّ
(السؼطريةَّوالؿفريةَّوالشحر ّية)َّ
الضَّؿقر
تاءَّالؿتؽؾؿَّ
والؿخاصب
تاءَّالؿخاصبة

السؼطرية الؿفرية الشحر ّية
كََّّ k

كََََّّّّk

شََََّّّّ šصفرَّشَّš

ضؿقرَّالؿتؽؾؿقـ نََََّّّّen

en

ضؿقرَّالؿخاصبقـ كـََّّ kenكؿَََّّّkom

القؿـقَّةَّ

السَّام

الؼديؿة

يَّة

كََََّّّّ kكَّ،تََّّk , t k , t
š

ki , š

ki

en

na

na

أكتؿ

أكتؿ

كؿََّّ

kom
ضؿقرَّالخاصبات كـََّّ َّkenكـَََّّّ kenكـََّّken

تـَّ
ّ

تـَّ
ّ

 .2الطَّىائط املتَّضم ٛيف ذلنِّ ٌضب:
تستعؿؾ َّالسؼطرية َّضؿقر ًاًَّمتصًلً َّواحدا َّلؾـصبَّ ،لؾؿذكر َّوالؿمكثَّ
يف َّحالة َّاإلفراد َّوالؿثـك َّوالجؿعَّ ،مثؾفا َّمثؾ َّالعربقة َّالػصحك َّوالعربقةَّ
الجـقبقة َّالؼديؿة َّوالؾفجات َّالعربقة َّالؿحؽقة َّالققم َّوالؾغة َّالسامقةَّ-
والؿحؽقةَّ،مقضقعَّالدراسةَّ،تتػؼَّمعفاَّيفَّبعضَّضؿائرَّالـصبَّوالضؿائرَّ
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بصػة َّطامةَّ ،وتختؾػ َّيف َّبعضفا َّمـ َّحقث َّالؾػظة َّأو َّالؿققعقةَّ ،ولؽـ َّمـَّ
حقثَّآستعؿالَّففلَّتستعؿؾَّكؾَّالضؿائرَّ-
 ضىري ٌضب وتَّضن لمىتهمِّي:ُ
تءََّّ،َّ toʾوَّحاَََّّّ:ḥɘهقَّضؿقرَّكصبَّلؾؿتؽؾؿَّ،طادةَّماَّيؼابؾَّ(ين)َّ
يفَّالعربقة َّالػصحكَّ،والسؼطرية َّتستخدمة َّ مؼابؾَّياءَّالؿتؽؾؿَّ،تاءَّوألػَّ
(ركضـل)َّ،صردتءََّّṭorotoʾ
ركضتءََّّ rokoḍtoʾ
مػخؿةَّ،كحقَّققلـاَّ :
ُ
ُ
َّصردكتء َّ(َّ ţorodktoʾصردتـل)َّ -والؿحؽقةَّ ،مقضقعَّ
(صردين)،
ُ
الدراسة َّ ،تستعؿؾ َّهذا َّالضؿقر َّلؾؿذكر َّولؾؿمكث َّكحقُ َّ :أ ْقدُ و ْم ْؽ َحاَّ
(َّ ʾoqdumkḥɘرأيتـل)َّ ،شطبابؽحا َّ(َّ šaţbobkḥɘأدركتـل)َّ -أماَّ
الؿفرية َّففل َّتتػؼ َّمع َّالعربقة َّالػصحك َّيف َّضؿقر َّالؿتؽؾؿ َّلؾـصبَّ ،كحقَّ:
سبطقـلَّ(َّsabaṭiniضربـل)َّ-
 ضىري املتهمِّي ٔاملداطب املجٍَّ ٜيف ذلنّ ٌضب:كل ََّّ :kiهق َّضؿقر َّلؾؿتؽؾؿقـ َّولؾؿخاص َبقـ َّيف َّمحؾ َّكصب َّ(تؿا)َّ،
ِ
ـا)َّ،قابركلََّّqebereki
اَّ،ورك ََض
كحقِ َّ :ركضؽلََّّ rekɘḍeki
أيَّ(رك ََض ُؽ َؿ َ
َ
َ
َّ(غسؾؽؿاَّ ،وغسؾـا)َّ،
أي َّ(قربكؿاَّ ،وقربكا)َّ ،رحاضؽل ََّّ reḥeḍekiأي
صِرادكل ََّّ ṭeredekiأي َّ(صردكَؿاَّ ،وصردكا)َّ ،قالعؽل ََّّ qeleʿekiأيَّ
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(جذلؽؿاَّ ،وجذلـا)ِ ،
َ
(دكدكؽؿاَّ ،ودكدكـا)َّ،
َّدكدكؽل ََّّ dekdekeki
أطرقؽل.أغرقؽل َّ(َّ ʾaġreqeki\ʾaʿreqekiأغرقؽؿاَّ ،وأغرقـا)َّ،
إكؽدكل َّ(َّ ʾenkedekiأسؼطؽؿاَّ ،وأسؼطـا)َّ ،أصفركل ََّّʾeṭhereki
(أذهبؽؿاَّ ،وأذهبـا)َّ ،أصعؿؽل َّ(َّ ʾeṭʿemekiأصعؿؽؿاَّ ،وأصعؿـا)َّ،
شؿتؾؽلَّ(َّšemtelekiكؾؿؽؿاَّ،وكؾؿـا)-
 ضىري املتهمىني:َُّتــ ََّّ :tonهقَّضؿقرَّكصبَّلؾؿتؽؾؿقـَّ،كحقَّ :ۺيـقتُـََّّ ṧinitonأيَّ
(رأكا)َّ ،ر ُكضتُـ ََّّ rokoḍtonأي َّ(ركضـا)ُ َّ ،قبُر ُتـ ََّّ qobortonأيَّ
َّرحضتُـ ََّّ roḥoḍtonأي َّ(غسؾـا)ُ َّ ،ص ُرد ُتـ ََّّ ṭorodtonأيَّ
(قربكا)ُ ،
(صردكا)َّ ،قالعتُـ ََّّ qalaʿtonأي َّ(جدلـا)َّ ،دكدكتُـ ََّّ dekdektonأيَّ
(دكدكـا)َّ ،أطرقتُـ.أغرقتُـ ََّّ ʾaġreqton\ʾaʿreqtonأي َّ(أغرقـا)َّ،
إكؽد ُتـ ََّّ ʾenkedtonأي َّ(أسؼطـا)َّ ،إصاهر َّ ُتـ ََّّ ʾeṭhertonأيَّ
(أذهبـا)َّ،إصعؿتُـََّّ ʾeṭʿemtonأيَّ(أصعؿـا)َّ،شؿتؾتُـََّّ šemteltonأيَّ
(كؾؿـا)َّ-
َّ
َّ
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 ضىري ٌضب وتَّضن لمىداطب املصنَّط:كََّّ :kهقَّضؿقرَّكصبَّلؾؿخاصبَّالؿذكرَّ،تستعؿؾف َّالؿحؽقة َّضؿقر ًاَّ
لؾدٓلة َّطؾك َّالؿخاصب َّالؿتصؾ َّالؿـصقب َّ(الؽاف)َّ ،كحقَّ :ركضؽَّ
َّور ِ
َّ(رك ََض َؽ)َّ ،وقِبـرك ََّّ qibɘrekأي َّ(قربك)ِ ،
حضؽَّ
َّ rekeḍkأي َ
َ
َّ(غسؾؽ)َّ ،وصردك ََّّ ṭerədekأي َّ( َص َر َد َك) َّوقؾعؽَّ
َّ reḥəḍekأي
َ
َّ(دكدكؽ)َّ،
َّ qeleʿekأي َّ(رماك) َّديؽدك ََّّ dikdekekأي
وأطرقؽ.أغرقؽ ََّّ َّ ʾaġreqek\ʾaʿreqekأي َّ(أغرقؽ)َّ ،وأكؽدكَّ
َّ ʾenkedekأي َّ(أسؼطؽ)َّ ،و َّأصفرك ََّّ َّ ʾeṭherekأي َّ(أذهبؽ)َّ،
وإصعؿؽََّّ ʾeṭʿemekأيَّ(أصعؿؽ)َّ،وشؿتؾؽََّّ šemtelekأيَّ(كؾؿؽَّ
أوَّتؽؾؿؽ)َّ-
وتستخدم َّالسؼطرية َّ(الؽاف) َّيف َّمقضع َّالـصب َّيف َّحالة َّالؿذكرَّ،
وهل َّتتػؼ َّمع َّالعربقة َّالػصحك َّولغات َّسامقة َّأخرىَّ -ويف َّهذه َّالـؿاذجَّ
كًلحظَّمـفاَّ(صِردكََّّ,صردك)َّماَّيؾلََّّ:
َّماض َّيف َّآستعؿال َّطـد َّالعربقة َّالػصحك َّويفَّ
ٍَّ
َّٓ :أنَّ َّالػعؾ
أو ًَّ
الؿحؽقةَّالسؼطريةَّ-
ثاكقًاَّ :أنَّ َّالػاطؾ َّضؿقر َّمسترت َّيف َّالعربقة َّالػصحك َّويف َّالؿحؽقةَّ
السؼطريةَّ-
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كؾ َّمـ َّالعربقة َّالػصحكَّ
ثالثًاَّ :أنَّ َّضؿقر َّالـصب َّهق َّالؽاف َّيف َّ ٍّ َّ
والؿحؽقةَّالسؼطريةََّّ-
 -ضىري ٌضب لمىداطب ٛاملؤٌج:ٛ

شََّّ:šهقَّضؿقرَّكصبَّلؾؿخاصبةَّبؿعـك ِ
َّ(ك)َّيفَّالعربقةَّالػصحكَّويفَّ
ِ
لغاتَّسامقةَّأخرىَّ ،كحقِ َّ :
بؿعـكَّ(ركضؽ)َّ،راحاضشَّ
ركضشََّّ rekeḍeš
ِ
ِ
أيَّ(قربك)َّ،صردشََّّ ṭeredešأيَّ
أيَّ(غسؾؽ)َّ،قِبِ ِرشََّّ qibereš
َّ riḥeḍeš
ِ
َ
َّ(رماك)َّ ،دكدكش ََّّ dekdekešأيَّ
(صردك)َّ ،قؾعش ََّّ qeleʿešأي
َ
(دكدكـؽ)َّ،أطرقش.أغرقشََّّ ʾaġreqeš\ʾaʿreqešأيَّ(أغرقؽ)َّ،إكؽدشَّ
ِ
(أسؼطؽ)َّ ،إ َّصاهر َّش ََّّ َّ ʾeṭherešأي َّ(أذهبؽ)َّ ،أصعؿشَّ
َّ ʾenkedeš
َّʾeṭʿamešأيَّ(أصعؿؽ)َّ،شؿتؾشََّّšemtelešأيَّ(كؾؿؽَّأوَّتؽؾؿؽ)َّ-
واستعؿالَّالشقـَّلؾدٓلةَّطؾكَّالؿمكثَّيفَّالؿحؽقة َّيتقافؼَّمعَّبعضَّ
الؼبائؾَّالعربقةَّالتلَّتبدلَّكافَّالؿمكثَّسقا ًءَّأكانَّيفَّمقضعَّكصبَّأوَّجرَّيفَّ
َّطؾقؽَّ ،مـشِ :
ِ
َّمـؽَّ،
الققػ َّشقـًاَّ ،حرصًا َّطؾك َّالبقان َّفقؼقلقن”َّ :طؾقش:
َّبؽ“َّ ،ومـفؿ َّمـ َّيبدلف َّيف َّالقصؾ َّأيضًاَّ ،وأكشدواَّ
َّمررت ِ َّ
مررت َّبش:
ُ
لؾؿجـقنَّ:
فعقـاشَّطقـاهاَّوجقدشَّجقدهاَََََََََّّّّّّّّّسقىَّأنََّّطظؿَّالسَّاقَّمـشَّدققؼَّ
140

الفضن الجالح :الطىــــائط

ومـ َّكًلمفؿ(َّ :إذا َّأطقاش َّحارتش َّفاقبؾل َّطؾك َّذي َّبقتش)(َّ -)7و َّيفَّ
الؿحؽقة َّالؿدروسةَّفننَّضؿقرَّالؿمكثَّطـدماَّيؽقنَّيفَّمحؾَّجرَّأوَّكصبَّ
إماَّأنَّيؽقنَّبالشقـَّأوَّبالسقـَّ ،فالشقـ َّمؼابؾَّالؽافَّوالسقـَّمؼابؾَّالفاءَّ،
طـدماَّيتصؾَّضؿقرَّالـصبَّالؿمكثَّبحرفَّالجرَّكحقَّ:هاتَّمشَّهـادََّّ hat
َّيدك)َّ .وهات َّمقس َّهاد َّ َّ(َّ hɘt mos hɘdهاتَّ
َِّ
(َّ moš hɘdهات
يدها).وهات ِ
َّدتَّهـادَّ(َّhɘt dit hɘdهاتَّيدك)َّ،وطؿؽَّهاشَّ ʿomok
أيَّ(قؾت ِ
َّلؽ)؛ َّ ّ
ٕن َّالفاءَّيفَّالؿحؽقة َّمؼابؾَّالًلمَّ،كحقَّ:هنركَّطشَّ
َّ haš
ُ
ِ
أيَّ(مررتَّطؾقؽ)َّ،و َُّفـ ُردكَّطــشََّّ forodk ʿanšبؿعـكَّ
َّ nahɘrk ʿaš
ِ
(فررت ِ
بؿعـكَّ(َّهذاَّمؽاكؽ)َّ،
َّطـؽ)َّ،ويفـاطفَّبقتشََّّ yehi naʿah bitiš
ُ
وهذهَّالظاهرةَّتسؿقفاَّالؿصادرَّالعربقة َّالشـشـةَّ-وقدَّيؼابؾَّهذهَّالؽافَّيفَّ
الؿحؽقةَّالؿدروسةَّ-أقصدَّكافَّالخطابَّيفَّالعربقةَّالػصحكَّطـدماَّتتصؾَّ
بإسؿاء َّ(دت) َّيف َّالؿحؽقةَّ ،مقضقع َّالدراسةَّ ،وتؽقن َّسابؼة َّلًلسؿَّ
ولقست َّٓحؼة َّلف َّكحق َّققلـاَّ :سف َّدت َّقعر َّ(َّ seh dit qɘʿarهل َّبقتؽ)َّ،
ولؽَّأنَّتصؾفاَّأوَّتػصؾفاَّ-
(ََّّ)7سرَّصـاطةَّاإلطرابَّ،ابـَّجـلَّ،صََّّ،َّ409الؾفجاتَّالعربقةَّيفَّالرتاثَّ،طؾؿَّالديـَّالجـديَّ،صَّ،297,290يفَّالؾفجاتَّ
العربقةَّالؼديؿةَّ،إبراهقؿَّأكقسَّ،صَّ-747
* َّ َّ َّالؿحؽقة َّالسؼطرية َّوالؿفرية َّوالشحر ّية َّلؿ َّتؼؾب َّالؽاف َّالعائد َّإلك َّالؿذكر َّشـقــــًاَّ ،كـؿـا َّذكـر َّالدكـتــــقر َّطؾؿ َّالديـَّ
الجـديَّ،بؾَّتبؼقاكفَّكافًاَّكؿاَّهقَّيفَّالعربقة-
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ويفَّالؿفريةَّيستخدمَّالضؿقرَّالؿخاصبَّالؿتصؾَّلؾؿمكثةَّ(شقـًا)(َّ،šَّ)7
ِ
(صردوك)َّ،صرودمَّ:فعؾَّماضكَّوالػاطؾَّ
كحقَّ:صرودمَّتقشََّّ ṭrudmtuš
ضؿقرَّمسترتَّتؼديرهَّهؿ(َّ،تقش)َّ:ضؿقرَّكصبَّ-
 ضىري املداطب املتَّضن يف ذل ّن ٌضب ،لمىجٍّ ٜاملصنّط ٔاملؤٌّحكلََّّ:kiضؿقرَّكصبَّلؾؿخاص َبقـَّالؿذكرَّولؿمكثَّ:
َ
َّ(ركضؽؿا)َّ ،قِبِ ِركِل ََّّ qebɘrekiأيَّ
كحقِ َّ :ركضؽل ََّّ rekɘḍkiأي
َ
َّ(غسؾؽ)َّ ،و َّصِردكل ََّّ ṭerədkiأيَّ
(قربكؿا)َّ ،ورحاضؽل ََّّ reḥɘḍkiأي
(صردكَؿا)َّ،و َّقالعؽلََّّ qelɘʿkiأيَّ(رماكؿا)َّ،و َّ ِدكدكؽلََّّ dekdekekiأيَّ
َ
(دكدكؽؿا)َّ ،و َّأطرقؽلَّ .غرقؽل ََّّ ʾaġreqəker\ʾaʿreqəkeiأيَّ
(أغرقؽؿا)َّ،وَّشؿتؾؽلََّّšemtelekiأيَّ(كؾؿؽؿا)َّ،وَّإكؽدكلََّّʾenkedeki
أي َّ(أسؼطؽؿا)َّ ،و َّإ َّصاهركل ََّّ َّ ʾeṭherekiأي َّ(أذهبؽؿا)َّ ،و َّإصعؿؽلَّ
َّʾeṭʿemekiأيَّ(أصعؿؽؿا)َّ-
 ضىري املداطب املتَّضن جلىع الصّنٕض ٔاإلٌاخ (يف ذلنّ ٌضب)كـ َّ(َّ :)kenبؿعـك َّ(كؿَّ ،وكـ)َّ :تستعؿؾ َّالؿحؽقةَّ ،مقضقعَّ
الدراسةَّ ،ضؿقر َّالؿخاصب َّ(كـ ََّّ )َّ kenالؿتصؾ َّيف َّمحؾ َّكصب َّلؾؿذكرَّ

(ََّّ)7فؼفَّالؾغاتَّالسامقةَّ،بروكؾؿانَّ،ص-95
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َ
َّ(ركضؽؿ)َّ ،وقربكـَّ
ولؾؿمكث ََّّ ،كحقَّ :ركضؽِـ ََّّ rekəḍekenأي
َ
َّ(غسؾؽؿ)َّ،
َّ qebərekenأي َّ(قربكؿ)َّ ،ورحضؽِـ ََّّ reḥeḍekenأي
وصردكـََّّṭeredekenأيَّ(صردك ََؿ)َّ،وقالعؽـََّّqeleʿeekenأيَّ(رماكؿ)َّ،
َ
َّ(دكدكؽؿ)َّ ،وأطرقؽـ.أغرقؽـَّ
ودكدكؽـ ََّّ dekdekekenأي
َّ ʾaġreqeken\ʾaʿreqekenأي َّ(أغرقؽؿ)َّ ،وأكؽدكـ ََّّ ʾnkedeknأيَّ
(أسؼطؽؿ)َّ،وَّأصفركـََّّʾṭhəreknأيَّ(أذهبؽؿ)َّ،وإصعؿؽـََّّʾeṭʿemeken
أيَّ(أصعؿؽؿ)َّ،وشؿتؾؽـََّّšemtelekenأيَّ(كؾؿؽؿ)َّ-
 ضىري الػائب املتَّضن يف ذلنّ ٌضب:تايف ََّّ َّ ،َّ tɘyhتـش ََّّ َّ ،َّ tšيـف ََّّ :َّ yhتستعؿؾ َّالؿحؽقة َّضؿقر ًا َّمتصًلًَّ
لؾغائب َّيف َّمحؾ َّكصب َّ(ـفـ)َّ ،بحسب َّكقع َّالػاطؾَّ ،فنذا َّكان َّضؿقر َّالػاطؾَّ
لؾؿتؽؾؿ َّأو َّلؾؿخاصب َّاستخدمت َّالؾفجة َّضؿقر ًا َّلؾـصب َّ(تايف)َّ ،وإذا َّكانَّ
ضؿقرَّالػاطؾَّلؾغائبَّ(هق)َّاستخدمتَّضؿقر ًا َّلؾـصبَّ(يفَّ.ش)َّ ،وإذاَّكانَّ
الػاطؾ َّضؿقر ًا َّلؾغائبة َّاستخدمت َّضؿقر ًا َّلؾـصب َّ(تش)َّ ،كحقَّ :صردكتايفَّ
َّ -َّ ṭorodktɘyhبؿعـك َّ(صرد ُتف)َّ ،والًلحؼةَّ -تايف ََّّ ,تعترب َّضؿقر َّكصبَّ،
ورحضؽتايف َّ(َّ roḥoḍktɘyhغسؾ ُتف)َّ ،ورطؽتايف ََّّ raʿaktɘyhَّ -َّ -أيَّ
(رطقتف)َّ ،و ُأ ْد ُح ْض ْؽتَايف ََّّ ʾodḥoḍktɘyhبؿعـك َّ(أدحض ُتف)َّ ،و ُأصفقر ْكتَايفَّ
143

الفضن الجالح :الطىــــائط

َّ ʾoṭhorktɘyhبؿعـك َّ(أذهب ُتف)َّ ،و َأصفـر َّ ْيف َّمـ َّقاطر َّ ʾeṭhəreyh
ِ
َّمـَّالبقت)َّ،وإجدح ْقفَّمـَّحادبَّ ʾegdeḥeyh
َّ mənqəʿarأيَّ(أذه َب ُف
َّ man ḥɘdebأي َّ(أتك َّبف َّمـ َّالربية)َّ ،وأكدققف َّأسقعد َّ ʾndəqeyh
ِ
َّ(أدحض ُف)َّ ،وَّ
َّوأدحض ْقف ََّّ ʾdḥɘḍeyhأي
َّ ʾasiʿidأي َّ(أططاه َّلسعقد)،
َ
ِ
َّ(أدحضف)َّ،
َّوإدح ِضش ََّّ ʾedḥəḍešأي
إصفرش ََّّ ʾeṭhərešأي َّ(أذه َبف)،
َ
وإكؽدش ََّّ ʾenkedešأي َّ(أسؼطف َّأو َّأكزلف)َّ -ودكِ ِرش ََّّ dekerešأيَّ
(ذكره)َّ ،وفۺاش ََّّ fṧēšأي ّ
َّ(غذا ُه)َّ ،وصردش ََّّ ṭeredešأي َّ(صرده)َّ،
ولطؿش ََّّ ləṭemešأي َّ(لطؿف)َّ ،ولتعش ََّّ lətəʿaš\latəġašأي َّ(قتؾف)َّ،
ِ
ولفؿشََّّ lehemešأيَّ(لؿسف) ِ
َّ،وأَّصفقر َّتشَّ
َّ،ورطشََّّ reʿešأيَّ(رطاه)
ُ
َّ ʾoṭhorotšأيَّ(أذهب ْت ُف)َّ،وصردتشََّّ ṭaredotšأيَّ(صرد ْتف)َّ،ورحاضتشَّ
َّrəḥaḍotšأيَّ(غسؾتف)َّ-
والضؿقران َّ(يف) َّو(ش) َّيستعؿًلن َّيف َّالؿحؽقةَّ ،مقضقع َّالدراسةَّ،
كؾ َّمـفؿا َّمؽان َّأخرَّ -ويف َّالشحر ّية َّتستعؿؾ َّ(الشقـ) َّضؿقر ًا َّلؾـصبَّ،
وكذلؽَّالحضرمقةَّ ،وبذلؽَّتتػؼَّكؾَّمـَّالسؼطرية َّوالشحر ّية َّوالحضرمقَّةَّ
يفَّاستعؿالَّالشقـَّضؿقر ًاَّلؾـصبَّلؾغائبَّالؿذكر(َّ-)7

(َّ)7العربقةَّالؼديؿةَّولفجاهتاَّ،طادلَّمريخَّ،ص-777
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 ضىري الػائب املتَّضن يف ذلنّ ٌضب لمىفطز ٚاملؤٌَّج:ٛتسََّّ،َّ tesو َّس ََّّ:asتستعؿؾَّالسؼطرية َّوالؿفرية َّوالشحر ّية َّضؿقر ًاَّ
متصًلًَّلؾؿػردةَّالغائبةَّيفَّمحؾَّكصبَّبؿعـكَّ(ها)َّ-ومـَّالؿًلحظَّأنَّضؿقرَّ
الغائبة َّ(سَّ -تس) َّيستعؿؾ َّبحسب َّالػاطؾ؛ َّفعـدما َّيؽقن َّالػاطؾ َّضؿقر ًاَّ
لؾؿتؽؾؿ َّأو َّلؾؿخاصب َّالؿذكر َّوالؿمكثَّ ،أو َّضؿقر ًا َّلؾغائبة َّتستخدمَّ
السؼطرية َّضؿقر ًا َّلؾـصب َّ(تس)َّ ،كحقَّ :رﱝ ُكضؽتس ََّّ rokoḍktesأيَّ
َّوصقردكتسَّ
(ركض ُتفا)َّ ،وراطاكتس ََّّ َّ rəʿaktesأي َّ(رطق ُتفا)،
ُ
َّ ṭorodktesبؿعـك َّ(صرد ُتفا) َّوادحضؽتس َّ(َّ ʾodḥoḍktesأدحض ُتفا)َّ،
(رط ْقتِفا)َّ،
وراطؽتس َّ(َّ rəʿaktesرطقتَفا)َّ ،وراطشتس ََّ َّ rəʿaštes
وإجاشتسَّ(ʾegӗštesضربتِفا)َّ،وأضاحؽتسَّ(َّʾoḍḥkotesأضحؽتفا)َّ،
وراحضؽتسَّ(َّroḥoḍktesغسؾتفا)َّ،ورطؽتسَّ(َّraʿaktesرطتفا)ََّّ-
ُ
وطـدماَّيؽقنَّالػاطؾَّضؿقراَّمسترتاَّ(هق)َّتستخدمَّالؿحؽقةَّ،مقضقعَّ
ِ
َّلؾـصبَّ(س)َّكحقَّ:صردسَّ(َّ ṭeredesصردها)َّ،ركضسَّ
الدراسةَّ،ضؿقر ًا
(َّ rekeḍesركضفا)َّ،ورطسَّ(معَّإمالةَّإلػَّإلكَّالقاء)َّ(َّ reʿēsرطاها)َّ،
وقِبِرسَّ(َّqeberesقربها)َّ،وَّدك ِْدكْؽِسَّ(َّdekdekesدكدكفا)َّ-
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وضاهرةَّالؽسؽسةَّالتلَّرويتَّيف َّالؾفجاتَّالعربقة َّالؼديؿةَّمـ َّقؾبَّ
كافَّالؿمكثَّ(سقـا)َّ ،لعؾَّالؿؼصقدَّمـفاَّهقَّقؾبَّهاءَّالغائبةَّسقـًا؛ َّيمكدَّ
ذلؽَّماَّيف َّ الؿحؽقاتَّالثًلثَّالؿقجقدةَّيفَّالؿفرةَّوسؼطرىَّوالشحر ّية(َّ،)7
وقد َّذكر َّذلؽ َّقبؾل َّالباحث َّطادل َّمسعقد َّمريخ َّصاحب َّكتاب َّالعربقةَّ
الؼديؿةَّولفجاهتاَّ-
ضىري الػائب املتَّضن يف ذلنّ ٌضب لمىجٍَّ ٜاملصنَّط ٔاملؤٌَّح:
تقفلَّ .يفل َّ ََّّ :َّ yhi\tiyhiتستخدم َّالسؼطرية َّضؿقر ًا َّلؾغائ َبقـ َّيفَّ
محؾ َّكصب َّ َّبؿعـك َّ(هؿا)َّ ،لؾؿذكر َّولؾؿمكثَّ ،كحقُ َّ :ص ُردكتِقفكَّ
َّ ṭorodktiyhiبؿعـك َّ(صرد ُتفؿا)َّ ،وركضؽتقفك ََّّ rokoḍktiyhiأيَّ
(ركض ُتفؿا)َّ ،وراطؽتِ ْق ِفك ََّّ rəʿaktiyhiأي َّ(رطق ُتفؿا)َّ ،وادحضؽتقفكَّ
َّ ʾodḥoḍktiyhiبؿعـك َّ(ادحض ُتفؿا)َّ ،وأصفقركتقفل ََّّʾoṭhorktiyhi
بؿعـكَّ(أذهبتُفؿا)َّ،إِج ِ
دح ْق َِّفل َّمـَّحادبََّّ ʾigdeḥihi man ḥɘdabأيَّ
ْ
(أتك َّهبؿا َّمـ َّإرض َّأو َّمـ َّالربية)َّ ،وأكداققفك َّأسقعد َّ ʾendəqiyhi
(َّ ʾasiʿidأططاهؿا َّلسعقد)َّ ،وأدحاضقفل َّ(َّ ʾdḥəḍiyhiأدحضفؿا)َّ،
وأصفريفك َّ(َّ ṭhərihiʾأذهبفؿاَّ ،وإكؽديفل َّ(َّ ʾenkediyhiأسؼطفؿا َّأوَّ

(َّ)7الؾفجاتَّالعربقةَّالؼديؿةَّ،إبراهقؿَّأكقسَّ،صَّ،744الؾفجاتَّالعربقةَّيفَّالرتاثَّ،أحؿدَّطؾؿَّالديـَّ،ص-207
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ِ
َّودكِ ِريفل َّ(َّ dekeriyhiذكرهؿا)َّ ،وفۺيفل ََّّfṧiyhi
أكزلفؿا)،
ّ
(غذ ُاهؿا)َّ ،وصرديفل ََّّ ṭerediyhiأيَّ(صردهؿا)َّ،ولطؿقفل ََّّləṭemiyhi
أيَّ(لطؿفؿا)َّ ،ولتاطقفل ََّّ lətəʿeyhi\lətəġeyhiأيَّ(قتؾفؿا)َّ،ولفؿقفلَّ
َّ lehamiyhiأي َّ(لؿسفؿا)ِ َّ ،
ورطايفك ََّّ rəʿeyhiأي َّ(رطاهؿا)َّ،
وأصفرتشل ََّّ ʾoṭhorotšiأي َّ(أذهبتْفؿا)َّ ،وصرادتشل ََّّ arədatšiṭأيَّ
(صردهتؿا)َّ،وراحضتشلََّّrəḥaḍotšiأيَّ(غسؾتفؿا)َّ-
 ضىري الػائب املتَّضن يف ذلنّ ٌضب جلىع الصّنٕض:تايفـ ََّّ،َّ tɘyhenو َّيفـ ََّّ :yhenوهقَّضؿقرَّلجؿعَّالغائبِقـَّبؿعـكَّ
(هؿ) َّيف َّالعربقة َّالػصحك َّولغات َّسامقة َّأخرىَّ ،ومـ َّمثؾتف َّيف َّالسؼطريةَّ:
ِ
َّ،ورحضقفـََّّreḥeḍeyhenأيَّ
صرديفـََّّorodayhenṭبؿعـكَّ(صردهؿ)
(غسؾ ُتفؿ)َّ ،وراطؽتايفـ ََّّ raʿaktɘyhenأي َّ(رطق ُتفؿ)َّ ،وادحضؽتايفـَّ
دحضتفؿ)ُ ،أ ْصفقركتايفـََّّʾoṭhorktəhyen
(ʾodḥoḍktəyhenبؿعـك َّأ
ّ
َّأذهبتفؿ)َّ-
(بؿعـك
ّ
َّومـ َّإمثؾة َّكذلؽُ َّ :أصفقركتايفـ َّمـ َّقاطر َّ ʾoţhorokteyhen
ِ
َّأجدحقفـ َّمـ َّحادبَّ
(َّ man qəʿarأذهبتفؿ َّمـ َّالبقت)،
(َّ ʾegdeḥeyhen man ḥədebأتك َّهبؿ َّمـ َّإرض َّأو َّالربية)َّ،
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أكدُ قتايفـ َّأسقعد َّ(َّ ʾəndəqkhyehen ʾasiʿidأططتفؿ َّلسعقد)َّ،
أدحاضؽتايفـ

َّʾodḥəḍktəyhen

(أدحضتفؿ)،
َّ
ّ

َّأصفقركتايفـَّ

(َّ ʾoṭhorkteyhenأذهبتفؿ)َّ ،أكؽديفـ َّ(َّ ʾenkedeyhenأسؼطفؿ َّأوَّ
أكزلفؿ)َّ ،دكريفقـ َّ(َّ dekereyhenذكرهؿ) َّفۺايفقـ ََّّfṧēyhen
ّ
(غذ ُاهؿ)َّ ،صرديفقـ َّ(َّ ṭeredyhenصردهؿ)َّ ،لطؿقفقـ ََّّləṭmeyhen
(لطؿفؿ)َّ ،لتاطقفقـ َّ(َّ lətəʿeyhen\lateġeyhenقتؾفؿ)َّ ،لفامقفقـَّ
(َّ leṭemayhenلطؿفؿ)َّ ،رطقفقـ ََّّ rəʿeyhenرطاهؿ)َّ ،أصفريفقـَّ
َّʾeṭhereyhenأيَّأذهبفؿَّ،رحضقفقـََّّreḥeḍeyhenأيَّغسؾفؿَّ-
 ضىريالػائب املتَّضن جلىع اإلٌاخ:سـََّّ َّ،َّsɘnتسـ ََّّtsɘn؛َّأيَّ( َّّ
هـ)َّ:تستخدمَّالسؼطريةَّضؿقر ًامتصًلًَّ
َّ(هـ)َّ-
سـ ََّّ sɘnأي
لؾغائبات َّيف َّمحؾ َّكصبَّ ،ويف َّالؿفرية َّوالشحر ّيةَّ ِ َّ :
ّ
وتستخدم َّالؿحؽقات َّالثًلث َّإلك َّيقمـا َّهذا َّالضؿقرَّ -كحقَّ :صردسـَّ
َّ ṭeredesenبؿعـك َّ(صردهـ)َّ ،ورك ِ
(ركضفـ)َّ -وَّ
َض ِسـ ََّّ rekaḍesen
ّ
ّ
أصفر َّسـ َّمـ َّقاطرََّّ ʾaţheresen mənqəʿarأي َّ(أذه َبفـ َّمـ َّالبقت)َّ،
ِ ِ
َّهبـ َّمـَّ
وأجدحسـ َّمـ َّحادب َّ(َّ ʾegdeḥesen mən ḥədebأتك ّ
هـ َّلسعقد)َّ،
الربية)َّ ،وإكدقسـ َّأسقعد َّ(َّ ʾendeqesen ʾasiʿidأططا ّ
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(أدحضفـ)َّ ،إكؽدسـ ََّّʾenkedesen
وأدحضسـ ََّّ ʾedḥeḍesen
ّ
ِ
(ذكرهـ)َّ ،وفۺاسـَّ
َّودكرسـ ََّّ dekeresen
َّأكزلفـ)،
(أسؼطفـ َّأو
ّ
ّ
ّ
ّ َّ feṧēsen
َّو(لطؿفـ) َّلتاطسـَّ
(غذ ُاه ّـ)َّ ،لطؿسـ َّ،Leṭmesen
ّ
َّ(قتؾفـ)َّ ،ولفؿسـ ََّّlehemesen
َّ leteʿesen\leteġesenأي
ّ
َّ(رطاهـ)ََّّوأَّصفرَّسـََّّʾeṭheresenأيَّ
(لؿسفـ)َّ،ورطسـََّّrəʿēsenأي
ّ
ّ
(اذهبفـ)َّ ،ورحضسـ ََّّ rəḥḍesenأي َّ(غسؾفـ)َّ ،ورطؽتِسـَّ
ّ
فـ)َّ ،وادحضؽتسـ ََّّ ʾedḥoḍktesenبؿعـكَّ
َّ rɘʿaktesenأي َّ(رطق ُت ّ
فـ)َّ-
(أ
دحضتفـ)َّ،واصفقروكتسـََّّʾoṭhorktesenبؿعـكَّ(أذهب ُت ّ
ّ
جدولََّّالضَّؿائرَّالؿتصؾةَّيف ّ
َّمحؾَّكصبَّيفَّالسؼطريةَّ
ضؿقرَّالؿتؽؾؿَّ(القاء)

تاهََّّ-حاءَََََّّّّّḥɘ - tŏ

الؿخاصبَّالؿذكر

كََََّّّّ k

الؿخاصبَّالؿمكث

شََََّّّّ،َّšتشtešََّّ،ََّّšََّّ،

الغائبَّالؿذكرَّ

يف َّ-تايفََّّ،تشََََّّّّtɘyh yh

الغائبَّالؿمكث

سََّّ،تسَََّّّtesَّ،َّs

الؿتؽؾؿان

كلَََََّّّّّki

الؿخاصبان

تـــفَََََّّّّّthe
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الؿتؽؾؿقن

تقنَََََّّّّّton

الؿخاصبقن

كـَََّّّken

الغائبانَّوالغائبتان

يفلََّّوََّّتشلَّtešiَّ،َّyhiَّ.

جؿعَّالغائببقـ

يفـََّّوَّتشـََّّtšənَّ،َّyhɘn

جؿعَّالغائباتَّ

سـََّّوََّّتسـََّّtsenَّ،َّsen

 .3الطَّىائط املتَّضم ٛيف ذلنِّ دطّ:
تستخدم َّاالسؼطرية َّوالؿفرية َّوالشحر ّية َّضؿائر َّمجرورهَّ ،وهـاك َّيفَّ
الؿحؽقةَّالسؼطريةَّكؿقذجانَّأوَّصريؼتانَّ:
الطريؼةَّإولكَّ:صريؼةَّيتؼدمَّفقفاَّالؿضافَّإلقفَّطؾكَّالؿضافَّ،ويرَّ
د َّهذا َّإسؾقب َّمع َّ ضؿقر َّالؿتؽؾؿ َّ(ياء َّالؿتؽؾؿ) َّأو َّ(كاف َّالؿخاصب)َّ
طـدما َّيتصًلن َّبآسؿ َّكحق(َّ :قؾؿلَّ -قؾؿؽَّ -حؼلَّ -حؼؽ) َّيف َّالعربقةَّ
الػصحكَّ ،ويف َّالسؼطرية َّ :دا َّقؾؿ َّأي َّ(قؾؿل)َّ ،ودات َّقؾؿ َّأي َّ(قؾؿؽ)َّ،
وديفقه َّأيَّ(حؼل) َّ،وديفتَّأيَّ(حؼؽ)َّ-فالؿًلحظَّأنَّضؿقريَّالؿتؽؾؿَّ
ُ
والؿخاصبَّطـدماَّيؽقكانَّيف ّ
جرََّّيلتقانَّقبؾَّالؿضافَّ-
َّمحؾََّّ ّ
َّأيضاُ َّ:دشَّداَّقاطرَّ(هذهَّبقتل)َّ،فالًلحؼةَّ(دا)َّبؿثابةَّالقاءَّيفَّ
ومـَّإمثؾة ً
َّ:ديفقَّ:فالدالَّيؼابؾَّ(القاء)َّوَّ(هف)َّمعـاه(أكا)َّ،
بقتلَّ(ي)َّ ،وحؼلَّيفَّالؿحؽقة
ُ
والجؿؾة َّمعـاها َّ(حؼل َّأوَّ ُمؾؽِل)َّ ،وده َّمال َّديفت ََّّ deh mal diyhɘtأيَّ
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(هذاَّالؿالَّلؽ)َّ،فالًلحؼةَّ(دي)َّمؼابؾَّ(ك)َّ،وهاتَّضؿقرَّمتصؾَّ:مؼابؾَّٓمَّ
ّ
الؿؾؽقةَّ،وٕن َّالؿحؽقةَّ،مقضقعَّالدراسةَّ،تستخدم َّ(هاء)َّمؼابؾَّٓمَّالجرَّ،
فؼد َّدخؾتَّالًلمَّطؾكَّضؿقرَّالؿخاصبَّ-وهؽذاَّ:داتَّقؾؿََّّ dat qlamأيَّ
(قؾؿؽ)َّ ،داتَّهقزََّّ det hozأيَّ(غـؿتؽ)َّ،وداتَّتؿرهََّّ dat temrehأيَّ
(كخؾتؽ)َّ ،ودا َّهقز ََّّ det hozأي َّ(غـؿتل)ِ ،
َّوديِ ِفقف ََّّ diyhihأيَّ
(حؼف)ِ َّ-
ديسفََّّdisehأيَّ(حؼفا)َّ-
الطريؼةَّالثاكقةَّ:تستخدمَّفقفاَّالسؼطرية َّ ضؿقرَّالؿتؽؾؿَّوالؿخاصبَّ
يفَّمحؾَّجرَّمثؾَّالعربقة َّالػصحك َّ ،وهذاَّآستعؿالَّغالبا َّماَّيرد َّيفَّحالةَّ
إضافة َّالضؿقر َّإلك َّحروف َّالجرَّ ،ويف َّأسؿاء َّالؼرابةَّ ،كحقَّ :باك ََّّbak
بؿعـك َّ(بؽ)َّ ،هاكَّ :بؿعـك َّ(لؽ)َّ ،هايف َّبؿعـك َّ(لف)َّ ،أهنا َّبؿعـك َّ(لل)َّ،
إيب ِؽَََّّّ ʾībekأيَّ(أبقك)َّ،أمفتؽََّّ ʾmhatkأيَّ( ُأمؽ)َّ،أطفؽََّّʾʿhak
ِ
أيَّ(حؿاك)َّ،
أيَّ(أخقك)َّ،وحؿؽََّّ ḥemkأيَّ(حؿاك)َّ،حؿشََّّ ḥamš
ِ
أيَّ(لؽ)َّ،وهاسََّّ hasأيَّ(لفا)َّ،
ومقكََّّ mokأيَّ(مـؽ)َّ،وهاشََّّ haš
وهاكـََّّ hakenأيَّ(لؽؿ)َّ،وهاسـََّّ hasenأيَّ(لف ّـ )َّ،أيفـََّّʾayhen
(أططقت َّلف)َّ ،فالفاء َّيفَّ
أي َّ(لفؿ)َّ -اكدقؽ َّهايف ََّّ ʾondoqk hayh
ُ
الؿحؽقةَّت ليتَّبؿعـكَّالًلمَّ،و(يفل)َّ:ضؿقرَّالغائبَّ-
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وكستـتجَّمـَّذلؽَّأنََّّالؿحؽقةَّتستعؿؾَّصريؼتقـَّيفَّالؿضافَّإلقفَّ،كؿاَّ
ذكركا َّأطًلهَّ ،وأكــفا َّتستخدم َّمع َّضؿقر َّالؿتؽؾؿ َّ(دا ََّّ ،)daومع َّضؿقرَّ
الؿخاصب َّالؿجرور َّباإلضافة َّ(دت ََّّ )datالؿجروريـ َّباإلضافة َّإلك َّاسؿَّ
ضاهرََّّ-
جرَّيفَّالسؼطرية
َّمحؾَّ َّّ
جدولَّالضَّؿائرَّالؿتَّصؾةَّيف ّ َّ
الضَّؿقر

العربقة

الؿحؽقةَّالسؼطرية

القـــاء

بـقـتـل

داقاطرََََََّّّّّّdaqɘʿar

الؽـاف

قؾؿؽََّّ-بقتؽَّ-كخؾتؽ

داتَّتؿرهَّداتَََّّّdat temreh

الفـاء

حؼفََّّ-حؼفاَّ-كخؾتف

دئقفََّّ،diyhiديسفَّ(َّdisehحؼفا)َّ،
ديَّتؿرهَََّّّ(َََّّّdi temrehكخؾتف)

والضؿائر َّيف َّالؿحؽقة َّالؿدروسة َّتتشابف َّمع َّالؿحؽقة َّالؿفريةَّ
والشحر ّيةَّ ،و تتؼارب َّمع َّلغة َّالـؼقش َّالقؿـقة َّالؼديؿة َّوالؾغات َّالسامقةَّ
إخرىَّ -وبالـظرإلكَّالدرساتَّالسابؼةَّالتلَّتـاولتَّالضؿائرَّيفَّالؿحؽقةَّ
السؼطرية َّكجد ّ
َّأن َّدراسة َّالدكتقر َّمراد َّكامؾ َّذكرت َّالضؿائر َّالؿـػصؾةَّ
والؿتصؾةَّيفَّالسؼطرية َّمؼاركةَّبالؿفرية َّوالشحر ّيةَّ ،وكانَّمقفؼًاَّفقفاَّإلكَّ
ٍ
حد َّكبقرَّمؼاركة َّبؿـَّحاول َّقبؾفَّمؼاركةَّالضؿائر َّيف َّالسؼطرية َّبغقرهاَّمـَّ
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الؾغاتَّ،وقؾ َّمـََّّٓيعرتيفَّالخطلَّوالسفقَّ-أ ّماَّبالـسبةَّلؾدراساتَّبؾغاتَّ
أجـبقة َّفؾؿ َّيتسـ َّلل َّاإلصًلع َّطؾقفا َّلصعقبة َّالحصقل َّطؾقفاَّ ،ولذلؽ ََّّٓ
أستطقع َّالحؽؿ َّطؾك َّ صقاهبا َّأو َّخطلهاَّ -ومـ َّالدرسات َّإجـبقة َّالتلَّ
اصؾعت َّطؾقفا َّ(الؿعجؿ َّالسؼطري) َّالذي َّألػف َّ(َّ )Leslauاطتؿاد ًاَّ َّطؾكَّ
الـصقصَّالتلَّجؿعفاَّ(َّ،)D.H.Mullerفقجدتفَّكتابًاَّيتؽؾؿَّطـَّلغاتَّ
طربية َّوآرامقة َّولغات َّأخرى؛ َّوأكثر َّما َّركز َّطؾك َّالؿفرية َّوالشحر ّيةَّ
والحضرمقةَّ،وكان َّكصقبَّآسؿ َّيفَّمحتقى َّالؽتابَّقؾقًلَّ،ومـ َّإولكَّ
(معجؿََّّيفَّمؼاركةَّالؾغاتَّالسامقة)َّ-
أنَّيؽقنَّطـقاكفَّ
ٌ

ثالجاً :أمساء اإلؾاض:ٚ
تستعؿؾ َّالسؼطرية َّأسؿاء َّإشارة َّلؾؼريب َّالؿذكر َّوأخرى َّلؾؿمكثَّ،
وأسؿاءَّإشارةَّلؾبعقدَّالؿذكرَّوأخرىَّلؾؿمكثَّ ،كؿاَّتستخدمَّاسؿل َّإشارةَّ
لؾتثـقةَّ :واحدَّلؾؿذكرَّولؾؿمكثَّ ،وآخرَّلجؿعَّالؿذكرَّوالؿمكثَّيفَّالؿـاصؼَّ
الثًلثَّ:الغربقةَّوالشرققةَّوالقسطكَّ-
تستخدم َّالؿحؽقةَّ ،مقضقع َّالدراسةَّ ،أسؿاء َّاإلشارة َّمجردة َّمـَّ
الؾقاحؼَّومتصؾةَّهباَّ ،وتػقدَّهذهَّالؾقاحؼَّالتقكقدَّ،وهل َّتختؾػَّمـَّمـطؼةَّ
ّ
كؿاَّأنَّأسؿاءَّاإلشارةَّوإسؿاءَّالؿقصقلةَّ،وضؿقرَّالغائبَّيفَّ
إلكَّأخرىَّ،
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الؿحؽقة َّتتداخؾَّوتشرتكَّيفَّهذهَّالؿعاينَّ -ويفَّلغاتَّسامقةَّ َُّيستخدمَّاسؿَّ
واحدَّلؾدٓلةَّطؾكَّهذهَّالؿعاينَّاإلشاريةَّوالؿقصقلقةَّولؾؽـايةَّطـَّالغائبَّ
(َّ -)7وتتػؼ َّالسؼطرية َّمع َّالعربقة َّالجـقبقة َّيف َّأسؿاء َّإشارة َّلؾؼريبَّ ،ففلَّ
تستخدمَّ:دهََّّ،dehوَّداكفََّّ denehبؿعـلَّ(هذاَّلؾؿذكَّــرَّالؼريــب)َّ،و ُدشَّ
َّ،došوتـشـــاطـــفََّّtšanaʿhبؿعـكَّ(هذهَّلؾؿـمكثَّالؼريب)َّ،وَّديؽلََّّdiki
(لؾؿثـك َّالؼريب)َّ ،و َّٓكف ََّّ َّ lanhو َّألقف ََّّ ،ʾelihو َّلقف ََّّ lihبؿعـك َّهمٓءَّ
لجؿع َّالؿذكَّر َّالؼريبَّ ،ولقف ََّّ َّ lihلجؿع َّاإلكاث َّالؼريب؛ َّوتـطؼ َّطًلمةَّ
التلكقث َّشقـًا َّأحقاكًا َّوكافًا َّأحقاكًاَّ ،ويف َّالسؼطريةَّ :أٓكف ََّّ ،ʾlanhبؿعـكَّ
أولئؽَّ،وألقفَََّّّʾelihبؿعـكَّ ُأٓتَّ-
 أمساء ىؾاض ٚدلطَّز ٚوَ المَّٕاحل:ده َّ ََّّ :dehاسؿ َّإشارة َّلؾؼريب َّبؿعـك َّ(هذا)؛ َّويستخدم َّيف َّالؿـاصؼَّ
الثًلثَّ :الغربقة َّوالشرققة َّوالقسطك َّلؾدٓلة َّطؾك َّالؿذكرَّ ،وهق َّقريب َّمـَّ
اسؿَّاإلشارةَّ(َّ)denehبؿعـكَّ(هذا)َّالؿعروفَّيفَّأرامقةَّوالـبطقة(َّ،)4كحقَّ:
قنۺ َّ(َّ deh šoniṧهذاَّ
ده َّمعبفر َّ(َّ deh mʿbharهذا
َّصخر)َّ ،ده َّ ُش َِّ
ٌ

(َّ َّ)7الؿدخؾَّإلكَّكحقَّالؾغات َّالسامقةَّالؿؼارنَّ،مقسؽايتَّ،صَّ،757-750اكظرَّ:يفَّققاطدَّالسامقاتَّ،رمضانَّطبدالتقابَّ،
العربيةَّوالسرياكقةَّوالحبشقةَّ،صَّ-425َّ،421َّ،422مختاراتَّمـَّالـؼقشَّالقؿـقةَّالؼديؿةَّ،صَّ-12
(ََّّ)4اكظرَّ:الؽتابةَّالعربقةَّوالسامقةَّ،رمزيَّبعؾبؽلَّ،كؼشَّ(أمةَّالجؿالَّإول)َّ،صَّ-795
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حققان)َّ،دهَّطامرَّ(َّdeh ʿāmarهذاَّطامر)َّ،دهَّمخؾققََّّdeh moẖluqهذاَّ
مخؾققَّ ،ده َّطقيجفـَّ .غقيجفـ) ََّّdeh ġawyaghen /ʿawyaghen
(هذا َّغًلم)َّ ،داكف َّهاج َّ(َّ dɘnah hɘgهذا َّالرجؾ)َّ ،داكف َّمؽشؿ َّ denah
(َّmekšamهذاَّالقلد)َّ-
ُدش ََّّ :došاسؿ َّإشارة َّلؾؿػردة َّالؿمكثة َّبؿعـك َّ(هذه)َّ -ويستخدم َّيفَّ
الؿـاصؼ َّالثًلث َّمقضقع َّالبحث َّكحقُ َّ :دش َّطاﭼو َّ(َّ doš ʿaǧehهذهَّ
امرأة)ُ َّ،دشَّفرهؿَّ(َّdoš farhamهذهَّبـت)َّ،دشَّقاطرَّ(َّdoš qaʿarهذاَّ
بقت)َّ-
وسـقردَّحؽايةَّلؾحاجَّهنرهـ؛َّيؼقلَّفقفاَّ:
َّصقد َّمصؼارره َّصاكف َّ ُمقيف َّطقـ َّ ُتف َّطقـ َّدسققارهَّ
ۺيؽ َّصايف ُ
َّطق ُكف ُ

ِ
شدهؿَّدجدحفَّمـَّطقؾِلَّ،طقمؽَّكرومـَّۺيؽَّ ِش ُطقءَّداَّزكجَّ
ُطق ُمؽَّ ُدشَّ
ِ
ؿؽَّحاكفَّوكقسؽَّطػَّيجدحـَّدكف َّفزاعَّمـَّ
وبجا ُمفَّبقفَّأحالـَّكق ُفـَّأز ُط
َّبقعر َّ ُكـ َّأهنا َّ ُتف َّصِؼَّ ،مقيف ِ
طقؾلَّ ،صقره َّدلفا َّوۺرطفـ َّ ُتف ِ
َّإديـِل َّوﭼـ ِػلَّ
ُ

َّوهفَّزطاك.غاكَّداَّزاكجَّ
طبدهرَّقبَّقبَّهنرَّلحـفَّلحاَّو ُألَّشطءَّصايَّدزكج ُ
وَّصفركَّبقطركَّ-
ṧek ṭayh ʿonoh ṭod mṣqērher ṭɘneh muyh ʿayn toh ʿayn
dsyyarah ʿumok doš šdhom dgdoḥoh men ʿili ʿomok kromn ṧik
šeṭoʾ da zng a bagamoh ʿayh ʾḥaln nofn ،ʾzʿomk ḥɘnh wkosk ʿaf
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ygdḥen daneh fzaʿ men ʿili surah dlhɘ wṧrʿhon toh dbiʿir kun
ʾnha toh ṭeq moyh ʾdin wǧefi ʿbdahar ، qab qab nahar lḥaneh lḥɘ
wul šaṭʾ dazng whoah zaġak nofon wṭahark baʿork .

ؼؾتَّ :هذهَّ
(رأيت َّيفَّإحدىَّالسـقـَّسراجًاَّ،طقـفَّمثؾَّطقـَّالسقارةَّ،ف ُ َّ
ُ
إذاَّشؿتَّحؿؾلَّومتاطلَّوالتؼػتفَّ
َّّ
َّ،فؼؾت َّيفَّكػسلَّ ::
ُ َّ
ثعبانَّجاءتَّمـَّفققَّ
لت َّإلكَّأنَّوصؾَّهذاَّالػزعَّمـَّفققَّ،
سلهربَّبـػسل
َّ،جؾست َّهـاَّوأختب ُ
ُ
صقرةَّالبؼرةَّوأرجؾَّبعقرَّ،كانَّللَّمثؾَّصؼ َّ(ُ َّ )7أذكقفَّوضؾفَّوطبدهرَّ-أيَّلقنَّ
مر َّإلك َّأسػؾَّ ،ولؿ َّيشؿَّ
أسقد َّيخالطف َّبقاضَّ -قب َّقبَّ -صقت َّرجؾقفَّّ َّ -
كطؾؼتَّماشقًا)َّ-
أخذتَّكػسلَّوا
حؿؾلَّ(متاطل)َّ،وأكاَّ
ُ
ُ
 اغي ىؾاض ٚوع الالَّحك:ٛتؾحؼَّاسؿَّاإلشارةَّٓحؼتان؛َّهؿاَّ:دحفَََّّّ،هـَّ-
ددحف ََّّ :dedḥahاسؿَّإشارةَّبؿعـكَّ(هذا)َّ ،والًلحؼةَّتػقدَّالتقكقدَّ،
وتستخدمَّيفَّالغربقةَّ-
دداهـ َّأو َّ ِدداه ََّّ :dedahen/dedhaاسؿ َّإشارة َّبؿعـك َّ(هذا)َّ،
أيضاَّ،وتستخدمَّيفَّالشرققةَّ-
وتػقدَّالًلحؼةَّالتقكقدَّ ً

ّ
(َّ)7صؼَّ:اسؿَّشجرةَّكبقرةَّإوراقَّذات ّ
َّوالظؾ-
َّضؾَّكثقػ؛َّوهقَّيش ّبفَّهذاَّالحققانَّهبذهَّالشجرةَّيفَّصقلَّإذكقـ
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داكف ََّّ :denehاسؿ َّإشارة َّبؿعـك َّ(هذا)َّ ،ويستخدم َّيف َّالغربقةَّ ،ويفَّ
الشرققة َّيستخدم َّدكعف ََّّ denʿahاسؿ َّإشارة َّبؿعـك َّ(هذا)َّ ،والقسطكَّ
تستخدمَّالًلحؼتانَّمعًاَّ-
داكف َّدحاه ََّّ :danah/deḥahأي َّ(هذا َّالذي َّهـا)َّ -ددحف َّطامرَّ
(َّ dedḥah ʿāmarهذاَّطامر)َّ،ددحفَّمخؾققَّ(َّ dedḥah maẖluqهذاَّ
مخؾقق)َّ،ددحفَّطقيجفـََّّ-dedḥah ʿawyaghan/ġawyaghan
أيضا َّاسؿ َّإشارةُ َّ ،دشدحفـ َّفرهؿَّ
وتستخدم َّالؿحؽقة َّ ً
(َّ došdeḥahen farhamهذه َّالبـت)َّ ،ولؾعؾؿ َّفنن َّالذي َّيؿقزَّ
الؿحؽقاتَّالثًلثَّهلَّالًلحؼةَّ،حقثَّإنَّ َّالغربقَّةَّوالقسطكَّتتبعانَّآسؿَّ
بالًلحؼةَّ(حف)َّيفَّالؿذكَّرَّوالؿمكثَّ،أمَّاَّالشرققَّةَّفتتبعَّآسؿَّالًلحؼةَّ(هـَّ
وددحاهـ) َّيفَّالؿذكَّرَّوَّ( ُدشَّدحاهـ)َّيفَّالؿمكثَّ،والـقنَّهـاَّمخػقةَّوماَّ
يؿ َّّقز َّضؿقر َّالؿمكث َّطـ َّضؿقر َّالؿذ َّّكر َّهق َّأنَّ َّالؿمكث َّبالشقـ َّوالؿذكَّرَّ
بالدالَّ -
ديؽل ََّّ :dikiبؿعـك َّ(هاذانَّ .هاتان)؛ َّاسؿ َّإشارة َّلؾؿثـك َّالؿذكرَّ
والؿمكثَّ ،وتتحد َّيف َّهذا َّآستعؿال َّالؿـاصؼ َّالثًلثَّ ،كحقَّ :ديؽلَّ
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غقجقـل.طقجقـلَّ(َّ diki ġagini/ʿaginiهاذانَّولدان)َّ،أوَّديؽلَّدحفَّ
َّ،diki deḥahأوَّديؽلَّداهـََّّdiki dahenأيَّ(هاذانَّأوَّهاتان)َّ-
ِ
إلقفَّ .لقف ََّّ :ʾelih.lihاسؿ َّإشارة َّلؾؼريب َّلجؿع َّالؿذكر َّبؿعـكَّ
(همٓء)(َّ:معَّكسرةَّالًلمَّوامالتفاَّإلكَّالقاء)َّ،لقفََّّ َّ lihاسؿَّإشارةَّلؾؼريبَّ
لؾجؿعَّالؿمكثَّ(أوٓت)َّ-
لؾبؼ ََّّ :lilbuqاسؿ َّإشارة َّلؾبعقدَّ ،بؿعـك َّ(أولئؽ)َّ ،يف َّالؿـاصؼَّ
الثًلثَّمقضقعَّالدراسةَّ-
لًِلهـ َّ ََّّ lilɘhenأو َّلًِله َّ ََّّ :lilɘhاسؿ َّاإلشارة َّبؿعـك َّ(أوٓت)َّ،
ويستعؿؾَّيفَّالؿـاصؼَّالشرققةَّ-
ددبؼََّّ:dedboqاسؿَّإشارةَّلؾبعقدَّالؿذكَّرَّبؿعـكَّ(ذلؽ)َّيفَّالؿـاصؼَّ
الغربقَّةَّ ،ودداه َّ َّ ُبؼ ََّّ :dedehaboqبؿعـك(ذلؽ) َّيف َّالؿـاصؼ َّالشرققَّةَّ-
والؿـاصؼ َّالقسطكَّ :يرد َّفقفا َّآستعؿآن؛ َّأقصد َّاستعؿال َّالشرققَّةَّ
والغربقَّةَّ ،وقدَّيؽقنَّذلؽَّبسببَّمققعفاَّبقـَّالغربقَّةَّوالشرققَّةَّ ،ولؽـَّالذيَّ
يؿ َّّقزَّلساهنؿَّهقَّالتػخقؿَّوالصقتَّالؿتؿ َّّقزَّ-
دشدبؼ ََّّ :dešdaboqاسؿ َّإشارة َّلؾؿمكث َّالبعقد َّبؿعـك َّ(تؾؽ)َّ،
والذيَّيتبقـَّأنَّالؿحؽقة َّتستعؿؾَّاسؿا َّإشاريا َّلؾؿذكَّرَّ(ده)َّ،ثؿ َّتؾصؼَّبفَّ
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الؾقاحؼَّأتقةَّ(هـََّّ -حف ََّّ -دهـ) َّيفَّالؿػردَّالؿذكَّرَّ،ويفَّالؿمكثَّتستخدمَّ
(دَّ -شَّ -شدهـ)َّ ،ولؾبعقدَّتستخدمَّآسؿَّ(دا)َّمعَّالًلحؼةَّ(دبؼ)َّلؾؿذكَّرَّ
يف َّالؿـاصؼ َّالثًلثَّ ،ومع َّالؿمكث َّ(د) َّمع َّالًلحؼة َّ(شدبؼ)َّ -أمَّا َّاسؿَّ
(ل ِـقف) َّفقػقد َّقبؾ َّالًلحؼة َّالجؿع َّالؼريبَّ،
اإلشارة َّلؾجؿع َّيف َّالؿحؽقة َّ َّ
وطـدماَّتتَّصؾَّبفَّالًلحؼةَّ(لؾبؼ)َّيؽقنَّمعـاهَّالجؿعَّالبعقدَّ-
طـ َّالضؿائر َّبؿحافظتفا َّطؾكَّبـائفا َّالرتكقبلَّ
وتتؿقز َّأسؿاء َّاإلشارة َّ َِّ
أسقةَّبغقرهاَّمـ َّالؿحؽقَّاتَّالعربقة َّالؼديؿةَّوالحديثةَّوالعربقة َّالػصحكَّ،
ََّ
كؿا َّكًلحظ َّ ّ
تقحَّد َّبقـَّ
أن َّالسؼطرية َّيف َّاستعؿآهتا َّٓسؿ َّاإلشارة َّٓ َّ ّ
الجـسقـَّ(الؿذ َّّكرَّالؿمكث)َّ ،ففلَّتستعؿؾَّلؾؿذ ّكَّرَّالفاءَّولؾؿمكثَّالشقـَّ،
واستعؿال َّالشقـ َّأوالسقـ َّيف َّالؿحؽقة َّلؾدٓلة َّطؾك َّالؿمكث َّيليت َّيفَّ
مقاضع َّكثقرةَّ ،وهق َّاستعؿال َّيتقافؼ َّمع َّالؿحؽقَّات َّالعربقة َّالجـقبقَّةَّ
والؾغاتَّالسامقة(َّ)7يفَّاستبدالفاَّ(الشقـ)َّأوَّ(السقـ)َّمـَّ(الفاء)ََّّ-
ويفَّاسؿَّاإلشارةَّلؾبعقدَّيفَّالؿحؽقةَّ،قامتَّبتؽرارَّالدالَّثؿَّالًلحؼةَّ
(بقق) َّومعـاه َّ(هـا)َّ ،واستعؿؾت َّالؼاف َّلؾخطاب َّبد ً
ٓ َّمـ َّ(الؽاف) َّيفَّ
العربقةَّ ،ولؿ َّتستعؿؾ َّيف َّاسؿ َّاإلشارة َّالؿػرد َّ(الًلم) َّوإكــؿا َّاستعؿؾتف َّيفَّ

(َّ)7الؿدخؾَّإلكَّكحقَّالؾغاتَّالسامقةَّ،مقسؽايتَّ،ص-711
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الجؿعَّ-وقالقاَّلؾجؿعَّالؼريبَّ(لِقف)َّمعَّإمالةَّكسرةَّالًلمَّإلكَّالقاءَّ ،ولؾبعقدَّ
(لؾبقق)َّ،فالًلمانَّلؾبعدَّوالؼافَّلؾخطابَّبد ً
َّٓمـَّالؽافَّيفَّالعربقةَّ،وجاءَّ
اسؿَّآشارهَّهـاَّمعـقيا َّحقثَّلؿَّكجدَّضؿقرًَّا َّأوَّاسؿًا َّضاهرًَّاَّ ،كؿاَّقالقاَّيفَّ
(همٓء) َّيف َّالعربقة َّإنَّ َّالفاء َّلؾتـبقف َّوالًلم َّلؾبعدَّ -وقال َّ(برجشرتاسر) َّإ ّنَّ
الًلمَّيدلَّطؾكَّالجؿعَّيفَّكثقرَّمـَّالؾغاتَّالسامقةَّ(ََّّ-)7
ومـ َّالعؾؿاء َّمـ َّيرى ّ
َّأن َّأسؿاء َّاإلشارة َّتطقَّرت َّمـ َّطـاصر َّالـداءَّ
وبعضَّالرمقزَّالصقتقَّةَّالتلَّماَّتزالَّتستعؿؾَّإلكَّالققمَّ ،كحقَّ:استعؿالفؿَّ
ٓسؿَّاإلشارةَّالبدائلَّ(َّ ،)haففقَّيفَّالعربقة َّالشؿالقَّةَّلؾتـبقفَّ ،ويفَّالؿحؽقةَّ،
مقضقعَّالدراسةَّ ،لؾتـبقةَّأيضًاَّ ،ومازالَّمستعؿًلً َّإلكَّالققمَّ،كحقَّ:آهَّحؿدَّ
َّ ʾɘh/ʾa ḥemedأيَّ(لؾتـبقفَّطؾكَّشلءَّماَّ ،كلنَّيققظفَّمـَّالـقمَّأوَّيـبففَّ
إلك َّشلء)َّ َّ -وضاهرة َّإبدال َّالفاء َّهؿزة َّيف َّالسؼطرية َّواضحة َّوجؾقة َّسبؼَّ
اإلشارة َّإلقفاَّ ،ويف َّبعض َّالؾغات َّالسامقة َّكالعربية َّوالػقـؼقة َّوغقرهؿاَّ،
ويذكر(السقد َّيعؼقب َّبؽر) َّأكّف َّمـ َّالجؾل ّ
َّأن َّالعـاصر َّاإلشارية َّمـ َّأقدمَّ
أسؿاءَّاإلشارة؛َّ ّ
ٕنَّبدايةَّتػاطؾَّاإلكسانَّمعَّغقرهَّربؿاَّكانَّبقاسطةَّاإلشارةَّ
وآكػعآتَّواإليؿاءاتَّ(َّ-)4
(ََّّ)7التطقرَّالـحقيَّلؾغةَّالعربقةَّ،براجشرتاسرَّ،ص-19
(ََّّ)4فؼفَّالؾغاتَّالسامقةَّ،بروكؾؿانَّ،صَّ،701التعريػَّوالتـؽقرَّيفَّالعربقةَّالجـقبقةَّ،ففؿلَّحسـَّ،ص-99
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ّ
ويذكرَّبروكؾؿانَّأن َّأهؿَّأسؿاءَّاإلشارةَّيفَّالؾغات َّالسامقةَّيفَّالؿػردَّ
الؿذكَّر َّ ḏãوالؿػرد َّالؿمكث ََّّ -ḏĩويف َّالعربقة َّالشؿالقة َّ ḏãلؾؿذكَّر َّوḏĩ
لؾؿمكثَّ-ويفَّالحبشقةَّ zãلؾؿمكثًَّ zeلؾؿذكَّرَّ-ويفَّالعربيةَّ zēلؾؿذكَّرَّوَّ
 zόلؾؿمكثَّ ،ويف َّأرامقة ََّّ dĩاسؿ َّمقصقل َّطام ًََّّ dãلؾؿمكثَّ ،ويفَّ
السرياكقة ََّّ dēلؾؿذكر َّوَّ dĩلؾجؿع َّسقاء َّأكان َّلؾؿذكر َّأو َّلؾؿمكث(َّ -)7وقدَّ
أشارتَّدراساتَّإلك ّ
َّأنَّأداةَّالتعريػَّواسؿَّاإلشارةَّوآسؿَّالؿقصقلَّهلَّ
ّ
ّدَّذلؽَّأن َّ(ذا)َّ،التلَّهلَّاسؿَّإشارةَّ ،قدَّاس َُّتعؿؾتَّ
يفَّإصؾَّواحدةَّ،ويمك
لؾتعريػَّولؾؿقصقلَّيفَّكثقرَّمـَّالؾغاتَّالسامقةَّ-
جدولَّأسؿاءَّاإلشارةَّيفَّالسَّؼطريةَّوماَّيؼابؾفاَّيفَّالؿفريةَّوالشحر ّيةَّولغةَّ
الـؼقشَّالقؿـقةَّالؼديؿةَّوالعربقةَّالػصحكَّ
الػصحك
هذا
هذه

السؼطرية
(ده)َّ--دهََّّ،deh
داكفََّّdaneh
(دش)ََّّ,,,doš

الؿفرية

الشحر ّية

ِذهَََّّّḏih

ذوهَّأوَّذهَّ
َّḏeh ḏuh

ِذيفَََّّّ ḏihذيفََُّّ ََّّ-ذوهَّ

(ََّّ)7كػسفَّصَّ،15التعريػَّوالتــؽقرَّيفَّالعربقةَّالجـقبقةَّ،ص-709
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الـؼقش

السَّامقَّة

ذنََّّ َّḏnذاََّّḏa
ذيََّّḏi
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الػصحك

السؼطرية

الؿفرية

الشحر ّية

لغةَّ
الـؼقش

السَّامقَّة

ḏih \ ḏuh
ددبققََّّ-داكفََّّ-دشدبققَّ

ذيؽََّّ

ذوكفََّّ
ḏunoh

ذلؽ

dedboqdšdbeq\doš
deboq

ḏik

هاذان

(ديؽل)ََََّّّّdiki

لِقفَََّّّlih

أولئؽٕ َّ،كفَََّّّ،lanehلقفََّّ َّ،lih
همٓء

أبجقهَّثروهَّ
أوَّثروت
ʾln

لؾبققَََّّّlilboq

ضابعاً :األمساء املٕصٕل:ٛ
طرف َّالعؾؿاء َّإسؿاء َّالؿقصقلة َّبلكّفاَّ :ما َّيدل َّطؾك َّمعقـ َّبقاسطةَّ
ّ
جؿؾة َّتذكر َّبعدها َّتسؿك َّجؿؾة َّصؾة َّالؿقصقل(َّ -)7وتؼرتب َّالسؼطرية َّيفَّ
استعؿالفا َّٓسؿ َّالؿقصقل َّمـ َّأسؿاء َّاإلشارةَّ ،وغالبا َّما َّيؽقن َّالؿعـكَّ
معروفًا َّمـ َّخًلل َّالسقاقَّ ،بؾ َّإكّفا َّٓ َّتػرق َّكثقرا َّبقـ َّأسؿاء َّاإلشارةَّ
وإسؿاءَّالؿقصقلةَّإ ّ
ٓ َّمـَّخًلل َّالسقاقَّ-وقدَّذكرتَّدراساتَّسابؼةَّأنَّ
(ََّّ)7جامعَّالدروسَّالعربقةَّ،مصطػكَّالغًليقـلَّ،ص-57
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إسؿاء َّالؿقصقلة َّهل َّأسؿاء َّإشاريةَّ ،وجؿفرة َّإسؿاء َّالؿقصق َّلة َّهلَّ
أسؿاءَّإشارية(َّ-)7ومـَّألػاظَّالؿقصقلَّيفَّالسؼطريةَّ:
ََّدا َّ ََّّ :daتستعؿؾ َّاسؿًا َّمقصق ً
ٓ َّطامًا َّلؾؿػردَّ ،يليت َّقبؾف َّغالبًا َّاسؿَّ
اإلشارة َّلؾؿذكر َّولؾؿمكثَّ ،والذي َّيؿقز َّبقـ َّالؿذكر َّوالؿمكث َّهق َّاسؿَّ
اإلشارةَّ ،كحقَّ َّ :ده َّدجادح َّ ُتـ َّأمشـ ََّّdah dgadaḥ toan ʾamšen
(الذيَّجاءكاَّأمس)ُ َّ،دشَّدجق ُدحفَّ ُتـَّأمشـَّ doš dgadoḥoh toan
قنَّدهَّداَّآجء ِ
(َّʾemšenالتلَّجاءتـاَّأمس)ُ َّ،م ْ
َّط ّسا؟َّ(بامالةَّكسرةَّالعقـَّإلكَّ
القاء) َّ(َّ mon deh degeʾ ʿissãمـ َّالذي َّضرب َّطقسك)َّ -مقن َّدهَّ
دصرود(َّ )4هقز؟ َّ(َّ mon dah ṭṭerod hozمـ َّالذي َّصرد َّالغـؿة)ُ َّ ،م ْ
قنَّ
ُدشَّدرلطفَّتايتـ؟َّ(َّmon doš dreʿeh taytenمـَّالتلَّرطتَّالضلن)َّ-
ديؽلََّّ:dikiاسؿَّمقصقلَّبؿعـكَّ(الؾذانَّأوَّالؾتان)َّكحقُ َّ:مقنَّديؽلَّ
دصرادهَّطبد َّاهلل؟ ( Mon diki dṭrēdeh ʿabdolluhمـَّالؾذانَّصرداَّ
طبداهلل)َّ -مقنَّديؽلَّصردتفَّطبد َّاهلل؟ََّّMon diki dṭrēteh ʿabdolluh
(مـَّالؾتانَّصردتاَّطبداهلل)َّ

(ََّّ)7الؿدخؾَّإلكَّكحقَّالؾغاتَّالسامقةَّ،مقسؽايتَّ،صَّ،750فؼفَّالؾغاتَّالسامقةَّ،بروكؾؿانَّ،ص-57
َّصردَّ-ṭṭerod
(ََّّ)4دصردَّ:صردَّ(َّṭorodصرد)َّ،دََّّ:َّdاسؿَّمقصقلَّبؿعـكَّالذيََّّ،ثؿَّ ُأدغؿَّالدالَّبالطاء ُ
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لِقف ََّّ :lihاسؿ َّمقصقل َّبؿعـك َّ(الذيـ) َّكحقَّ :لقف َّ ّصرد َّسؾقؿـ َّكقفَّ

مقفـ َّكحارهر

miyhan

nufɘ

seliman

dṭired

lih

(َّ naḥarhar\naḫarharالذيـ َّصردوا َّسؾقؿان َّتثؼب َّمـاخرهؿ)َّ ،ولقِفَّ
دلطؿ َّفطؿ َّققصص َّمـسـ َّضػارهـ َّ lih dloṭom foṭṭom quṣoṣ
َّأضػارهـ)َّ-
(َّmensan ḍefarhenالؾقايتَّلطؿـَّفطؿَّتؼطع
ّ
َُّمــ َّْ
قنَّ :اسؿَّمقصقلَّلؾعاقؾَّوغقرَّالعاقؾَّ ،لؾؿذكرَّولؾؿمكثَّ ،بؿعـكَّ
ِ
َّصرودَّسقعد؟َّ mon
(مـ)َّ،أيَّ(مـَّالذى)َّويليتَّبعدهَّ(دََّّ)daكحقَّ:مقنَّد
(َّ dṭorod siʿīdمـ َّالذي َّصرد َّسعقد)َّ ،مقن َّد َّحقلقب َّالفاء؟ َّ mon
(َّdḥolob ʾlhaʾمـَّالذيَّحؾبَّالبؼرة)َّ-
والؿًلحظَّأنَّ َّأسؿاءَّاإلشارةَّيفَّالؿحؽقة َّلفاَّصؾةَّواضحةَّبإسؿاءَّ
الؿقصقلة َّمـ َّحقث َّإهنا َّتليت َّقبؾ َّالدالَّ ،أو َّيؿؽــا َّأن َّكؼقل ّ
َّإن َّآسؿَّ
الؿقصقلَّهقَّطبارةَّطـَّاسؿَّاشارةَّمضافا َّإلقفَّدالَّ ،وهذهَّالصقغةَّتليتَّقبؾَّ
الػعؾَّلؾدٓلةَّطؾكَّأهناَّتؼقمَّمؼامَّآسؿَّالؿقصقلَّيفَّالؿحؽقةَّالسؼطريةََّّ-
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ويفَّالؿفرية َّتستخدمَّ(ذاك)َّبؿعـكَّ(الذى)َّ،و(ذيؽ)َّبؿعـكَّ(التك)َّ،
و(لقؽ) َّبؿعـك َّ(الؾذان)َّ ،و(ولقؽ) َّبؿعـك َّ(الذيـ)َّ ،و(لقؽ) َّبؿعـكَّ
(الًليت)(ََّّ-)7
ّ
أماَّيفَّالتثـقةَّوالجؿعَّفـجدَّأن َّاسؿَّاإلشارةَّالدالَّطؾقفؿاَّيؼقمَّمؼامَّ
آسؿ َّالؿقصقل َّالدال َّطؾك َّالتثـقة َّوالجؿع َّدون َّأن َّتؾحؼف َّأي َّلقاحؼَّ،
حقث َّيؾحظ َّاشرتاك َّالؿحؽقة َّمع َّالعربقة َّالػصحك َّوالؿحؽقات َّالعربقةَّ
الؼديؿة َّوالحديثة َّمـفا َّوالؾغات َّ السامقة َّيف َّضاهرة َّالتداخؾ َّبقـ َّأسؿاءَّ
َّصل َّ(ذو) َّبؿعـك َّ(الذي) َّوكذلؽ َّالسبئقةَّ
اإلشارة َّوالؿقصقلةَّ ،ويف َّلفجة ْ
(ذ) َّأي َّ(ذي) َّوالؿمكث َّ(ذت) َّبؿعـك َّ(التل) َّوأرامقة َّوالسرياكقة((َّ -)4د)َّ
(َّ ،)duw—(d—dt)—deويف َّالشحر ّية َّتستخدم َّ(ذي) ََّّ ،وكذلؽَّ
الؿفرية َّلؾتعبقرَّطـَّآسؿَّالؿقصقلَّبؿعـكَّ(الذي)َّ،يفَّحقـَّأنَّالؿحؽقةَّ
السؼطريةَّتستخدمَّ(د)َّبؿعـكَّ(الذي)َّ-
ولـلخذَّبعضَّإمثؾةَّمـَّالؿحؽقَّاتَّالثًلثََّّ:
الشحر ّيةَّ:ذيَّهارجَّ(الذيَّيتؽؾؿ)َّ،يفَّحالةَّالػعؾَّالؿاضلَّفننَّالفؿزةَّ
هلَّالتلَّتؼقمَّمؼامَّآسؿَّالؿقصقلَّكحقَّ:أهرجَّ(الذيَّتؽؾؿ)َّ-ويفَّالؿفريةَّ:
(ََّّ)7بحثَّمقداينَّيفَّالؿفريةَّ،يفَّكؾقةَّالرتبقةَّ،الؿفرة-
(ََّّ)4فؼفَّالؾغاتَّالسامقةَّ،بروكؾؿانَّ،ص-57
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ذيَّيسقرَّ(الذيَّيسقر)َّ،ويفَّحالةَّالػعؾَّالؿاضلَّفنكـَّـفؿَّيستعؿؾقنَّ(ذ)َّمثؾَّ
ذَّسققرَّ ،أيَّ(الذيَّسار)َّ-كؿاَّأنَّ َّ(ذ)َّأيَّ(ذي)َّيفَّالسبئقةَّيعربَّطـَّآسؿَّ
الؿقصقلَّبؿعـكَّ(الذي)َّ،و( َذ ْي)َّيعربَّطـَّالؿثـكَّ(الؾذان)َّ-أمَّاَّيفَّالشحر ّيةَّ
فقعرب َّطـ َّالؿثـك َّبَِّــ َّ(أل)َّ -أمَّا َّجؿع َّآسؿ َّالؿقصقل َّيف َّالؿحؽقَّات َّفـَّ:
الشحر ّية َّتستخدمَّإلَّ(الذيـ)َّ ،وهؽذاَّالؿفرية؛َّيفَّحقـَّأنَّ َّالؼتباكقةَّتستخدمَّ
أولق َّو َّأللَّ ،والسبئقة َّ(أل) َّويف َّالعفد َّالؼديؿ َّ(ألل)َّ ،أمَّا َّآسؿ َّالؿقصقلَّ
(الَّتل)َّ :فالشحر ّية َّتستخدم َّ(ذت)َّ ،والؿفرية َّ(ذت)َّ ،والسؼطرية َّ(دش)َّ،
والسبئقة َّ(ذيت)َّ -و(الًليت)َّ :يف َّالشحر ّية َّ(ألت)َّ ،والؿفرية َّ(دن)َّ ،ويفَّ
السؼطريةَّ(لِف)َّ،ويفَّالسبئقةَّ(ألت)َّ(َّ-)7

(َّ)7العربقةَّالؼديؿةَّولفجاهتاَّ،طادلَّمريخَّ،صَّ-742َّ,747
َّ
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جدولَّإسؿاءَّالؿقصقلةَّيفَّالسؼطريةَّ،وماَّيؼابؾفاَّيفَّالؿفريةَّوالشحر ّيةَّ
والسبئقةَّوالؼتباكقةَّوالعربقةَّالػصحكَّ

الضَّؿقرَّ
الؿقصقل
الذي
الؾذان
الذيـ
التل
الؾتان
همٓء
الًليت

السؼطرية

الؿفرية

الشحر ّية

السَّبئقَّة

ِدهَّ

ذيَّ.ذَّ

ذيَّ.أَّ

ذ

deh

d \ di

ʾa \ di

da

ديؽلَّ

ذيَّ.لقؽَّ

diki

kdl \ id

لقفَّ

آلَّ.لقؽَّ

lih

ʾɘ \ lik

آلََّّʾɘl
آلََّّʾɘl

آلَّ.أللَّ أولقَّ.أللَّ
ʾulu \ ʾli ʾɘ \ ʾali

ُدشَّ

ذتَّ

ذتَّ

ذيتَّ

doš
ديؽلَّ

dat
لقؽَّ

dat
لقؽَّ

dati

diki
ٓكفَََََّّّّّlaneh

lik

lik

أٓهنفَّlaneh
لقفَََّّّlih

ذنََّّdan

َّ
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الفعن ٔوؿتكَّاتْ:
عرفَّبلكّفَّ:ماَّدلَّ
الػعؾَّيفَّالسؼطرية َّكغقره َّيف َّالؾغات َّالسامقةَّطامةَّ،و ُي ّ
طؾك َّمعـك َّيف َّكػسف َّمؼرتكا َّبلحد َّإزمـة َّالثًلثةَّ )7(َّ :الؿاضل َّأو َّالحاضر َّأوَّ
يـؼسؿَّإلكَّماض َّأو َّمضارعَّأو َّأمرَّ ،وإلك َّمجردَّأو َّمزيدَّ،
ٍَّ
الؿستؼبؾَّ -وهق َّ
وإلكَّصحقحَّأوَّمعتؾَّ،وإلكَّمبـلَّلؾؿعؾقمََّّ،وَّمبـلَّلؾؿجفقلَّ،وهلَّتتػؼَّيفَّ
ذلؽ َّمع َّالؿفرية َّوالشحر ّيةَّ ،وغالبًا َّما َّيحرك َّفاء َّالؽؾؿة َّبحركة َّخػقػةَّ،
وكذلؽَّطقـَّالؽؾؿةَّ،معَّسؽقنَّٓمَّالؽؾؿةَّ،وقدَّيتقالكَّساكـانَّ-

 .1الفعن املاض٘:
هق َّما َّدل َّطؾك َّمعـك َّيف َّكػسف َّمؼرتن َّبالزمان َّالؿاضلَّ ،ويصاغ َّيفَّ
السؼطرية َّمـ َّالؿصدر َّطؾك َّأوزان َّمجردةَّ ،إ ّما َّثًلثقة َّحروففا َّصامتةَّ ،أوَّ
ثًلثقة َّتتؽقن َّمـ َّحرفقـ َّصامتقـ َّتتقسطفؿا َّحركة َّبقـ َّالطقيؾة َّوالؼصقرةَّ
وطؾكَّأوزانَّرباطقةَّ-ويصاغَّأيضًاَّطؾكَّأوزانَّمزيدةَّ-
أٔالً :الفعن املاض٘ اجملطَّز:
َّ
َّ-7إوزانَّالثًلثقةَّالؿجردةَّ(حروففاَّالثًلثةَّصامتة)َّ:
قردَََّّّ،َّṭorodأيَّ(صرد)َّ-
أَّ،َّfoʿolََّّ-كحقُ ََّّ:ص ُ
ُر ُحضَََّّّ،َّroḥoḍأيَّ(غسؾ)َّ-
ضكَّطؾكَّكافقةَّابـَّالحاجبَّ،جَّ،9ص-2
(ََّّ)7شرح َّّ
َّالر ّ
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ُطق ُتػَََّّّ،َّʿotofأيَّ(ذهابَّإغـامَّلؾبحثَّطـَّالتقس)َّ-
ُقق ُبرَََّّّ،َّqoborأيَّ(قرب)َّ-
ُحق ُبؽَََّّّ،َّḥobokأيَّ(حبؽ)َّ-
ُر ُكضَََّّّ،َّrokoḍأيَّ(ركض)َّ-
قحجَََّّّ،َّnoḥogأيَّ(لعب)َّ-
ُك ُ
قطرَََّّّ،َّgoʿorأيَّ(مرض)َّوهقَّمـَّالجعر(َّ-)7
ُج ُ
ُد ُفقرََّّ،َّdoforأيَّ(دفر)َّ-
ّ
َّ(استظؾَّمـَّالحر)َّ-
ُج ُتقمَََّّّ،َّgotomأي
قرفََّّ(َّ،َّgorofبحثَّطـَّإغـامَّيفَّالؿساء)َّ-
ُج ُ
ُطق ُمرَََّّّ،َّʿomorأيَّ(قال)َّ-
ُأ ُكقبَََّّّ،َّʾokobأيَّ(دخؾ)َّ-
ُرو ُبضَََّّّ،َّroboḍأيَّ(ربض)َّ-
ُر ُكقبَََّّّ،َّrokobأيَّ(ركب)َّ-
ُح ُجقرََّّḥogorأيَّ(حرص)َّ-
(طض)َّ-
ُض ُعقبََّّّ ََّّḍoʿob

(َّ)7الصقتَّوالدٓلةَّ،طبدَّالقهابَّراوحَّ،ص-59َّ،52
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ُر َُّفقدََّّ(َّrofodرفد)َّ-
جق ُدمََّّ(َّgodomجدم)ََّّ-
ُ
ُدجءََّّ(َّdogʾأهتؿ)َّ-
بَّ،faʿalَّ-كحقََّّ:
َّصقتَّلفـَّلقلتقـَّإلقفَّ-
َش َؿعَََّّّ،َّšamaʿبؿعـكَّ(كادىَّأغـامف)؛َّأي ّ
َج َفؿََّّ،َّgahamأيَّ(جاءَّيفَّالظفقرة)ََّّ،
َت َؼءَََّّّ،َّtaqaʾأيَّ(شربَّأوَّمضغَّالتـباك)ََّّ-
ضحؽَََّّّ،َّḍaḥakأيَّ(ضحؽ)َّ-
َ
جَّ ،َّ fiʿalَّ َّ -كحقَّ َّ :إ َمع َّ ََّّ ،ʾimaʿأي َّ(سؿع)َّ ،إ َقــؿ َّ ََّّ ،ʾiqamأيَّ
( ُلؿس)َّ،قِــدَ مَََّّّqedamأيَّ(حرس)َّ-
ضقفَََّّّ،َّʿuḍof
قرطََّّ،َّmuroṭأيَّ(وصك) ُ
َّ،ط ُ
دَّ،َّfuʿolََّّ-كحقُ ََّّ:م ُ
أيَّ(إسرتاح)ُ َّ،أ ُققمَََّّّ،َّʾuqomأيَّ(لؿس)َّ-
هـَّ،َّ fɘʿalََّّ -كحقََّّ:رابحَََّّّ،َّ rɘbaḥأيَّ(أغتسؾ)َّ،جادحَََّّّ،َّ gɘdaḥ
اطؿَََّّّ،َّṭɘʿamأيَّ(صعؿَّأوَّتذوق)َّ،قالعَََّّّ،َّqɘlaʿأيَّ
أيَّ(جاء)َ َّ،ص َ
(رمك)َّ ،جاهؿ َّ ََّّ ،َّ gɘhamأي َّ(جاء َّيف َّوقت َّالظفقرة)َّ ،كافعََّّ
َّ ،َّ nɘfaʿأي َّ(طؿؾ)َّٓ -هؿ َّ ََّّ ،َّ lɘhamأي َّ(لؿس)َّٓ ،حجََّّ
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َّ ،َّ lɘḥagأي َّ(تعثر)َّ ،ۺابع َّ ََّّ ،َّ ṧɘbaʿأي َّ(شبع)َّ ،طاضـََّّ
َّ(طار َّبًل َّلباس َّيسرتَّ
ٍَّ
ب)َّ ،فاصع َّ ََّّ ، fɘṭaʿأي
َّ(ح ّ
َّ ،َّ ʿɘḍanأي َ
طقرتف)َّ ،صاهر َّ ََّّ ، ṭɘharأي َّ(اكطؾؼ)َّ ،داحؿ َّ ََّّ ، dɘḥamأيَّ
(هزلَّأوَّض ُعػ)َّٓ،تعََّّ، lɘtaʿأيَّ(قتؾ)َّ،دكرَََّّّ، dɘkerأيَّ
َ
(ذكر)َّ ،شاقح َّ ََّّ ، šɘqaḥأي َّ(خرج)َّ ،صـا ِحؿ َّ ََّّ ، ṭəḥemأيَّ
(أخرجَّأغـامفَّمـَّالحقش)َّ-
َّصق ُيؿَََّّّ، ṣóyumأيَّ(صام)َّ-
وَّ، fóʿulََّّ-كحقُ :
َّ -4إوزان َّالثًلثقة َّالؿجردة َّ(مؽقكة َّمـ َّحرفقـ َّصامتقـ َّتتقسطفؿاَّ
حركةَّبقـَّالطقيؾةَّوالؼصقرة)َّكحقَّ:
أَّ، fɘʿََّّ-كحقََّّ:داحَََّّّ، dɘḥأيَّ(أسـدَّالشلء)َّ-
بَّ، fēʿََّّ-كحقََّّ:حِ َّزَََّّّ، ḥēzأيَّ(ذبح)َّ،وَّحۺَََّّّ، ḥēṧأيَّ(ساطد)َّ-
َّ-2إوزانَّالرباطقةَّالؿجردة:
َّ،كحقَّ:ط ْت ُبرَََّّّ، ʿotborأيَّ(كظر)َّ،كتػشَََّّّ، notfošأيَّ
أfoʿlolََّّ-
ُ
(اكتػش)َّ-
َّ(ر َجع)َّ ،شؼشؼََّّ
بَّ ، faʿlalَّ َّ ,كحقَّ :كتـح َّ ََّّ ، katnaḥأي َ
َّ،šaqšaqأيَّ(أهنك)؛َّوهقفعؾَّيليتَّكـايةَّطؿـَّاستػرغَّشقئًاَّ،
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أو َّمـ َّبف َّرجػة َّمـ َّبردَّ ،صحطح َّ ََّّ ،َّ ṭaḥṭaḥأي َّ(ضرب)؛َّ
ويؼصد َّبف َّالضرب َّالؿتؽرر َّلؾخشب َّوكحقهَّ ،صحصحََّّ
َّ،َّṣaḥṣaḥأيَّ(صدورَّصقتَّلفَّركقـ)َّ-
ج ََّّ ،َّ feʿlelَّ َّ -كحقَّ :صبطب َّ ََّّ ،َّ ṭebṭebأي َّ(صػؼ َّبقديف)َّ ،رقرقََّّ
َّ(تحرك)َّ-
َّ،َّreqreqأيَّ(تخالط)َّ،كؿـؿَََّّّ،َّnemnemأي
ّ
َّ(حسك)َّ-
دََّّ،َّfʿololََّّ-كحقَّْ :ش ُح ُبؾَََّّّ،َّšḥobolأي ّ
ه ََّّ،َّ faʿlalََّّ َّ -كحقَّ:شطفطََّّ،َّ šaṭhaṭأيَّ(جـ)؛ َّأيَّصارَّمثؾَّالشلءَّ
السائؾَّيفَّتصرفاتفَّ،فقؿقؾَّإلكَّهـاَّوهـاكَّ،لقسَّلفَّقرارَّطؾكَّرأيَّ
واحدَّ ،شؼـع َّ ََّّ ،َّ šaqnaʿأي َّ(أصؿلن)َ َّ-صـ َطـ َّ ََّّ ،َّ ṭanṭanأيَّ
(تحرك)-
وََّّ،َّ faʿlelََّّ -كحقَ َّ:ص ْربِؼَََّّّ،َّ ṭarbeqأيَّ(مزجفَّحتكَّصارَّلزجًا)َّ-
َشطبِبَََّّّ،َّšaṭbebأيَّ(استدرك)َّ-
زََّّ،َّ faʿllalََّّ -كحقَّ:طريفطَََّّّ،َّ ʿaryhaṭأيَّ(طاريَّبًلَّلباسَّيسرتَّ
طقرتف)َّ-
ثاٌٗاً :الفعن املاض٘ املعٖس:
إوزانَّالؿزيدة:
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أَّ ،tšafɘʿl ,كحقَّ :تشطﱝرد ََّّ ،tšaṭeredأي َّ(تدارك)؛ َّوتليتَّ
لؿعـققـ:
أحدهؿاَّ :مقافؼ َّلؾعربقةَّ ،وأخر َّمضاد َّلؾؿعـك َّإولَّ ،أيَّ
َس ُت ُط َرد َّ(ويليت َّطؾك َّأسؾقب َّإغراء)َّ ،وهق َّبؿعـك َّ(احذر) َّأوَّ
تش َؿ َارط َّ ََّّ ،tšamɘraṭأي َّ(استقصل)َ ،
(استدرك)َ َّ ،
َّتشؼا َكعََّّ
َّ(استطؿئـ)َّ-
َّ،َّtšaqɘnaʿأي ْ
بَّ،َّtšafʿɘl ,كحقَّ:تشطبابَّ(ا ْل َح ْؼ)َّ-
ّ
َّ(أفتؽ)َِّ ،شـؽِر ََّّ ،َّ šankerأيَّ
َّشـرت
جَّ ،šefʿel ,كحقَّ ِ :
(تعجب)َّ-
دَّ ،َّ šefɘʿel ,كحقَّ :شداكر ََّّ ،َّ šadɘkerأي ّ
َّ(تذكر)َّ -شػاكؼَّ
َّ ،َّ šafɘneqأي َّ(اكتظر)َّ ،شؼاتِؾ ََّّ ،َّ šaqɘtelأي َّ(تؼاتؾ)َّ،
كؿا ّ
َّيدل َّهذا َّالػعؾ َّطؾك َّالؿشاركة َّ(تػاطؾ) َّشؼا ْت ُؾقهَّ
َّ،َّšaqitluhأيَّ(تؼاتًل)َّ-
هَّ،ََّّtšafɘʿlelَّ ,كحقَّ:تشداكرنَََّّّ،َّtšadɘkrenأيَّ(تستذكر)َّ-
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و ,تشؼا ْدمِـَّ(َّtšaqɘdmenاحجز)َّ،تشحا ْم ِدنََّّtšaḥɘmden
(استضقػ)َّ-

زَّ ،َّ ʾanfēʿal ,كحقَّ :إكؽاكؿ ََّّ ،ʾenkēnnemأي(َّ :صار َّذاَّ
قؿؾٍ)َّ،إكصالعَََّّّ،ʾenṣɘlaʿأي(َّ:صارَّمجـقكًا)َّ-
حَّ ،َّ šefʿel ,كحقَّ :شؾتع َّ(َّ šalteʿاكؼتؾ)؛  šefʿeiيشؼتقـلَّ
ََّّyšeqtiniأيُ (َّ:يستلكؾ)َّ،شؿحـرََّّ،َّ šemḥerأيَّ(اكذبح)َّ،
شؾؼـػ ََّّ ،َّ šelqefأي َّ(صؾح)َّ ،شؼصء َّ ََّّ ،َّ šeqṣeʾأيَّ
(استجـك)َّ،َّšefʿalَّ-كحقَّ:شربحَََّّّ،َّšebraḥأيَّ(اخرتب)َّ،
شدفعَََّّّ،َّšedfaʿأيَّ(اكدفع)َّ-
ستقصك)َّ،
ط،َّ yšafɘʿal ,كحقَّ :يشؿارط َُّ (َّ yšamɘraṭي
َ
يشعاركََّّyšʿarak
ي( ,يتصايد)؛َّففذهَّالصقغةَّطؾكَّوزنَّ( ُيستػعؾ)َّ،وهلَّكثقر ًا َّماَّ
تردَّيفَّالؿحؽقةَّالسؼطريةَّ-
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َّ(أحؿر)َّ ،إلبــََّّ
َّإط ِػ ِرر ََّّ ʾeʿfirerأي
كَّ ،ʾefʿilelََّّ ,كحقْ :
ّ
(أبقض)ِ َّ ،
(أبقض)َّ،
إصعبب َّّ َّ ʾeṣʿibeb
ّ َّ َّ ʾeLbinen
ِ
(أخضر)َّ-
إشض ِـررَََّّّʾšḋirar
ّ

لَّ،ʾeḥirerََّّ ,كحقِ :
َّإح ِررََّّ،ʾeḥirerأيَّ(أسق ّد)َّ-
مَّ ،ʾenfaʿlelَّ ,كحقَّ :أكشربد َّ(ʾenšarbedتغ ّقر)َّ ،الؿجردَّ
مـفَّ :شربدَّ :تغ ّقرَّ ،أكرقرق َّ َّ(َّ ʾenraqreqتخالط)َّ ،إكّؿـؿََّّ
َّʾennamnem
كرقر ُقفَّ-شـرقرقؽَّ-شـرقرقشَّ-شـرقرقََّّ-
(تحرك)ُ َّ-،
نَّšanfoʿlolَّ ,كحقَّ:شـعرتُءَّ(َّšanʿotroʾأيَّ:تـادىَّالؼقم)ََّّ-
سَّtšafɘʿlanََّّ ,تشصابحـَّ(َّtšaṣɘbḥanأيَّ:ترتطك)ََّّ-
عَّ ،ʾenfaʿlelَّ ,كحقَّ :إكشطفط َّ(َّ ʾanšaṭhaṭجـَّ .صار َّشقئًاَّ
سائًلًَّ.متحركًا)َّ-
ثالجاً :الفعن املاض٘ وعت ّن الٕغط ٔاآلخط:
َّ-7الػعؾَّالؿاضلَّمعتؾَّالقسطَّ:
ِ
(ثؼب)َّ-
َّfīʿil كحقَّ:كقػلََّ َّnifiy
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 ۺـقـلَََََّّّّّ(َّṧīniرأى)َّ-
 كقشلََََّّّّ(َّnišiكسك)َّ-
ِ طقجبََّّ(َّʿigibأرد)َّ-
َّ-4الػعؾَّالؿاضل ّ
َّمعتؾَّأخرَّ:
صاللَّ(َّṣēliصؾك)َّ،شؿايتََّّšmɘtiأيَّ(كادى)َّ-
ضابعاً :الفعن املاض٘ الالَّظً ٔاملتعسِّ:ٙ
الػعؾَّالًلزمَّهقَّمآََّّيتعدىَّأثرهَّفاطؾفَّ،وَّٓيتجاوزهَّإلكَّالؿػعقلَّ
بفَّ،بؾَّيبؼكَّيفَّكػسَّفاطؾفَّ،مثؾَّ:ذهبَّسعقدَّوسافرَّخالدَّ-ففقَّيحتاجَّإلكَّ
فاطؾ َّوٓ َّيحتاج َّإلك َّالؿػعقل َّبف َّ( َّ -)7والػعؾ َّالؿتعديَّ :هقما َّيتعدى َّأثرهَّ
فاطؾفَّ ،ويتجاوزه َّإلك َّالؿػعقل َّبفَّ ،كحقَّ :فتح َّصارق َّإكدلسَّ ،كتبَّ
الطالبَّالدرسَّ،وهقَّيحتاجَّإلكَّفاطؾَّيػعؾفَّومػعقلَّبفَّيؼعَّطؾقفَّ(َّ-)4
َّ-7الػعؾَّالؿاضلَّالًلزم:
ُأكقبََّّ ʾokobأيَّ(دخؾ)َّوَّشاقحَّ(َّ šaqaḥخرج)َّوصاهرََّّṭehar
(فر)َّ ،و َّد ِمء َّ(َّ demeʾكام)َّ ،يؼقل َّالسؼطريَّ:
(أكطؾؼ)،
َّوفقرد َّّ َّ forod
ُ

(ََّّ)7جامعَّالدروسَّالعربقةَّ،مصطػكَّالغًليقـلَّ،صَّ-22
(ََّّ)4كػسفَّ،صَّ-49
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(دخؾت َّإلك َّالبقت)َّ ،وأكقب ِ
َّسقعدَّ
ُأكبقك َّدقعر َّ ʾokobkَّ dqɘʿarأيَّ :
ُ
دقعرََّّ ʾokob siʿīd dqɘʿarأي(َّ :دخؾَّسعقدَّإلكَّالبقت)َّ،وشؼحؽَّمـَّ
(خرجت َّمـَّالحقش)َّ ،وقدَّطرفتفَّ
مـﭸهرََّّ َّ šaqaḥk men mežharأيَّ :
ُ
أيَّالحقشَّٕكـفَّكؽرةَّمؼصقدة-
ِ
وشؼحَّسقعدَّمـَّمـﭸهر ََّّ šeqaḥ siʿīd men mežharأيَّ(خرجَّ
أيَّ(كؿت َّيفَّالبقت)َّ،
سعقدَّمـَّحقش)َّ،وديؿؽَّبؼاطرََّّ dimik bqaʿar
ُ
ودمءَّبؼعرََّّdemeʾ bqaʿarأيَّ(كا َمَّيفَّالبقت)َّالػاطؾَّضؿقرَّمسترتَّ-ودمِفَّ
أيَّ(كامت َّيفَّالبقت)َّ،وصفركَّمـَّقعرَّ ṭehark
بؼعرََّّ dēmѐh bqɘʿar
ْ
َّ(خرجتَّمـَّالبقت)َّوَّصفرَّسقعدَّمـَّقاطرَّ ṭehar siʿīd
َّmen qɘʿarأي
ُ
َّ men qɘʿarأيَّ(ذهبَّسعقدَّمـَّالبقت)َّوَّصفرَّمـَّقـعرَّ ṭehar men
َّ qɘʿarأيَّ(ذهبَّمـَّالبقت)َّوصفـرهَّمـَّقعرََّّ ṭehark men qɘʿarأيَّ
(فررت َّمـَّ
بت َّمـ َّالبقت)َّ ،وفردك َّمـ َّقاطرََّّ forodk men qɘʿar
ُ
( ُذ ِه ْ
البقت)َّ،وفقردَّسقعدَّمـَّقاطرََّّ forod siʿīd men qɘʿarأيَّ(فر َّسعقدَّ
ُ
مـَّالبقت)َّوَّفاردهَّمـَّقاطرَُّ (َّ firédeh men qɘʿarفر ْتَّمـَّالبقت)َّ،وَّ
قالع َّسقعد َّهبقبـ ََّّ qɘlaʿ siʿid bhobonأي َّ(رمك َّسعقد َّبحجرة)َّ،
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دَّسقعدَّمـَّمسؽِقده((َّ fórod siʿīd men meśkidoh )7فرَّسعقدَّ
وفقر
ْ
ُ
مـَّمسؽقده)َّ-
والذيَّيبدوَّأنَّإفعالَّالًلزمةَّيفَّالعربقة َّالػصحكَّغالباَّماَّتؽقنَّيفَّ
الؿحؽقة َّأيضا َّٓزمة َّ(دخؾَّ -خرجَّ -ذهبَّ -كامَّ --،الخ)َّ ،وهـاك َّأفعال َّيفَّ
الؿحؽقة َّتتعدى َّبقاسطة َّحروف َّالجرَّ ،وهل َّيف َّالعربقة َّالػصحك َّمتعديةَّ
بـػسفاَّ-كحقَّ:ۺيؽَّ َطقفَّ(َّṧīk ʿayhرأيتف)َّ،وتتعدىَّبـػسفاَّ،كحقَّ:ۺَِّيؽَّ
َّ(رأيتَّغـؿةً)َّ-
ُهقزََّّṧīk hozأي
ُ
َّ-4الػعؾَّالؿاضلَّالؿتعدِّ يَّ:
تتؿتع َّالؿحؽقة َّبلفعال َّمتعدية َّوأخرى َّٓزمةَّ ،وقد َّتتعدى َّإفعالَّ
الًلزمةَّبحرفَّأوَّبالتضعقػَّطؾكَّكحقَّماَّكجدَّيفَّالعربقة َّالػصحكَّ -ومـَّ
َّالؿتعديةَّ:
َِّّ
إفعال
صق ُرد َّ(َّ ṭorodصرد)َّ -إجءَّ ʾegeʾأي َّ(ضرب)َّ ،قعء ََّّ qəʿeأيَّ
َّ ُ
(فتح)َّ ،وٓتع ََّّ lɘtaʿأي َّ(قتؾ)َّ ،وإمع ََّّ ʾimaʿأي َّ(سؿع)ِ َّ ،
تء ََّّ tḗʾأيَّ
(أكؾ)َّ ،وحۺ َّ(َّ ḥéṧساطد)ُ َّ ،أصقل ََّّ ʾoṣolأي َّ(ساطد)َّ ،وشا َطء ََّّšéṭaʾ

(ََّّ)7مسؽقدهََّّ:حجرةَّمستقيةَّيجؾسَّطؾقفاََّّالؿختقنَّ،وهباَّيتػاخرون؛ََّّوهلَّتعتربَّرمزاَّتاريخ ًّقاَّلؾؼبائؾَّالبدويةَّودٓلة َّطؾكَّقدمَّ
الؼبقؾةَّ،وأثـاءَّالختانَّتـشدَّكؾَّأصـافَّإدبَّالسؼطريَّوتؾؼكَّالؼصائدَّويرقصقنَّ،حقثَّإنَّلؽؾَّكقعَّمـَّهذهَّإكقاعَّرقصةَّ
خاصةَّ،ويفَّالػجرَّثاينَّيقمَّالضقافةَّيتؿَّالختانَّ،ويسؿكَّالطبقبَّ(مزادهر)َّوأخرَّ(مختـ)َّ-
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َّور ُحضََّّroḥoḍأيَّ(غسؾ)َّ،وصالِلََّّṣēliأيَّ(ص ّؾك)َّ،
(شؿَّأوَّاستـشؼ)ُ ،
ُقق ُبرََّّqoborأيَّ(قرب)َّ،وطق ُمرََّّʿomorأيَّ(قال)َّ،وۺَُّومَّ(َّšuwmباع)َّ،
إ ْقدمََّّ ʾeqdemأيَّ(رأى)َّ،كحقَّ:صقردَّسقعقدَّبقعقرََّّṭorod siʿīd biʿir
(صردتَّ
أي َّ(صرد َّسعقد َّبعقر ًا)َّ ،صقردك َّأرهقن ََّّ ṭorodk ʾorhon
ُ
إغـام)َّ ،صقرد َّسقعد َّأرهقن َّ(َّ ṭorod siʾīd ʾorhonصرد َّسعقدَّ
َّوصقر ْدكِل َّأرهقن َّ(َّ ṭorodki ʾorohonصردتؿا َّإغـام)َّ ،أوَّ
إغـام)،
ُ
صقرد َّسقعد َّوطبداهلل َّأرهقن َّ(صرد َّسعقد َّوطبداهلل َّإغـام)َّ ،وصردكـَّ
أرهقنَّ(َّṭorodken ʾorhonصرد ُتؿَّإغـام)َّ،أوَّصردَّ ُأيقجَّأرهقنَّ ṭērid
(َّʾoyog ʾorhonصردَّالرجالَّإغـام)ِ َّ-
آجؽَّمؽشؿََّّʾēgek makšam
(ضربتَّالقلد)َّ،اجؽلَّمؽشؿَّ(َّʾegēki makšamضربـاَّالقلد)َّ-
ُ
طؾؿا َّبلن َّيف َّالؿحؽقة َّضؿقرا َّلتثـقة َّالؿتؽ ِّؾ َؿ ْقـ َّبعؽس َّما َّكجد َّيفَّ
العربقة َّالتل َّتجعؾ َّالـقن َّلؾؿثـك َّولؾجؿع َّكحق َّ(ذهبـا)َّ ،فالـقن َّهـاَّ
ِ
ولؾؿتؽؾؿقـَّ -َّ -َّ --وهؽذا َّمع َّسائر َّالضؿائرَّ -وأما َّمع َّالظاهرَّ
لؾؿتؽؾؿقـ َّ
َ
(فتحت َّالباب)َّ،قعءَّسقعقدَّ
كحقَّ:أجءَّسقعدَّمؽشؿَّ،قاطؽَّترََّّ qɘʿak tɘr
ُ
طقـِف َّ(َّ qeʿe siʿīd ʿiynehفتح َّسعقد َّالؼربة)َّ ،قعِء َّأ ُيقج َّط ْقـِف ََّّʾeʿēq

192

الفضن الطابع :الفعن ٔوؿتكاتْ

(َّ ʾoyug ʿiynehفتحَّالرجالَّالؼربة)َّ،ولتعؽَّقسر(َّ lataʿkqeser )7أيَّ
(قتؾت َّطؼربًا َّأو َّكحقه َّمـ َّالؾقاسع)َّ ،ولتعؽ َّ ُأ ْط ُرب َّ letaʿk
َّأط ُرب َّ lɘtaʿ siʿīd
(قتؾت
َّ ʾoʿrob\ʾoġrob
َّالغراب)َّ ،ولتع َّسقعد ْ
ُ
َ
يقجَّأط ُر ْب ُفقنَّ leteġ\leteʿ
(قتؾَّسعقدَّالغراب)َّ،لتعَّ ُأ
َّ ʾoʿrob ġrebأي َّ
ْ
َ
(َّʾoyog ʾoʿrobhon\ʾoġrebhonقتؾَّالرجالَّالغربان)َّ(معَّإمالةَّفتحةَّ
الًلمَّإلكَّالؽسر)َّ-
(سؿعتَّخربًَّا)َّ،إِ َمعَّمؽشؿَّخرب ʾimaʿ
إِ ْي َؿ ْعؽَّخربََّّʾimaʿk ḫbar
ُ
(َّ makšam ḫbarسؿع َّالقلدُ َّخرب َّا)َّ ،إمع َُّشقحر َّخرب َّ ʾimaʿ
َّإيؿ ْعؽِـ َّتقف َّده َّخربَّ
(َّ šuḫar\šuḥar ḫbarسؿع َّالرجال َّالخرب)َ ،
(س ِؿ ْع ُتؿَّهذاَّالخرب)َّ-تَّيؽَّداَّأ ْقـ ِ ُققهَّ tik
َ َّʾimaʿkan tɘyh deh ḫbar
أكؾت َّصعامل َّأو َّأكؾتل)َّ ،فـ َّ(دا)َّ :ضؿقر َّبؿعـك َّياءَّ
ُ (َّ dɘ ʾoqniyoh
الؿتؽؾؿ؛ َّٕ َّّكف َّيفَّالؿحؽقة َّطـدماَّيؽقنَّياءَّالؿتؽؾؿ َّيفَّمحؾَّجرَّيؽقنَّيفَّ
بدايةَّالؾػظةَّ(سابؼ)َّ-وحۺك َّتايفَّ(َّ ḥeṧk tɘyhساطدتف)َّوحۺكل َّتِقفلَّ
(َّ ḥeṧki tɘyhiساطدكاهؿا)َّ ،حۺكـ َّتِقفل ََّّḥeṧeken tɘyhi
(ساطدتؿقهؿا)َّ،حۺكـَّمِسؽِـَّ(َّḥeṧeken meskinساطدتؿَّمسؽقـًا)َّ

(ََّّ) 7قاسرَّ:اسؿَّلؽؾَّماَّيؾدغَّكالعؼربَّوالثعبانَّ،وكحقهؿاَّ-
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سقعدَّأطفايفَّ ََّّ ḥeṧ siʿidَّ ʾaʿhɘyhأيَّ(ساطدَّسعقد َّأخاه)َّ،حۺَّ
حۺ َّ
ْ
ُأيقج َّدايفـ َّۺصرهر َّ ḥeṧ ʾoyog déyhan ṧeṭrehərأي َّ(ساطدَّ
الرجالَّقبقؾتفؿ)َّ-
ِ
(شؿؿ ُت َّرائحةً)َّ ،وشطء َّمؽشؿ َّصايَّ
وشطؽ َّصاي ََّّ šɘṭak ṭɘy
أيَّ(شؿ َّالقلدُ َّرائحةً)َّ،وشطءَّأيقجَّصاي َّ šeṭeʾ
َّ šɘṭaʾ makšam ṭɘy
ّ
َّ(شؿ َّالرجال َّرائحةً)َّ ،شاصؽـ َّبقؾف؟ ََّّšaṭɘken bileh
َّ ʾoyog ṭɘyأي
ّ
(شؿؿ ُتؿَّرائح ًَّةَّأوَّشقئًا)َّ-
(غسؾت َّثقبل)َّ ،راحاضفَّإﭽوَّ
ُر ُحضؽَّداَّكؼػََّّ roḥoḍk da naqf
ُ
فقؼفاتـَّ(َّreḥaḍeh ʾeǧeh fiqhatenغسؾتَّالؿرأةَّالؿًلبس)َّو(إﭽـو)َّ
أتتَّكؽرةَّ ،ولؽـفاَّكؽرةَّمؼصقدةَّ-ولقَّقالَّ(طاﭽـف)َّففل َّكؽرةَّإَّٓأكفَّأرادَّ
الؿبالغة َّيف َّالؿدحَّ ،فتؽقن َّأيضًا َّمؼصقدةَّ ،لذلؽ َّفنن َّالؿحؽقة َّتعتؿد َّيفَّ
اإلففام َّطؾك َّالسقاق َّوالؼرائـ َّغالباَّ -وقق ُبرك َّتايف ََّّ qobork tɘyhأيَّ
أيَّ(قربت َّسعقد ًا)َّ،وقق ُبركـَّتايفَّ
(قرب ُتف)َّ،وقق ُبركَّسقعدََّّ qobork siʿīd
ُ
(َّ qeborken tayhقربتؿقه)َّ ،و ُقق ُبرسقعد َّدي َّبابف َّ qobor siʿīd di
ِ
(بعتَّ
(َّ bɘpehقرب َّسعقدَّأباه)َّوَّۺومؽ َّ
تريفَّهقزيَُّ َّ ṧōmk terih hizi
غـؿتقـ)،وَّۺومؽِـَّ ّدلِؼَّ(َّṧōmken ddeleqبعتؿَّالؽثقر)َّ-
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َّ-2تعديةَّالػعؾَّالًلزمَّ:
تستخدم َّالسؼطرية َّأفعا ً
ٓ َّمتعدية َّوأخرى َّٓزمة َّكالعربقة َّالػصحكَّ،
كؿاَّأكّفاَّتعديَّالػعؾَّالًلزمَّبلداةَّكالفؿزةَّأوَّالتضعقػَّ،ومـَّأمثؾةَّإفعالَّ
الؿتعدية َّبقاسطة َّالفؿزة َّأو َّالتضعقػ َّيف َّالؿحؽقةَّ ،مقضقع َّالدراسةَّ ،ماَّ
يؾلَّ َّ :أرقحؽ َّسقعد َّمـ َّمـﭸهر ََّّʾarqaḥk siʿīd men mežhar
(أخرج ُت َّسعقد ًا َّمـَّالحقش)َّ ،إرقحؽَّمـَّقعر ََّّʾerqɘḥk men dqɘʿar
َ
متَّ
(كق ُ
( ُأخرجؽَّمـَّالبقت)َّ،أدمؽَّسقعدَّبؼاطرَّّ َّʾadmɘk siʿīd bqɘʿar
سعقد ًا َّيف َّالبقت)َّ ،إصفقر َّك َّتايف َّمـ َّقعر ََّّʾoṭhork tɘyh men qɘʿar
(أخرج ُتف َّمـ َّالبقت)َّ ،أصفقرك َّسقعد َّمـ َّقاطر َّ ʾoṭhork siʿīd men
(أذهبت َّسعقد ًاَّمـَّالبقت)ُ َّ،ف ُرودكَّسقعدَّمـَّقاطرَّ forodk siʿīd
َّ qɘʿar
ُ
ِ
ِ
ِ
معقرهَّ
men qɘʿar
ُ
(أذهبت َّسعقد ًا َّمـ َّالبقت)َّ ،دمء َّفدهنـ َّبؽـد ُيف َّد ُ
(-َّ demeʾ fadanhan bakendiyoh de mʿirohكام َّفدهنـ َّتحتَّ
َّديؿعقره َّ ʾədmɘk fadanhan
َّبؽـد ُيف
َِّ
الشجرة)َّ ،إدمؽ َّفدهنـ
ُ
مت َّفدهنـ َّتحت َّالشجرة)َّ ،أو َّدآمِؽَّ
(كق ُ
ّ َّ bakendiyoh de mʿiroh
ِ
َّديؿع ُقره َّ dumek fadanhan bakndiyoh de
فدهنـ َّبؽِـد ُيف
مت َّفدهنـ َّتحت َّالشجرة)َّ ،و (د) َّسابؼة َّتسبؼ َّالؿضافَّ
(كق ُ
ّ َّ ،mʿiroh
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(فرَّسعقدَّ
إلقفُ َّ،فرودَّسقعقدَّكـَّديَّبابفَّّ َّforod siʿīd ken de bapeh
مـ َّطـد َّأبقف)ُ َّ ،فرودك َّسقعد َّكـ َّدي َّبابف َّ forodk siʿīd ken de
(أذهبتَّبسعقدَّمـَّطـدَّأبقف)َّ،جادحَّسقعقدَّمـقلَّإصبحَّ gadaḥ
َّbɘpah
ُ
( َّ siʿed monól ʾeṣbaḥجاءَّسقعدَّمـَّحقثَّأصبح)َّ،إجدحؽَّسقعدَّ
(أتقت َّبسعقدَّمـَّحقثَّ
مـقلَّإصبح َُّ َّ gedaḥk siʿed monól ʾeṣbaḥ
أصبح)َّ-فالػعؾَّالًلزمَّيفَّالسؼطريةَّيتعدىَّبالفؿزةَّ،أوَّالتضعقػَّ-
َّ
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خاوػاً :بٍاء الفعن املاض٘ لمىذّٕه:
تبـل َّالسؼطريةَّ ،الػعؾ َّالؿاضل َّلؾؿجفقل َّبؽسر َّأولف َّوفتح َّما َّقبؾَّ
آخرهَّأوَّحركةَّمؿالةَّ،معَّحذفَّالػاطؾَّ،كحقَّ:
ََّّصِقفرَّ ََّّ َّ ṭíyharالػعؾ َّالؿـبلَّلؾؿجفقلَّمـَّالػعؾَّ
أَّ fiʿalَّ َّ -كحقَّ :
ِ
ب)-
ذهبَّأيَّ( ُذه َ
ِجقدَ حَََّّّgídaḥالػعؾَّالؿـبلَّلؾؿجفقلَّمـَّالػعؾَّ(جاء)َّأيَّ(جـِقئ)َّ-
ِجقفؿَّ َّgihamالػعؾَّالؿـبلَّلؾؿجفقلَّمـَّالػعؾَّ(أتك)َّأيَّ( ُأتِ َل)َّ-
َّقِ
مل)َّ-
َّ(ر
ي
أ
َّ(رمك)
ؾ
َّالػع
ـ
َّم
ل
َّلؾؿجفق
ل
َّالؿـب
ؾ
الػع
َّ
qiylaʿ
َّ
َّ
ع
ؾ
ق
ُ
َ
بَّ fiʿlelَّ َّ -كحقَّ :تِـتـ ََّّ tintenالػعؾ َّالؿـبلَّلؾؿجفقلَّمـَّالػعؾَّ
(هنّد)َّأيَّ ُك ِّفدَّ،صِقردََّّ ṭíyredالػعؾَّالؿـبلَّلؾؿجفقلَّمـَّالػعؾَّ
(صردتَّ
َّوصقردك َّرادي ََّّ ṭorodk rediy
ص ِرد)،
(صرد) َّأي َّ( َُّ
ُ
ُ
سارقًا)َّ :صقِرد َّرادي ََّّ ṭíyred rediأي َّ( ُص ِرد َّسارق)ِ َّ -شقؼحَّ
ُ
أيَّ(خ ِرج)َّ،
َّ šiyqeḥالػعؾَّالؿـبلَّلؾؿجفقلَّمـَّالػعؾَّ(خرج) َّ
َ
وشا َقح َّفدهنـ َّمـ َّصقربفِ .ط ِربو šaqaḥ fadanhan men
 ṭírbeh\ṭerebehمـ َّصقربفَّ .صِ ِربف َّ(خرج َّفدهنـ َّمـ َّالغار)َّ،
خ ِر َجَّمـَّ
وش َّقِ َؼحَّمـَّصقربفََّّ ُ (َّšíyqeḥ men ṭírbeh\ṭerebeh
الغار)َّ -بـِـ ّقر ََّّ bíyyarالػعؾ َّالؿـبل َّلؾؿجفقل َّمـ َّالػعؾَّ
198

الفضن الطابع :الفعن ٔوؿتكاتْ

(استطؾع)أي َّ( ُأس ُتطؾِع)َّ ،و َّبا ُيرك َّطاسؿ ََّّ boyork ʿɘsamأيَّ

(استطؾعت َّمـَّطاسؿ)َّو(طاسؿ)َّطبارة َّطـَّقؾعةَّأوَّشلءَّيتخذَّ
ُ
ويبـكَّمـَّإحجارَّلًلستطًلعَّمـَّالحققاكاتَّ-
(فِقرد)ََّّ firɘdالػعؾَّالؿـبلَّلؾؿجفقلَّمـَّالػعؾَّ(فر) َّأيَّ
جَّ َّ fiʿɘlََّّ -
( ُفر)َّ-
دِ َّ fiʿelََّّ -د ِ
ءَّبطِقربفََّّ dími bṭirbehالػعؾَّالؿـبلَّلؾؿجفقلَّمـَّ
يؿ َّ
ِ
قؿَّيفَّالؽفػ)-
الػعؾَّ(كام)أيَّ(ك َ
هََّّ fuʿolََّّ -ۺـ ُقم َََّّّ ṧuwmالػعؾَّالؿـبلَّلؾؿجفقلَّمـَّالػعؾَّ(باع)َّ
قع)َّ،وهذاَّآستخدامَّيفَّالؿـاصؼَّالغربقةَّ
أيَّ(بِ َ
و fīʿalَّ َّ -كحقَّ :ۺيؿ َّ ṧíyamالػعؾ َّالؿـبل َّلؾؿجفقل َّمـ َّالػعؾَّ
(باع)أيَّ(بقع)َّ َّ،وهذاَّآستخدامَّيفَّالؿـاصؼَّالشرققةََّّ،وَّۺامَّ
سقعد َّۺٓه َّأرهقن ََّّ ṧuwm siʿīd ṧlɘh ʾorhonأي َّ(باعَّ
ۺِيؿ َّۺلف َّأرهقى ،ṧuwom
سعقد َّثًلث َّأغـام)َّ ،وۺَّ ِّوم َّأو َّ َّ
َّ ṧlɘh ʾorhonو َّۺيؿ َّۺلف َّ ُأرهقن َّ ṧíyam ṧlɘh
(-َّ ʾorhonبقعت َّثًلث َّأغـام)َّ ،دمء َّمؽشؿ َّبؼاطر َّ deme
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َّد ِ
(َّ mekšam bqaʿarكام َّالقلد َّيف َّالبقت)ِ ،
يؿل َّبؼاطر(كِقؿ َّيفَّ
البقت)َّ-

غازغاً :ىغٍاز الفعن املاض٘ ىىل الطَّىائط:
تستخدم َّالسؼطرية َّالػعؾ َّمسـد ًا َّإلك َّآسؿ َّالظاهر َّومسـد ًا َّإلكَّ
ضؿائرَّالرفعَّوالـصبَّالظاهرةَّوالؿسترتةَّ،وَّٓتتغقرَّحركةَّآخرَّالػعؾَّبؿاَّ
ُيسـدُ َّإلقفَّمـَّحقثَّالحركاتَّاإلطرابقةَّ،كؿاَّكجدَّيفَّالعربقةَّالػصحكَّكحقَّ:
صرد َّوصرد ُتَّ ،ولؽـ َّيف َّالسؼطرية َّ ُصرد َّو ُصردكَّ ،و ُصرد ِ
َّسقعد َّأرهقن َّأيَّ
ُ ْ
ُ ْ ُ ْ
َ َ ْ
َّإغـام)َّ،فالدالَّساكـَّقبؾَّاإلسـادَّوبعدَّاإلسـادََّّ-وسـتحدثَّ
(صردَّسعقدُ
َ
طـَّالػعؾَّمسـد ًاَّإلكَّالضؿائرَّ-
ؾَّرفع:
َّ-7إسـادَّالػعؾَّالؿاضلَّإلكَّالضؿائرَّيفَّمح َِّ
أَّ -ضؿقر َّالؿتؽ َِّّؾؿَّ :تستخدم َّالؿحؽقة َّ(الؽاف) َّضؿقر ًا َّلؾؿتؽ َّّؾؿَّ
ٓ َّمـَّالتاءَّمعَّ
الؿذكَّرَّأوَّالؿمكثَّ ،والؿحؽقة َّتتػؼ َّيفَّاستعؿالَّالؽافَّبد ًَّ
الؿحؽقات َّالقؿـقة َّالؼديؿة َّوبعض َّالؾغات َّالسامقة َّالتل َّتستحدم َّالؽافَّ
ذهبت) َّيف َّالؿحؽقة َّصاهر(ذهب)َّ،
ًلً(َّ ،َّ )7فؿثًل(َّ :ذهب ََّّ ُ َّ ,
ضؿقر ًا َّمتص َّ
َّأيضاَّ:
صاهرك
َّ(ذهبت)َّ،ومـَّإمثؾة ً
ُ

(ََّّ)7الؿدخؾَّإلكَّطؾؿَّالؾغةَّ،رمضانَّطبدَّالتقابَّ،ص-412
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(ذهبت َّإلك َّبقتل)َّ،
صاهرك َّدا َّدقاطر ََّّ ṭahark da dqaʿar
ُ

)َّ،ر ُحضُ َّ -رحضؽَّ roḥoḍk-
رعَّ -راطؽَّ(َّ rѐʿe-reʿakرطكَّ -
ُ
رطقت ُ
غسؾت)َّ ،وطـد َّاتصال َّضؿقر َّالرفع َّبالػعؾ َّالؿاضلَّ
(َّ -róḥoḍغسؾَّ -
ُ
فؾقسَّهـاكَّأيَّطًلمةَّأوَّإشارةَّتابثةَّتؿ ّقزَّضؿقرَّالؿتؽؾؿَّأوَّالؿخاصبَّ،إَّٓ
ّ
أن َّهـاكَّبعضَّالؾقاحؼَّالتلَّتبقـَّالؿتؽؾؿَّمـَّالؿخاصبَّكؼقلـاَّ :صاهركََّّ
أيَّ(ذهبت َّإلكَّطؿؾل)َّ -صاهركَّدتَّدَّكافعَّ
دكافعََّّ ṭahark da dnafaʿ
ُ
و(ذهبت َّإلك َّطؿؾِ َؽ)َّ ،فالؼريـة َّ(دا) َّمعـاهاَّ
َّ َّ ṭàhark dat dnàfaʿ
َ
الؿؾؽقةَّ،الؿتؽؾؿَّأيَّطؿؾلَّ،والؼريـةَّ(دت)َّمعـاهاَّالؿؾؽقةَّ،الؿخاصبَّأيَّ
ؽَّ ،ففـا َّ ُيؿ ّق ُز َّمعـك َّ(داَّ ،ودت) َّمقرفقؿان َّيدٓن َّطؾك َّالؿؾؽقةَّ،
طؿؾِ َ َّ
ٍ
أماَّالسابؼةَّ(د)َّففلَّتليتَّلؿعان َّمـفاَّالجرَّ(إلك)َّ،
ومققعفؿاَّهقَّاإلضافةَّ -
ذهبت َّإلكَّطؿؾؽ)َّ ،فػلَّ
صاهركَّدتَّدَّكافعََّّ ṭàhark dat d-nàfaʿأيَّ( َ
ققلـاَّ :دتَّدكافعَّ(فالسابؼةَّدتَّتدلَّطؾكَّتاءَّالؿتؽؾؿَّوالدال َّحرفَّجر)َّ،
(ذهبت َّمـ َّالبقت)َّ ،وجادحؽَّ
كؿا َّتػقد َّال َّالعفديةَّ ،و َّصاهرك َّمـ َّقاطر َّ
ُ
جئت َّإلك َّالبقت) َّصاهرَّ :فعؾ َّماضل(َّ ،ك)َّ
دقاطر َُّ (َّ gadaḥk daqɘʿar
(ذهبت َّإلكَّ
ضؿقرَّمتؽؾؿَّفاطؾَّ،وصاهر َّكَّداَّدكافعََّّ ṭahark da dnafaʿ
ُ
طؿؾل)ََّّ-
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بَّ-ضؿقرَّالؿخاصبَّ:تستعؿؾَّالؿحؽقةَّالؽافَّطـدَّإسـادَّالػعؾَّإلكَّ
ذهبتَّ -صاهركَّ
ضؿقر َّالؿخاصب َّالؿذكر َّبدٓ َّمـ َّالتاء َّيف َّالؾغة َّالعربقة َّ( َ َّ
َّطرفـاَّأ ّكفَّلؾؿخاصبَّ
َّ،)ṭaharkفالؽافَّهـاَّضؿقرََّّرفعَّلؾؿخاصبَّ،والذى َّّ
السابؼةَّ(دت)َّ ،فعـدماَّتليتَّهذهَّالسابؼةَّبعدَّالؽافَّ-ضؿقرَّ-فالؽافَّيؽقنَّ
لؾؿخاصبَّ ،وطـدما َّتليت َّالًلحؼة َّ(دا) َّبعد َّالػعؾ َّكعرف ّ
َّأن َّالضؿقرَّ
لؾؿتؽؾؿَّ،وطـدماَّيليتَّبعدَّالػعؾَّجارَّومجرورَّ،وإذاَّلؿَّكجدَّهذهَّالؾقاحؼَّ،
ّ
فننَّالسقاقَّهقَّالؿػسرَّحقـئذَّ،كحقَّ:
َّغسؾت)َّ ،ۺابعـؽ ََّّ ṧɘbakأيَّ
َّ(غسؾت،
َ َّ
ُر ُحضؽ ََّّ roḥoḍkأي
ُ
َّسؿعت)َّ ،صاهر َّكَّ
َّ(سؿعت،
َ َّ
شبعت)َّ ،إﱝمعؽ ََّّ ʾimaʿkأي
(شبعتَّ ،
َ َّ
ُ
ُ
َّأوَّقطبت)َّ،
َ َّ
قطعت
َّ،ذهبت)َّ،ققصقبؽََّّ qotobkأيَّ(
َ َّ
أيَّ(ذهبت
َّ ţahark
َ
ُ
َّجعت)َّ ،وهؽذاَّ ،فالذي َّيبقـ َّما َّإذا َّكانَّ
َّ(جعت،
صاصعؽ ََّّ ṣaţaʿkأي
ُ
َ
الضؿقرَّلؾؿتؽؾؿَّأمَّلؾؿخاصبَّهقَّالسابؼةَّ(داَّ،دت)َّ-
جَّ-ضؿقرَّالؿخاصبةَّ:تستعؿؾَّالسؼطريةَّطـدَّإسـادهاَّالػعؾَّإلكَّضؿقرَّ
الؿخاصبةَّشقـًاَّبد ً
َّٓمـَّالتاءَّالؿؽسقرةَّيفَّالعربقةَّمثؾَّ:صاهرشََّّṭaharšأيَّ
ِ
ِ
َّ(جئتَّمـَّالبقت)َّ،
(ذهبت)َّ،جادحشَّمـَّقاطرََّّgɘdaḥš man qɘʿarأي
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ِ
أيَّ(غسؾت)َّ،ويفَّبعضَّ
قت)ُ َّ َّ،ر ُحضشََّّ roḥoḍš
صالشََّّ ṣelešأيَّ(ص ِّؾ ِ َّ
الؿحؽقاتَّالعربقةَّ( ُروحض)َّبؿعـكَّغسؾَّ-
دَّ -ضؿقر َّالغائبَّ :طـد َّإسـاد َّالؿحؽقة َّالػعؾ َّالؿاضل َّإلك َّضؿقرَّ
الغائبَّ،فننََّّالضؿقرَّيؽقنَّمسترتًَّاَّ،وهلَّتتػؼَّيفَّذلؽَّمعَّالؾغةَّالعربقةَّ،وإنَّ
كانَّالػعؾَّفقفاَّيـتفلَّبحركةَّقصقرةَّ ،إ ّ
ٓ َّأنَّ َّالؿحؽقة َّدائؿًا َّماَّ ُت َس ِّؽ ُـ َّآخرَّ
الؽؾؿاتَّ ،والؿحؽقات َّالقؿـقة َّالؼديؿة َّكالسبئقة َّوالؿعقـقة َّالؾتقـ َّٓ َّتظفرَّ
طؾقفؿاَّالحركاتَّإ ّ
ٓ َّالصقامت َّ(َّ،)7وشققعَّسؽقنَّأواخرَّالؽؾؿاتَّضاهرةَّ
يفَّالؾغاتَّالسامقةَّالشؿالقةَّ(َّ،َّ)7ومـَّإمثؾةَّيفَّالسؼطريةََّّ:صاهرََّّأيَّذهبَّ،
وحقضَّأيَّغسؾَّ،صقردَّأيَّصردَّ،جادحَّأيَّ(جاء)َّ،
كَّ،ر
ُ
صﱝللَّأيَّصؾ ُ
ُص ُققمََّّṣoyomأيَّ(صام)َّ،إكدقََّّʾendeqأيَّ(أططك)َّ-
هـَّ-ضؿقرَّالغائبةَّ:تستعؿؾَّالؿحؽقةَّطـدَّإسـادهاَّالػعؾَّالؿاضلَّلضؿقرَّ
الغائبةَّضؿقر ًا َّمسترت ًاَّ،بقدَّأكّفاَّتؾحؼَّالػعؾَّطًلمةَّتدلَّطؾكَّأنَّالػاطؾَّضؿقرَّ
لؾغائبةَّ ،وهذهَّالعًلمةَّهلَّالفاءَّ،باستخدامَّمتقافؼَّمعَّالعربقةَّ،وتؾحؼَّالػعؾَّ

(ََّّ)7الؿدخؾَّإلكَّطؾؿَّالؾغةَّ،رمضانَّطبدَّالتقابَّ،ص-491-491
(ََّّ)7الؿدخؾَّإلكَّطؾؿَّالؾغةَّ،رمضانَّطبدَّالتقابَّ،صَّ491
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الؿاضلَّالؿسـدَّإلكَّضؿقرَّالؿمكثَّالغائبةَّتاءَّالتلكقثَّالساكـةَّ،تؿامَّكالحبشقةَّ
وأرامقةَّ()4؛ََّّومـَّإمثؾةَّ:
صاهرَََّّّṭeharأي(َّ:ذهب)َّ-صفارهََّّṭeharehأيَّ(ذهبت)َّ،ويليتََّّهذاَّ
َّجق ُد ُحف ََّّ godoḥohأي َّجاءتَّ.
الػعؾ َّبؿعـك َّ(اكطؾؼ) َّبحسب َّالسقاقُ -
والؿذكرَّجادحَّ(بدونَّهاء)َُّ gɘdaḥ
َّ،شق ُق ُحفََّّ šoqoḥohأيَّ(خرجت)َّ،
صﱝلقفََّّṣelyhأيَّص ّؾتَّ-
َّضؿقرَّالؿتؽؾؿقـَّ:طـدماَّتسـدَّالسؼطرية َّالػعؾَّالؿاضلَّإلكَّضؿقرَّو
َ
الؿتؽؾؿقـَّكجدَّأنَّالػعؾَّلؿَّيتلثرَّ ،بؾَّيتصؾَّبفَّضؿقرَّ(كل)َّلؾدٓلةَّطؾكَّأنَّ
الػاطؾ َّاثـان؛ َّومـ َّإمثؾةَّ :صاهر َّكل ََّّ ṭeharkiأي َّ(ذهبـا)َّ ،و َّشؼح َّْاكِلَّ
قردكلَّ
َّ šaqaḥkiأي َّ(خرجـا)َّ ،وجداحؽل ََّّ gɘdaḥkiأي َّ(جئـا)ُ َّ ،ص ُ
َّṭorodkiأيَّ(صردكا)َّ،صاصعؽلََّّṣɘṭaʿkiأيَّ(جعـا)َّ-
زَّ-ضؿقرَّالؿخاص َبقـَّ:طـدَّإسـادَّالؿحؽقة َّالػعؾَّالؿاضلَّإلكَّضؿقرَّ
الؿخاصبقـ َّتستعؿؾ َّالضؿقر َّ(كل) َّبد ً
ٓ َّمـ َّاستعؿال َّالؾغة َّالعربقة َّ(تؿا)َّ
مثؾَّ:صاهرَّكلََّّṭɘharkiأيَّ(ذهبتؿا)َّ،راطؽلََّّrɘʿakiأيَّ(رطقتؿا)َّ-

(ََّّ)4كػسفَّ،ص-417-410
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حَّ -ضؿقر َّالغائ َب ْقـَّ :طـد َّإسـاد َّالسؼطرية َّالػعؾ َّالؿاضل َّإلك َّضؿقرَّ
الغائبقـَّ ،فن َّّكفا َّتؾحؼ َّالػعؾ َّهاءَّ ،مع َّإمالة َّالحرف َّإخقر َّأو َّياء َّيف َّآخرَّ
الػعؾَّكؼقلـاَّ:صفارهََّّṭɘharehأيَّ(ذهبا)َّ،راطقفََّّreʿayhأيَّ(رطقا)َّ-
َّضؿقرَّالؿتؽؾؿـقـَّ:طـدَّاسـادَّالؿحؽقة َّالػعؾَّالؿاضلَّإلكَّضؿقرََِّّ
ط
الؿتؽؾؿقـَّتؾحؼَّالػعؾَّكقنَّ،وهلَّتتػؼَّمعَّالعربقةَّالػصحكَّوالؾغةَّالعربقةَّ
الجـقبقةَّالؼديؿةَّوبعضَّالؿحؽقاتَّالعربقةَّالؿحؽقةَّالققمَّ،وبعضَّالؾغاتَّ
السامقةَّيفَّذلؽَّ،كحقَّ:
َّجدحـ ََّّ gɘdaḥanأي َّ(جئـا)َّ :صفار َّنَّ
ََّ
راطان ََّّ reʿɘnأي َّ(رطقـا)،
قردنَّ
َّ ṭɘhɘrenأي َّ(ذهبـا)َّ ،شؼاحـ ََّّ šaqɘḥanأي َّ(خرجـا)ُ َّ ،ص ُ
َّ ṭorodonأيَّ(صردكا)َّ،ص ْطعـََّّ ṣaṭʿanأيَّ(جعـا)َّ،صفارَّنَّدحـَّدحؾػَّ
(َّ ṭeharen dḥan dḥolfذهبـاَّإلكَّمؽاكـا)َّ،فــَّ(صاهر)َّ:فعؾَّماض(َّ،ن)َّ:
ضؿقر َّالؿتؽؾؿقـَّ ،أج َّاِن َّسقعد َّ(َّ ʾəgen siʿīdضربـا َّسعقد) َّأجءَّ :فعؾَّ
ماضلَّ،نَّ:ضؿقرَّمتؽؾؿقـَّفاطؾَّ-
يَّ-ضؿقرَّالؿخاصبِقـَّ:طـدَّإسـاد َّالسؼطرية َّالػعؾَّالؿاضلَّإلكَّضؿقرَّ
الؿخاصبقـَّ ،يؾحؼ َّالػعؾ َّالؿاضل َّالضؿقر َّ(كـ)َّ ،فالؽاف َّضؿقر َّالخطابَّ،
والـقن َّضؿقر َّالجؿعَّ ،كحقَّ :جادحؽـ َّأي َّ(جئتؿ)َّ ،راطاكـ ََّّ reʿɘkenأيَّ
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(رطقتؿ)َّ ،جادحؽـ ََّّ gɘdaḥkenأي َّ(جئتؿ)َّ َّ :صاهر َّكـ ََّّ ṭeharkenأيَّ
أيَّ(خرجتؿ)َّ،صقردكـََّّ ṭorodkenأيَّ
(ذهبتؿ)َّ،شؼاحؽـََّّ šaqəḥəken
ُ
(صردتؿ)َّ ،صاصعؽـ ََّّ ṣɘṭaʿkenأي ِ
َّ(جعتؿ)َّ ،صاهر َّكـ َّتـ َّدحؾػَّ
(َّ ṭeharken tɘn dḥolfذهبتؿ َّ َّإلك َّمؽاكؽؿ)َّ ،فـ َّ(صاهر)َّ :فعؾ َّماضَّ،
(كـ)َّ :ضؿقر َّلؾؿخاصبقـ،آجاكـ َّسقعد َّ(َّ ʾegeken siʿīdضربؽؿ َّسعقد)َّ
أجءَّ:فعؾَّماضَّ-
كَّ-ضؿقرَّالغائبقـَّ:طـدَّإسـادَّالػعؾَّالؿاضلَّيفَّالؿحؽقةَّ،مقضقعَّ
الدراسةَّ،إلكَّضؿقرَّالغائبقـَّ ،فنكفََّّٓيؾحؼَّالػعؾَّأيَّضؿقرَّ ،ويفَّالغالبَّ
تؽسر َّفاء َّالػعؾ َّأو َّتؿال َّإلك َّالؽسرَّ ،وهؽذا َّما َّقبؾ َّأخرَّ ،مثؾَّ :صاهرََّّ
َّجق ُدح ََّّ godoḥأي َّ(جاءوا)َّ ،راع ََّّ reʿɘkenأيَّ
َّ ţehərأي َّ(ذهبقا)ُ ،
(رطقا)َّ،شاقِحََّّšaqeḥأيَّ(خرجقا)َّ،صاَّ ِردََّّṭorodkenأيَّ(صردوا)َّ-
لَّ-ضؿقرَّالغائباتَّ:طـدَّإسـادَّالػعؾ َّالؿاضلَّيفَّالؿحؽقَّة َّإلكَّضؿقرَّ
الغائباتََّّٓتؾحؼَّالػعؾَّالؿاضلَّأيَّطًلمةَّ ،بؾَّإكــفَّيتػؼَّمعَّصقغةَّالػعؾَّ
َّ(ذهبـ)َّ ،جادحَّ
الؿاضل َّالذي َّفاطؾف َّمػرد َّمذكَّرَّ ،كحقَّ :صاهر ََّّ ţaharأي
َ
َّ(جئـ) َّحقث َّتػتح َّفاء َّالػعؾ َّغالبًا َّيف َّحالة َّإسـاده َّلؾؿػردَّ
َّ gɘdaḥأي
َ
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الؿذكَّرَّ ،ويفَّحالةَّإسـادهَّإلكَّضؿقرَّالغائباتَّ ،خًلفًاَّطـَّحال َّإسـادهَّإلكَّ
ضؿقرَّالؿذكَّرالغائبقـَّ،حقثَّ َُّتؽسرَّفاءَّالػعؾَّ-
َّمحؾَّكصبَّ:
َّ-4إسـادَّالػعؾَّالؿاضلَّإلكَّالضَّؿائرَّيف ّ َّ
تستعؿؾ َّالسؼطرية َّالشقـ َّضؿقر ًا َّلؾـصب َّمؼابؾ َّ(ف)َّ ،وسقـًا َّمؼابؾَّ
(ها)؛ َّوما َّطدا َّهذيـ َّالضؿقريـ ّ
َّفنن َّالؿحؽقة َّالؿدروسة َّتستعؿؾ َّالؽافَّ
مثؾ َّالعربقة َّالػصحكَّ ،ويليت َّيف َّهناية َّالػعؾ َّمـػصًلً َّطـ َّالػعؾ َّومسبققًاَّ
بالتاءَّ،كحقُ َّ:ص ُردكَّتاكََّّ ţorodk takبؿعـكَّصرد ُتؽَّ،وطؾكَّالؼارىَّالـظرَّ
يف َّفصؾ َّالضؿائر َّ(ضؿائر َّالـصب)ُ َّ -ص ُردك َّتاك َُّ َّ :ţorodk takص ُردَّ
(ت)َّ،ضؿقرَّرفعَّمتؽؾؿَّ،تاكََّّ:takضؿقرَّكصبَّ(ك)َّ-
َّ:ţorodفعؾ،ك ُ :k
أَّ-معَّضؿقرَّالغائبَّ :طـدَّإ سـادَّالػعؾَّإلكَّضؿقرَّالغائبَّ ،فغالبًاَّماَّ
تؿال َّحركة َّالحرف َّالذي َّقبؾ َّأخر َّكحقِ :
َّأجَّاش ََّّ ʾegēšبؿعـكَّ
َّأغر قِ
ِ
ِ
ش.أطر قِشَّ
(ضربف)َّ ،صردِش ََّّ ṭeredešبؿعـك َّ(صرده)،
(َّ ʾaġreqeš/ʾaʿreqešأغرقف)َّ ،ركاكُف َّلبقؾف ََّّrekanoh lbileh
(صبختَّ
ـت َّطؾك َّشكء)َّ ،قادره َّتضقؿقه ََّّ qedareh toḍimoh
ْ
(رك ْ
طشاء)َّ-
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ِ
(ذهبت)ََّّ،
َّوالؿتؽؾؿقـَّ :كحقَّ :صاهر َّك ََّّ ṭɘhark
بَّ -مع َّالؿتؽؾؿ
ُ

(جئت)َّ -وجدحـَّ
صفار َّن َّ(َّ ṭɘhɘrnذهبـا(َّ ،وجادحؽ ََّّ gadaḥk
ُ
(كامت)ِ َّ -
(َّ gadḥanجئـا)ِ َّ -َّ -
ديؿـ َّ(َّ dimikenكؿـا)َّ،
ديؿؽ ََّّ dimik
ُ
قؾت)ُ َّ -ط ُؿقرن َّ(َّ umurkenʿقؾـا)َّ ،ۺومؽ ََّّṧumk
ؿقك َّ ُ ) uʿumk
ُط ُ
(أكؾت)َّ -قتقـِـَّ
(بعت)َّ -ۺا ُمقن َّ(َّ ṧŏmunبعـا)َّ ،قتقـِؽ ََّّ qatinik
ُ
ُ
(سؼطت)َّ -إ ْك ُتقفـ ََّّʾontofn
(َّ qatininأكؾـا)َّ ،إ ْك ُتقفؽ ََّّ ʾontofk
ُ
(سؼطـا)ِ َّ،
(كاديت)َّ،طتقريـَّ(َّʿetirinكاديـا)َّ-
طتقركََّّʿetirik
ُ
جدولَّإسـادَّالػعؾَّالؿاضلَّإلكَّضؿقرَّالؿتؽ َّّؾؿَّوالؿخاصبَّ َّ
(لؾؿذكَّرَّوالؿمكَّث)َّيفَّحالَّاإلفرادَّوالتثـقةَّوالجؿعَّ
الػعؾَّالؿاضلَّقبؾَّاإلسـاد

إسـادَّالػعؾَّالؿاضلَّمعَّالضؿقرَّ
َّ(حؾبت)
ُح ُؾبؽََََََّّّّّّḥolobkأي
ُ
ُح ُؾبؽلََََََّّّّّّḥolobkiأيَّ(حؾبـا)

َّ(حؾب)
ُحـ ُؾـبََََّّّّḥolobأي
َ

َّ ُح ُؾ ُبـََََََّّّّّّḥolobonأيَّ(حؾبـا)
َّ(حؾبت)
ُح ُؾبؽََََََّّّّّّḥolobkأي
َ
ِ
َّ(حؾبت)
ُح ُؾبشَََََّّّّّḥolobšأي
ُح ُؾبؽـََََََّّّّّّḥolobkenأيَّ(حؾب ُتؿ)

ُص ُردََََّّّّṭorodأيَّ(صرد)

َّ(صردت)
ُص ُردكََََََّّّّّّṭorodkأي
ُ
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الػعؾَّالؿاضلَّقبؾَّاإلسـاد

إسـادَّالػعؾَّالؿاضلَّمعَّالضؿقرَّ
ُص ُردكلََََََّّّّّّṭorodkiأيَّ(صردكا)
ُص ُر ُدنََََََّّّّّّṭorodonأيَّ(صردكا)
َّ(صردت)
ُص ُردكََََََّّّّّّṭorodkأي
َ
ِ
َّ(صردت)
ُص ُردشَََََّّّّّṭorodšأي
ُص ُردكـََََََّّّّّّṭorodkenأيَّ(صرد ُتؿ)
َّ(غسؾت)
ُر ُحضؽََََََّّّّّّroḥoḍkأي
ُ
ُر ُحضؽلََََََّّّّّّroḥoḍkiأيَّ(غسؾـا)ََّّ

ُر ُحضََََّّّّroḥoḍأيَّ(غسؾ)

ُر ُح ُضـََََََّّّّّّroḥoḍonأيَّ(غسؾـا)
َّ(غسؾت)
ُر ُحضؽََََََّّّّّّroḥoḍkأي
َ
ِ
َّ(غسؾت)
ُر ُحضشََََََّّّّّّroḥoḍšأي
ُر ُحضؽـََََََّّّّّّroḥoḍkenأيَّ(غسؾ ُتؿ)
َّ(كؿت)
َِّدمِقؽََََََّّّّّّdimikأي
ُ

ِدمءََّّdemeʾأيَّ(كام)

ِدمِ ْقؽلََََََّّّّّّdimikiأيَّ(كؿـا)
ِد ِ
يؿقـََََََّّّّّّdiminأيَّ( ُك ْؿ َـ)
َّ(كؿت)
َِّدي ِؿقؽََََََّّّّّّdimikأي
َ

ِ
َّ(كؿت)
َِّدي ِؿقشََََََّّّّّّdimišأي
ِد ِ
يؿقؽـََََََّّّّّّdimikenأيَّ(كؿ ُتؿ)
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الػعؾَّالؿاضلَّقبؾَّاإلسـاد

إسـادَّالػعؾَّالؿاضلَّمعَّالضؿقرَّ
َّ(جعت)
صاصعؽََََََََََََّّّّّّّّّّّّṣɘṭaʿkأي
ُ
صاصعؽلََََََََّّّّّّّّṣɘṭaʿkiأيَّ(جعـا)

صاصعََََّّّّṣɘṭaʿأيَّ(جاع)

َص ْط َعـََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّṣaṭʿanأيَّ(جعـا)
َّ(جعت)
صاصعؽََََََََََََّّّّّّّّّّّّṣɘṭaʿkأي
َ
ِ
َّ(جعت)
صاصعشََََََََََََّّّّّّّّّّّّṣɘṭaʿšأي
صاصعؽـَََََّّّّّṣɘṭaʿkenأيَّ(جع ُتؿ)

جدولَّٓتصالَّالػعؾَّ(حؾب)؛َّمعَّضؿقرَّالؿتؽ ِّؾؿَّوالؿخاصبَّ(لؾؿذكَّرَّ
والؿمكَّث)َّيفَّحالَّاإلفرادَّوالتثـقةَّوالجؿع
الـػـعـــــــؾ

اتصالَّالػعـؾَّبالضؿقر

ُحــ ُؾـبََََّّّّḥolob

(حؾبت)
ُحــ ُؾـبـــــؽََََََََّّّّّّّّḥolobkأيَّ
َ
ِ
َّ(حؾبت)
ُحــ ُؾــبـــشَََََََََّّّّّّّّّḥolobšأي

أيَّ(حؾب)

ُح ُؾبؽلََََََََّّّّّّّّḥolobkiأيَّ(حؾبتؿا)
ُح ُؾبؽـََََََّّّّّّḥolobkenأيَّ(حؾب ُتؿ)
َّ
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جدولَّالضَّؿقرَّالؿسترتَّيفَّالػعؾَّ(حؾب)َّ َّ،
لؾؿذكَّرَّوالؿمكَّثَّيفَّحالَّاإلفرادَّوالتثـقةَّوالجؿعَّ
اتصالَّالػعؾَّبالضَّؿقر

الػعؾَّالؿاضل

َّ(حؾب)
ُحـــ ُؾــــــــبََََََََّّّّّّّّḥolobأي
َ
َّ(حؾبت)
ِحؾبفََََّّّّḥelɘbehأي
ْ
ُحـ ُؾـبََََّّّّḥolobأيَّ(حؾب)

حؾبفَََََّّّّّḥelɘbekأيَّ(حؾبا)
حؾبََََََََّّّّّّّّḥilebأيَّ(حؾبقا)
ُحــ ُؾـــــــــبََََّّّّḥolobأيَّ(حؾبـ)

َّ
غابعاً :تضطٖف الفعن املاض٘ وع العسز (وفطز -وجٍَّ -ٜمجع):
َّ(كتبت)َّ ،ك ُتبؽلَّ
مع َّالؿتؽؾؿ َّأو َّالؿتؽؾؿة َّكحقَّ :ك ُتبؽ ََّّ ktobkأي
ُ
َّ ktobkiأي َّ(كتبـا)َّ ،ك ُتقبـ ََّّ ktobonأي َّ(كتبـا)َّ ،و َّصق ُردك ََّّṭorodk
َّوصردن َّ(َّ ṭorodonصردكا)َّ،
ُ
َّصقردكل َّ(َّ ṭorodkiصردكا)ُ ،
(صردت)َّ ،و ُ
َرازحؽ َّ(َّ rezaḥkتعبت)ََّ ،رازحؽل َّ(َّ rezaḥkiتعبـا)َّ ،رﱝزحـَّ
(َّrazḥanتعبـا)ُ ،
َّ(مرضت)َّ-
َّوشدُ وكؽََّّšodonkأي
ُ
َّ(كتبت)َّ ،ك ُتبؽل ََّّ ktobkiأيَّ
مع َّالؿخاصبَّ :ك ُتبؽ ََّّ ktobkأي
َ
(صردت)َّ،
صردك ََّّ ṭorodk
َ
(كتبتؿا)َّ ،كتُبؽقن ََّّ ktobkenأي َّ(كتبتؿ)ُ َّ ،
200

الفضن الطابع :الفعن ٔوؿتكاتْ

صقردكـ َّ(َّ ṭorodkenصردكا)َّ ،رازحؽَّ
صق ُردكل َّ(َّ ṭorodkiصردتؿا)ُ َّ ،
(تعبت)َّ ،رازحؽل َّ(َّ rezaḥkiتعبتؿا)َّ ،رازحؽـ ََّّrazaḥken
َّ rezaḥk
َ
(تعبتؿ)َّ-
ِ
َّ(كتبت)َّ ،ك ُتبؽل ََّّ ktobkiأيَّ
مع َّالؿخاصبةَّ :ك ُتبش ََّّ ktobšأي
ِ
(صردت)َّ،
َّصقردش ََّّ ṭorodkš
(كتبتؿا)َّ ،ك ُتبؽـ ََّّ ktobkenأي
ّ
َّ(كتبتـ)ُ ،
(صردتـ)َّ،رﱝزحشَّ
َّصقردكـََّّṭorodken
ّ
صقردكلَّ(َّṭorodkiصردتؿا)ُ ،
ُ
ِ
(تعبت)َّ ،رازحؽل َّ(َّ rezaḥkiتعبتؿا)َّ ،رازحؽـ ََّّrezaḥken
َّ rezaḥš
(تعبتـ)َّ-
ّ
معَّالغائبَّ :ك ُتبََّّktobأيَّ(كتب)َّ،ك ُتقبفََّّktɘbohأيَّ(كتبا)َّ،ك ُتبَّ
َّ ktebأي َّ(كتبقا)ُ َّ ،ص ُرد َّ(َّ ṭorodصرد)َّ ،صرا ِده َّ(َّ ṭarɘdahصردا)َّ ،صا ِردَّ
وزحَّ
َّرزحف َّ(َّ rezoḥohتعبا) َُّر ُ
(َّ ṭeredصردوا)َّ ،رازح َّ(َّ razaḥتعب) ُ
ِ
قحػََّّqoḥofأيَّ(غرف)َّ-
(َّrozoḥتعبقا)َّشدنََّّšedenأيَّ(مرض)ُ َّ،ق ُ
َّ(مرضت)َ َّ ،ق ْح ُػف ََّّ qaḥfohأيَّ
مع َّالغائبةَ َّ :شد ُكف ََّّ šadenohأي
ْ
(غرفت)َ َّ ،ق ْح ُػف ََّّ qaḥfohأي َّ(غرفا)َ َّ ،ق َحاف ُتف ََّّ qaḥɘftohأي َّ(غرفتا)َّ،
ِ
قحػََّّqeḥefأيَّ(غرفقا)ُ َّ،ق ُحػََّّqoḥofأيَّ(غرفـ)َّ-
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َّ،جدُ ُحفََّّgodoḥoh
معَّالغائبةَّالؿػردَّ:صفاره َّ(َّ -ṭeharehذهبت)ُ -
(جاءت)ِ ،
َّدمف َّ (َّ demohكامت)َّ -طامره َّ(َّ ʿemɘrehقالت)َّ -ۺامفَّ
ِ
ضت)َّ ،و َِّش ِداكتفَّ
(َّ ṧamohباطت)َّ ،شدﱝكف ََّّ šadɘnahأي
َّ(مر ْ
َّ šedɘntohأي َّ(مرضتا) َّمع َّجؿع َّالؿذكر َُّشق ُدن ََّّ .šodonَّ .أيَّ
(مرضقا)َّومعَّجؿعَّالؿمكث َِّش ِدنََّّšedenأيَّ(مرضـ)َّ-
مع

َّالؿخاصب

َّوالؿتؽؾؿ

َّوالؿتؽؾؿة:

َّصاهركَّ

ذهبت ََّّ َّ -صاهر َّكل ََّّ -ṭɘharkiذهب ُتؿا ََّّ -صاهر َّكـَّ
ُ َّ -ṭɘhark
(جئت)َّ -جادحؽلََّّgadaḥki
َّ -ṭɘharkenذهب ُتؿَّ،وجادحؽََّّ gadaḥk
ُ
َّد ِ
ِ
يؿؽ ََّّdimik
(جئ ُتؿا)َّ -جادحؽـ َّ(َّ gadaḥkanجئ ُتؿ)،
يؿؽل َّ(َّ dimikiكؿ ُتؿا)ِ َّ -د ِ
(كامت)ِ َّ -د ِ
َّط ُؿؽَّ
يؿؽـ َّ(َّ dimikenكؿ ُتؿ)ُ ،
ُ
وط ُؿقكـ َّ
ؿقكل َّ(َّ ʿumukiقؾ ُتؿا)ُ َّ -
ُ َّ ʿumuk
(قؾت)ُ َّ -ط ُ
(بعت) ََّّ -ۺامؽل ََّّṧuwmki
(ʿumukenقؾ ُتؿ)َّ ،ۺومؽ َُّ َّ ṧuwmk
(بع ُتؿا)َّ-ۺومؽـَّ(َّṧuwmkenبع ُتؿ)َّ-
ِ
ذهبت ََّّ َّ -صاهر َّكلَّ
الؿخاصبةَّ :صاهرش ََّّ -ṭɘharš
(َّ -ṭɘharkiذهب ُتؿا)َّ -صاهركـ َّ(َّ -ṭɘharkenذهب ُت ّـ)َّ ،وجادحشَّ
ِ
(جئت)َّ -وجادحؽل َّ(َّ gadaḥkiجئ ُتؿا)َّ -وجادحؽـَّ
َّ gadaḥš
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(كامت)ِ َّ -د ِ
ِ
(َّ gadaḥkenجئ ُتـ)َّ ،ودِ ِ
يؿؽل ََّّdimiki
يؿش ََّّ dimiš
ّ
يؿؽـ َُّ (َّ dimikenكؿـ)َّ ،و َّ ُطؿقش َِّ َّ ʿumuš
(كامتا)ِ َّ -د ِ
(قؾت)ُ َّ -ط ُؿقكلَّ
ُ
ْ َ
(َّ ʿumukiقؾ ُتؿا)ُ َّ -ط ُؿقكـ َّ(َّ ʿumukanقؾ ُت ّـ)َّ ،و َّۺومش ََّّṧuwmš

ِ
(بعت)َّ-ۺومؽلَّ(َّṧuwmkiبع ُتؿا)َّ-ۺومؽـَّ(َّṧuwmkenبع ُت ّـ)َّ-
ثاوٍاً :األفعاه الٍَّاقض:ٛ
َّ ِإرمَََّّّ:ʾēremتعـلَّ(كان)َّ-ومـَّإمثؾةَّ:

ِإرمَّدوطفـَّمسؽقـَّ( ʾērem doʿhan mes ,lkkkinكانَّدوطفـَّ
َّأكت َّفؼقر ًا)ِ ،
مسؽقـًا)ِ ،
َّإرمَّ
َّإرم َّك َّهات َّفؼقر (َّ ʾēremk hat fqirكـت َ
حاكفَّأفءَّ(َّʾērem ḥanh ʾafʾكانَّهـاَّكاس)َّ،إ ِرمَّبراهـَّتؿفارَّ ʾērem
(َّ brehan temharكانَّيفَّراهـَّكخقؾ)َّ،إ ِرم َّطجفاتـَّزحراتَّ ʾērem
ِ
(كاكتَّالـساءَّساحرات)َّ،إرمَّأفءَّيؽؾءَّدحاهَّفقنءَّ
َّ ʿaghaten zaḥrat
(َّ ʾērem ʾafʾ ykeLe dḥah foneʾكان َّالـاس َّيسؽـقن َّهـا َّقديؿًا)َّ،
ِإرمَّكـَّتانَّققفقنَّ(َّʾēremken tan qehonكـتؿَّأكتؿَّصغار ًا)ِ ،
َّإرمََّّساكفَّ
َّهـَّأبؽار ًا)َّ-
متطقفاتـ ( ʾērem sɘn metaṭiyhatenكـ ّ
طساَََّّّ:ʿasɘمعـاهَّالرتجلَّوالتؿـلَّ(طسك)،كحقَّ:طساَّطجفاتـَّطؿقرَّ
الـساءَّطؿؾـ َّلـاَّ
هقـَّفطارَّ(َّ ʿasɘ ʿaghaten ʿomor hin fṭɘrطسك َّ
َ
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فطقرا)َّ ،طسا َّهات َّحارك َّ(َّ ʿasɘ hat ḥarkطسك َّأكت َّأحسـ)َّ ،طساَّ
سقعد َّيؼ ُػد ( ʿasɘ siʿīd yqefodطسك َّسعقد َّيـزل َّمـ َّالبادية)َّ ،طساَّ
فدهنـَّيبقطؾ (َّ ʿasɘ fdanhan yboʿolطسكَّفدهنـَّيتزوج)َّ ،طساَّاهللَّ
ُ
يـقدقَّهقـَّ(طسكَّاهللَّأنَّيعطقـاَّالؿطر)َّ،طساَّتؿفرَّرقاحـَّ(طسكَّالـخقؾَّ
تتؿركا)َّ ،طسا َّ ُأرهقن َّآل َّتطاهقرن َّ(لعؾ َّإغـام َّٓ َّتذهبـ)َّ ،طسا َّسانَّ
َّيلتقـ)َّ ،طسا َّيفقف َّيجدحـَّ
َّهـ
َ
تجدحـ َّ( ʿasɘ sɘn tagadḥanطسك ّ
( ʿasɘ yhih ygedḥenطسك َّهق َّيليت)َّ ،طسا َّتان َّتقرد َّ(طسك َّاكتؿَّ
تقردونَّالؿاء)َّ-
طادَََّّّ:ʿɘdمعـاهَّ(ماَّزال)َّ-
(مازلت َّبؿؽاكؽ)َّ،
طاك َّدات َّبحالػ َّʿɘk dat bḥolf\bḫolf
َ
وطادَّسقعدَّآلَّباطؾَّ(َّʿɘd siʿīd ʾol bɘʿlمازالَّسعقدَّلؿَّيتزوج)َّ،وطادَّ
َّحق ُلقبـَّ( ʿɘd ʾorhon ḥolobenمازالتَّإغـامَّتحؾب)َّ،وطادَّ
ُ
أرهقن ُ
ۺايببَّبعﱝدَّ( ʿɘd ṧeybob bʿedماَّزالَّالشقخَّحقا)َّ-
وكحقَّ :طاد َّشاك َّقاققفـ َّ(َّ ʿɘd šak qɘqiyhonألؽ َّاخقانَّ
آخرون)َّ ،والؿعـك َّهـا َّآستػفامَّ ،طاد َّشاكـ َّريفق ََّّʿɘd šakan reyho

204

الفضن الطابع :الفعن ٔوؿتكاتْ

(ماَّزالَّمعؽؿَّماء)َّ ،طادَّحؿدَّققفـ َّ(َّ ʿɘdḥemed qeyhanمازالَّأحؿدَّ
صغقر ًا)َّ-
كؿاَّتستعؿؾَّالؿحؽقةَّقدَّلؾصقرورةَّ،كحقَّ:بﱝرَّ(أيَّ:قد)َّ،كحقَّ:برَّ
محؿدَّطق ُقرَّ(أيَّ:قدَّصارَّمحؿدَّكبقر ًا)َّ،برَّساردَّطقراضَّ(قدَّفطؿَّالطؾل)َّ
(قدَّيشبفؽ)َّ،باكَّطققركَّ(قدَّصرتَّ
أيَّصارَّكبقر ًأَّ،برَّإزطؿَّ ،برَّۺريفاك َّ
ُ
َّالطقـَّصؾبًا)ََّّ-
كبقر ُا)َّ،برَّقاۺعَّصقـَّ(قدَّصار
ُ
أصبحََََّّّّ، ʾaṣbaḥإصبحََََّّّّ:ʾeṣbaḥبحثَّطـَّإغـامَّيفَّالصباحَّ-
إصباح َّ ُأيقج َّدكافع َّمحؾك ََّّʾeṣbaḥ ʾoyog dnafaʿ maḥLɘ
َّأرهقن َّ ʾeṣbaḥ
(أصبح َّالرجال َّطؾك َّالعؿؾ َّسريعًا)َّ ،وأصبح َّسقعد َّمـ ُ
َّ،وإصبحَّمؽشؿَّطق ُقرََّّmekšam ʿoqor ʾeṣbaḥ
siʿīd men ʾorhon
ُ
(أصبحَّالقلدُ َّكبقرًَّا)َّ،واصبحَّسقعدَّطاضَّ(أصبحَّسعقدَّققيًا)َّ-
َّ
مادمَََّّّ:madam
قطـَّمادمَّآلَّ-حالؽَّهايفَّ siʿīd yṭoʿon madam
كحقَّ:سقعدَّي ُط ُ
(َّ ʾol ḥɘlik\ḫɘlik hayhسعقد َّيرحؾ َّمادام َّلؿ َّتبح ُف َّأو َّلؿ َّتلذنَّ
لف)-تحارف.تخارف َّمادم َّدبـف َّطق ُده َّآل َّقصققه َّ tḥaref\tḫaref
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(َّ madam debnah ʿodoh ʾol qeṣiyohآخرفَّمادامَّدبـةَّلؿَّتؼصَّ
َّارهقن َّطق ُده َّآل َّطقجف َّتعاضػ َّأﱝكطﱝء َّ madam
أو َّتجـك)َّ -مادام
ُ
(َّ ʾorhon ʿedoh ʾol ʾoggoh taʿaḍaf ʾenṭeʾمادامَّإغـامَّلؿَّتؾدَّ
بعدَّاسرتحَّقؾقًلً)َّ-
ُكـ ََّّ:konبؿعـكَّ(كانَّالتامة)َّ -ولفذاَّالػعؾ َّاستعؿآنَّيفَّالؿحؽقةَّ،
فعـدماَّيليتَّبعدهَّاسؿَّضاهرَّيؽقنَّبؿعـكَّالحدثَّويصبحَّفعًلَّتامًاَّ،أيَّأكفَّ
إذاَّحذفَّتختؾَّالجؿؾة؛َّولذلؽَّكؼقلَّإكفَّفعؾَّتامَّولقسَّكاقصًاَّأوَّكاسخًا؛َّ
وهذا َّآستعؿال َّكحق َّققلـاُ َّ :كـ َّمﱝسا ِ
َّإمشـ َّ kon ʾemšin masɘ
َّمطر َّأمس)ُ َّ ،كـ َّاتايفل َّشقـ َّۺ ّلف َّkon ʾateyhi šen ṧelleh
(كان ٌ
(كانَّطـدكاَّإجتؿاعَّقبؾَّأمس)َّ-
وآستعؿالَّالثاينَّ:طـدماَّيتصؾَّبفَّضؿقرَّضاهرَّأوَّمسترتَّ،فػلَّهذهَّ
الحال َّيؽقن َّبؿعـك َّ(صار)َّ ،كؼقلـاَّ :كُ ـ َّاحسـ َّ( kon ʾaḥsenأصبحَّ
بخقر َّأو َّكان َّحسـًا)َّ ،محؿد َّ ُكـ َّهق ُبـ ََّّmḥammed kon hobon
(محؿد َّصار َّحجرة) َّمـ َّحقث َّالصؿت َّوطدم َّالحركةُ َّ ،كـ ََّهاج َّتﱝرَّ
(َّ kon hag tereʾصارَّالرجؾَّبابًا)َّمـَّحقثَّكثرةَّالؽًلمَّوكثرَّإسرارَّ،
ـَّهاجَّمخجقفَّ(َّkon hag moḫgofصارَّالرجؾَّمجـقكًا)َّمـَّحقثَّ
ُك َ
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الفذيان َّوكثرة َّالؽًلمَّ -و ُكـؽ َّأحسـ َّ( konk ʾaḥsenصرت َّحسـًا َّأوَّ
(كـتَّسق ًَّّياَّأوَّصحقحًا)َّ-
معاىف)َّ،و ُكـؽ َُّسقىَّ َ َّkonk suwa

 .2الفعن املطاضع:
هقَّماَّدلََّّطؾكَّمعـكَّيفَّكػسفَّمؼرتكًاَّبزمانَّيحتؿؾَّالحالَّأوَّآستؼبالَّ-
وتستخدم َّالسؼطرية َّالػعؾ َّالؿاضلَّ ،والػعؾ َّالؿضارعَّ ،ويصاغ َّالػعؾَّ
الؿضارعََّّبزيادةَّأحرفَّالؿضارطةَّإربعةَّيفَّأولَّالػعؾَّالؿاضلَّكحقَّ:الفؿزةَّ
َّ(ألؼؿ)ُ َّ ،أ ُدوم ََّّʾodum
لؾدٓلة َّطؾك َّالؿتؽؾؿَّ ،مثؾَّ :أٓقؿ ََّّ ʾaləqamأي
ُ
(أكام)َّ َّ ،والـقن َّلؾدٓلة َّطؾك َّالؿتؽؾؿقـَّ ،مثؾَّ :كشؽػ (َّ naškafكتسرت)َّ،
والتاء َّلؾدٓلة َّطؾك َّالؿخاصبة َّالقاحدة َّالغائبة َّوالغائبتقـ َّوالغائباتَّ ،مثؾَّ:
تـاحجـََّّtanaḥagenأيَّ(تؾعبـ)َّ،والقاءَّلؾدٓلةَّطؾكَّالغائبَّالقاحدَّالؿػردَّ
َّ(يحؾب)َّ-
وطؾكَّالغائ َبقـَّوالغائبقـَّ،مثؾَّ:يحالبََّّyaḥolobأي
ُ
ويصاغ َّالؿضارعَّيفَّإفعالَّذاتَّالصقغةَّإساسقةَّيفَّالؿاضلَّ(فعؾ)َّ
كػعؾ)َّ ،والؿحؽقة َّتستخدم َّحروفَّ
أفعؾَّ ُ َّ -
تػعؾَّ ُ َّ -
َّ(يػعؾَّ ُ َّ -
ُ َّ
مـ َّالصقغة
الؿضارطةَّإربعة َّكؿاَّمضتَّاإلشارةَّ،متػؼة َّيفَّذلؽَّمعَّالؿفرية َّوالشحر ّيةَّ-
وذكر َّالدكتقر َّطبد َّالقاهاب َّراوح ّ
ٓ َّيف َّبعضَّ
َّأن َّالؿستقى َّإكثر َّاستعؿا ًَّ
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الؾفجات َّالعربقة َّكلسد َّوتؿقؿ َّوققس(َّ )7يتؿثؾ َّيف َّفتح َّحرف َّالؿضارطةَّ-
والؿًلحظَّيفَّالسؼطريةَّفتحَّحرفَّالؿضارطةَّغالبًاَّبحركةَّخػقػةَّ-

أَّٔالً :الفعن املطاضع اجملطز:
 -1األٔظاُ الجالثَّٗ ٛاجملطَّز( :ٚحطٔفّا الجالث ٛصاوت)ٛ
قردَََّّّ yṭōrodأيَّ(يطر َُّد)َّ،ي ُؼق ُبرَََّّّyqóbor
أَّ،َّ yfōʿol -كحقَّ:ي ُط ُ
قرفَََّّّygórof
يحق ُبؽَََّّّyḥóbokأيَّ(يحبؽ)ُ َّ،
أيَّ(يؼرب)ُ َّ،
يج ُ
يدو ُفر ََّّ َّ ydóforأيَّ
أي َّ(يبحث َّمـ َّإغـام َّيف َّالؿساء)ُ َّ ،
(يدفر)ْ َّ،ي ُرو ُبضََّّ yróboḍأيَّ(يربض)ُ َّ،يرو ُكبََّّ yrókobأيَّ
قطبَََّّّyḍóʿob
يض ُ
قجرَََّّّyḥógorأيَّ(يحرص)ُ َّ،
يح ُ
(ركب)ُ َّ،
يجق ُدمَََّّّygódom
ّ
أيَّ(يعض)َّ،يروفدَََّّّ yrófodأيَّ(يرفد)ُ َّ،
قطؿَّ
قهؿَََّّّygóhomأيَّ(يليتَّيفَّالظفقرة)َّ،ي ُط ُ
يج ُ
أيَّ(يجدم)ُ َّ،
قحؽ ََّّ َّ yḍoḥokأيَّ
َّ َّ yṭóʿomأي َّ(يطعؿ َّأو َّيتذوق)ُ َّ ،
يض ُ
قرطَََّّّymóroṭأيَّ(يقصك)ُ َّ،ي ُعق ُتػَََّّّyoʿotof
يؿ ُ
(يضحؽ)ُ َّ،
أيَّ(يذهبَّلؾبحثَّطـَّإغـام)-

(ََّّ)7الصقتَّوالدٓلةَّ،طبدالقهابَّراوحَّ،ص-52
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بََّّyfʿol-كحقَّ:يج ُتؿَََّّّygtomأيَّ(يستظؾ)َّ،وقدَّ َُّتؼؾبَّالجقؿَّكافًاَّ
كثقر ًاَّ(يؽ ُتؿ)ََّّ-
رحضَّ
جَّ ،َّ yfēʿalَّ -كحقَّ :يركَض ََّّ َّ yerékaḍأي َّ(يركض)َّ ،يِ َ
ََّّyeréḥaḍأيَّ(يغسؾ)َّ
يجاطرَّ
َّيـحج ََّّ ،َّ ynɘḥagأي َّ(يؾعب)َ َّ ،
دَّ ،َّ yfɘʿalَّ -كحـقَ َّ :
ََّّ ygɘʿarأيَّ(يؿرض)َّوهقَّمـَّالجعر(َ َّ،)7ي َعا َمرَََّّّ yʿɘmarأيَّ
(يؼقل)َّ ،يعاضػ ََّّ َّ yʿɘḍafأي َّ(يسرتيح) ََّّ ،يؼدم َََّّّyqɘdam
أي َّ(يحرس)َّ ،يش َا َمع ََّّ yšɘmaʿبؿعـك َّ(يـادى َّأغـامف) َّأيَّ:
صقتَّلفاَّلتليتَّإلقفَّ،يعاضػَََّّّyʿɘḍafأيَّ(يسرتاح)َّ
ي ّ
هَّ،َّyfaʿelَّ -كحقَّ:يِ ِ
تؼءَََّّّytaqeʾأيَّ(يشربَّأوَّيؿضغَّالتـباك)َّ
وَّ،َّfiʿal -كحقَّ:إ َمعَََّّّʾimaʿأيَّ(يسؿع)َّ
زَّ،َّyuʿolَّ -كحقُ َّ:يق ُكبَََّّّyukobأيَّ(يدخؾ)َّ
حَّ،َّyufʿolَّ -كحقُ َّ:ي ْق َقؿَََّّّyuwqomأيَّ(ي َّْؾ َؿ َس)َّ

(َّ)7الصقتَّوالدٓلةَّ،طبدَّالقهابَّراوحَّ،صَّ،52ص-59
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 -2األٔظاُ الجالثَّٗ ٛاجملطَّز( :ٚوهٌَّٕ ٛوَ حطفني صاوتني تتٕغطّىا
حطن ٛبني الطٕٖمٔ ٛالكضري:)ٚ
أَّ،َّyfuʿl -كحقَّ:يـۺَُّومَََّّّyṧuwmأيَّ(يبقع)َّ
بَّ،َّyfʿeʿ -كحقَّ:يحززَََّّّyḥzezأيَّ(يذبح)َّ
جَّ،َّyafaʿ -كحقَ َّ:يدَ حَََّّّyadaḥأيَّ( ُي ْسـِدُ )َّ
دَّ،َّyfeʿ -كحقِ َّ:
يحـۺَََّّّṧeḥyأيَّ(يساطد)
هَّ ،َّ yefǐʿilinَّ -كحقِ :
َّيجدحـ ََّّ َّ yegǐdḥinأي َّ(يليت)َّ،
يطاحؿـَََّّّṭɘḥmenأيَّ(يخرجَّأغـامفَّمـَّالحقش)َّ-
وَّ ،َّ yfɘʿalَّ -كحقَّ :يربح ََّّ َّ yrɘbaḥأي َّ(يغتسؾ)َّ ،ياقؾعَّ
ََّّyqɘlaʿأيَّ(يرمل)َّ-
زَّ ،َّ yfōʿolَّ -كحقَّ :يجقهؿ ََّّ َّ ygōhomأي َّ(يليت َّيف َّوقتَّ
ؾقهؿ ََّّ َّ tolōhomأي َّ(تؾؿس)َّ ،تؾقحجَّ
الظفقرة)ُ َّ ،ت ُ
ََّّtolōḥogأيَّ(تتعثر)َّ
حَّ ،َّ yfɘʿalَّ -كحقَّ :تۺابع ََّّ َّ tṧɘbaʿأي َّ(تشبع)َّ،
تنافعَّ tanɘfaʿأي َّ(تعؿؾ)َّ ،تعاضـ ََّّ tʿɘḍanأي ِ
َّ(تحب)َّ،
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َّتتعرى)َّ ،تطفقر َّ ََّّ toṭōhorأيَّ
ت ْػتاصع َّ(َّ taftɘṭaʿأيّ :
ػ)َّ،تًلتعَّ
(تـطؾؼ)َّ،تدوحؿََّّ todōḥomأيَّ(هتزلَّأوَّتض َع ُ
َّ talɘtaʿأيَّ(تؼتؾ)َّ،تداكر ََّّ tadɘkerأيَّ(تذكر)َّ ،تشراقحَّ
َّtšrɘqaḥأيَّ(تخرج)َّ
طَّ،َّfɘʿol -كحقْ َّ:ي ْصقِؿََّّyṣyemأيَّ(يصقم)َّ
 -3األٔظاُ الطباعَّٗ ٛاجملطَّز:ٚ

َّ(أكظر)َّ ،و ُك ْع ُت ُبرَّ
أَّ ،َّ foʿlol -كحقَ َّ :أ ْط ُت ُبر ََّّ ʾoʿtoborأي
ُ
َّ(كـظر)َّ-
َّnoʿtoborأي
ُ
َّ(أرجع)َ َّ -أ َش ْؼ ِشؼَّ
بَّ ،َّ faʿlal -كحقَ َّ :أ ْكتَاكَح ََّّ ʾaktɘnaḥأي
ُ
ُ (َّ ʾašaqšeqأهنِك) َّوهقفعؾ َّيليت َّكـاية َّطؿـ َّيتقطدَّ
ٍ
َّشلء َّماَّ ،سقا ًء َّطؿًلً َّأو َّصعامًاَ َّ َّ -أ َص ْح َطحَّ
باستػراغ
َّالؿتؽررَّ
َِّّ
َّ(أضرب)َّ ،ويؼصد َّبف َّالضرب
َّ ʾaṭeḥṭeḥأي
ُ
لؾخشبَّوكحقهَّ،تصحصحََّّtṣeḥṣeḥأيَّ(تصقت)َّ-
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جَّ،َّ tfeʿlelَّ -كحقَّ:تطبطب ََّّ taṭebṭebأيَّ( ُت َص ِػ ُؼ)َّ ،ترقرقَّ
ُ
تتحرك)َّ ،ك َطـ َطـ ََّّ nṭenṭenأيَّ
َّ treqreqأي َّ(تخالطَُّ َّأو َّ
ُ
(تحرك)َّ
دَّ،َّtfʿalolَّ -كحقَّ:تشح ُبؾََّّtšḥabolأيَّ(تحس)َّ

هَّ ،َّ nafaʿlalَّ -كحقَّ :كـشطفط ََّّ nanšeṭheṭأي َّ(كجـ)َّ،
كؽتاكح ََّّ naktanaḥأي َّ(كرجع)َّ ،كش َؼـع ََّّnašqanaʿ
(كتؽِ ُؾ)َّ-
وَّ،َّ yfɘʿlolَّ -كحقَّ:ي َط ْار ُبؼََّّ yṭɘrboqأيَّ(يؿزج)َ َّ،
يشطببَّ
ُ
َّ(يدرك)َّ-
َّyšɘṭbebأي
زَّ،َّyfaʿllalَّ -كحقَّ:يعاريفطَّ(َّyʿɘryahaṭأيَّ:يتعرى)َّ-

ثاٌٗاً :الفعن املطاضع املعٖس:
 األٔظاُ الـىـعٖــــس:ٚأ -أشػعؾَّ .يشػعؾ ََّّ ،َّ yešfɘʿalَّ .َّ ʾešfɘʿalكحقَّ :إشطاردََّّ
َّ ،ʾešṭɘradأي َّ(أتدارك)َ َّ ،إش َؿ َارط َّ ََّّ َّ ʾešmɘraṭأيَّ
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(أستقصل) َ
َّ،يش َؿ َارطََََّّّّ yešmɘraṭأيَّ(يستقصل)َ َّ،إش َؼا َكعَّ
يش َؼا َكعَََّّّyešqɘnaʿأيَّ(ي ُ
ُ
َّ(أتؽؾ)َ َّ،
تؽؾ)َّ
ََّّʾešqɘnaʿأي
َّ،َّʾefʿlel -aكحقَ :
َّإش ْطببَََّّّʾešaṭbebأيَّ( َُّأكؼذ)ََّّ
بَّ ،َّ ʾašfɘʿel -كحقَّ :أشـاتر ََّّ َّ ʾašnɘterأي َّ(أفتؽ) َّأشـاكرَّ
جب)َّ-
ََّّʾašnɘkerأيَّ(أتع ُ
َّ(كتذكر)َّ
جَّ،َّnašfɘʿlin -كحقَّ:كشداكرنَََّّّnašdɘkrinأي
ُ
دَّ،َّ nenfēʿlen -كحقَّ:كـؽـؿـَََّّّ nankēnmenأيَّ(كـ ُ
ؼؿؾ)َّ،
كجــ)(َّ.كـصؾع)َّ
كـصالعـَََّّّnanṣɘlʿenأيَّ( ُ
ُ
(كـؼتؾ)َّ ،كشؼتقـلَّ
هَّ nafʿɘlalَّ -كحقَّ :كشؾتع ََّّ َّ našlɘtaʿأي َّ
ُ
ستلكؾ)ََّّ
ََّّnayšqtiniأيَّ( ُك
ػعؾؾ)َّ ،كحقْ َّ :ت ِ
و(َّ tefʿilel -تِ ِ
َّ(تحؿر) ََّّ،
عػقرر ََّّ َّ teʿfirerأي
ّ
(أبقض)ِ َّ ،
تصعقبب ََّّ َّ teṣʿibebأيَّ
تؾبــ ََّّ َّ teLbinenأي َّ ّ
َّ(تخضار)َّ
تشضقررَََّّّʾšḋirerأي
(تبقض)َّ ِ َّ،
ّ
ّ
(تػعؾِؾ)َّ،كحقِ :
زِ َّtefʿilelَّ -
َّتح ِقررَََّّّteḥirerأيَّ(اسق ّد)َّ
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حَّ ،َّ tšfɘʿalَّ -كحقَّ :تشرابد ََّّ َّ tšrɘbadأي َّ(تتغ ّقر) ََّّ ،تـرقرقَّ
َّ َّ tenreqreqأي َّ(تتخالط)َّ ،تـّؿـؿ ََّّ َّ tennemnemأيَّ
(تتحرك)َّ،تشـطربؼَََّّّtešnṭerbeqأيَّ(تصقرَّلزجًا)َّ
طَّ ،َّ tšen fɘʿelen -كحقَّ :تشـعاترن ََّّ َّ tešenʿɘtrenأيَّ
(تتـادى)ََّّ
ِ
َّ(ترتطك)ََّّ
يَّ،َّtšafɘʿlan -كحقَّ:تشصابحـَََّّّtšaṣēbḥinأي
كَّ،َّtenfaʿlel -كحقَّ:تـشطفطََّّʾanšaṭhaṭأيَّ(جـَّ.صارَّشقئًاَّ
سائًلًََّّ.متحركًا)ََّّ-
َّ(تصؾح)َّ
لَّ:َّtfaʿɘlolَّ -تشًلقػَََّّّtšalɘqofأي
ُ
َّ(تخرتب)َّ ،تشدافعَّ
مَّ :َّ tfaʿɘlal -تشبارح ََّّ َّ tšbɘraḥأي
ُ
ََّّtšadɘfaʿأيَّ(تـدفع)َّ-ومـَّإوزانَّكذلؽَّ:
نَّ :tfaʿolol -تش ُؼقصء ََّّ َّ tšqoṣoʾأي َّ(تستجـك)َّ -تشؿقحرَّ
َّ(تـذبح)َّ-
ََّّtšmoḥorأي
ُ
َّ
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ثالجاً :الفعن املطاضع املعتنّ الٕغط ٔاآلخط:
َّ-7الػعؾَّالؿضارعَّال ّ
ؿعتؾَّالقسطََّّ:
ۺـقــِـل َّ(َّ ʾiṧiniأرى)َّ ،إكِ ِ
ِ
قشلََّّʾiniši
ب)َّ،إ َِّ
كحقُ َّ:أ ُكػَُّ (َّ ʾonufأ ْثؼ ُ
(أكسك)،أطاجبَّ(َّʾaʿɘgabأريدُ )َّ-
َّ-4الػعؾَّالؿضارعَّال ّ
ؿعتؾَّأخرََّّ:
ِ
قح)َّ،
إ ُقتقـل َّ(َّ ʾiqtiniأ ُكؾَُّ)َ َّ ،أ ْطتقِ َِّري ََّّ ʾaʿtiriyأي َّ( ُأكادى َّأو َّ ُأص ُ
طرتوَّ-يعتقريَّ(َّʿotrḕ-yʿtiriyكادىَّ-يـادي)ََّّ-
وربؿا َّضفر َّجؾقا ّ
َّأن َّما َّيؿقز َّالػعؾ َّالؿضارع َّيف َّالؿحؽقةَّ ،مقضقعَّ
الدراسةَّ،هقَّحروفَّالؿضارطةَّإربعةَّالتلَّتستعؿؾَّبـػسَّاستعؿالفاَّيفَّ
قردَّأيَّبؿعـكَّ(أصر ُد)َّ
العربقةَّ،فإلػَّتليتَّلؾدٓلةَّطؾكَّالؿتؽؾؿَّكحقَّ:أ ُص ُ
قردَّأيَّبؿعـكَّ(تطر ُد)َّوكحقَّ
وهؽذاَّ،والتاءَّلؾدٓلةَّطؾكَّالؿخاصبةَّكحقَّ:ت ُط ُ
ذلؽَّ،القاءَّلؾدٓلةَّطؾكَّالؿخاصبَّكحقَّ:يطقر ُدَّبؿعـكَّ(يطر ُد)َّوكحقَّذلؽَّ،
فؿتكَّاتصؾتَّيفَّبدأيةَّالػعؾَّففقَّفعؾَّمضارعَّ-

ضابعاً :الفعن املطاضع الالَّظً ٔاملتعسِّ:ٙ
 .1الفعن املطاضع الالَّظً:

كحق َّققل َّالسؼطريَُّ َّ :أ َّْو ُكب ََّّ ʾokobأي َّ(أ ْد ُخ ُؾ)ُ َّ ،أكبؽ َّدقاطر
ʾokob dqɘʿarأي َّ( ُأدخؾ َّإلك َّالبقت)َّ ،وأ َّْشر َقح ََّّ ʾešrɘqaḥأيَّ
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خرجَّ
(أخرج)َّ،وأشرﱝقحَّمـَّمـﭸهر ََّّ ʾešrɘqaḥ men mažharأيَّ( ُأ ُ
مـَّالحقش)َّ،وقدَّطرفتفََّّ,أيَّالحقشََّّٕ,كـفَّكؽرةَّمؼصقدةَّ-
ًأ ُ ُ
طٌ ُىر َّ ʾoṭohurأي َّ(أك َطؾِ ُؼ)َّ ،كحقُ َّ :أصقهر َّمـ َّقاطر َّ ʾoṭohor
ِ
قر ُدَّمـَّ
َّman qɘʿarأيَّ( ُأ ُ
قردََّّʾoforodأيَّ( ُأفر)َّ،و ُأ ُف ُ
كطؾؼَّمـَّالبقت)َّ،و ُأ ُف ُ
(أهرب َّمـ َّالبقت)َّ ،و ُأ ُدو ِم ََّّ ʾoduwmأيَّ
قعر ََّّ ʾoforod men qɘʿar
ُ
(أكام)َّ ،و ُأدوم َّبؼاطر ََّّ ʾoduwm bqaʿarأي َّ( ُأكام َّيف َّالبقت)َّ ،تدومَّ
ُ
َّ(تـام َّيفَّ
َّ toduwmأي َّ(تـام)َّ ،تدو ِم َّبؼاطر ََّّ toduwm bqɘʿarأي
ُ
البقت)َّ-
وتطفقر ََّّ toṭohorأي َّ(تـطؾؼ)َّ ،تطفقرمـ َّقاطر َّ toṭohor men
َّ qɘʿarأيَّ(تـطؾؼَّمـَّالبقت)َّ،وصاهر ََّّسقعدَّمـَّقاطر َّ ṭahar siʿīd men
َّqɘʿarأيَّ(ذهبَّسعقدَّمـَّالبقت)َّ،صاهرَّمـَّقاطرََّّṭahar men qɘʿarأيَّ
بت َّمـَّ
(ذهبَّمـَّالبقت)َّ،وصفارهَّمـَّقاطر ََّّ ṭehark men qɘʿarأيَّ( ُذ ِه ْ
قردَّمـَّقاطرََّّtoforod men qɘʿar
قردََّّtoforodأيَّ(تػر)َّ،و ُت ُػ ُ
البقت)ُ َّ-ت ُػ ُ
أيَّ(تػرَّ.هتربَّمـَّالبقت)َّ،وفقردهَّمـ َّقعرَُّ (َّ firəd men qɘʿarفر َّمـَّ
البقت)َّ ،وتؼالع ََّّ taqɘlaأي َّ(ترمل)َّ ،تؼالع َّهبقبـ ََّّ taqɘlaʿ bhobonأيَّ
(ترمكَّبحجرة)َّ-
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وتػقرد َّمـ َّمسؽقده َّ(تػر َّمـ َّمسؽقده)َّ ،و ُيقكب ََّّ yokebأيَّ
(يدخؾ)َّ ،يقكب َِّس ِ
ُ
َّسعقدَّ
َُّ
َّ(يدخؾ
قعد َّدقاطر ََّّ yokob siʿīd dqɘʿarأي
ُ
إلكَّالبقت)َّ-
ويشراقح ِ
َّسقعد َّمـ َّمـﭸهر ََّّ yešrɘqaḥ siʿīd men mežharأيَّ
(يخرج َّسعقد َّمـ َّالحقش)َّ -فالذي َّيبدو َّأن َّإفعال َّالًلزمة َّيف َّالعربقةَّ
الػصحك

َّغالبًا

َّما

َّتؽقن

َّيف

َّالؿحؽقة

َّأيضًا

َّٓزمةَّ

(دخؾَّ -خرجَّ -ذهبَّ -كامََّّ،)-َّ -َّ -وهـاكَّأفعالَّيفَّالؿحؽقة َّتتعدىَّبقاسطةَّ
حروفَّالجرَّ ،وهلَّيفَّالعربقة َّالػصحكَّمتعدِّ يةَّبـػسفاَّ،كحقَّ:ۺَِّيؽ َّلفقزَّ
َّّ
َّ َّ ṧiyk lohozأيَّ(رأيتَّالغـؿةَ)َّ،ويؼقلقنَّ:ۺَِّيؽ َّهقزََّّ ṧiyk hozأيَّ
(رأيتَّغـؿةً)َّ-
َّ
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 .2الفعن املطاضع املتعسِّ:ٙ
ومـَّآفعالَّالؿتعدِّ يةَّ:
صرد)َّكحقَّ:أصقردَّبقعقر ًا ََّّʾoṭorod biʿir
قردََّّ ʾoṭorodأيَّ( ُأ ُ
ُأ ُص ُ
( ُأصردَّبعقر ًا)ُ َّ،أ ُقق ُبرََّّʾoqoborأيَّ( ُأ ُقبُر)َّكحقَّ:أققبرصامفلَّ ʾoqobor
ُ
َّ(كؼتؾ ) َّكحقَّ :كًلتعَّ
َّ ṣemhiأي َّ(أقرب َّمقتًا)َّ ،كًلتع ََّّ nalataʿأي
قسر( َّ nalataʿ qeser )7أي َّ(كؼتؾ َّالحشرات َّالضارة)َّ ،وكًلتع َّأطربَّ
ُ َّ nalataʿ ʾoʿrob\ʾoġrob
(كؼتؾ َّغرابًا)َّ ،ويًلتع َّسقعد َّأطربَّ
 ylɘtaʿ siʿīd ʾoʿrob\ʾoġrobأيَّ(يؼتؾَّسعقدَّغرابا)َّ،يًلتعَّ ُأيقجَّ
أطرهبقن َّ(َّ yletəġ\yletəʿ ʾoyog ʾoʿrobhon\ʾoġrobhonيؼتؾَّ
الرجال َّغرباكًا)َّ -أوجء ََّّ ʾogeʾأي َّ(أضرب) ِ
َّيؼعء ََّّ yqəʿeأي َّ(يػتح)َّ
وكؾﱝتع َّ َّ nalɘtaʿأي َّ(كؼتؾ)َّ ،وتشامع ََّّ tšamaʿأي َّ(تسؿع)َّ -تَِّاءَّ
َّ ʾetḗʾأيَّ(أكؾ)َّ،و ِ
(يساطد)َّيقصَّؾََّّ yōṣolأيَّ(يساطد)َّ،
يحـۺ ََّّ yḥeṧ
ُ
ُ
ْ
أيَّ(أغسؾ )َّ،
(يشؿ َّأوَّيستـشؼ)َّ،وَّأرحضََّّ ʾerɘḥaḍ
يش َطَّايـََّّ yšṭēyn
ُ
أرحضَّبقشقل َّ َّ ʾarɘḥaḍ bišulأيَّ(أغسؾَّالؿًلبس)َّ،يصؾـ ََّّṣēlen
ُ
أيَّ(أققل)َّ،ويشقمَّ(َّ yšōmباع)ْ َّ،يؼدُ مَّ
أيَّ(يص ّؾك)َّ،أطؿرََّّ ʾaʿɘmer
َّ yqɘdomأي َّ(يرى)ُ َّ ،أصقرد ََّّ ʾoṭorodأي َّ( ُأصرد)َّ ،أصقرد َّأرهقنَّ
(ََّّ)7قاسرَّ:اسؿ ّ
َّلؽؾَّماَّيؾدغَّ،كالعؼربَّوالثعبانَّ،وكحقهؿا-
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أيَّ(أفتح)َّ،أقعرتَّ
 َّ ʾoṭorod ʾorhonأيَّ(أصردَّإغـام)َّ-أقاعََّّ ʾaqɘʿɘ
ُ
َّ(أضرب)ُ َّ ،أَّ ْوَّ ُجءَّ
َّ ʾaqɘʿɘ tɘrأي َّ(أفتح َّالباب)ُ َّ ،أ ْو ُجء ََّّ ʾogoʾأي
ُ
مؽشؿَّ(َّʾogoʾ makšamأضربَّالقلد)ََّّ-
وكؾ َّإفعال َّالؿاضقة َّالؿتعدِّ ية َّفنكــفا َّيف َّالؿضارع َّأيضًا َّتؽقنَّ
متعدِّ يةَّ ،كحقَّ َّ :قاعء َّ ُأيقج ِ
َّط ْقـَف َّ ََّّ qēʿeʾ ʾoyug ʿiynehأي َّ(فتحَّ
(سؿعت َّخرب ًا)َّ،إ ِ َمعَّمؽشؿَّ
الرجالَّالؼربف)َّ،إ ِ َم ْع ؽَّخربََّّ ʾimaʿk ḫbar
ُ
خرب َّ(َّ ʾimaʿ makšam ḫbarسؿع َّالقلدُ َّخرب ًا)َّ ،إمع َّشقحر َّخربَّ
( َّ ʾimaʿ šuḫ\ḥar ḫbarسؿع َّالرجؾ َّالخرب)َّ ،إمعؽـ َّتايف َّدهخربَّ
(َّ ʾimaʿkan dah ḫbar-tɘyh dah ḫbarسؿعَّ .سؿعتؿ َّهبذاَّ
(أكؾت َّصعاملَّأوَّأكؾتل)؛َّفـَّ
الخرب)َّ،تقؽَّداَّ ُأ قـققهََّّ tik dɘ ʾoqniyoh
ُ
ّ
ؿَّٕ،ن َّيفَّالؿحؽقة َّطـدماَّيؽقنَّياءَّ
َّ:ضؿقرَّالجرَّ،بؿعـكَّياءَّالؿتؽ ّؾ
(دا)
ِّ
الؿتؽ ّؾؿَّيف ّ
َّجرَّيؽقنَّيفَّبدايةَّالؾ ػظةَّ(سابؼ)َّ-
َّمحؾ ّ
وَّحۺك َّتايفَّ(َّ ḥeṧk tɘyhأساطده)َّ،وَّحۺكل َّتايفََّّ،ḥeṧki tɘyh
حۺكـ َّتايف ََّّ ،ḥeṧeken tɘyhحۺكـ َّمسؽـ ََّّ،ḥeṧeken meskin
حۺ َّسقعد َّأطفايف ََّّ ʾaʿhɘyh ḥeṧki siʿidأي َّ(يساطد َّسعقد َّأخاه)َّ،
وحۺ َّ ُأيقجَّدانَّۺصرهر َّ ḥeṧ ʾoyog dɘn ṧṭrhərأيَّ(يساطدَّالرجالَّ
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شؿ َّرائحةً)َّ ،وشطء َّمؽشؿ َّصايَّ
قبقؾتفؿ)َّ ،وشطؽ َّصاي َّ(َّ šɘṭak ṭɘyأ َّّ
َّ šɘṭaʾ makšam ṭɘyوشطء َّ ُأيقج َّصاي ََّّ ،šeṭeʾ ʾoyog ṭɘyشاصؽـَّ
شؿَّرائحةًَّأوَّشقئًا)َّ-
بقؾف!َّ(َّšaṭɘken bilehك َّّ
أرحض َّدا َّكؼػ َّ(َّ ʾareḥaḍ da naqfأ ُ
غسؾ َّثقبل)َّ ،ترحضف َّإجفَّ
ُ
(تغسؾ َّالؿرأة َّمًلبس)َّ ،و(إﭼـف)َّ
فقؼفاتـ ََّّ tareḥaḍ ʾeǧeh fiqhaten
أتتَّكؽرةَّولؽـفاَّكؽرةَّمؼصقدةَّ-ولقَّقالَّ(طاﭸـف)َّففلَّهـاَّكؽرةَّإَّٓأكفَّأرادَّ
الؿبالغةَّيفَّالؿدح؛َّفتؽقنَّأيضًاَّمؼصقدةَّ،وقدَّمضتَّاإلشارةَّيفَّأكثرَّمـَّ
مقضعَّإلكَّإنَّالؿحؽقةَّتعتؿدَّيفَّاإلففامَّطؾكَّالسقاقَّوالؼرائـَّغالبًا-
وقربك َّتايف ََّّ qobork tɘyhأي َّ(قرب ُتف)َّ ،وققبرك َّسقعد َّ qobork
َّ(قربت َّسعقد ًا)َّ ،وقربكـ َّتايف َّ(َّ qeborken tayhقربتؿقه)َّ،
َّ siʿīdأي
ُ
و ُق ُبرسقعدَّديَّ َّبابفَّ َّ(َّ qobor siʿīd di bɘpehقربَّسعقدَّأباه)َّ -وأۺومَّ
تريف َّهقزي َّ(َّ ʾaṧōm terih hiziأبقع َّ َّغـؿتقـ)َّ ،وتۺام َّأرهقن َّ ّدلؼَّ
(َّtṧem ʾorhon ddalaqتبقعقنَّأغـامًاَّكثقرة)َّ-

خاوػاً :بٍاء الفعن املطاضع لمىذّٕه:
تبـلَّالسؼطرية َّالػعؾَّالؿضارعَّلؾؿجفقلَّبضؿَّحرفَّالؿضارطة َّوفتحةَّ
مؿالةَّإلكَّالضؿَّطؾكَّماَّقبؾَّالحرفَّأخرَّ،ويصاغَّطؾكَّإوزانَّأتقةََّّ:
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(َّ fuʿolفقطؾ) َّكحقُ َّ :يقكُ ب ََّّ yukobأي َّ( ُي َ
دخ ُؾ)َّ :يقكب َّمؽشؿَّ
دقاطر َّ(َّyokeb mekšam dqɘʿarيدخؾَّالقلدُ َّإلكَّالبقت)ُ َّ-يقكبَّدقعرَّ
ُ (َّ yukob dqɘʿarي َ
دخ ُؾ َّإلك َّالبقت)ُ َّ ،يق ُقػ ََّّ yuwqofأيَّ
( ُي ْس َؽ ُت)َّ -يق ُقػَّدوطفـَّمـَّمتالََّّyowqof duwʿahan men metɘl
أيَّ(يسؽت َّدوطفـَّمـَّالؽًلم)َّ -آقػَّمـَّمتالََّّyuwqof men metɘlf
ُ
أي َّ ُأس َؽ ُت َّطـ َّالؽًلم)َّ ،يطقرد ََّّ yṭurodأي َّ(يطرد) َّيطقرد ِ
َّسقعقد َّمشرَّ
ُ ُ
ُ
ُ
ْ
قردَّمشرََّّyṭurod mešar
(َّyṭɘrod siʾid mešarيطر ُدَّسعقد َ
َّالتقس)ُ َّ-ص ُ
خرج)َّ،يشرقحَّمشرَّمـَّمـﭸهرَّ
طر ُد
َّالتقس)ُ َّ،ي ُرو َقحََّّ yoruwqaḥأيَّ( ُي ُ
ُ
( ُي َ
َّالتقس َّمـ َّالحقش)ُ َّ -يروقحَّ
(يخرج
َّ yšrɘqaḥ mešar men mežhar
ُ
ُ
خر ُجَّمـَّالحقش)َّ،يدُ وحضَّ
مـَّمـﭸهرَُّ (َّyoruwqaḥ men mežharي َ
حض)َّ ،يدحضَّمؽشؿَّشاكـَّ ydoḥoḍ mekšam
َّ yoduḥoḍأيَّ( ُيدْ ُ
(يدحض َّالقلدُ َّطـدكؿ)َّ -يدُ وحض َّشاكـ ََّّyduḥoḍ šaken
َّ šaken
ُ
ذهب)َّ-يطقهرَّهاجَّمحؾﱝءَّ
دح ُض َّطـدكؿ)ُ َّ،ي ُط ُ
قهرََّّ yoṭuhorأيَّ( ُي ُ
( ُي َ
ُ
قهر َّمحؾﱝءَّ
(يذهب
َّ yṭohur hag meḥləʾ
َّالرجؾ َّسريعًا)َّ َّ -ي ُط ُ
ُ
قردَّ
قردََّّyoforodأيَّ( ُي َػر)ُ َّ-ي ُػ ُ
ُ (َّyoṭuhor meḥləʾيذهبَّسريعا)َّ-ي ُػ ُ
مـَّقاطر ََّّ yoforod men qɘʿarأيَّ( ُي َػر َّمـَّالبقت)َّ،يػقردهَّمـَّقاطرَّ
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ُ (َّ yforod men qɘʿarفر َّمـ َّالبقت)ُ َّ ،يؼقلع ََّّ َّ yoqōlaʿأي َّ( ُيرمل)َّ
يؼقلعَّهبقبـَّ َّ yoqōlaʿ bhobonأيَّ(يرمكَّبحجرة)َّ-آلَّيروكـَّسقعدَّ
آلَّيروكـَّلبقؾفَّ(َّٓ ُيركـَّطؾكَّشلء)َّ،
لبقؾفَّ(َّٓيركـَّسعقدَّطؾكَّشلء)ُ َّ -
ُ
َّ(أسلل َّطـ َّإغـام)َُّ ،شقققف َّمـ َّأرهقن َّ( ُيس ْال َّطـَّ
اشاققف َّمـ َّارهـ
يـحجَّمؽشؿَّبحزحزَّ(يؾعب َّالقلدُ َّبػـاءَّالبقت)َّ -كُقحجَّبحزحزَّ
إغـام)َّ ،
ُ
بفَّ(يـام َّالـاسَّبالغار)ُ َّ ،دومءَّ
ب َّبػـاءَّالبقت)َّ ،يدمءَّآفءَّبطقربفَّ.بطِ ِر
( ُيؾ َع ُ
ُ
بطِقربفَّ( ُيـا ُمَّبالغار)َّ-
ويبـك َّالػعؾ َّالؿضارع َّلؾؿجفقل َّيف َّالؿحؽقة َّأوٓ َّبحذف َّحرفَّ
الؿضارع َّمـ َّالػعؾَّ ،ثؿ َّبضؿ َّفاء َّالػعؾَّ ،وإذا َّكان َّفاء َّالػعؾ َّواو ًا َّفننَّ
الؿحؽقة َّتجتؾبَّحرفًاَّصحقحًاَّيفَّبدايةَّالػعؾَّلقسفؾَّضفقرَّالضؿةَّطؾقفَّ
أو َّلقسفؾ َّالـطؼ َّبف؛ َّكحقَّ :يؼؾع َّمؽشؿ َّهقز َّهبقبـ َّ(يرمك َّالقلدُ َّالغـؿةَّ
بحجرة)َّ ،ققلع َّهقز َّ( ُتر َمك َّالغـؿة)َّ -وأصقردك ََّّʾoṭorodk
قردَُّ (َّ ṭorodت ْط َر ُد)َّ،أ ُصقردَّسقعدَّ
طر ُد)َّ،ت ُط ُ
(أصردك)َّ -يطقردَُّ (َّ yṭorodي َ
دامـَّحقلػ َّ(َّ ʾoṭored siʿīd de men ḥolfأصردَّسعقدَّمـَّمؽاين)َّ،
َّقعر(يخرجَّمـَّالبقت)َّ-
ويطقهرَّدقعرَّ(يذهبَّإلكَّالبقت)َّ-يشروقحَّمـ
ُ
َّ
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جدولَّإسـادَّالػعؾَّالؿضارعَّإلكَّضؿائرَّالؿتؽؾؿَّ
معَّضؿقرَّ

معَّضؿقرَّ
ِ
متؽؾؿقـ
ُك ُؼق ُبركَّ

الػعؾ

معَّضؿقرَّمتؽؾؿ

ُأ ُق ُبرَََّّّʾoqobor
( ُأقربُ)

ُأ ُقق ُبركَّ

قركَّ
ُأ ُقق ُب ُ

ʾoqobork

ʾoqoborok

noqobork

أطرتُقَََّّّʾoʿtoroq

أطرقـؽَّ

أطرققكؽَّ

كعرقِـؽـَّ

ُ
(أغرق)

ʾaʿarɘqenk

ʿaʾērqonk

naʿɘrqinkn

متؽؾؿقـ
َ

جدولَّإسـادَّالػعؾَّالؿضارعَّإلكَّضؿائرَّالؿخاصبَّ
معَّضؿقرَّ

معَّضؿقرَّ

معَّضؿقرَّ

مخاصب

مخاص ََّبقـ

مخاصبقـ

ت ُؼق ُبرَََّّّtoqobor

ت ُؼ ُبركَّ

(تؼربُ)

ُأ ُق ُب ُركَّ

ُك َُّؼق ُبركَّ

ʾoqobork

ʾoqoborok

noqobork

أطرقِـؽَّ

أطرققكؽَّ

كعرقِـؽـَّ

ʾaʿɘrqenk

ʿaʾērqonk

naʿɘrqinkn

الـػــعــــــؾ

أطرتُقََّّ
َّʾoʿtoroq
ُ
(أغرق)
َّ
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غازغاً :تضطٖف الفعن املطاضع:
كتق ُبفَّ
ب)ُ َّ ،أ ُ
لؾؿتؽؾؿ َّوالؿتؽؾؿةَّ :أ ُكقتب ََّّ ʾokotobأي َّ(أك ُت ُ
َّأصقحـَّ
ب)،
ُ
َّ ʾoktobohأي َّ(كؽ ُتبا)َّ ،كؽق ُتب ََّّ nokotobأي َّ(كؽ ُت ُ
قحقنَّ
َّ(أصح ُـ)،
َّ ʾoṭoḥonأي
َّأصح ُـف ََّّ ʾaṭɘḥanohأي َّ(كطحـا)َّ ،ك ُط ُ
َ
ُ
َّأر ُز ُحف ََّّʾorozoḥoh
َّ(كطحـ)َّ ،أرزح ََّّ ʾarɘzaḥ
َّ noṭoḥunأي
ُ
ُ
(أتعب)ُ ،
َّ(أغرف)َّ،
َّأطقرف ََّّ ʾoʿorofأي
َّ(كتعب)،
(كتعبا)َّ ،كرازح ََّّ narɘzaḥأي
ُ
ُ
ُ
أيَّ(كغرف)َّ،أۺوكؼَّ
أطار ُففََّّ ʾoʿorofohأيَّ(كغرف)ُ َّ،كعقرفَََّّّ noʿōrof
ُ
َّ(أطؾؼ)َّ ،أۺو َُّكـ ُؼـف ََّّ ʾoṧonoqohأي َّ(كعؾِؼا)َّ ،نۺو ُكؼَّ
َّ ʾoṧonoqأي
ُ
َّأطقضـفَّ
(أحب)،
َّ noṧonoqأي َّ(كعؾ ُؼقا)َّ ،أطاضـ ََّّ ʾaʿɘḍan
ُ
ُ
(كحب)َّ-
(َّʾaʿoḍonohكحبا)َّ،كعاضـََّّnaʿɘḍan
ُ
َّ(تؽتب)َّ ،وتؽقت ُبفَّ
لؾؿخاصب َّوالؿخاصبةَّ :تؽقتب ََّّ tokotobأي
ُ
َّtokotobohأيَّ(تؽ ُت َبا)َّ،تؽتبََّّtketebأيَّ(تؽ ُتبقن)ُ ،
َّتؽقتبِـََّّtokotben
َّتطحـُف ََّّ ʾaṭəḥanohأيَّ
َّتطقحـ ََّّ toṭoḥonأي
أي َّ(تؽ ُتبِقـ)،
َّ(تطحـ)َ ،
ُ
ُ
(تتعب)َّ،
أيَّ(تطحـ)َّ،ترازحََّّ tarɘzaḥ
قحـُـََّّ toṭoḥonon
ُ
ّ
(تطحـان)َ َّ،ت ُط ُ
وز ُح َّ(َّ torozoḥohتتعبقن)َّ ،و َّترزحـَّ
ُت ُر ُز ُحف َّ(َّ torozoḥohتتعبان)ُ َّ ،ت ُر ُ
َّ(تحؾب)َّ ،و ُت ُحق ُلق ُبفَّ
(َّ tarazḥanتتع َبقـ)ُ َّ ،ت ُحق ُلب ََّّ toḥolobأي
ُ
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َّ toḥolobohأي َّ(تح ُؾبان)َّ ،تحالِب ََّّ teḥelebأي َّ(تحؾ ُبقن)َّ ،و ُت ُحؾ ُبـَّ
َّtoḥolbonأيَّ(تح ُؾبِقـ)َّ-
َّ(يذهب)َّ ،ويطفر َّهَّ
لؾغائب َّوالغائبةَّ :يطفقر ََّّ yeṭohurأي
ُ
َّ yeṭeharahأي َّ(يذهبا)َّ ،يطاهر َّ ََّّ yeṭeherأي َّ(يذهبُقن)َّ ،يطقردَّ
َّ yṭeredأي َّ(يطر ُد)َّ ،ويطرده ََّّ yeṭōrdohأي َّ( ُي ْط ُردا)َّ ،و َّيطا ِردَّ
َّ(يغسؾ)َّ ،و ِ
ُ
َّير ُح ُضفَّ
َّ yeṭēredأي َّ(يطر ُدون)َّ ،يراحض ََّّ yrɘḥaḍأي
َّ yerēḥoḍohأي َّ( َي ْغ ُسًلن)َّ ،يرا ِحض ََّّ yereḥeḍأي َّ(يغس ُؾقن)َّ،

َّويجقدحـَّ
يجدحـ َّ(َّ ygedḥinيليت)َّ ،ويجدحـ َّ(َّ ygɘdḥonيلتقان)،
ُ
(َّygudḥonيلتقن)َّ-

غابعاً :الفعن املطاضع السَّاه عم ٜاالغتكباه:
تستعؿؾ َّالسؼطرية َّالػعؾ َّالؿضارع َّالدال َّطؾك َّالؿستؼبؾ َّمسبققًاَّ
بسقابؼ َّ(طًلمات) َّتليت َّيف َّبداية َّالػعؾ َّكحقَّ :طاد ََّّ :ʿadبؿعـك َّ(سقف)َّ،
ويتصؾَّهباَّضؿقرَّالرفعَّلؾؿتؽؾؿَّويتؼدمَّطؾكَّفاطؾفَّ،كحقََّّ:
عك َّ:ʿakأيَّ(سقفَّ،أوَّسـ)َّ،وتليتَّلؾؿػردَّالؿذكرَّوالؿمكــثَّ،طؽلَّ
َّʿakiأيَّ(سقفَّ،أوَّسـ)َّوتليتَّلؾؿثـكَّالؿذكرَّوالؿمكثَّ،طادنََّّ ʿɘdanأيَّ
(سقفَّ،أوَّسـ)َّ،كحقََّّ:
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طؽَّ :عَّ :بؿعـك َّسقف َّففق َّحرف َّآستؼبالَّ ،كَّ :ضؿقر َّلؾؿتؽؾؿَّ
الؿػردَّ-
طادنَّ :طادَّ :حرف َّلًلستؼبالَّ ،نَّ :ضؿقر َّلؾؿتؽؾؿقـ َّ(كحـ)؛ َّوهذهَّ
السقابؼَّتعتربَّزائدةَّمعـاهاَّآستؼبال-
ُ
(سقفَّأطؿؾ)َّ،وطؽَّأكتاكحَّ
الؿتؽؾؿ َّكحقَّ :طؽَّأكافعََّّ ʿak ʾanafaʿ
َّأرجع)َّ ،وطؽ َّأ ُبقطؾ َّ(َّ ʿak ʾobōʿolسقفَّ
(َّ ʿak ʾaktɘnaḥسقف
ُ
(سقفَّأسافر)َّ،طاكلَّأصقردهَّققريريَّ
أتزوج)َّ،وطؽَّ ُأسافرََّّ ʿak ʾosufor
ُ
ُ
َّ ʾoṭōrdoh qiriri ʿɘkiأيَّ(سقفَّكطرد َّغد ًا)َّ،طاكلَّأصاهرهَّدكـَّ ʿɘki
َّأجادحـَّمـقلَّصقطـؽلَّ
َّʾṭɘharehdɘkenأيَّ(سقفَّكذهبَّإلقؽؿ)َّ،طاكل
ُ
(َّ ʿɘki ʾgɘdḥon monol ṭoʿonkiأريد َّكليت َّحقث َّضعـا) َّطاكل َّأدام ُقفَّ
َّأطق ُمروهَّسقىَّ َّomoruh suwɘʿ
َّʿɘki ʾdɘmyohأيَّ(سقفَّأكام)َّطاكل ُ
َّ ʿɘki ʾأيَّ(سقفَّأققل َّسقى َّبؿعـكَّ:أوافؼ)َّ-كؿاَّكجد َّأكفَّإذاَّكانَّالػاطؾَّ
ضؿقرَّتثـقةَّأوَّجؿعَّ ،فنكفَّتتصؾَّبالػعؾَّطًلمة َّتدلَّطؾكَّأنَّالػاطؾَّمثـكَّأوَّ
جؿعَّ-
الغائبقن َّوالغائباتَّ :كحقَّ :طاد َّيطاهر ََّّ ʿɘd yṭeherأي َّ(سقفَّ
ذهبـ)َّ ،طادَّ
يذهب)َّ ،طاد َّتطقهقرن ََّّ ʿɘd toṭohorenأي َّ(سقف َّي
َ
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يجقدحـ ََّّ ʿɘde yogodḥonأي َّ(سقف َّيلتقن)َّ ،طاد َّيدومء َّ ʿɘd
ُ
َّyodomʾأيَّ(سقفَّيـامقن)َّ-طادَّيعامرَّصاكفََّّʿɘd nayaʿɘmer ṭenah
أيَّ(سقفَّيؼقلقنَّهؽذا)َّ-
الؿخاصبقن َّوالؿخاصباتَّ :طاكـ َّتطاهر َّ(ʿɘkenَّ ṭɘharkanسقفَّ
َّتذهبـ)َّ ،طاكـَّ
تذهبقن)َّ ،طاكـ َّتطقهقرن َّ(َّ toṭohorenَّ ʿɘkenسقف
َ
تجقدحـ َّ(َّ ʿɘken togodoḥenسقف َّتلتقن) َّ(جئتؿ)ِ َّ -ديؿؽـَّ
ُ
(َّ demekenكؿتؿ)ُ َّ -ط ُؿؽقنََّّ umurkenʿقؾتؿَّ -ۺامؽـ ََّّʿɘken teṧem
(سقفَّتبقعقن)َّ -

 .3فعــن األوـــط:
ّ
هقَّماَّدل َّطؾكَّوققعَّالػعؾَّمـَّالػاطؾَّالؿخاصبَّ،وطًلمتفَّأنَّيدلَّ
طؾك َّالطؾبَّ -ويصاغ َّفعؾ َّإمر َّيف َّالسؼطرية َّبحذف َّحرف َّالؿضارطةَّ
وإبدالف َّبحرف َّالتاءَّ ،مؼابؾ َّهؿزة َّالقصؾ َّيف َّأول َّالػعؾ َّإمر َّيف َّالعربقةَّ
الػصحكَّ -وإذا َّكان َّأول َّحرف َّمـ َّحروف َّالػعؾ َّإصؾقة َّصا ًءَّ ،وطـدَّ
إلحاقَّحرفَّالتاءَّيفَّأولفَّلؾدٓلةَّطؾكَّإمرَّيفَّالسؼطريةَّ،فنماَّأنَّتبؼكَّهذهَّ
التاء َّمؽاهناَّ ،وأما َّأن َّتدغؿ َّيف َّالطاءَّ -وثؿة َّأفعال َّٓ َّتؾحؼ َّأولفا َّ(التاء)َّ،
ويحذفَّمـفاَّحرفَّالؿضارطةَّلؾدٓلةَّطؾكَّإمرََّّ-
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وتستعؿؾ َّالؿحؽقة َّالسؼطرية َّفعؾ َّإمر َّطؾك َّالـحق َّأيتَّ َّ :تداكرََّّ
َّtadãkerأيَّ(ادكر)َّ،وتشراقحََّّtšarɘqaḥأيَّ(اخرج)َّ،تعامرََّّtaʿɘmar
أي َّ(قؾ)َّ ،وتؼتقـلَّ .ست ْا ََّّ tqtĩynĩ/ sǎtɘʾأي َّ( ُكؾ)َّ ،وتشامع ََّّtšɘmaʿ
اسؿعَّ،وتاقدمََّّ təqɘdomأيَّ(احرص)َّ،وتعتقبرََّّ toʿtoborأيَّ(اكظر)َّ،
وتؽتاكحََّّ tektãnaḥأيَّ(ارجع)َّ،تسققطََّّ tsoqoţأيَّ(استقؼظ)َّ،تصالـَّ
صؾ)َّ ،صاهر َّمؽشؿَّدقعرَّ(ذهبَّالقلدُ َّإلكَّالبقت)َّ -تطاهرَّ
َّ taşãlenأيَّ( ِّ َّ
دقعر َّأي َّ(َّ toṭóhor dqaʿarاذهب َّإلك َّالبقت)َّ ،والػاطؾ َّيف َّالؿحؽقةَّ
محذوفَّ ،ويفَّ :صاهر َّدقعرََّّ ṭṭhur dqaʿarأيَّ(اذهب َّإلكَّالبقت)َّأدغؿَّ
حرفَّالؿضارطةَّبالطاءَّ،وشؼحَّمـَّبقتَّ:šeqaḥ men baytَّ:أيَّ(خرجَّ
مـ َّالبقت)َّ :وتشراقح َّمـ َّبقت َّ(َّ :tšarɘqaḥ men baytاخرج َّمـَّ
البقت)َّ ،تشراقح َّدبﱝر َّ(َّ tšarɘqaḥ dberاخرج َّإلك َّالػًلة)َّ،
اكبَّ-ياكبَّ(دخؾَّ-يدخؾَّ-تقكب)َّ،تقكبَّدقعرَّ(َّtokob dqaʿarادخؾَّ
إلكَّالبقت)َّ،وإكدقَّ -يـا ُدقُ َّ -تـُقدقَّ(أططكَّ -يعطلَّ -إطط)َّ،تـقدقَّداتَّمـَّ
ارهـ َّ(َّ tonodeq dat men ʾorhonإ ِ
طط َّمـَّاغـامؽ)َّ،و ُتـُقدقَّداتَّ
مـَّمالَّ(َّ tonodoq dat men malإ ِ
طط َّمـَّمالؽ)َّكافعَّ -يـافعَّ -تـافعَّ
اطؿؾ)َّ،تـافعَّقرَّيراضءَّطؽَّاهللَّ tenafaʿ qer yróḍoʾ
(طؿؾَّ -يعؿؾَّ -
ُ
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(َّʿak ʾólluhاطؿؾَّلؽلَّيرضكَّطـؽَّاهلل)َّ،تـافعَّقرَّتبقطؾَّ tenafaʿ qer
ُ
(اطؿؾَّلؽلَّتتزوج)َّ،تحقدرحدرَّ.خدُ رَّقرَّتشؽــَّ toḥodor
َّ tóboʿol
ِ َّ ḥodor\ ẖodor qer tšknen
(ابـ َّبقتًا َّلؽل َّتتؼل َّإمطار)َّ ،وكـﱝنَّ
أرهقنَّمـ َّماساَِّ َّ kenin ʾorhon men masɘ
(ق َّإغـامَّمـَّالؿطر)َّ،
وتشقدن َّ َتاه َّ(َّ tšidin tɘhاقسؿ َّالؾحؿ)َّ ،أوتشقدن َّده َّ َتاه َّدحاه َّ tšedin
(َّ deh tɘh dḥahاقسؿ َّهذا َّالؾحؿ) َّ[وحاهَّ :لػظة َّمؼحؿة َّهـاَّ ،معـاهاَّ:
الؿقجقدَّ،ومققعفاَّيفَّالجؿؾةَّلؾتقكقد]َّ،ت ُؼتْقـءَّ( ُكؾ)َّ،تؼتقـءَّإقـققهَّ( ُكؾَّ
الطعام)َّ ،تؼتقـل َّقر َّآل َّتصؿآ َُّ (َّ taqtini qar ʾol taṣmaʾك ْؾ َّلؽل ََّّٓ
تؿقت)َّ-
وتستعؿؾَّالؿحؽقةَّ،مقضقعَّالدراسةَّ ،صريؼتقـ َّلؾدٓلةَّطؾكَّإمرَّ،
إولكَّ :بقاسطة َّحذف َّحرف َّالؿضارطة َّواجتًلب َّتاء َّلألمرَّ ،والثاكقةَّ:
بقاسطةَّحذفَّالحرفَّالدالَّطؾكَّالؿضارعَّدونَّأنَّتسبؼَّالػعؾَّأيةَّطًلمةَّ-
ومـَّهذهَّإفعالَّالتلََّّٓتتصؾَّهباَّتاءَّلؾدٓلةَّطؾكَّإمرَّبؾَّتليتَّمجردةَّمـَّ
أيةَّطًلمةَّتدلَّطؾكَّأهناَّلألمرََّّ:
َّ(صقت)َّ ،شامع َّقر َّتجدحـؽ َّدات َّأرهقنَّ
شؿاع ََّّ šamɘʿأي
ّ
َ
تَّلؽلَّتلتقؽَّأغـامؽ)َّ،
(صق
ِّ َّšɘmɘʿ qer tegadḥank dat ʾorhon
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قشؼش َّ(اضرب) َّقشؼش َّقر َّتجدحـؽ َّدات َّأرهقن َّ qešqeš qar
َ
َّتلتقؽ َّأغـامؽ)َّ ،وأكثرَّ
(َّ tagadḥank dat ʾorhonاضرب َّلؽل
إيضاحًاَّ،قشؼشَّبؿرقحَّقرَّتجدحـؽَّداتَّضقع َّ((َّ )7اضربَّبالعصاَّلؽلَّ
َ
تلتقؽَّأغـامؽ)ََّّ-
ويًلحظ َّيف َّالؿفرية َّوالشحر ّية َّ ّ
أن َّفعؾ َّإمر َّيليت َّمـ َّالؿضارع َّبعدَّ
حذف َّحرف َّالؿضارطة َّدون َّأن َّتتصؾ َّبالػعؾ َّأية َّسقابؼَّ ،فػل َّالؿفريةَّ:
هتقؼ َّحؿقه َّ(اشرب َّالؿاء)َّ ،مع َّالعؾؿ ّ
َّأن َّالػعؾ َّ(هتقؼ) َّيليت َّيف َّالسؼطريةَّ
ِ
َّأن َّدٓلتف َّخاصة َّبشرب َّأو َّمضغ َّالتـباكَّ -ومـ َّإمثؾةَّ
(تاق) ََّّ ،tɘqiغقر َّّ
أيضاَّ :كتب َّ(اكتب)َّ ،حقه َّ(ابحث) َّويف َّالسؼطرية َّتحقروء ََّّtḥoroʾ
ً
(ابحث)َّ ،صؾع َّ(اركب)َّ -ويف َّالشحر ّيةَّ :غد َّ(اذهب) َّوهذا َّالػعؾ َّيفَّ
ِ
يليتَّبؿعـكَّامشَّ،شافَّ(كؿ)َّ،جحَّ(ادخؾ)َّوهذاَّالػعؾَّيليتَّيفَّ
السؼطرية َّ
السؼطرية َّبؿعـك َّ(اصؾع)َّ ،وبصػة َّطامة َّتتؼارب َّالؿحؽقات َّالثًلث َّيفَّ
الؿعجؿَّيفَّغالبقةَّإٔلػاظََّّ-

(ُ َّ َّ )7ضقعَّ :اسؿ َّمـ َّأسؿاء َّإغـام َّيف َّسؼطرىَّ ،وإغـام َّهـاك َّتـؼسؿ َّبحسب َّالعرف َّالسؼطري َّإلكَّ :حقضاره.ضاعَّ
(َّ ḥeḍareh\ḍaʿوهلَّإغـامَّالتلَّتقجدَّيفَّالبقتَّ،وأرهقنَّ(َّ ʾorhonوهلَّإغـامَّالتلََّّٓتليتَّإلك َّالبقتََّّ،ودائؿًاَّماَّ
يبحثَّطـفاَّيفَّالصباحَّوالؿساءَّ،وتتػؼدَّويرحؾَّهباَّإلكَّمـابتَّآشجارَّيفَّمقاسؿَّالؼحطَّ،ويحافظَّطؾقفاَّمـَّالتقسَّيفَّ
مقاسؿَّ،ويبحثَّلفاَّطـ َّالتقسَّيف َّمقاسؿَّبعقـفاَّبحسبَّالؿقسؿ)َّ،وصحارهقرَّ َّ ṭaḥarherهلَّإغـامَّالتلََّّٓتستخدمَّ
لؾحؾبَّبؾَّهلَّسائبة-
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تصريػَّالػعؾَّ(شؿتؾ)َّ :بؿعـكَّ(كؾؿ)َّيفَّالؿاضلَّوالؿضارعَّوإمرَّ
والؿصدرَّواسؿَّالػاطؾَّواسؿَّالؿػعقلَّ(لؾؿتؽؾؿَّوالؿتؽؾؿة):
شؿتال

َّ-šemtel

َّيشؿق ُتؾ

َّ-yešmotol

َّتشؿق ُتؾَّ

َّ -tšamotolمامتال ََّّ َّ -memtɘlمشامتِؾ ََّّ َّ -َّ mašamtelشؿتالَّ
َّ ،šemtɘlشؿتا ُلف ََّّ َّ -šomtelohتشؿق ُتؾ َِّ َّ َّ -َّ tšamotol
تشؿقتِؾَّ
ُ
ََّّ-tšamitilمشؿتِق ُؾفَََّّّ-َّ-َّ-mešemtilohشؿتق ُلفََّّ،šemtilohشؿتقلؽَّ
َّ -َّ šemtolkأشؿقتؾ.تشؿقتؾ َِّ َّ َّ -َّ ʾošmotol/tšamotol
تشؿقتِؾَّ
َّ ،tšmɘtol/tšemitilشؿتؾ ََّّ َّ -šmtelيشؿقتؾ ََّّ َّ -yšmetelتشؿق ُتؾَّ
َّ َّ -َّ tšmetelمشؿتقًلتـ ََّّ ،mešemtilatenشؿتؾ ََّّ -šmtelشؿ ُتقلقنَّ
ََّّ-šmtolonكشؿق ُتؾََّّ--َّ-َّ-َّnšmotol
ؾَّ-آكؾَّ-ملكقل)َّ-
فعؾَّمفؿقزَّ(أكؾَّ-يلكؾُ َّ-ك ّ َّ
ُقتـء ََّّ -َّ qotneʾيؼتِـل ََّّ -َّ yqtiniتؼتِـل َِّ َّ -َّ tqtini
مؼتـفََّّ
َّ-َّmeqtenhiقتـءََّّ-qetɘnɘʾ
تشؼتِـلَّ(َّtšeqtiniتستلكؾ)َّ،قتق ُكقفَُّ (َّqotonɘyohأكؾت)َّ-
َّ
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والجدولَّأيتَّيبقـَّتصريػَّبعضَّإفعالَّ
الػعؾَّالؿاضل
صقحـَّ
ُ
َّṭoḥon
(صحـ)
َ

الػعؾَّ
الؿضارع

فعؾَّإمر الؿصدر اسؿَّالػاطؾ

اسؿَّ
الؿػعقل

ِ
قحـَّ
ص َ

صقحـَّ
ُ

ِ
مطحـَّ

ṭeḥen toṭoḥon yeṭoḥon

ṭoḥon

meṭḥen

يطقحـَّ

تطقحـَّ

ۺَُّ ُومَّ

ۺَُّومَّ

ۺومََّّ َّṧuwmيۺومََّّ
تۺومَّ َّṧowom
ۺَِّيؿََّّ ṧowwa
yeṧuw
(باع)
mešṧem
tṧuwm
َ
m
m
ṧiyam
كِقشلََّّniši
مـشء
كقشء
يـِقشلََّّ تـِقشلََّّ كاشءَّ
مشـۺــِؿَّ

(كسك)

yeniši

teniši

nɘšʾ

nešēʾ

menšʾ

دمءََّّdemʾ

يِدُ مَََّّّ

تدُ مَّ

َد ِمءَّ

د ْم ِفلَّ

مدْ مِفلَّ

(كام)
شؿتﱝلَّ
َّšmtel
(تؽؾؿ)

أكشطحـََّّ

todum yedum

dɘmiʾ

madmehi dɘmhi

تشؿ ُتؾَّ مﱝتﱝ مشامتﱝل
يشؿق ُتؾَّ
ُ
ِشؿتﱝلَّ
mašamt
 tšomot yešmotلَّmetɘl
šemtɘl
el
ol
ol

ِ
تشطحـَّ شطحـَّ
يـشطحـَّ
ُ

مشطحـَّ
ُ

إكشطحـَّ
ُ

َّʾenšṭḥən
(اكطحـ) ʾenšṭḥen mošṭḥen šeṭḥen tšṭoḥon ynšṭḥən
َ
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 .4الـىـضــــسض:
هقَّالؾػظَّالدالَّطؾكَّالحدثَّ،مجردًَّاَّمـَّالزمانَّمتضؿـًاَّحروفَّفعؾفَّ
(َّ-)7وتستخدمَّالسؼطرية َّالؿصدرَّ ،ولؽـَّيغؾبَّيفَّاستخدامفاَّلفَّكقعَّالفقئةَّ
أو َّالـقع َّكحقَّ :صاهرك َّصاهره َّدشرحققف َّṭɘhark ṭahrah dšrḥoqoh
(ذهبت َّذهابًاَّبعقد ًا)ُ َّ،كػقۺ َّ ُكػۺ َّمعتالػََّّnofuṧ nofoṧ meʿtelef
ُ
(غذاَّغذوةًَّغقرَّمـاسبةً)َ َّٓ،تعَّٓتِعَّمصاصفَّ(َّlɘtaʿ lēteʿ meṣaṣehقتؾَّ
َّمخقفًا)َّ،دفقرَّدافرَّدطضََّّdofor dafar dʿeḍأيَّ(دفرَّدفر ًاَّققيًا)َّ،
قتًلً ّ
أكدق َّأكدُ قف َّمسؽقـف َّ( ʾendeq ʾondoqoh meskinohأططك َّططقةًَّ
مسؽقـةً)َّ،شؿتﱝلَّماتؾَّدشؽارَّ(َّ šemtel mɘtal dškɘrتؽؾؿَّكًلمًاَّ
جؿقًلً)َُّ ،ز ُلقق َُّز ْلؼ َّدحارن َّ(َّ zoloq zɘleq dḥɘrnأجتؾب َّإجتًلبًاَّ
قؾقًلً)َّ-
ولـلخذَّأمثؾةَّلذلؽَّهذهَّالتصاريػََّّ:
يطقهرَّ -صاهره َََّّّṭɘhar -yṭohor- ṭӗhreh
 صاهرُ َّ -
(فعؾَّ-يػعؾَّ-فعؾة)َّ(ذهبَّ-يذهبَّ-ذهابًا)-

(ََّّ)7جامعَّالدروسَّالعربقةَّ،مصطػكَّالغًليقـلَّ،ص-774
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ْ أوكبْ َّ -يقكبَّ -إكبفَّ -مؽب َّyokeb- ʾekbah-mekeb -
(َّ ʾokobفعؾَّ -يػعؾَّ -فعؾفَّ -مػعؾ) َّأي َّ(دخؾ َّ– َّيدخؾ َّ–َّ
َّٓ,مدخقل)-
دخق ًَّ
 روحضَّ -يراحضَّ -را ِحض ِ
َّور ِحضفـ َّ– róḥoḍ-yerēḥaḍ
reḥeḍhen

(َّ -َّ reḥeḍفعؾَّ -يػاطؾَّ -فاطؾ) َّأيَّ

(غسؾَّ-يغسؾَّ-غسًلً)-
 شاقحَّ -يشراقحَّ -شؼاحف ََّّšeqaḥ-yšrɘqḥ -šàqaḥah
(فعؾَّ-يػاطؾَّ-فعالف)َّأيَّ(خرجَّ-يخرجََّّ-خروجًا)-
 فقرد-

َّيػقرد-

َّ ُفرد

ford

forod-yǒforod-

َّ(فرَّ-يػرََّّ-فرار ًا)-
(فعؾَّ-يػعؾَّ-فعؾ)َّأي َّّ
 صالل-

َّصًله

َّيصالـ-

َّṣeli-yṣēlin-ṣlɘh

(فاطؾَّ-يػاطؾَّ-فعؾف)َّأيَّ(ص ّؾكَّ-يص ّؾلَّ-صًلة)-
 صقحـَّ -يطقحـَّ -صحـ َّṭoḥon – yaṭoḥon – ṭɘḥan
(فعؾَّ-يػاطؾَّ-فاطؾ)َّأيَّ(صحـَّ-يطحـَّ-صحـًا)-
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 جادح-

َّيجدحـ

َّيجادحـ-

َّأو

َّجداحـ

َّgadaḥ-

(َّ ygedḥen\ygudiḥen-gadḥenفاطؾَّ -يػاطؾَّ -فعًلً) َّأيَّ
(جاءَّ-يجل َُّءَّ-جقئًا)-
 شؿع ََّّ -يشامع ََّّ -شؿقطف ََّّšmɘʿ-yšɘmaʿ-šomoʿoh
(فعؾَّ -يػاطؾَّ -فعالف) َّأي َّ(صقتَّ -يصقتَّ -صقتًاَّ ،أوَّ
كادىَّ-يـاديَّ-كدا ًء)-
 صقرد ََّّ -يطقرد ََّّ َّ -صقرد َّorod-ṭord ṭorod-y
(فاطؾََّّ-يػاطؾَََّّّ-فاطؾ)َّأيَّ(صردَّ-يطردَّ-صرد ًا)-
 ركضَّ -يراكضَّ -ركضفـ َّأو َّركض َّ rokoḍ- yrēkeḍ -
rekeḍ

(فعؾ-

rekɘḍhan-

َّيػاطؾ-

َّفعال)

َّأيَّ

(ركضَّ-يركضَّ-ركضًا)-
 رابح-

َّيرابح-

َّرابح

ََّّrabɘḥ-terɘbaḥ-rēbeḥ

(فعؾَّ-يػاطؾََّّ-فاطؾ)َّأيَّ(اغتسؾَّ-يغتسؾَّ-اغتسا ً
ٓ)-
ُ
يحقدم.يخق ُدمَّ
َّ

ُ
قدم.خق ُدم-
ُ ح

حدمف.خد َمفḥόdom\ḫόdom- yaḥόdom\ yaḫόdom-
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فعؾ-

ḥadmah\ẖadamah

َّيػاطؾ-

َّفعؾف

َّأيَّ

(خدمَّ-يخدمَّ-خدمة)-
 حقلبََّّيحقلبََّّحقلبَّ؟(َّolob-y?olob--?elebفعؾََّّيػاطؾََّّ
فاطؾ)َّأيَّ(َّحؾبَََََّّّّّيحؾبَََّّّحؾبًا)َََّّّ(حؾبََّّيحؾبََّّحؾبًا)َََّّّشقمََّّ
يشامََّّشقامفَّ(فاطؾََّّيػاطؾََّّفقعالف)َّأيَّ(باعََّّيبعََّّبقعًا)َّ-
 ماتؾ-

َّيؿتؾـ-

َّتؿتقؾف

َّmetil-ymetlin-temtiloh

(فاطؾَّ-يػعؾـَّ-تػعقؾف)َّأيَّ(حؽكَّ-يحؽكَّ-حؽايةً)-
محزج َّ ḥozog–yoḥozog-
حقزج ََّّ -يحقزج،

ْ
ُ
َّحقزج َّ= َّ ْ
ḥezeg-meḥzeg

َّ(فعال-

َّيػعال-

َّفاطؾ)

َّأيَّ

(ربطَّ-يربطَّ-ربطًا)َّوهقَّربطَّرجؾلَّالبؼرةَّأثـاءَّالحؾب-
 كافخ.كػح ََّّ -يـافح.يـافخ ََّّ -كافح.كافخ َّnɘfaḥ\nɘfaḫ-
َّynɘfoḥ\ynɘfaḫ-nefeḥ\nefaḫ
(كػخََّّ-يـػخََّّ-كػخََّّ-مـػقخ)-
 شاعءَّ -يِ َشعَّ -شاطلَّ(َّ šeʿe- yešɘ- šɘʿeفاطؾَّ -يػاطؾَّ -فاطؾ)َّ
أيَّ(جرىَّ-يجريَّ-جريًا)-
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قاطل َّ( qeʿeʾ-yqaʿa-qaʿayفاطؾ َّ َّيػاطؾََّّ
 قاعء َّ َّ َّيؼاطا َّ َّ َّ َ
فاطؾ) َّأي َّ(فتح َّ َّ َّيػتح َّ َّ َّ َّفتحًا)َّ -دمء َّ َّيدوم َّ َّدمل َّdḗmeʾ-
( ydum -dɘmiفاطؾََّّيػاطؾََّّفاطؾ)َّأيَّ(كامََّّيـامََّّكقمًا)-
 رعَّ -يرطكَّ -رطفلَّ -مرطفل ََّّreʿeʾ-yrēʿɘ-reʿhi-merʿhi
(فاطؾ-

َّيػاطؾ-

َّفاطؾ-

َّفعفؾ-

َّمػعقل)

َّأيَّ

(رطكَّ-يرطكَّ-راطلَّ-مرطق)-
 صقكػَّ -يطقكػَّ -صـػَّ -مطـػ َّ moṭnef- ṭenef-
ṭenef

َّ(فاطؾ-

yaṭonof-

َّيػاطؾ-

َّفاطؾ)َّ

(حافظَّ-يحافظَّ-حػظاَّ-محػقظ)-
 ۺوكؼَّ -يۺوكؼَّ -ۺوكؼَّ -مۺكؼ َّṧonoq-yṧonoq -
(َّ ṧēneq-moṧneqفعؾَّ -يػاطؾَّ َّ -فاطؾَّ -مػعؾ) َّأيَّ
(ط ّؾؼَّ -يع ّؾؼَّ -طالؼَّ -معؾققَّ ،أو َّربطَّ -يربطَّ -ربطًا) َّوهق َّربطَّ
الشلءَّبالحبؾَّوتعؾقؼفَّبؿؽانَّمرتػع-
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ُ أتؽد َّ َّيتؽد َّ َّتاكد َّ َّمتؽد ʾotkod-ytkod-teked-meteked
(افعؾ َّ َّيػعؾ َّ َّفاطؾ ََّّمػعؾ) َّأي َّ(استعجؾ َّ َّيستعجؾ َّ َّاستعجا ً
ََّّٓ
مستعجؾ)-
 أصبحَّ -يصابحَّ -أصبقحفُ َّ -م ْصبح َّ ʾoṣboḥoh-moṣbeḥ
(َّ ʾeṣbəḥ-yṣebəḥأفعؾَّ َّ -يػاطؾَّ -مػعؾَّ -فعؾة) َّأيَّ
(أصبحَّ-يصبح)-
جاﭼـا َّ(َّ ʾegeʾ-yogeʾ-giǧāفعؾَّ َّ -يػعؾَّ َّ -فعًلً)َّ
 آجءُ َّ -يقجءَِّ َّ -
أيَّ(ضربَّ-يضربَّ-ضربًا)-
 صقلبَّ-يصقلبَّ-صالبَّ-صقًلبَّ-مصؾقبَّṣolob-yṣolob-
َّ ṣɘleb-moṣlibفاطؾَّ َّ -يػاطؾَّ -فاطؾَّ -فقعالَّ -مػعؾ) َّأيَّ
(ذبحَّ-يذبحَّ-ذبحًاَّ-مذبقح)-
 لقتء-

َّيًلتء-

َّأتاهل

ََّّLoteʾ-yLoteʾ-ʾatəhi

(فاطؾَّ-يػاطؾَّ-افاطؾ)َّأيَّ(اجتؿعقاََّّ-يجتؿعقنَّ-اجتؿاطًا)-
 ضاحؽَّ -يضقحؽَّ -إضحؽ َّḍaḥak-yḍoḥok-ʾeḍḥek
(فعؾَّ-يػعؾَّ-أفعؾ)َّأيَّ(ضحؽَّ-يضحؽَّ-ضحؽًا)-
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 شـفـَّ -يشـفـَّ -شـفاكف َّšenhen-yšenhen-šenhɘnah
(فعؾؾَّ -يػعؾؾَّ -فعًللة) َّأي َّ(تحركَّ -يتحركَّ -تحركًا) َّوهذاَّ
القزن َّيدل َّطؾك َّالحركةَّ ،كحقَّ :حؾحؾَّ -يحؾحؾَّ -حؾحالفَّ
( ḥelḥel-yḥelḥel-ḥalḥɘlehفعؾؾَّ -يػعؾؾَّ -فعًللف) َّأيَّ
يحركَّ -حركةً)َّ ،ترترَّ -يرتترَّ -ترتاره َّterter-yterter-
َُّ
(حركَّ -
ّ
(َّ tertɘrehفعؾؾَّ -يػعؾؾَّ -فعًللف) َّأي َّ(رمكَّ -يرملَّ -رمقًا)َّ،
مجؿجَّ -يؿجؿجَّ َّ -مجؿاجة َّmegmeg-yemegmeg -
فعًللف)َّأيَّ(هزَّ ََّّ-يفزَََّّّ َّ-هز ًا)َّ،
(َّ megmɘgehفعؾؾََّّ-يػعؾؾََّّ َّ-
ّ
نۺنۺَّ َّ -يـۺنۺَّ َّ -نۺكاۺه َّ َّneṧneṧ-yneṧneṧ-
neṧnɘṧeh

َّ(فعؾؾ-

َّيػعؾؾ-

َّفعًللف)

َّأيَّ

يحرك َّ-تحريؽًا)َّوهذاَّالػعؾَّخاصَّبتحركَّالقديـ-
َُّ
(حركَّ-
ِ
زادرَّ -يزادرنَّ -زيداره ََّّzēder-yzēdrin -zeydɘreh

(فاطؾَّ -يػعؾـَّ -فقعالة) َّأي َّ(ختـَّ َّ -يختـَّ -ختاكًا)َّ ،وهذا َّالقزنَّ
يدلَّطؾكَّمفـةَّوهقَّالطبقبَّالذيَّيختـ-
 إكؽاكؿَّ -يـؽاكؿـَّ -كقكؿ ََّّʾenkenem-ynkenmin-kenem
قؿؾ)-
(اكػاطؾَّ-يـػاطؾَّ-فاطؾ)َّأيَّ(أكؼؿؾَّ-يـؼؿؾُ َّ-
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 ستخط َّ -يستخط َّ -أكسخاطَّ -مسخقط َّsatḥaṭ\satḫaṭ-
yestaḥoṭ\yastaḫoṭ-ʾansaḥaṭ\ʾansaḫaṭ( mesḥoṭ\ḫoṭoṭفتعؾَّ -يػتعؾَّ -أكػعؾَّ -فعؾف) َّأيَّ
(سخطَّ-يسخطَّ-سخطًا)َّ-

 .5اغـــي الفاعــــن:
لقحظ ّ
َّأن َّالـاصؼقـ َّبالؿحؽقة َّالسؼطريةَّ ،مقضقع َّالدراسةَّ،
يستخدمقن َّاسؿ َّالػاطؾ َّواسؿ َّالؿػعقلَّ -فاسؿ َّالػاطؾَّ :صػة َّتمخذ َّمـَّ
الػعؾَّ الؿعؾقمَّلتدلَّطؾكَّمعـكَّوقعَّمـَّالؿقصقفَّهباَّأوَّقامَّهباَّطؾكَّوجفَّ
الحدوثََّّٓالثبقثَّ:كؽاتبَّومجتفد(َّ-)7
وتتبع َّالسؼطرية َّيفَّصقاغةَّاسؿَّالػاطؾَّصريؼةَّلقسَّمـَّالسفؾَّففؿفاَّ
إ ّ
ٓ َّبالدربة َّوالؿحاكاةَّ ،تؼقم َّطؾك َّالسقاقَّ ،فقصاغ َّاسؿ َّالػاطؾ َّبطريؼتقـ؛َّ
إولكَّ :باستخدام َّ(اسؿ َّاإلشارة) َّو(الدال) َّكحقَّ :جادح َّده َّدلﱝتاعَّ
ُ
َّالؼاتؾ)َّ -والطريؼة َّالثاكقةَّ :بصقاغتف َّطؾكَّ
َّ gɘdaḥ deh dlɘtaʿأي َّ(جاء
كسؼ َّاسؿ َّالػاطؾ َّيف َّالعربقة َّالػصحكَّ ،كحقَُّ :هف َّ َّصاهر َّك َّكـؽـ َّ hoh
(َّṭehɘrk kenkanأيَّ:أكاَّذاهبَّمـَّطـدكؿ)ََّّ-

(َّ)7جامعَّالدروسَّالعربقةَّ،مصطػكَّالغًليقـلَّ،ص-742
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وقد َّيليت َّقؾقؾ َّكحقَّ :كبتَّ(َّ nebetمـ َّالػعؾ َّكبت ََّّ )nobotبؿعـكَّ:
(لؼحَّالـخقؾ)َّ،وصاردَّ(َّṭѐredأيَّ:صارد؛َّمـَّالػعؾَّصرد)َّ،ورطفلََّّreʿhi
وهفَّ
أي َّ(راطك)؛ َّوكحق َّهذا َّالـص َّالذي َّاقتبسـاه َّمـ َّأحد َّزوامؾفؿُ ”َّ :
كقكس َّداهر َّزازيـ َّاشؽػ َّبدراع َّسؿاء َّ“ wahoh kons dɘhar
 zɘzeyen ʾeškef bedirḗʿeʾ samɘʾأيَّ ”َّ:وأكاَّمـفاَّدائؿًاَّأبؽلَّ
ألتجئ َّإلك َّراطل َّالسؿاء َّ“َّ ،ويصابحُ َّ -م ْصبح ََّّ َّ yṣebɘḥ- moṣbiḥأيَّ
(يبحثَّ -باحث)َّأيَّباحثَّطـَّإغـامَّيفَّالصباحََّّ -يشعَّ -شاطفلَّyšeʿ-
(َّšaʿhiأيَّ:يجريََّّ-جاري)َّ-
ويصعب َّتؿققز َّاسؿ َّالػاطؾ َّيف َّالؿحؽقة َّطـ َّالػعؾ َّالؿضارعَّ،
وبإخص َّالػعؾ َّالؿضارع َّالذي َّٓ َّتتصؾ َّبف َّأحد َّالحروف َّإربعةَّ
(حروف َّالؿضارطة)َّ ،وإكؿاَّيػفؿف َّالسؼطري َّدون َّأي َّٓحؼة َّتسبؼفَّ ،كظر ًاَّ
لؾتشابفَّبقـفؿاَّ-
َّأيضاَّ :اتؽدَّ -متاكد ََّّʾotkod-metēked
ومـ َّإمثؾة
ً
(استعجؾَّ -مستعجؾ)َ َّ ،مزﱝدهر َّ(َّ mazadherوهق َّالشخص َّالذيَّ
يختِـ)َّ،وكِبتَّ(َّ nebetوهقَّالشخصَّالذيَّيؾؼحَّالـخقؾ)َّ ،وزرعََّّzɘreʿ
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(وهقَّالشخصَّالذيَّيؼقمَّبزراطةَّالـخقؾَّطؾكَّسفؿَّيخصصَّلفَّبحسبَّ
اتػاقفؿ)َّ،ورطفلَّ(َّreʿhiوهقَّالشخصَّالذيَّيؼقمَّبرطلَّإغـام)َّ-وكحقََّّ:
 طـ َُّهقءَّمزادهر؟ َّʿen huʾ mazadherأيَّ(أيـَّالطبقبَّأوَّ
أيـَّالؿعالج)َّفـَّ(مزا ِ
دهر)َّاسؿَّفاطؾَّبحسبَّالسقاق-
ص َّْريد؟ََّّʿen huʾ ṭaryadأيَّ(أيـَّالطاردون)-
 طـ َُّهقءَّ ََّ
ُ أ ْويفـ َّح َّْط ََّقب؟ (َّ ʾuyhan ḥṭyabأيـ َّهؿ َّالحاصبقن) َّأيَّ
الذيـَّيؼقمقنَّبالحطب-
 جادحَّزلقؼَّ(َّgeděḥ zlyaqأيَّ:جاءَّالجالبقنَّلؾؿاء)-
 جادحَّحػقارَّ(َّgeděḥ ḥafyɘrجاءَّالحػارون)-
 حاديفرَّ(َّḥadyharبـاؤن)َّ،وضؾفؾَّ(َّelhalḍضال)َّ-
ِ
َّبحجف َّيعقد َّضؾفؾَّ
وهذا َّكص َّمـ َّزوامؾفؿ َّيؼقل َّفقف”َّ :ق ّقر َّتـادق

ِ
بشطِػفَّ-بشؿَّبطفَّدطادهَّإصفَّتـاصتَّطاسَّبرَّفطعف(ََّّ-“)7

―qiyar tonodoq baḥageh yaʿud ḍelhahl bašoṭofoh
bašum beṭeh dʿɘdeh ʾiṭeh tanɘnet ʿɘs ber foṭeʿeh‖.
ٍ
كدطقكَّلؽلَّتعطلَّبؾطػ َّيقمَّأنَّمشتَّهذهَّالضالةَّأ ّصؾعَّطؾقفاَّ
أي”َّ :
ٕهناَّطارية“َّ-
(ََّّ)7هذاَّالـصَّمـَّأحدَّزوامؾفؿَّ،يصػَّفقفَّالساحرةَّأوَّالضارةَّ-
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ومشاديتـ َّ(َّ mešɘdytenالؿؼسؿقن)َّ ،مصباحاتـ ََّّmiṣbɘḥɘten
أيَّ(الؿصبحقن)َّوهؿَّالذيـَّيبحثقنَّطـَّإغـامَّيفَّالصباح)؛َّكحقَّقائؾفؿَّ:
طز ُمفَّبًلَّرأيَّدمصباحتـ َّٓكـَّطؿرهَّمۺاجػ َّصعبةَّ
” ُط ُؿرَّشقلع َّ ُ
لؿشادياتـ َّلعػ َّ ُفقنء َّيشؼدح َّأركز َِّريباطف َّومتؾػ َّولقط َّأقدم َّطقفـَّ
ِ
َّوزجقديفلَّ(َّ-“)7
صالبَّلطَّم ْعفر
― ʿomur šowalaʿ ʿozuwmoh bala rɘy di
meṣbeḥɘten lɘken ʿemareh meṧegef ṣaʿbat
lemešadayaten Laʿaf fonoʾ yšeqedeḥ ʾerkez ribɘʿeh
wmatlef woLuṭ ʾeqdim ʿɘyhen ṣeleb Leṭ maʿhar
wzegediyhi ‖.
أي”َّ :أقام َّشقلع َّطزوم ًة َّدون َّأخذ َّرأي َّأصحاب َّإغـامَّ -العارفقـَّ
بلغـامفؿَّ -وقد َّسببتَّ -أي َّالقلقؿةَّ -مشاجػَّ -أي َّطقائؼَّ -صعبت َّطؾكَّ
الؿؼسؿقـَّ -أي َّالذيـ َّيؼقمقن َّبتؼسقؿ َّالؾحؿَّ ،بسبب َّأن َّيف َّالؾحؿ َّغثَّ

(ََّّ)7كػسفَّ-ومعـكَّالـص”َّ:طؿؾَّشقلعَّ-وهقَّوصػَّلؾػاطؾَّحؾَّمحؾَّالػاطؾَّ-ولقؿةَّبًلَّرأيَّدمصبحاتـَّ-وهؿَّالذيـَّيعرفقنَّ
أغـامفؿَّهؾَّفقفاَّمـَّتصؾحَّلؾذبحَّأمَّأكّفاَّحؾقبَّوحقامؾَّوهزالََّّٓيؿؽـَّذبحفاَّلؾقلقؿةَّ،إذَّٓبدَّمـَّاستشارةَّهمٓءَّ
العارفقـَّبشئقنَّأغـامفؿ َّ-وبعدَّطؿؾتَّطقائؼَّصعبتَّطؾكَّالؿؼسؿقـَّ،كؿاَّاطتادواَّالتؿايزَّبربعفَّومتؾػَّ-وهؿاَّقطعتانَّمـَّ
الؾحؿ َّلفؿا َّإفضؾقة َّطؾك َّسائر َّالؾحؿَّ ،-ثؿ َّرآهؿا َّصالبَّ -الذابحَّ -رجع َّإلك َّمعفرَّ -وهق َّالؿؽان َّالذي َّيحػظَّ
بفََّّ-فلخذهؿا َّ-أيَّبسببَّطدمَّاستشارةَّهمٓءَّالعارفقـَّبشلنَّأغـامفؿَّحصؾتَّهذهَّالعقائؼَّالتلَّاستصعبتَّطؾكَّالؿؼسؿقـَّ
لؾحؿَّ،حتكَّ ُأخذَّطؾقفؿَّماَّأطتادواَّمـَّالتؿايزَّبسببَّهذهَّالعقائؼ“َّ-
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وسؿقـَّ -وقد َّألِػقا َّمـ َّصبقعتفؿ َّأهنؿ َّيتؿقزون َّبؼطع َّمعقـة َّمـ َّالؾحؿ َّالخ ّقرَّ
،فحزرواَّجاكبًاَّهذهَّالؼطعَّ،ولؽـَّرآهؿَّالذابحَّفلخذها“َّ-
ومشؿتقًلتـ

َّmešmtilɘten

َّ(متؽؾؿقن)،

َّمشؿ َّقِرصتـَّ

(َّmešmirṭɘtenمتقاصقن)َّ-

 .6اغـــي الـىـفـعــــٕه:
اسؿَّالؿػعقل َّيفَّالسؼطريةَّ :صػةَّتمخذ َّمـَّالػعؾَّالؿبـلَّلؾؿجفقلَّ
لؾدٓلةَّطؾكَّحدثَّوقعَّطؾكَّالؿقصقفَّهباَّطؾكَّوجفَّالحدوثََّّٓالثبقتَّ
والدوام()7؛َّكحقََّّ:
دتايـ َّمخدوم ََّّ detɘyan moẖdomأي َّ(دتايـ َّمخدوم)َّ ،ت ِ ِّقيََّّ
(َّ tiwwiملكقل)َّ ،وتقى َّ(َّ tāwɘيمكؾ)َّ ،وشؿتَؾ ََّّ emtalšأي َّ( ُك ِّؾؿ)َّ،
مجروف َّ( َّ mugrofهؿ َّمـ َّيؼع َّطؾقفؿ َّالطؾب َّطـد َّالحاجة)َّ ،مخدومَّ
ُ
طؾك َّوزن َّمػعقل َّبؿعـك َّ(مستخدم َّومخدوم) َّأيضًا َّمػؼﱝء ََّّmefqʾ
بؿعـكَّ(مؾبقس)َّ،مقتقلََّّ motόlبؿعـكَّ(محزون)َّ،مدفِرََّّ mdfirبؿعـكَّ
(مدفقر)َّ-

(ََّّ)7جامعَّالدروسَّالعربقةَّ،مصطػكَّالغًليقـلَّصَّ-741
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اغــي اآللــــ:ٛ
هقَّاسؿَّيمخذَّغالبًاَّمـَّالػعؾَّالثًلثلَّالؿجردَّالؿتعديَّلؾدٓلةَّطؾكَّ
أداةَّيتؿَّهباَّالػعؾ(َّ،)7ويليتَّيفَّالسؼطريةَّطؾكَّالصقغَّأتقةَّ:
 -7طؾك َّوزن ََّّ mofʿilأي َّ( ُم ْػ ِعؾ)َّ ،كحقُ َّ :م ْؼ ِرض ََّّ moqriḍأيَّ
(اسؿ َّآلة َّيستخرج َّهبا َّالصقف َّمـ َّالضلن) َّمـ َّالػعؾ َّققرضَّ
َّqoroḍأيَّ(قرض)َّ-
 -4وطؾكَّالقزنََّّmefʿilأيَّ( َم ْػ ِعؾ)َّ،كحقََّّ:
ََّ oم ْؾبِد َّ(َّ melbedاسؿ َّآلة َّيستخرج َّهبا َّالعؾػ َّمـ َّإشجارَّ
لًلغـام)َّمـَّالػعؾَّ ُلق ُبدَّ(َّLobodوبؼصدَّبفَّالضرب)-
ْ o
مخقِط.م ِ ْح ْقط ََّّ meḥyeṭ\meḫyeṭمـ َّالػعؾ َّحقط.خقطَّ
(َّḥoyoṭ\ḫoyoṭوهقَّماَّيخاطَّبف)َّ-
 -2وطؾك َّالقزن َّ(َّ fɘʿalفاطؾ) َّكحقَّ َّ :طاصر ََّّ ،ʿɘṭarمـ َّالػعؾَّ
طق ُصرَّ(َّʿoṭorوهقَّماَّيستحرَّجَّبفَّسعػَّالـخقؾ)،وكحقَّذلؽََّّ-
 -2وطؾكَّوزنََّّfeʿlehأيَّ(ف ِ ْعؾِف)َّكحقِ ََّّ:ح ْبؽِفََّّḥebkehمـَّالػعؾَّ
(حق ُبؽ)َّوهلَّأداةَّمثؾَّالسؽقـَّكؿاَّتستخدمَّهذهَّالؾػظةَّلؽؾَّ
ُ
مايحبؽَّبفَّ(الربط)
(ََّّ)7كػسفَّ،صَّ-724
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ِ
يجفَّ
 -9وطؾك َّالقزن َّ(َّ mefʿelohمػعؾف) َّكحقَِّ َّ َّ :م َّ
ۺ ِْر ُ
ورجَّ(َّṧōrogخاط)َّ،
َّmeṧregohمـَّالػعؾَّۺ ُ

 -9وطؾك َّوزن َُّ (َّ mofʿilمػعقؾ)ُ َّ :م ْؼ ِديػ ََّّ :moqdefمـ َّالػعؾَّ
( ُقدُ ف) ََّّ qodofيؼق ُدف ََّّ yeqodofوالؿصدر َّ(قﱝ ِدفَّ
َّ-)qedef
 -1وطؾكَّالقزن ََّّ mofʿelأيَّ( ُم ْػ ِعؾ)َّكحقَُّ َّ:مۺَّ ِْرح ََّّ.َّ moṧreḥ
مـَّالػعؾَّۺارحَّ(وهقاستخراجَّفصقؾَّالـخؾَّوتصػقتفا)-
 -1وطؾكَّالقزنََّّ mefaʿlأيَّ(مػعؾ)َّكحقَّ:مشا ّج ََّّ mešaggمـَّ
الػعؾَّ(شج)َّ،وهقَّماَّيحػرَّبفََّّ،وهلَّأقدمَّأداةَّلؾحػرَّيفَّالجزيرةَّ
كاكتَّتحػرَّهباَّالؿؼابرَّلؾؿقتك)َّ-
وٓسؿ َّألة َّأوزان َّيف َّالؿحؽقةَّ ،مـفا َّققاسقةَّ ،كحقَّ :مػعؾَّ ،كؼقلـاَّ:
مؾبدَّمـَّالػعؾَّلقبدََّّ-lobodيؾقبدََّّ-َّ yalóbedلﱝبدَّ(الؿصدر)َّ-واسؿَّ
ِ
َّمػعؾَّ ،مخقط َّمـ َّالػعؾ َّخا ُيط ََّّ -يخقطَّ
ألة َّمؾبد َّطؾك:
( َّ -)уaẖyiţَّ -َّ ẖoyoţحقيطََّّ -ḥoyoţوأماَّغقرَّالؼقاسقةَّفـحقَّ:صﱝرهَّ
َّṣerehأيَّ(سؽقـ)َّ-

247

الفضن الطابع :الفعن ٔوؿتكاتْ

اغي املهاُ ٔاغي العواُ:
هق َّاسؿ َّيمخذ َّمـ َّالػعؾ َّلؾدٓلة َّطؾك َّمؽان َّالحدث(َّ )7؛ َّ َّويليت َّيفَّ
السؼطريةَّطؾكَّالصقغَّأتقةََّّ:
 -7طؾكَّوزنََّّ mafʿalأيَّ( َم ْػ َعؾ)َّكحقَ َّ َّ:م ْؼ َعدََّّ maqʿadأيَّ(اسؿَّ
مؽانَّلجؾقسَّالرجال)َّ،مؽتؿ ََّّ maktamأيَّ(مؽانَّتستظؾَّبفَّ
إغـام)َّ-
 -4وطؾك َّالقزن ََّّ mefʿelelأي َّ(م ِ ْػ ِعؾؾ) َّكحقَّ :هزعينَّ
َّmezʿehemمػعفؾَّأيضًاَّاسؿَّمقضعَّيتخذَّلؾجؾقسَّفقفَّ-
 -2وطؾك َّالقزن ََّّ mofʿilأي َّ(مػعؾ)َّ ،كحقَُّ َّ :مقصؾب ََّّmoṣlib
(اسؿَّمؽانَّيتخذَّلؾذبح)َّ،و ُم ْربِضَُّ َّmorbiḍم ْػ ِعؾَّ(وهقَّالؿؽانَّ
الذيَّتربضَّبفَّالؿقاشلَّمـَّإغـامَّوالضلن)-
 -2وطؾكَّالقزنَّ(َّmefʿilمِ ْػ ِعؾ)َّ،كحقَّ:
م ِ ْح ِزج َّ َّ meḥzigأي َّ(اسؿ َّمؽان َّيتخذ َّلربط َّالبؼرة َّأثـاء َّحؾبفا)َّ،
ومجفؿ َّ َّ meghimمػعؾ َّ(وهق َّالؿؽان َّالذي َّيجؿع َّفقف َّإغـامَّ
(ََّّ)7جامعَّالدروسَّالعربقةَّ،ص-720
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ٓستخراجَّالؾبـَّمـفاَّ،وقدَّيؽقنَّأطؿَّمـَّهذهَّالتسؿقةَّحقثَّيطؾؼَّطؾكَّ
الحقش َّومؾحؼاتف)َّ ،ومحؾب َّ( َّ meḥlibوهق َّمؽان َّتجؿع َّفقف َّإبؼارَّ
لؾحؾب)َّ،وم ِ ْؽؾِلََّّ mekliyمػعؾَّ(وهقَّالؿسؽقن)َّ،وم ِ ْريِسََّّmeryis
(اسؿَّلؿؽانَّيستطؾعَّمـف)َّ-
 -9وطؾكَّالقزنَّ(َّmefʿlelمِ ْػ ْعؾِؾ)َّ،كحقَّ:مِ ْبدْ ِهؾَّ(َّmebdhelوهقَّ
مؽانَّخاصَّيراقَّطؾقفَّدمَّالذبقحة)َّ-
 -9وطؾك َّالقزن َِّ (َّ fēʿel
فاطؾ)َّ ،كحقِ َّ :مﱝبِد َّ(َّ mebedوهق َّمؽانَّ
تجتؿعَّفقفَّإغـامَّلؾؿبقت)-
 -1وطؾكَّالقزنَََّّّmefʿilohأيَّ(مِ ْػ ِع ُؾف)َّ،كحقَّ:
مِ ْسؽِدُ ه َّ(َّ meskidohوهق َّمقضع َّيجؾس َّطؾقف َّالشخص َّل ِ ُق ْختَـ)َّ-
مرققفََّّ morqiyohمـَّالػعؾَّراقء َّ(َّ reqeʾوقتَّالتـؼؾَّمـَّمؽانَّٔخرَّ
َّمزهقره َّ(َّ mzhirohكػس َّإولكَّ،
ويؽقن َّطادة َّإلك َّإماكـ َّالؿرتػعة)،
ُ
ِ
سره َّ(َّ šenʿesruhوهقَّ
ولؽـ َّيؽقن َّإلك َّإماكـ َّالؿـخػضة)َّ ،شـع ُ
الجؾقسَّبعدَّالعصرَّإلكَّقبؾَّالؿغرب)ُ َّ،فرهَّ(َّ furrohوهقَّالجؾقسَّبعدَّ
العشاءَّإلكَّمـتصػَّالؾقؾَّلؾسؿر)َّ-مـػشَّ(َّ menfeṧأيَّ:بعدَّالظفرَّإلكَّ
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قبقؾ َّالعصر)َّ ،جفؿف ََّّ gahmahأي َّ(وقت َّمـتصػ َّالـفار َّأو َّوقتَّ
الظفقرة)َّ ،محرف َّ(َّ maḥref\maẖrefاسؿ َّمؽان َّ ُي ْس َؽ ُـ َّيف َّالخريػ)َّ،
ِ
مصرب َّ(َّ moṣrebاسؿ َّمؽان َّ ُي ْس َؽ ُـ َّيف َّالصقػ)َّ ،مشـء ََّّ mešneʾأيَّ
(ماكانَّمـَّالزرعَّلفَّأسبقعَّأوَّأقؾ)َّوهقمـَّالػعؾَّيفـءَّ(َّyhenoʾزرع)َّ-
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َّ
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َّ-7إدواتَّ
ََّّ-أدواتَّالتَّعريػَّ
ََّّ-أدواتَّالـػلَّ
ََّّ-أداتاَّالشَّرطَّ
ََّّ-أدواتَّالـِّداءَّ
ََّّ-أداةَّآستثـاءَّ
ََّّ-أدواتَّالتَّشبقفَّ
َّ-4الـحــروفََّّ
ََّّ-حروفَّالعطػَّ
َّالجرَّ
ََّّ-حروف َّّ
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 .1األزٔات
تستخدم َّالؿحؽقةالسؼطرية َّأدوات َّوروابط َّمثؾفا َّمثؾ َّالعربقةَّ
الػصحك َّولغة َّالـؼقش َّالعربقة َّالجـقبقة َّالؼديؿة َّولغات َّسامقة َّأخرى َّيفَّ
َّلؿعان َّكثقرة َّكالتعريػ َّوالـػل َّواإلثباتَّ
ٍَّ
تركقبفا َّويف َّتخاصبفاَّ ،وتليت
واإلستػفامَّوكحقَّذلؽَّ،كؿاَّ َُّيًلحظَّيفَّالؿحؽقةَّ ّ
أنَّبعضَّهذهَّإدواتَّقدَّ
تـقبَّبعضفاَّطـَّالبعضََّّ-

أَّٔالً :أزٔات التَّعطٖف
 -1اهلاء ٔالٍُٕ:

ٍ
َّلؿعان َّمـفاَّ:
َهـ َّنَّ .هـ َّ ََّّ :han/hهل َّأداة َّتتصؾ َّبإسؿاءَّ ،وتليت
التعريػَّ ،والتـؽقرَّ ،والتصغقرَّ ،وقد َّتؼقم َّمؼام َّالتـقيـَّ -وهاذان َّالصقتانَّ
يردان َّيف َّالؿحؽقة َّكثقر ًا َّلقدٓن َّطؾك َّمعان َّطدة َّبحسب َّالسقاق َّوالحالَّ
كحقَّ:
(رأيتَّ
غقيجفـ.طقيجفـََّّ ṧik ġayaghan /ʿayaghan
ۺيؽ َّ
َ
َ
ـ.طقجفـ َّ
غقجف
َّو(رأيت َّولد ًا)َّ ،وۺيؽ َّ
القلد)
ُ
ُ
ُ

ṧik

َّو(رأيتَّأوٓد ًا)َّ-
(رأيتَّإوٓد)
َّġughon/ʿughon
ُ
ُ
ويتحددَّمعـكَّهذهَّإداةَّبحسبَّالسقاقَّ،فنذاَّكانَّيسللَّويستػفؿَّتؽقنَّ
لؾتعريػَّ ،وإذا َّكانَّيخرب َّتؽقنَّلؾتـؽقرَّ-ويؽثرَّاستخدامَّالفاءَّوالـقنَّلؾتـؽقرَّ
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مؼابًل َّلؾتـقيـ َّيف َّالعربقة َّالػصحكَّ -وتليت َّلؾتصغقر َّلتـػقد َّمعـك َّالتـؼـؾقؾَّ
والـرتحؿ َّوالتحبـقبَّ ،كحقَّ :ۺـقـؽ َّغقيجـ.طقيـجـ َّ

ṧik

(رأيت َّولد ًا)َّ،كاسؽَّيقمفـَّ.يقمـَّجـّقفَّ
َّ ġawyaghan/ʿawyaghan
ُ
(وجدتَّيقمًاَّجـقة)َّ-
َّksek yumhen\yumon gennih
ُ
أه ََّّ :ʾahكاسعة َّتليت َّمع َّاسؿ َّاإلشارة َّوتػقد َّالتعريػَّ ،كحقَّ :أه َّلقفَّ
ُأيقج َّلبقق َّ ʾah lih ʾoyog lebuqأي َّ(همٓء َّالرجال)َّ ،أه َّده َّهاجَّ
أيَّ(هذاَّالرجؾَّإبقض)َّ،آهَّدشَّهقزَّ
صعببََّّ ʾah deh hɘg ṣeʿbab
ُ
َّʾā duš hozأيَّ(هذهَّالغـؿة)َّ-
 -2اغي اإلؾاض ٚوع اغي املٕصٕه:
ده َّو َّ ُدشَّ َّ :تػقد َّالتعريػَّ ،كحقَّ :جادح َّمحؿد َّده َّدشؽار َّ gɘdaḥ
َّ mḥamed deh dšɘrأي َّ(جاء َّمحؿد َّالطقب َّأو َّالحسـ َّأو َّالجؿقؾ)َّ،
ولػظة َّ(شؽار) َّتليت َّهبذه َّالؿعاين َّيف َّالؿحؽقةَّ ،وده َّدجادح ََّّdeh dgɘdaḥ
ٍ
َّدبققَّ
(أيتَّ -أي َّالذي َّجاء)َّ ،جادح َّ(َّ gɘdaḥتليت َّبؿعـك َّآت)َّ ،وده َّهاج ُ
َّ deh hɘg dbuqأيَّ(هذاَّالرجؾ)َّ،دهََّّ dehلقحدهاَّأوَّمعَّاسؿَّالؿقصقلَّ
الدالَّ:تليتَّبؿعـلَّ(ذو)َّأيَّ(صاحب)َّ ،ۺيؽَّ :ساطدَّده َّف ّقسَّ ṧik sɘʿad
سؽَّهاجَّدهَّدتشبعؾَّأرهقنَّ
(َّ deh fīysرأيتَُّ َّسعد ًا َّصاحبَّالدطاء)َّ ،كﱝ
ُ
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َّ(وجدت َّالرجؾ َّصاحبَّ
َّ kesek hɘg deh dšebʿel ʿorhonأي
ُ
إغـام)ُ َّ،كفرَّحاَّدهَّدبعالفَّجؿفقلَّ nuhar ḥaʾ deh dbaʿɘlih gamho
َّطؾلَّصاحبَّالجؿال)َّ-
ّ L
(مر ّ
 -3أزا ٚلتعطٖف (أُه  ;)ʾolحنٕ:
َّألؽقشـ ََّّ :ʾolkošonاسؿ َّقبقؾة َّيف َّسؼطرىَّ ،وهل َّأكرب َّالؼبائؾَّ
السؼطريةَّ ،ويؼال َّإن َّأصؾفؿ َّمـ َّالؿفرة َّوهل َّقبقؾة َّبـ َّكؾشقتَّ ،ودمفرَّ
الصاربََّّ domhor ʾel-ṣerbأي َّ(أكجؿَّالصقػ)َّ ،وهلَّ(كجقمَّتـزلَّفقفاَّ
إمطارَّيفَّسؼطرى)َّ،وألَّمـَّطقلؿَّ(َّʾol-men ʿulamفلل)َّ:هـاَّكابتَّطـَّ
ّ
َّ،كؿاَّأنَّ
محذوفَّ ،وتؼديرَّالؽًلم(َّ :الساكـقن َّيفَّطقلؿ)َّ ،وطقلؿَّاسؿَّمؽان
(مـ) َّبؿعـك َّ(يف)َّ -وأل َّمـ َّلقسؽ ََّّ ʾol-men losakأي َّ(الساكـقن َّيفَّ
لقساكَّ -اسؿَّمؽان)َّ،وألَّمـَّ ُدتءََّّ ʾol- men dotʾأيَّ(الؿـسقبقنَّإلكَّ
هذاَّالػصؾَّمـَّالسـةَّ(َّ))7أيَّيفَّفصؾَّالدثاءََّّ-
وقد َّتليت َّ(ال) َّ(ٓمًا) َّيف َّالسؼطرية َّبدون َّ(إلػ)َّ ،والعؽس؛ َّأي َّقدَّ
َّ(أططقتَّ
تليت َّإلػ َّبدون َّالًلمَّ ،كحقُ َّ :أطربك َّلفج ََّّ ʾoʿbork l-hɘgأي
ُ

(ّ َّ َّ )7
ٕن َّمـ َّطادهتؿ َّأهنؿ َّطـدما َّتؾد َّأغـامفؿ َّيف َّفصؾ َّالخريػ َّيؼقلقنَّ :حرفق َّأو َّخريفَّ ،فقمرخقن َّٕغـامفؿ َّبقاسطة َّهذهَّ
الػصقلَّ،وهقَّتاريخَّقريبَّ،كؿاَّيمرخقنَّبإطقامَّفقؼقلقنَّ،مثًلًَّ:داَّألربقع؛َّوهلَّحادثةَّمطرَّشديدَّوقعَّيفَّهذهَّالسـةَّيفَّ
َِّّ
يقمَّإربعاء-
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لؾرجؾ)َّ،ففؿزةَّألَّهـاَّهؿزةَّوصؾَّولذلؽَّحذفتَّيفَّوسطَّالؽًلمَّ ،كحقَّ:
ۺَك َّلػرهؿ ََّّ ṧɘkl-farhamأي َّ(كلول ُت َّالبـت)َّ ،وقﱝلعؽ َّأهاجَّ
َّ
َّالجرَّ-
َّّ
َّ(رمقت َّلؾرجؾ)َّ ،فالفؿزة َّهـا َّأفادت َّمعـك َّٓم
َّ qɘlaʿk ʾhɘgأي
ُ
ٌ
ومًلحظ َّيفَّإمثؾةَّالثًلثةَّإخقرةَّأنَّهؿزةَّالقصؾَّيفَّ(أل)َّقدَّ ُأدغؿتَّفقؿاَّ
بعدهاَّ-
 -4حطٔف اجلطّ( :وَ  -ز  -عف):
تليت َّلؿعـك َّالجر َّوالتعريػَّ ،كحقَّ :شاقحؽ َّمـ َّقاطرšeqaḥk َّ :
َّ(خرجت َّمـ َّالبقت)ُ َّ ،أقدومؽ َّلؼاطر َّ ʾoqdomk
َّ men qaʿarأي
ُ
َّرأيت َّالبقتَّ ،هنرك َّ َُّلفقز َّدوش َّديحقر َّمقس َّشقحر َّ nahark
:lqaʿar
ُ
(مررت َّطؾك َّالغـؿة َّالتلَّ
َّ :lhoz doš deyoḥorḕ mos šuḥarأي َّ
ُ
ٌ
ُ
َّ(رجؾ) َّففل َّكؽرةَّ ،ولؽـَّ
يبحث َّطـفا َّالرجؾ)َّ -ولػظة َّشقحر َّمعـاها
السقاقَّهـاَّجعؾفاَّمعرفة؛ َّٕنَّالؿتؽؾؿ َّسبؼَّأنَّطرفَّأنَّهذهَّالغـؿةَّيبحثَّ
َّمعرفَّبقاسطةَّ(ال)َّالعفديةََّّ-
طـفا ٌ َّ
َّرجؾَّ،وهقبالـسبةَّلفَّغريبَّطؾقفاَّ،ففق ّ
ثاٌٗاً :أزٔات الٍَّـف٘:

ٍ
َّأدوات َّمـفا(َّ :آل َّ َّٓ َّ َّورهب َّ َّ َّبلۺََّّ
تستخدم َّالسؼطرية َّيف َّالـػل

دحشايَّالخ) ،وهذهَّإدواتَّتستخدمَّمعَّإسؿاءَّوإفعال؛َّومـفاَّماَّتليتَّ
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يف َّهناية َّالجؿؾةَّ ،ومـفا َّما َّتليت َّقبؾ َّذلؽ؛ َّويف َّالعربقة َّالجـقبقة َّكػس َّهذهَّ
إداةََّّgnتليتَّلؾـفلَّوالـػل(َّ-)7
ُ ََّّ-7ألَََّّّ:ʾolتستخدمَّهذهَّإداةَّلؾـفلَّبؿعـكََّّٓالـاهقةَّ،ولؾـػلَّبؿعـكَّ
وتليتَّلعدةَّمعان َّيف َّالؿحؽقةَّ ،وتػفؿَّ
ٍَّ
(ٓ)َّ ،كؿاَّقد َّتػقد َّالتعريضَّوالتـبقة؛ َّ
بحسبَّالسقاقَّ-
ََُّّ َّ َّ -أل َّ ََّّ :ʾolجاء َّيف َّبعض َّزوامؾفــؿُ (َّ :أل َّتـعؿـر َّبـر َّمـجـتـ ِز ََّيـفَّ
دٓهـؿـف َّديـؼطــقهـــا) َّ ʾol taʿmar ber megtezayah
 diLahamoh diqeṭohəأيَّ(َّٓتؼؾَّفقفا ِ
َّرحؿةَّالتلَّلؿستَّديؼطقها)َّ،
و(صقها)َّ :ما َّكان َّمـ َّإغـام َّصغقر َّإُذكقـ َّ(وهق َّإسؽ)َّ -وال َّتؽقتبَّ
دات َّدرسَّ ʾol tokotob dat dars ،أي َّ(ٓ َّتؽتب َّدرسؽ)َّ -والَّ
ِ
ِ
َّتخض َّالؾبـ)َّ -وألَّ
تشقؿض َّجزهر َّ(َّ ʾol tšemǐḍ gezharأيَّٓ :
لجداحـَّصقربَّ َّٓ( ʾol lagdaḥan ṭerobتلتقـاَّبالحطب)ُ َّ،ألَّتشراقحَّ
ُ
مـَّقاطر َّ َّ ٓ(َّ ʾol tšarqaḥ men qeʿarتخرجَّمـ َّالبقت)ُ َّ،أل َّتطقردَّ
تايتـََّّٓ(َّʾol teṭred taytenتطردَّالضلن)ُ َّ،ألَّتـقبتَّتؿفرَّ ʾol tenbat

(َّ)7مختاراتَّمـَّالـؼقشَّالقؿـقةَّالؼديؿةَّ،ص-19
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َّٓ(َّ temharتؾ ّؼ ُح َّالـخقؾ)ُ َّ -أل َّتشرابـَّدوطفـ ََّّʾol tšarben doʿhan
(ٓتسؿعَّمـَّدوطفـ)َّ-
َََّّّ-ألَََّّّ:ʾolأداةَّالتعريضَّوآستػتاحَّبؿعـكَّ(أٓ)َّكحقُ َّ:ألََّّتشامِضَّ
)َّ-ألَّجدحـَّصقربَّ
أيَّ(أَّٔتخضـَّالؾبـ
جزهرََّّ ʾol tšamiḍ gezhar
َ
ُ
َّ ʾol gadḥan ṭerobأيَّ(أَّٔتلتقـاَّبالحطب)ُ َّ،ألَّتشرقحَّمـَّقاطرَّ ʾol
أيَّ(أَّٓتخرج َّمـَّالبقت)ُ َّ،ألَّتطاردَّتليتـَّ ʾol
َّ tšarɘqaḥ men qaʿar
َ
(َّ toṭorod taytenأٔ َّتطرد َّالضلن)ُ َّ ،أل َّتـقبت َّتؿفر َّ ʾol tonobot
(َّ temharأٔ َّتؾ ّؼ ُح َّالـخقؾ)ُ َّ ،أٓ َّتشرابـ َّدوطفـ

ʾol tšarabon

( doʿhanأَّٓتسؿعَّمـَّدوطفـ)ُ َّ،ألَّتعدَّهقـَّلؿشحؾقبَّمـَّمـﭸهرَّ ʾol
(َّtoʿod hin lmšḥulub men mežharأَّٔتؿشلَّلـاَّطؾكَّمشحًلبَّ
مـَّمشفر)ََّّ-
ََُّّ َّ-ألَََّّّ:ʾolومعـاهَّلقسَّ،ولؽـََّّٓبدَّأنَّيليتَّبعدهَّحرفَّجرَّ،يؼالَّيفَّ
إمثالَّالسؼطريةُ َّ:ألَّمـَّحاهَّشحرَّيؽتﱝكحَّكبﱝرَّكبﱝرَّلصعاهنـَّ
(َّ ʾol men ḥah šḥar yktonoḥ kber kebar leṣeʿɘnhenلقسَّ
مـَّهـاَّالرجالَّيرجعقنَّإذاَّضفرواَّطؾكَّالؿرتػعات)َّ،وألَّحاهَّيفلَّ ʾol
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(َّ ḥah yhihأيَّ :لقس َّهـا َّهق)َّ -وقد َّطرفت َّأداة َّالـػل َّ( ُأل ََّّ )ʾolيف َّلغةَّ
الـؼقشَّالقؿـقة(َّ)7والعربيةَّوالحبشقة(َّ-)4
أداةَّتؿـ َّمركَّبةَّمـَّ(لق)َّو(ٓ)َّ ،بؿعـكَّ
ٍَّّ
ََّّ -4لعؿَّأل َّ ََّّ :Laʿam ʾol
ِ
قؿفؿَّ:جاشؾَّدبﱝششَّوفطاحَّهقمتَّدۺـقسـقهَّ،
َ
(لقٓ)َّ،كحقَّققلَّحؽ ُ
صقدء َّقطب َّلعؿ َّ ُأل َّۺكقطف gašel debešeš wa fṭɘḥ homt
َّ ṣodeʾ qeṭēb lʿam ʾol ṧkoʿoh،deṧisenohأي(َّ:كصػَّأوقطعةَّ
مـَّبششَّ -صقدَّبرمائلَّ -وإ ّ
ِيسق ُكف ََّّ -صقد َََّّّ -صقدَّيـؼطبَّ،
ٓ َّكصػَّمـَّۺَّ ُ
وهقَّ:صقدَّالؼرشَّالصغقرَّ-لقَّٓالشقكة)َّ-
ََّّٓ-2ءَََّّّ:laʾأداةَّكػلَّبؿعـكَّ(ٓ)َّ،و ُتستخدمَّطـدماَّيجابَّبالـػلَّوَّٓ
تعادَّالجؿؾةَّ ،كحقَّققلَّالؼائؾَّ:اذهبَّإلكَّالؿدرسةَّفقؼقلَّ،َّٓ :وهقَّالـػلَّ
الؿعاكدَّالؼقيَّ،إن َّصحَّالؼقل؛َّويفَّهذهَّالحالةَّتستخدمَّالؿحؽقة َّأسؾقبًاَّ
معقـًا َّوهق َّ(َّٓ ،)lɘʾَّ :كحقَّ َّ :تصالـ َّدات َّصًله َّ،الء taṣelen dat
َّ lɘʾ ،ṣalɘhأيَّ(ص ِّؾلَّصًل ُت َؽ ََّّ)ٓ،تـافعَّهنقفؽ َّسقى،nohofkَّٓ،أيَّ
ِ
(اطتـَّبـػسؽَّ-)َّٓ،

( ََّّ)7اكظرَّ:الؿعجؿَّالسبئلَّ،بقستقنَّوآخرونَّ،ص-9
(ََّّ)4اكظرَّ:ققاطدَّالؾغاتَّالسامقةَّ:العربيةَّوالسرياكقةَّوالحبشقةَّ،رمضانَّطبدَّالتقابَّ،ص-424
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وهذهَّإداةَّتليتَّيفَّحالةَّاإليجاب َّخاصةَّ ،وَّٓيليتَّمعفاَّالػعؾَّ ،وَّٓ
أيَّشلءَّيفَّالجؿؾةَّ،فتحذفَّمعفاَّكؾَّالجؿؾةَّلؾعؾؿَّهباَّ،وإذاَّذكرَّشلءَّمـَّ
تقطد َّودتَّ
الجؿؾة َّفاكــف َّيستعؿؾ َّأداة َّأخرى َّغقر َّهذهَّ -ومـ َّإمثؾةُ َّ :
ِ
ِ
َّأمشَّ ،وجدحـَّ
(امش َّإلك َّأبقؽَّ )َّٓ ،أي َّٓ
بابفwadat bepeh lɘʾ ،
ِ
(ائتَّبالطؾلَّ،)َّٓ،تعتقريَّداتَّمـََّّبابفََّّ
ساردَّٓ،ءَّgedḥen sared lɘʾ
ٓء َِّ َّ taʿteri dat men bepeh lɘʾ
(كاد َّأباك َّٓ)َّ ،وتشرقح ََّّٓ
(َّ tšaraqaḥ lɘʾآخرجَّٓ)َّ،تشريفؽ َّ(َّ )7أكـْفاَّ ُصدَّﭼـعدهر َّٓءَّ tšerihek
ٓ)َّ،تح ُرءَّ
(َّ ʾanhɘ ṭod ǧoʿdoher lɘʾأيَّاطؿؾلَّللَّواحدَّﭽـعدهر َّ
ُ
مـ َّارهـ َّٓء َّ(َّ toḥoroʾ men ʾorhon lɘʾابحث َّطـ َّإغـامَّ،)َّ َّٓ ،
تصتتَّمـَّحقفلَّٓءَّ(َّteṣtt men ḥihi lɘʾاكظرَّمـَّإكسانَّٓ)َّ-
ويستعؿؾقن َّمع َّهذه َّإداة َّأداة َّالـفل َّ( ُأل ََّّ )ʾolفقؼقلقنَّ :تحقر َّمـَّ
قرء َّ(َّ tḥoro men ʾrhon lɘʾ ʾol ʾoḥoroʾابحثَّ
أرهقن َّٓ َّ ُأل ُ
َّأح ُ
ْ
َّأبحث)َّ-
َّأبحثَّ،أوَّلؿ
ُ َّ
طـَّإغـامََّّٓٓ
َّ َّ -2ورهب َّ ََّّ َّ :َّ warhubبؿعـكَّ(ٓ)َّ ،وهذهَّإداةَّتستعؿؾَّيفَّالـػلَّ
طـدماَّيؽقنَّالطرفَّأخرَّبعقدًَّا؛ َّطؾكَّكحقَّماَّهقَّوارد َّيف َّالـصَّأيتَّ :آلَّ
ِ
َّتشريفؽَّ:فع ؾَّمـَّشرهاكفَّ(وهلَّصـاطةَّإواينَّالػخاريةَّ،إذَّكاكتَّالجزيرةَّتعتؿدَّطؾكَّهذهَّإواينَّالؿصـقطةَّمـَّالطقـَّ،
(َّ)7
وكاكتَّهذهَّالؿفـةَّمـتشرةَّيفَّالجزيرة)-
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تجدحـَّتقنَّقريريَّطﱝهَّدطقلؿَّبﱝرَّأتﱝهلَّشقـَّآَّورهبَّورهبَّ ُألَّ
ِ
تؿتءَّأكْفاَّدكؼقلفَّمـفاَّققريريَّآَّباسَّباسʾɘh ʾol tgideḥ ton qiriri َّ،
ṭēh doʿolam bɘr ʾatahi šin ʾɘh war hob warhob ʾol
َّ،َّ temtḕʾ ʾnhɘ denqoloh manhɘ qiriri ʾɘ bɘs bɘsففذاَّحقارَّ
مـَّجبؾٍَّإلكَّجبؾٍَّومعـاهََّّ:
أَّٓتلتقـاَّيقم ٍ
َّغدَّإلكَّطقلؿ ّ
َّٕنَّطـدكاَّاجتؿاعَّ،فر ّدَّأخرَّبالـػلَّوقالَّ:
َّٓ(ورهب)َّ ،ثؿَّطؾؾَّرفضفَّبالؼقلَّ :لقسَّطـديَّفرصةَّ-دكؼقلفَّمـفا(َّ-)7يقمَّ
غدَّ،فر ّدَّإولََّّٓ:بلسََّّٓبلسَّ،أوََّّٓطؾقؽََّّٓطؾقؽََّّ-
وتحقرء َّمـ َّ ُأ ُهقرن َّورهب ََّّtḥoroʾ men ʾrhon worhob
ُ
(ابحثَّمـَّإغـامَّ )َّٓ ،أيَّٓ(َّ:أبحثَّطـَّإغـام)َّ،وكــَّ ُأرهقنَّورهبَّ
ِ
َّ kenen ʾorhonأي ِ
َّدمعؿقدُ ه َّورهقبَّ
َّ(ق َّإغـام َّمـ َّالؿطر)َّ ،تشادح
ةَّٓ)َّ،تؽ ُ
ُ
قلءَّ
ؽ َّطؾكَّالؿخد
َّ tšadaḥ demaʿmidoh warhobأيَّ(ا ّت ِ َّ
َّورهقب َّ tkoLoʾ dmoṧon dʿūlam
دمقۺَُّن َّدطقلؿ َّطػ َّدصارب ُ
(َّʿaf dṣēreb warhobاسؽـَّيفَّملوىَّطقلؿَّإلكَّالصقػَّ-)َّٓ،
َُّ َّ-9
حـقيـفََََّّّّ:ḥuyh/ḫuyhبؿعـكَّغقرَّمقجقدَّ،كحقَّ:
( ََّّ )7دكؼقلفَّ:مصطؾحَّٕهؾَّإغـامَّ،وهقَّالققمَّالثاينَّأوَّالثالثَّلحؾبَّإغـامَّ،حقثَّإكــفؿَّيخصصقنَّيقمًاَّمعقـًاَّلؾحؾبَّ
طـدماَّيؼ ؾَّالؾبـَّيفَّأغـامفؿَّ،وطادةَّماَّيؽقنَّبعدَّيقمَّ،والققمَّالثاينَّيحؾبقهناَّ،أوَّبعدَّيقمقـَّوالققمَّالثالثَّيحؾبقهناَّ،ويسؿكَّ
يقمَّالحؾبَّبققمَّ(دكؼقلف)-
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ُحق ْيف َّمؽشؿ َّبؼاطر ََّّ ḥuyh makšam bqɘʿarأي َّ(القلدُ َّغقرَّ
َّوحقسـ َّتايتـ َّبدمِف ََّّ ḥusen tɘyten bdēmehأيَّ
مقجقد َّيف َّالبقت)ُ ،
ِ
ِ
َّبؿجفؿ َّ ḥuyhen
َّوحقيفـ َّ ُأيقج
(الضلن َّغقر َّمقجقدات َّيف
َّحقشف ّـ)ُ ،
َّ ʾoyog bameghimأي َّ(الرجال َّغقر َّمقجقديـ َّيف َّالحقش) َّويؼصدَّ
بالؾػظة َّ(مجفؿ) َّالحقش َّأو َّمؾحؼاتفَّ ،الذي َّيجؿع َّفقف َّإغـام َّلحؾبفاَّ-
َّدحقسـ ََّّ deleq bišul dḥusenأي َّ(أشقاء َّكثقرة َّغقرَّ
ودﱝالؼ َّبقشقل ُ
مقجقدة)َّ-
َّ -9بقـۺي ََّّ :biṧiبؿعـكَّ(َّٓيقجدَّأوََّّٓشلء)َّكحقَّ :بلۺي َّطقجَّ
شقـَّ ُدشَّسـفَّدحرََّّbiṧi ʿɘyag šiyen doš snah dḥērأيَّ(َّٓتقجدَّ
طـدكا َّأغـام َّتؾدن َّيف َّهذه َّالسـة)َّ ،وبلۺي َّبركف ِ
َّده َّصارب َّدحار َّ biṧi
َّ barkeh deh ṣēreb dḥērأي َّ(ٓ َّتقجد َّبركة َّيف َّهذا َّالصقػ)َّ،
وبلۺي َّماسء ِ
َّده َّققاط َّدحار ََّّ biṧi mɘsʾ deh qeyɘṭ dḥērأي َّ(َّٓ
يقجدَّمطرَّيفَّهذاَّالؼقظ)َّ-
ُ َّ-1ألَّيؽـ َّ ََّّ :ʾul ykenأيَّ(َّٓيؽقن)؛ َّكحقَّ:إكؿَّهاكَّيؽـَّطبدُ اهللَّ
ُألَّيؽـَّأكْفاَّ َّʾim yken hɘk ʿobduʾlluh ʾol yken ʾnhɘأيَّ(ماذاَّ
يؽقنَّلؽَّطبداهللَّ؟ََّّٓيؽقنَّللَّ،والؿعـكَّ:ماذاَّيؼربَّلؽَّطبداهلل)؟َّ
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ثالجاً :أزاتــا الـؿَّـــطط:
أداتا َّالشرط َّيف َّالسؼطرية َّهؿا(َّ :ك َّ )kبؿعـك َّ(إذا)َّ ،و(كرومـَّ
َّ )krōmenبؿعـك َّ(إذا)َّ ،حقث َّتستخدم َّالؿحؽقة َّالجؿؾة َّالشرصقة َّمثؾَّ
العربقةَّالػصحكَّ،وتتؽقنَّجؿؾةَّالشرطَّفقفاَّمـَّأداةَّالشرطَّ،وفعؾَّالشرطَّ،
وجقابَّالشرط؛ َّوبالرتتقبَّكػسفَّ :أداةَّالشرطَّ،ثؿَّفعؾَّالشرطَّ،ثؿَّجقابَّ
الشرطََّّ-
ََّّ-7الؽاف؛َّبؿعـكَّ(إذا):
كحقِ َّ :
كديؿؽ َّ ُأ ُدم.كُ دُ مِؽ َّ ُأ ُدم َّ( kedimek ʾodom/kdomek
(إذاَّكؿت َّأكام)َّ ،كطاهرك َّأ ُصفقر ََّّ keṭɘhark ʾoṭohorأيَّ
َ َّ
َّ )ʾodomأي َّ
(إذاَّذهبتَّأذهب)َّ،وكجادحؽَّإجدحـ ََّّ kegɘdaḥk ʾigedḥenأيَّ(إذاَّ
أتقت َّآيت)َّ ،وكؼتقـقؽ َّإقتقـل ََّّ keqitinik ʾiqtiniأي َّ(إذا َّأكؾت َّآكُ ؾ)َّ،
قطـؽَّأ ُصقطـََّّkeṭoʿonk ʾoṭoʿonأيَّ(إذاَّترحؾتَّأترحؾ)َّ-
وك ُط ُ
َُّ ََّّ-4كـ ُرمـ؛َّبؿعـكَّ(إذا)َّ:
ومـَّإمثؾةُ َّ:ك ُرومـََّّصاهركَّأصاهقرَََّّّkrumon ṭhark ʾoṭohar
(إذاَّذهبتَّأذهب)َّ،وكرمـَّصعـؽـَّا ُصعـَّشاكـَّ krumon ṭoʿonken
ُ
َّوكرمـ َّاجفقمؽـ َّجقهؿَّ
(َّ ʾoṭoʿon šɘkenإذا َّضعـتؿ َّأضع ُـ َّمعؽؿ)ُ ،
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شاكـ ََّّ krumon ʾoghomken gohom šɘkenأي َّ(إذا َّأدخؾتؿَّ
أغـامؽؿَّلحؾبفاَّأدخؾَّمعؽؿَّأغـاملَّلحؾبفا)َّ،و ُك ُرمـَّ ُأ ُردكـَّأوردَّشاكــََّّ
(َّ krumon ʾorodken ʾorod šɘkenإذاَّوردتـؿَّالؿاءَّأر ُد َّمـعـؽـؿ)َّ،
َّأرق َّشاكـ ََّّ krumon roqiken ʾoroq šɘkenأيَّ
وكرمـ َُّرقﱝكـ ُ
(إذا َّا كتؼؾتؿ  َّ -مـ َّالسفقل َّإلك َّالؿرتػعات َّأ كتؼؾ َّمعؽؿ)َّ ،وكرمـَّ
هقركـَّأز هقرَّشاكـ َّ  krumon zohorken ʾozohor šɘkenأيَّ
ُز
ُ
َّوكرمـ َّتزالققَّ
(إذا َّا كتؼؾتؿ َّمـ َّالؿرتػعات َّإلك َّالسفقل َّأكتؼؾ َّمعؽؿ)ُ ،
ُأ ُزلقق َّشاك َّ(َّ krumon tezeleq ʾozoloq šɘkإذا َّتجؾب َّالؿاءَّ
رفَّصساطفَّ(إذا َّ تذهبقنَّإلكَّالخريػَّ
أجؾبَّمعؽ)َّ،كرمـَّتحارفَّكحا
ّ
ُ
كذهبَّسق ًّيا)َّ-
ُ
جدولَّأدايتَّالشرطَّ
أداةَّالشرط

فعؾَّالشرط

ََّّkأيَّ(إذا)

َّ(ذهبت)
ََّّṭɘharkأي
َ

ََّّkromenأيَّ

ُ (َّʾorodkenأردتؿَّ

(إذا)

الؿاء)
274

جقابَّالشرط
ََّّʾoṭoharأيَّ
(أذهب)
َّʾoṭoʿon šɘken
أيَّ(أضعـَّمعؽؿ)

الفضن اخلاوؼ :األزٔات ٔاحلطٔف

ضابعاً :أزٔات الـٍِّـــساء:
الـداء َّأسؾقب َّكطؾب َّفقف َّإقبال َّالؿـادى َّأو َّتـبقفف َّٕمر َّما َّباستعؿالَّ
أداةَّمـَّأدواتَّالـداءَّ ،ومـ َّهذه َّإدواتَّيفَّالجزيرة(َّ :الفؿزة)َّو(القاو)َّ،
وقدَّتؽقنَّمركبةَّأوَّمػردةَّ ،وتتؿتعَّالسؼطريةَّبلدواتَّكداءَّمتـقطةَّبحسبَّ
ضروففاَّالؿعقشقةَّوالبقئقةَّوآجتؿاطقةََّّ-
َّ-7الـفـؿــزةَّ(ء)َّ:
وهلَّلـداءَّالؼريبَّ ،وطؾكَّمرتبتقـ(َّ :قريبَّالؼريب)َّإن َّجازَّالتعبقرَّ،
و(قريب)َّ،فعـدماَّيؼقلَّإبَّٓبـف”َّ:ءَّطبداهلل“َّ،وهؿاَّربؿاَّداخؾَّالبقتَّأوَّ
ٍ
يفَّمجؾس َّواحدَّ ،ثؿَّيؼقلَّلفَّ ”:أَّطبداهلل“َّ ،وهقَّيؾعبَّيفَّفـاءَّالبقتَّ ،ففـاَّ
تليتَّلؿعـققـَّالتحببَّوالرتحؿَّ،وقدَّتؽقنَّلؾزجرَّوالردعَّ،كحقََّّ:
أَّمحؿد َّألَّتجدحـ ( ʾɘ meḥmmad ʾol tegedḥenأَّمحؿدَّ
أَّٔتليت)َّ،وأَّدتايـَّهقلتَّ(َّ ʾɘ datayan holotياَّدتايـَّتعالك)َّ،وأَّسالؿَّ
هقلتَّ(َّʾɘ selim holotياَّسالؿَّتعال)َّ،وَّأَّمؽشؿَّهقلتَّ ʾɘ makšam
(َّ holotيا َّولد َ
َّتعال)َّ ،وأ َّفرهؿ َّتـقػع َّتضقؿف ʾɘ farham tinefeʿ
ۺء َّ ʾɘ bunɘtoh
ف َُّ
(َّ toḍimohياَّبـتَّاصبخل َّطشاء)َّ،وأَّبقكاتفَّتـقػعَّ ُ َّ
(َّtenifeʿ fṧuʾأَّبـ ّقة.يابـ ّقةَّاصبخلَّغذاء)ََّّ-
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َُّ ََّّ-4أَّ(َّ:)ʾɘ
ويـادى َّهبا َّالـائؿ َّوالغافؾ َّوالساهل َّكحقُ َّ :أ َّطبداهلل َّأل َّتعـۺـف َّ ʾɘ
(أَّكسقت)َّ،
(َّʿbdalluh ʾol tʿṧehأَّطبداهللَّأَّٓتؼقم)َّ،أَّكقشؽََّّʾɘ nišik
َ
أَّ ُألَّتجدحـَّ (َّʾ ɘ ʾol tegedḥenأَّأَّٓتليت)َّ-
َّ-2يـاءَّ(َّ:)yā
تستعؿؾَّهذهَّإداةَّيفَّالؿحؽقة َّلـداءَّالؼريبَّ ،و َّلجعؾَّالؼريبَّكلكفَّ
بعقدَّ ،كحقَّ َّ :يايف َُّهق َلت َّ(َّ yā yah holatيا َّهذا َ
َّتعال)َّ ،ويايف َّإكؿ َّطقؽَّ
(َّ yāyah ʾinim ʿikيا َّهذا َّماذا َّتريد)َّ ،ويايف َّتجدحـ َّ yayah
ل َّأو َّإئت)َّ ،ويايف َّاكؿ َّتـافع َّ yayah ʾinim
(َّ tegedḥenيا َّهذا َّتعا َ َّ
(َّ tanafaʿيا َّهذا َّماذا َّتعؿؾ)َّ ،ويايف َّزطؿ َّ(َّ yayaيا َّهذا َّاجؾس)َّ ،ويايفَّ
ۺِه َّ(َّ yayah teʿṧihياَّهذاَّقؿ)َّ،ويايفَّتققػَّ(َّ yayah toqofياَّهذاَّ
تع َّ
اسؽت)َّ ،ويايف َّتشراقح َّدتر.تارَّ(َّ yayah tšareqaḥ ttɘrيا َّهذا َّ ُأخرجَّ
إلكَّالخارج)-
َّ-2واَّ()wa\wu\woh؛َّبؿعـكَّ(يا)َّ:
تستعؿؾ َّهذه َّإداة َّلـداء َّالبعقد َّيف َّالسؼطريةَّ ،كحقَّ َّ :وا َّسقعد َُّوو ُهَّ
(َّ wu\wa siʿīd wuwohoيا َّسعقدَّ ،يا َّسعقد)َّ ،وا َّطبداهلل َُّهقلت ِ
َّد ُبقهَّ
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َ
(ياَّطبداهللَّتعال َّإلكَّهـا)َّ،واَّدهَّهجَّدبؼَّ
َّ wa ʿabdolluh holat deboh
(َّ wa deh hag deboqيا َّهذا َّالرجؾ َّالذي َّهـا)َّ ،وا َّ ُدش َّإﭼـف َّ ِد ُبؼَّ
(َّ wa\woh doš ʾeǧeh deboqياَّهذهَّالؿرأةَّالتلَّهـا)َّ،واَّمؽشؿَّ wa
(َّmekšamياَّولد)َّ،واَّفالـَّ(َّwa felenياَّفًلن)َّ-
وأدواتَّالـداءَّيفَّالؿحؽقة َّتستعؿؾَّلؾؼريبَّولؾبعقدَّإَّٓالفؿزةَّالتلَّ
َّٓتستعؿؾَّإَّٓلؾؼريبَّ،وقدَّتليتَّهذهَّإدواتَّلؿعاينَّمعَّالـداءَّ،كحقَّإداةَّ
(يايف) َّالتل َّتليت َّلؾـداء َّولؾقطقد َّأيَّ :وكلن َّالؿـادى َّيـتظر َّوطقدًَّاَّ ،كؼقلـاََّّ:
يايف َّتجدحـ ََّّ yāyah tegedḥenأي َّ(أي َّهذا َّإئت)َّ ،يايف َّزطقمَّ ،يايفَّ
ِ
َّأمسَّأوَّبت)َّ-
تققػَّ،يايفَّتق ُقرَّ،يايفَّتعتقضػَّ(َّyāyah tʿtoḍofأيَّهذا
أومَّاَّالفؿزةَّفتقحلَّبالتؾطَّػَّوالحـانَّوالتقدَّد؛َّوفقفاَّتقققرَّواحرتامَّ،
ولذلؽ َّيـادى َّهبا َّالؽبقر َّوالصغقرَّ ،بعؽس َّ(يايف) َّفنكــف َّمـ َّإدب َّيفَّ
الؿحؽقةَّأنََّّٓيـادىَّهباَّالؽبقرَّوالغريبَّوآبـَّٕبقفَّوإخَّإلخقفَّوالصغقرَّ
لؿـَّهقَّأكربَّمـفَّ -وفقفا َّآدابَّلؾتخاصبَّ ،تعارفَّطؾقفاَّأباءَّ ،وتقارثقهاَّ
أبًاَّطـَّجدّ ؛َّففؿَّدائؿًاَّيقجفقنَّأبـاءهؿَّلؾتح َِّّؾلَّهباَّ،ولقسـاَّبصددَّذكرَّهذهَّ
أدابََّّ-
َّ
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خاوػاً :أزا ٚاالغتجٍاء:
كـقلََّّkol؛ََّّبؿعـكَّ(إَّٓ)َّ،كحقََّّ:
َّصاهر َّ َّطجفاتـ َّ ُكقل َّأمـف َّ(َّ ṭehar ʿghɘten kól ʾamnahذهبَّ
الـساء َّإ ّ
ٓ َّأمـة)َّ ،وجادح َّطجفاتـ َّكقل َّتايتـ َّ gɘdaḥ ʿaghɘten kól
ِ
(َّtɘytenجاءَّالـساءَّإ ّ
َّلحقلقبـَّ leʾbeʾ
َّٓالضلن)َّ،ولءبءَّ ُأ ُ
رهقنَّكقلَّلقف ُ
(َّ ʾorhon kól leh loḥolobenحؿؾت َّإغـام َّإ ّ
ٓ َّالًليت َّتحؾب)َّ،
وجادحَّس ِ
ِ
قعدَّكقلَّفدهنـَّ( gɘdaḥ siʿīd kól fadanhənجاءَّسعقدَّإ ّ
َّٓ
فدهنـ)َّ،وَّصاهرَّأفءَّكقلَّحؿدَّ( ṭeher ʾafeʾ kól hemedاكطؾؼَّالـاسَّ
إ ّ
ٓ َّأحؿد)َّ ،و َّصاهر َّ ُأيقج َّكقل َّمحؿد ََّّṭehɘr ʾoyog kól meḥmmad
(اكطؾؼَّالرجالَّإ ّ
رهقنَّكقلَّطبدهرَّألَّأصبقحفَّ ʾeṣbəḥ
َّٓمحؿدا)َّ،إصبحَّ ُأ ُ
(َّ ʾorhon kól ʿebdəher ʾol ʾoṣboḥohجاء َّإغـام َّإ ّ
ٓ َّطبدهر َّلؿَّ
ِ
تلت)َّ،جادحَّمجشاءَّكقلَّطامرَّ godoḥ megɘšaʾ kól ʿɘmarأيَّ(أتكَّ
إوٓد َّإ ّ
ٓ َّطامرا)َّبلۺي َّدجادحَّكقلَّ ُصقدَّ(َّ biṧi dgadaḥ kól ṭodلؿَّ
يلتَّإ ّ
ٓ َّواحد)َّ-بلۺي َّحقفلَّبؼاطرَّكقلَّطجفاتـbiṧi ḥihi bqɘʿar َّ،
َّٓ(َّkól ʿaghɘtenيقجدَّإكسانَّيفَّالبقتَّإ ّ
لَّيجدْ ُح ْـَّ ُتقنَّكقلَّ
َّٓالـساء)ُ َّ،أ ُ
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لقفَّحدْ َي ْب َّ َّ ʾol yegedḥen ton kól lih ḥadyabأيَّ(َّٓيلتقـا َّإَّٓ
َ
الؼريبقن)َّ-

غازغاً :التَّــؿـبـٗــْ:

يتؿ َّالتشبقف َّيف َّالؿحؽقة َّبقاسطة َّآسؿ َّ(تِف ََّّ )tehو(لقط ََّّ)Luṭ

و( ُتشقبءَّ)tošubʾ؛َّوتليتَّكؾفاَّبؿعـكَّ(مثؾ)َّ،وتليتَّإخقرةَّأيضًاَّبؿعـكَّ
(يشبف)َّ-
َّ ََّّ-7تِــفَّteh؛َّبؿعـكَّ(مثؾ)َّ،كحقََّّ:
محؿد َّتف ِ
َّسقعد َّبعالء َّ(َّ mḥammad teh sīʿid bʿɘLeʾمحؿدَّ
َّأرهقن َّمـ َّد ِ
تء َّتِف َّمـ َّصارب َّ ʾorhon men
مثؾ َّسعقد َّيف َّالطقل)َُّ ،
ُ
َّ doteʾ teh men ṣerebأيَّ(إغـامَّيفَّالصقػَّمثؾَّإغـامَّيفَّالدثاء)َّ،
َّفدهقنَّد ُمق ُص ُؾفََّّ fodhon debatgebher
َّشرهؿَّبايفَّتف ُ
وفدهقنَّدبتجبفر ُ
ُ
َّ َّ šorhom bayh toh fodhon demoṭoLohأيَّ(جبؾَّدبتجبفرَّمثؾَّ
َّدساطدَّطقهرَّ ُتفَّمؽشؿَّديَّداحًللفََّّ
جبؾَّدمق ُص ُؾفَّيفَّكثرةَّإشجار)َّ،مؽشؿ
ُ
ََّّmakšam dsɘʿad ʿuwhar the makšam di dḥalalehأيَّ(ولدَّ
سعدَّأطقرَّمثؾَّولدَّخالف)-
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ََّّ-4لـقطَََّّّLuṭ؛َّبؿعـكَّ(مثؾ)َّكحقَّ:
مؽشؿَّ ُلقطَّديَّ َّبابفَّ ََّّ makšam Luṭ di bapehأيَّ(القلدَّمثؾَّ
أبقف)َّ،ومﱝشرَّلقطَّف ْعفرَّمـَّطاقر َّ َّmašar Luṭ faʿhar men ʿɘqer
أيَّ(تقسَّمثؾَّالثقرَّيفَّالضخامة)َّ،ومحؿدَّلقطَّسقعدََّّ mḥammad Luṭ
(َّsīʿidمحؿدَّمثؾَّسعقد)َّ،دشَّإﭼـفَّد ُبؼَّلقطَّطقجَّبعضضََّّ doš ʾeǧeh
ََّّdeboq Luṭ ʿug baʿḍeḍأيَّ(هذهَّالؿرأةَّمثؾَّالرجؾَّيفَّالؼقة)َّ-
َُّ ََّّ-2تـشـقبءَََّّّtšubeʾ؛َّبؿعـكَّ(يشبف)َّكحقََّّ:
مسؾفؿ َّ ُتشقبء َّدي َّ َّبابف َّ َّ masalham tšobeʿ di bapehأيَّ
(مسؾفؿَّيشبفَّأباه)َّ،ومحؿد َّتشقبءَّسقعدََّّmḥammad tšubeʾ sīʿid
)َّ،وس ِ
ِ
قعدَّتشقبءََّ ْأ ْط َف ْق ْفََّّsiʿid tšobeʿ ʿaʾhayhأيَّ
(محؿدَّيشبفَّسعقدًَّا
(سعقدَّيشبفَّأخاه)َّ-

 .2الـخــــطٔف:
أَّٔالً :حطٔف العطف:
تستعؿؾ َّالسؼطرية َّحروفًا َّلؾعطػ َّمـفا َّما َّاستقحتف َّمـ َّبقئتفاَّ
آجتؿاطقة َّ ،ومـفا َّما َّحافظت َّطؾقف َّمـ َّالعفد َّالؼديؿ َّوأحضعتف َّلؼقاكقـفاَّ
الصقتقةَّوالصرفقةَّ،ومـَّهذهَّالحروفَّالتلَّتًلءمتَّمعفاََّّ:
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ََّ َّ َّ -7و َّلقط َّ ََّّ َّ :wa Loṭبؿعـكَّ(وبعد)َّ ،القاوَّحرفَّططػَّيليتَّبعدهَّ
الظرفَّ(لقطََّّ)Loṭبؿعـكَّ(بعد)َّ،كحقََّّ:
جدحَّمحؿد َّولقطَّسالؿََّّgɘdaḥ mḥammad wa Loṭ sēLim
قنَّولقطَّسؿفَّ biroʾ ḥunhon
(جاءَّمحؿدَّوبعدَّجاءَّسالؿ)َّ،بقرؤَّحقهنُ
ُ
(َّwa Loṭ sommohولدتَّحقهنقنَّوبعدهاَّولدت َُّسؿف)َّ-
ََّّ-4القاوََََّّّّ:waحرفَّططػََّّ،كحقَّ:
جادحَّمحؿدَّوَّسقعدَّ(َّgadaḥ mḥammad wa siʿīdجاءَّمحؿدَّ
وسعقد)َّ ،وشاقح َّدتايـ َّو َّأطفش ََّّšeqaḥ detayan wa ʾaʿhayha
(خرجَّدتايـَّوَّأخقف)َّ،وجقدحفَّإﭼـفَّوتسفَّمؽشؿَّ gedoḥoh ʾeǧeh wa
(َّteseh mekšamجاءتَّالؿرأةَّوابـفاَّأوَّوولدها)َّ،و ُأ ْقدُ و ْمؽَّ ُل ُفقزَّوطدَّ
(رأيت َّالغـؿةَّ
ساسفَّساردََّّ ʾoqdomk lohoz wa ʿad seseh sered
ُ
ومعفاَّطرسفا)َّ،وجادحَّتقنَّصقدَّشقحرَّوطدهَّشايفَّصايفَّشقحارهَّ gɘdaḥ
ٌ
َّرجؾَّ
(َّ ton ṭod šoḥar w ʿodoh šɘyh ṭayh šowḥɘrohجاءكا
َ
واحدَّومعفَّامرأةَّواحدة)َّ،وإيـلَّشؽَّريفقَّوۺايطَّ ʾini šɘk riyho w
َّوكار)َّ،وصقردكَّأرهقنَّوتاتـَّدامـَّحقلػَّوالعؽَّ
(َّ ṧayaṭهؾَّمعؽَّما ٌء ٌ
ِ
حالـَّحلَّ ṭorodk ʾorhon w tayten daman ḥolf waʾolʿɘk
أ
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( ʾaḥaylin ʾayhenصردت َّإغـام َّوالضلن َّمـ َّمؽاينَّ ،وٓ َّأسؿحَّ
ِ
وجادحَّمؽشؿَّمـقلَّح ّط َّ ṭahar hag
ٕحد)َّ،وَّصاهر َّهاجَّدهَّدمـﭸـفر َّ
(َّdeh men mežhar w gɘdaḥ makšam monol ḥɘṭ\ẖɘṭذهبَّ
الرجؾ َّإلك َّحقشف َّوجاء َّالقلد َّحقثؿاَّكان َّيبحث َّطـ َّالؿرطك)َّ ،وصقردكَّ
(صردت َّالتقسَّ
ماشر َّوصقلبؽ َّ َتقفََّّ ṭorodk mašar w ṣolobk tɘyh
ُ
وذبحتف)َّ ،وجاهؿ َّ ُأيقج َّو َّأرهقن َّطق ُيػ.غق ُيػ َّ gehem ʾoyog w
ضاطتَّإغـام)َّ-
ْ َّ
( ʾorhon ʿoyuf\ġoyufرجعَّالرجالَّو
َّ-2واَّ()wa؛َّبؿعـكَّ(أما)َّ:
كحقَّ:ۺابع َّمؽشؿَّوفرهؿَّصاصعف َّ ṧabaʿ mkšam wa fram
( ṣiṭoʿohشبعَّالقلدَّأمَّاَّالبـتَّفجائعة)َّ،وإصابحَّ ُأيقجَّوحؿدَّتحارَّبؼاطرَّ
(َّ ʾiṣbɘḥ ʾoyog w ḥemed tḥɘr bqeʿarأصبحَّالرجالَّأمَّاَّأحؿدَّ
فبؼكَّيفَّالبقت)َّ-
َّ-2طؿَّ؛َّبؿعـكَّ(أم)َّ:
كحقَّ :شؿتقلؽ َّۺيبب َّطؿ َّمؽشؿ َّ šomtolk ṧeybab ʿam
(كؾؿت َّالشقبةَّ -القالدَّ -أم َّالقلد)َّ ،كاسؽ َّهاج َّطؿ َّإﭼـفَّ
َّ mekšam
َ
(وجدت َّالرجؾَّأمَّالؿرأة)َّ،ۺاك َّلؿؽشؿَّطؿَّ
َّ kesek hag ʿam ʾeǧeh
َ
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لػرهؿَّ(َّ ṧek lemkšam ʿem lfrhamكاولتَّالبـتَّأمَّالقلد)َّ،أكْدُ قؽَّ
سارد َّطؿ َّ َأ ْر َح ْقؾ ََّ (َّ ʾondoqk sared ʿem ʾarḥaylأ ْططِ ْق َت َّطرس َّأمَّ
(رأيتَّ
طرسة)ُ َّ ،أ ْقدُ ْمؽ َّ ُل ُفقز َّطؿ َّلتآء ََّّ ʾoqdomk lohuz ʿam ltɘʾ
َ
الغـؿةَّأمَّالضلن)َّ ،تزاعَّساردَّطؿَّأضقع َّtezaʿa sɘred ʿam ʾeḍyaʿ
(خذَّساردَّأمَّأضقع)َّ،طقؽَّا ْلفاَّطؿَّفعفر( ʿik ʾliaʾ ʿam faʿharتريدَّ
بؼرةَّأمَّثقر)َّ،طقؽَّ ُدشَّۺَِّيبب َّطؿَّ ُدشَّققـقهَّ ʿik doš ṧiybeb ʿam
(َّdoš qinohتريدَّالؽبقرةَّأمَّالصغقرة)َّ-
َّ -9وإَّٓ ََّّ :حرفَّمركبَّمـَّ(القاوَّوَّإ ّ
ٓ)َّ ،ويؽقنَّبؿعـكَّ(التخققر)َّ،
كحقَّ َّ:تزاعَّدهَّوا ّ
ٓ َّدهَّ( tezɘʿ deh waʾlla dehخذَّهذاَّأوَّهذا)َّ،تزاعَّ
ُدش َّۺَِّيبب َّوا ّ
ٓ َّ ُدش َّقِ ْقـُقهََّّtezɘʿ doš ṧibib waʾlla doš qinoh
َّتزكج َّمؼداره(َّ َّ )7وا ّ
ٓ َّتا ُمر َّ tozonog
(خذ َّالؽبقرة َّأو َّالصغقرة)ُ ،
(تحؿؾ َّمؼداره َّأو َّتؿرا)َّ ،جقهؿ َّ ّصقربفَّ
ّ َّ meqdereh waʾlla tomur
وا ّ
ٓ َّدمـﭸهر َّمقفل َّدطقؽ َّجقهؿ َّدايف َّ gohom ṭṭerpeh waʾlla
(َّ dmežhar miyhih deʿek gohom dayhادخؾَّأغـامؽَّالؽفػَّ
أو َّالحقش َّأيفؿا َّتريد َّادخؾ َّفقف َّأغـامؽ)َّ ،تخطاط َّكعقؽ َّوا ّ
ٓ َّ ََّأل َّطقؽَّ

(ََّّ)7مؼدارهَّ:هلَّالذرةَّ-
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تخطاطَّ(َّtẖaṭēṭ kʿik waʾll ʾul ʿak tẖaṭēṭتخطاطَّ-وهقَّالـظرَّقبؾَّ
الرحقؾ َّوكؼؾ َّإغـامَّ -فنن َّأردت َّأن َّتـظر َّقبؾ َّكؼؾ َّإغـام َّأو َّٓ َّتـظر)َّ،
قارص َّكعقؽ َّوا ّ
ٓ َّكػر َّققراص ََّّqɘroṣ kaʿik waʾllɘ nafor qirɘṣ
(قارصَّ:وهقَّفعؾَّأمرَّمـَّالػعؾَّاقراصَّ:وهلَّصريؼةَّلؿـعَّذكرَّإغـامَّمـَّ
مباشرةَّإغـامَّ،ففقَّيخ َّّقرَّصاحبفَّفقؼقلَّلفَّ:إنَّشئتَّأنَّتؿـعَّأغـامؽَّمـَّ
التقس َّوإنَّشئت َّأ ن َّٓ َّتؿـع َّطـفـَّالتقس َّفؾؽ َّذلؽ)َّ ،كافر َّمسركَّكعقؽَّ
وا ّ
ٓ َّضابل َّ( nɘfar mesrek kʿik waʾlalɘ ḍebiyفؽ َّالحزام َّإذاَّ
تريد َّأو َّأترك) ََّّ ،تجدحـ َّوا ّ
ٓ َّزطؿ َّبققـاطف َّ tegedḥen waʾlalɘ
ِ َّ zoʿom boqnaʿah
(إئت َّأو َّاجؾس َّهـاك)َّ ،اكقؿ َّطقؽ َّلحتان َّداتَّ
كؼاققفـ َّوا ّ
ٓ َّلحتقن َّحۺاك َّدات َّبؿقدان ََّّ ،طقؽ َّلحتقن َّحۺَِّي َّداَّ
بؿسؽقدهَّباسَّكحقتـؽَّدصاربَّلقطَّيػرجَّطقـَّهللا ʾinim ʿik loḥton
dat kaqaqiyhon waʾlalɘ ʿik loḥton ḥṧɘk dat bamidan
ʿik loḥton ḥeṧi dabamidan bas noḥoonk dṣēreb Luṭ
(َّ-yfareg ʿinʾollohماذاَّتريد؟ َّأنَّتختـَّمع َّإخقاكؽَّأوَّ َُّتختـَّوحدكَّ
بؿقداكؽ؟ َّأريدُ َّأن َّأختـ َّوحدي َّدا َّبؿسؽقدهَّ ،مقافؼَّ ،كختـؽ َّيف َّالشتاءَّ
طـدماَّيػرجَّطؾقـاَّاهلل)َّ-
َّ
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ثاٌٗاً :حطٔف اجلــطِّ:
تستعؿؾ َّالسؼطرية َّحروف َّجر َّمـفا َّالعربقة َّالخالصةَّ ،ومـفا َّماَّ
أوجدهتاَّالبئقةَّالسؼطريةَّ،وهلَّ:
َّ-7طػَّ()ʿaf؛َّبؿعـكَّ(حتكَّوإلك)َّ:
َّحتكَّتعبت)َّ،
(مشقت
طقدكَّطػَّارازحََّّʿodk\ġodk ʿaf ʾarezaḥ
ُ
ُ
وَّصاهركَّطػَّماملَّ(َّ ṭehark ʿaf memiذهبتَّإلكَّمامل)ُ َّ،صقردكَّطػَّ
تعقمدَّ(َّ ṭorodk ʿaf toʿomodصردتَّحتكَّالؾقؾ)َّ،طقدكَّطػَّتصابحَّ
(َّ ʿodk ʿaf tṣebaḥمشقت َّحتك َّالػجر)َّ ،ريؽ َّطاف َّأۺابع َّ rik ʿaf
َّأشبع)َّ ،ققدوركا َّطاف َّكبقهقل َّ qodoren ʿaf
(شربت َّحتك
ʾaṧabaʿ
ُ
ُ
(َّ nboholصبخـاَّحتكَّيـجح)َّ،شقديـَّطػَّكتاتءََّّšayden ʿɘf ntɘteʾ
َّحتكَّكخؾص)َّ،ر ُح ُضـَّطافَّكتاتءَّ(َّroḥoḍon ʿɘf ntɘteʾغسؾـاَّ
(قسؿـا
ُ
َّحقلبؽ َّطاف َّتاتء َّ(َّ ḥolobk ʿɘf tɘteʾحؾبت َّحتكَّ
حتك َّكخؾص)ُ ،
اكتفقت)َّ،زا ِهرَّأفءَّكاطفَّمـَّمِ
ِ
دهاَّطافَّيـِؼءَّ ziher ʾafʾ nɘʿah men
(َّ medhah ʿɘf yeneqʾكزلَّالـاسَّأنَّمـَّالؿرتػعاتَّحتكَّيخؾصقا)َّ،
راقء َّأفء َّطػ َّؤ َّصقد َّ(َّ reqʾ ʾafʾ ʿaf walɘ ṭodصؾع َّالـاس َّإلكَّ
َّيبؼَّأحد)َّ،صقطقكـَّطػَّؤَّصقدَّ ṭoʿonon ʿaf walɘ
الؿرتػعاتَّحتكَّلؿ َ
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لؿَّيبؼَّواحد)َّ،أطقفقفؽَّهقرمَّطػَّأكاهرَّلؼاطرَّ
( ṭodترحؾتؿَّرحؾـاَّحتك َّ
ُ
َّجاوزتَّ
(ضقعتَّالطريؼَّحتك
َّʾoʿyhofk hurom ʿaf ʾanɘhar lqaʿar
ُ
ُ
البقت)َّ،طرتقَّمؽشؿَّطػَّأطقفصَّطايفَّ ʿotreq makšam ʿaf ʾʿyhaṣ
(َّ ʿɘyhغرقَّالقلدَّحتكَّغصتَّطؾقف)َّ،حقدركَّطػَّاساويَّ ḥodork ʿaf
( ʾasawiبـقتَّحتكَّساويت)َّ،حقدركَّطرابفَّطػَّجاحاَّ(بـقتَّالجدارَّحتكَّ
القادي)َّ،حاركَّلحرآَّطػَّارازحَّ(بحثَّبحثا َّحتكَّتعبت)َّ،كقلؽَّباكَّطػَّ
ترازحَّ(رجعتَّبؽَّحتكَّتعبت)َّ-
َّ-4الًلم؛َّبؿعـكَّ(طؾك)َّو(إلك)َّو(مـ)َّو(الباء)َّو(الًلَّم)َّ:
جادحؽ َّتقء َّلعاصر َّمعتالػ ََّّgedeḥk toʾ lʿaṣer meʿtelef
(جئتـل َّيف َّوقت َّغقر َّمـاسب)َّ ،بقؾؽ َّ ُل ُفقز َّ ُدش َّدشاكـ َّ bilak lohoz
صؾبت َّالغـؿة َّالتل َّمعؽؿ)َّ ،أكتﱝف َّلۺاف َّ ʾentef
َّ ُ ( doš dšaken
(َّ lṧafسؼط َّطؾك َّرجؾف)َّ ،جادح َّلفاد َّ(َّ gedaḥ lehadجاء َّطؾك َّيديف)َّ،
دفريفَّلطايفَّ(َّdifereyh lṭiyuhدفعفَّلؾفاوية)َّ،أرتقمفَّطايفَّجربؼَّلصبقعَّ
طضت َّأصبعفَّالؼطةَّالؿتقحشة)َّ،
ّ (َّ ʾortomoh ʿayh gorboq loṣboʿ
تداتش َّلشحقه َّ(َّ tētš lošḥohأكؾتف َّطؾك َّالقد َّأو َّطؾك َّاإلبط)َّ ،كقػلَّ
قحف َّ(َّ nifi lmognoḥohثؼب َّيف َّالصدر)َّ ،جشالف َّ ُمس َّۺافَّ
لؿجـُ ُ
ُ
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لبارك َّ( gēšɘleh mos ṧɘf lbarkاكؽسرت َّرجؾفا َّمـ َّالركبة)َّ ،قالعَّ
دسـ َّلؿحًل َّ(َّ qalaʿ dsen lmaḥlɘدخؾ َّإلقفـ َّمـ َّالػتحة)ِ ،
َّأقدمـَّ
ّ
(رأيـَّ
طايفَّبققَّلعاصبَّدشقمََّّ ʾoqdomn ʿɘyh boq lʿaṭeb dšom
َ
طؾقف َّهـا َّطـد َّغروب َّالشؿس)َّ ،جادح َّتقن َّلبقق ََّّgɘdaḥ ton loboq
(جاءكا َّمـ َّهـا)َّ ،قﱝلعان َّهاس َّبؼـفقم َّدقاطر َّلخؾػف َّ qalʿan hɘs
( َّ bqanhom dqaʿar lẖalfahرمقـا َّلفا َّبالعؾػ َّإلك َّالداخؾ َّمـَّ
الػتحة)َّ ،تـافع َّمـ َّحالقؾل َّوتشاضع َّلػاۺـؾ.بػاشؾ َّ tenafaʿ men
(َّ ḥeleli wtšaḍaʿ lfaṧal \bafaṧalاطؿؾَّدائؿًاَّوكـَّبشل)َّ،كاهركَّ
(مررت َّطؾك َّالرجؾ)َّ ،شقؽ َّلفقز ََّّṧik lohoz
لفاج ََّّ nahark lhɘg
ُ
(رأيتَّالغـؿة)َّ-
ُ
وهذاَّالػعؾَّتستخدمفَّالؿحؽقة َّٓزمًاَّومتعدياُ (َّ،تقتؿَّهبقزَّ tutem
(جئتَّ
(َّ lohozتشرتكقنَّيفَّغـؿة)َّ،جادحؽَّدالَّهاد ََّّ gdaḥk da lhɘd
ُ
َّيدي)َّ-
طؾك ّ
َّ
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َّ
َّ-2الفاءَّ()ha؛َّبؿعـكَّ(الًلم)(َّ:)7
(أططقت َّلؽَّ
اكدقؽَّهؽَّساردَّأدبقاََّّ ʾondoq hak sared ʾdbiyə
ُ
َ
ساردَّياَّأماه)َّ،إجدحؽ ََّهؽَّبقشقلَّأدَّبابفََّّ(َّʾgdaḥk hsk ʾdbapehأتقتَّ
لؽ َّبالؿًلبس َّيا َّبابف)َّ ،وكسؽ ََّهاك َّدات َّهقز ََّّgesek hak dat hoz
(وجدتَّلؽَّغـؿتؽ)َّ،زاطؽَّهاكَّريفقَّ(َّ zaʿak hak reyhoأخذتَّلؽَّ
َ
(رمقت َّلفا َّبثقبل)َّ،
ماء)ُ َّ ،كق ُلؾؽ َّه َاس َّدابـاقػ ََّّ kololk has dabnaqf
ُ
(أططقت َّلؽؿَّ
قؽَّهاكـَّٓكفَّأرهقنََّّ ʾondoq haken laneh ʾorhon
أكدُ
ُ
ُ
هذهَّإغـام)َّ،قالعؽَّهاسـَّبطقروبَّلحاكفََّّدقاطر qelaʿk hasen bdirob
(رمقتَّلفـَّبالحطبَّإلكَّالداخؾ)َّ،طقدك ََّهاسَّلريفقَّ
lḥɘnah deqaʿar
ُ
َّحق ُلبَّ
(َّ ʿodk has lreyhoمشقت َّلفا َّطؾك َّالؿاء)َّ ،إنۺَُّوبؽ َّ َهاس ُ
ؿؽَّهاكَّداتَّ
(َّ ʾenṧubk has ḥolobاططقتَّلفاَّالروبة َّ(الحؼقـ))َُّ َّ،قق ُك
َ
َّحق ُدرك ََّهاكَّمـﭸهارَّ
ضاعَّ(َّqonomk hak dat ḍaʿطؾػتَّلؽَّغـؿتؽ)ُ ،
(بـقتَّلؽَّحقش)َّ،حق ُدركَّهاكـَّبايتَّآأَّديبقرهَّ
َّḥodork hak mežhar
ُ

(ََّّ)7استعؿالَّالؿحؽقةَّالفاءَّلؾجرَّيتقافؼَّمعَّالحضرمقةَّ،اكظرَّ:الػردَّبقستقنَّ،ققاطدَّالـؼقشَّالعربقةَّالجـقبقةَّ،ص-749
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قارَّتشؽــَّ(َّ ḥodork haken bɘyt ʾɘ deborho qar tšknenبـقتَّ
لؽؿَّبقتًاَّياَّأبـائلَّلؽلَّتسؽـقاَّمـَّالؿطر)َّ-
َّ-2حبَّ()ḥeb؛َّبؿعـكَّ(حتك)َّ:
صاهر ََّّسقعدَّحبَّطبداهلل َّ(َّ ṭehar siʿīd ḥeb ʿabdolluhذهبَّ
سعقدَّحتكَّطبداهلل)َّشؼاحفَّإﭼـفَّحبَّتسفَّفرهؿَّ šoqoḥoh ʾeǧeh ḥeb
( tseh farhamخرجتَّالؿرأةَّحتكَّبـتفا)َّ،اقدمؽَّلشرمفَّوحبَّأرهقنَّ
(َّʾoqdomk lešermeh ḥeb ʾorhonرأيتَّإشجارَّحتكَّإغـام)َّ-
جادحَّتقنَّصعقفـَّحبَّدآلَّطقربَّمـَّكؾ َّساقطرىَّحبَّالفآَّوحؿرَّ
وبقعر َّتآ َّدان َّحلي َّوطؼؾ َّابده َّحب َّريفا َّآل َّتحر َّكقكقفـ َّلط َّصاهر َّويفـَّ
طؼؾ َّدرهار َّوۺارب َّوحؿًل َّ gedaḥ ton ṭaʿyhan ḥeb dol
ʿereb\ġireb men kol saqoṭri ḥeb ʾalhɘ w biʿir tḕʾ dyan
ḥay wa ʿeqel ʾebdah ḥeb riyoh ʾol tḥar kenyhan loṭ
(َّ ṭeher wa yhan ʿeqel derhar wa ṧereb wa ḥmloجاءكاَّ
الرحالقنَّحتكَّمـَّٓ َّكّعرففَّمـَّكؾَّالـاسَّومـَّكؾَّسؼطرىَّغـؿفَّوضلنَّ
وحتكَّالبؼرَّوالحؿقرَّوالبعقرَّأكؾَّهذاَّالؿرطكَّوابؼكَّلـاَّإرضَّصافقةَّمـَّ
َّيبؼَّمـفَّشلءَّ،وبعدَّذهبقاَّوهؿَّبؼقاَّالدّ ر)َّ-
الؿرطكَّحتكَّالؿاءَّلؿ َ
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صارد َّ ُأيقج َّلحف َّحار َّركبقات َّحب َّسقعد َّصرد َّشليفـ َّحب َّيـاصتَّ
دمعبفرَّويصتتَّوياكقـَّويراَّشَّويؽقنَّببقؾفَّ ṭered ʾoyog laḥah ḥer
rakbiyat ḥeb siʿīd ṭorod šayhen ynaṣet dmaʿbahar wa
(َّ yṣtet wa yanen wa yroṧصردَّالرجالَّالققمَّآضاحكَّحتكَّسعقدَّ
صردَّمعفؿَّ،يراقبَّمـَّالصخرةَّويـظرَّويرشدَّويسققَّويؽقنَّبشلء)َّ-
وهق َّطقد َّآ َّدحـ َّبؼاطر َّبراكب َّوتراكب َّفحرا َّكراكب َّحب َّبؼليؾفَّ
ُ
تراكبَّشاكقنََّّٓتراكبَّتسفَّكفاجَّوتانَّلقفَّلعاكقنَّتقتؿَّفحراَّآَّبطليفَّكقتؿَّ
بطليفَّتآَّآلَّتارحَّباكقنَّآَّطساَّتارحَّ
Wa ho ʿeyad ʾɘh dḥan bqaʿar brokeb wterekeb
foḥorḕ narokeb ḥeb baqayleh terokeb šaken la
torokeb tseh khɘg w tan lih lʿaken tutem foḥrḕ bṭayh
nutom bṭayh tḕ ʾol teraḥ bakan ʾɘh ʿsa teraḥ
(وأيـ َّ ُتعقدون؟ َّآ َّيف َّبقتـاَّ ،و ُتضحقن َّكؾؽؿ؟ َّ ُك ِ
ضحلَّ ،حتك َّبؼليؾفَّ
ُ
تضحل َّمعؽؿ؟ َّٓ َّتضحل َّطـد َّزوجفاَّ ،وأكتؿ َّالباققن َّتشرتكقن َّكؾؽؿَّ
ِك َّ ِ
ِ
بقاحدة َّضانَّ َّٓ ،تؼدر َّأو َّٓ َّتطقؼ َّبؽؿ؟ َّآ َّطسك َّأو َّلعؾَّ
بقاحده؟ َّكشرت َُّ
تؼدر)َّ-
َّ
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َّ-9مـَّ()mon؛َّبؿعـكَّ(مـ)َّ:
(مـَّأيـَّأتقت؟)َّ ،صاهر َّكَّ
مـَّهقَّجادحؽ؟َّ َّ mon ho gadaḥk
َ
ُ
َّلدطر ُه َّوشاقحؽ َّدرهايَّ
مـ َّمعؾف َّطػ َّصقداطف َّدكسؿ َّوصق ُصرك َّصاه
ُ
دطسؿق َّومـ َّحاكف َّ ُصقق َّالعؽ َّطقدك َّولؽـ َّطقؿر َّاكْفا َّمـ َّاجؾقسقهَّ
دسقرهـ َّ ُصقق َّمﱝسا َّدي َّاهلل َّ ṭehark men meʿleh ʿaf ṭidaʿh
ُ
deksam wṣoṭork ṭah ledoʿoroho w šaqaḥk derhay
deʿasmo w men ḥaneh ṭoq ʾol ʿak ʿodk w laken ʿimer
َّوجزطتَّ
(ذهبتَّمـَّمعؾةَّإلكَّصقداطفَّدكسؿ
َّʾnha ʾini ḥay diʾolloh
ُ
ُ
ِ
عدَّلؿَّامشَّ،ولؽـَّ
هاكذهَّطؾكَّدطرهَّوصؾعت َّرأسَّدطسؿقَّومـَّهـاكَّوب
ُ
قالقاَّللَّإ ّكفَّمـَّاجؾسفَّدَّسراهـَّوبعدَّمطرَّ(ديَّاهلل)َّ-
مقنَّحاهَّ(َّ men ḥahمـَّهـا)َّ،جادحؽَّمـَّقاعر gadaḥk men
(َّ qeʿrehجئتَّمـَّالبقت)َّ،جدحـَّمـَّحرففََّّgadḥan men ḥarfah
(جئـا َّمـ َّالخريػ)ُ َّ ،مقن َّدصﱝما َّ( mon dṣēmaمـ َّمات)َّ ،ارقحَّ
ُمقيف َّكقكؿ َّمـ َّرهاي َّʾarqaḥ moyh konom men rehɘy
(استخرجَّمـَّرأسفَّقؿًل)َّ،مقنَّمـؽـَّدصاصعَّmon men kan dṣēṭaʿ
(مـ َّمـؽؿ َّجائع)َّ ،مقن َّده َّدجادح َّ(َّ mon deh dgadaḥمـ َّالذيَّ
جاء؟)َّ ،فقرد َّمـ َّحاه َّسارد َّ( forod men ḥɘh seredفر َّمـ َّهـاَّ
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سارد)َّ،مـَّلقفَّدصعـَّدحاهَّ(َّ mon lih dṭeʿen dḥɘhمـَّهمٓءَّالذيـَّ
ضعـقاَّإلكَّهـا) ََّّ،ومـَّبرَّدرقءَّدجؾقسقهََّّmon ber dreqʾ deglisoh
(مـ َّقد َّأخذ َّأغـامف َّإلك َّإجؾسقه(َّ ،))7مقن َّلقف َّدزهر(َّ )4حار َّ mon lih
(َّdzeher ḥērمـَّهمٓءَّالذيـَّأخذواَّأغـامفؿَّالققم)؟َّ
َّ-9الباءَّ()ba؛َّكحقَّ:
فﱝر ُده َّهقز َّبسارد (َّ feredah hoz bsaredهربت َّالغـؿةَّ
بصغقرها)َّ ،هابف َّأكْفا َّلحزاز َّبصاره ََّّhabeh ʾnhɘ leḥzez bṣereh
(هات َّلل َّٕذبح َّبالسؽقـ)َّ ،تؼاع َّتشـاطف َّحقر(َّ )2بحادر

( َّ )2

teqaʿa

(َّ tšanaʿah ḥor bḥoderافتح َّهذه َّالحقر َّبالبقت) ََّّ ،تتحدر َّبـفػؽَّ
(َّ tatḥddar banohofkتحذر َّبـػسؽ)َّ ،تؼاشؾ َّبؿرقاح َّدرهايَّ
(َّ teqašel bamarqaḥ drhayاضربَّبعصاَّيفَّالرأس)َّ،تحق ُدرَّهبقبـَّ
دطؼاره َّ(َّ tḥder bhoben dʿaqerehابـل َّبحجرة َّكبقرة)َّ ،آل َّطاكَّ
تحدﱝرَّبؿحًلسََّّٓ(َّ ʾol ʿak tḥadar bmoḥ\ḫolosتبـلَّبإحجارَّ
الصغقرة)َّ ،تعاقؾ َّبطقربف َّ( teʿɘqal bṭerbehاترك َّبالؽفػ)َّ ،راكزَّ
(َّ)7اجؾسفَّ:هقَّمؽانَّمرتػعَّيـؼؾقنَّإلقفَّإغـامَّويسؿقنَّذلؽَّمرققف-
(َّ)4مزهقرهَّ:كؼؾَّإغـامَّإلكَّإماكـَّالؿـخػضةَّويسؿقنَّذلؽَّمزهقرة-
( َّ)2حارَّ:بقتَّصغقرَّتقضعَّفقفَّصغارَّإغـامَّماَّدونَّالشفرَّحتكَّتؼقىَّطؾكَّالؿشلَّمعَّأمفا-
(َّ)2حادرََّّ:بقتَّخاصَّلألغـامَّوقدَّيسؽـقنَّفقف-
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ُبر ْجػ َّ(َّ rekez brogfخ ِّبل َّيف َّالغار) ََّّ ،ففـا َّالباء َّبؿعـك َّ(يف)ُ َّ ،تدُ ُحـ(َّ)7
هقـَّۺايط َّبريؿد َّ(َّ todoḥon hin ṧayṭ brimedصريؼةَّلحػظَّالـار)َّ،
(رمقت َّبحجارة َّإلكَّ
قالعؽ َّهبقبـ َّلحاكف َّ qalaʿk bhoben lḥaneh
ُ
هـاك)ِ ،
َّآجؽ َّتايف َّبؿرقح َّ(َّ ʾegek teyh bemarqaḥضربتف َّبالعصا)َّ،
ُحػقرك َّبؿفاج َّ(َّ ḥofork bamhagحػرت َّبؿفاج)َّ ،قداره َّهقـَّ
بصػؾقحفَّ(َّ)4مؼدا ِرهَّوحا ِ
صرهَّهقـَّصايجَّدحايؿف.دحؿئفَّ qedareh hen
bṣfloḥoh
meqdereh
wḥɘṣreh
hen
ṣayg
(َّdḥaymeh\dḥmʾihصبختَّلـاَّذرةَّبصػًلحفَّوطؿؾتَّطؾقفاَّصاجَّمـَّ
َّحق ُدر َّ benham
السؿـ َّالبؾدي)َّ ،بِـفؿ َّيفؼافؽ َّدات َّبقت َّأو َّدات ُ
( yhqofk dat bayt \ḥodorبؿاذا َّسؼػت َّبقتؽ؟)َّ ،مقن َّدزطؿ َّ ّبقتَّ
دات َّ ّدو ُده َّ( mon deh dezʿem babayt dat dedohمـ َّيجؾسَّ
ببقتَّطؿؽ؟)َّ،جامعؽَّتسَّبؿجدهؾ(َّgɘmaʿk tes bamegedhal )2
ٍ
َّمـفاَّالؼرنَّالزائدَّبؿققد)َّ،تۺيرج َّأكْفاَّدا َّكؼػَّبؿخقطَّ
ستخرجت
أيَّ(ا
ُ

تدوحـَّ:صريؼةَّلحػظَّجؿرَّالـارَّلؿدةَّيقمَّبندخالَّمجﱝدهالَّ،وهقَّطقدَّبفَّجؿرةَّكارَّداخؾَّالرماد-
(ُ َّ)7
(َّ)4صػًلحفَّ:آكقةَّمصـقطةَّمـَّالطقـَّتستخدمَّلؾطبخ-
( ََّّ)2جامعَّ:فعؾَّماضَّمصدرهَّجامعَّ:وهلَّصريؼةَّٓستخراجَّالؼرنَّالزائدَّالذيَّربؿاَّيمثرَّطؾكَّالغـؿةَّ،وذلؽَّبتسخقـَّالسؽقـَّ
بالـارَّ ،ثؿ َّيستخرج َّهبا َّالؼرن َّأو َّبقاسطة َّطقد َّبف َّجؿرة َّكارَّ ،مجدهالَّ :هق َّطقد َّمققد َّالـارَّ ،حصفانَّ :هق َّكقع َّمـ َّأكقاعَّ
السؽاكقـَّيفَّالجزيرةَّ،ومـَّهذهَّإكقاعَّأيضاَّ:صارهَّ،مقسَّ،حـجفارَّ،مؾبدَّ،حبؽف-
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(َّtṧereg ʾnhɘ danaqf bameẖyeṭخ ِّقطلَّللَّثقبلَّبؿخقاط)َّ،تشقرجَّ
اكف َّتريف َّقرصقتل َّبؿۺريجف َّ tṧereg ʾnhɘ treh qerṣetih
ۺْتاطػَّ
(َّ bameṧrigohخ ِّقطلَّللَّأتـاثانَّقرصتلَّبؿۺريجف(ُ َّ،))7ألَّت َّ
بؽ َّدش ِ
َّطصبف ََّّ ٓ( ʾol tṧtɘʿaf bak doš ʿeṣbehتسؼط َّ َّبؽ َّهذهَّ
ُ
الشجرة)ُ َّ،ألَّيـتابجَّباكـَّدهَّساكََّّٓ(َّ ʾol yntabeg baken deh sek
يسؼطَّبؽؿَّهذاَّالسؼػ)َّ-
َّ-1الدالَّ(د)؛َّبؿعـكَّ(إلك)َّ،كحقَّ:
صاهركَّدقاطرَّ(َّṭehark dqeʿarذهبتَّإلكَّالبقت)َّ،جادحؽَّدمـﭸـفـرَّ
(َّ gadaḥk demežharجئت َّإلك َّالحقش)ُ َّ ،أكُ قبؽ َّ َّدقاطر َّ ʾokobk
(َّ dqeʿarدخؾت َّإلك َّالبقت)َّ ،شاﱝقحؽ َّدبﱝر ََّّšaqaḥk deber
(خرجتَّإلكَّالرب)َّ،شاقحؽَّدساكَّ(َّšaqaḥk dsekخرجتَّإلكَّالسؼػ)َّ،
تصاصرَّدهآَّ(َّ tṣeṭer dhāاجزعَّإلل)َّ،تصاصرَّداَّيفَّ(َّ tṣɘṭer dayhاجزعَّ
إلقف)َّ ،جادحـ َّدا َّتاهلَّ(َّ gadḥɘn datayhiجئـا َّإلك َّآجتؿاع)َّ ،تشراقحَّ
ديـَّ(َّ tšaraqaḥ denاخرجَّإلقـا)َّ ،وَّصاهر َّكَّدمعؾفََّّṭahar demeʿleh
(ذهبت َّإلك َّمعؾف)َّ ،وطـۺك َّد ُأل َّتوير(َّ ʿaṧk dol temharقؿت َّإلكَّ

(ََّّ)7مشراجفَّ:كقعَّمـَّأكقاعَّآلةَّالخقاصةَّ(مخقط)-
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ِ
(امشَّإلكَّالضقػة)َّ،وتعقدَّد ُألَّ
الـخؾة)َّ،وتعقدَّدضاياففََّّtoʿod dḍayafeh
ِ
(امشَّإلكَّالرجال)َّ-
ُأيقجََّّtoʿod dol ʾoyog
َّ-1طـَّ(َّ)ʿanحرف َّّ
َّجرَّ؛َّبؿعـكَّ(طـ)َّكحقَّ:
تؽتاكح َّطـَّمجشا َّ(َّ tektanaḥ ʿan megešɘارجع َّطـ َّإوٓد)َّ،
تعقدَّداتَّطـَّ َّبابفَّ َّ(َّ toʿod dat ʿan bapehاذهب َّطـَّأبقؽ)َّ،تشراقحَّ
داتَّطـَّكقـلَّ(َّ tšaraqaḥ dat ʿan niniاخرجَّطـَّأخقؽ)َّ،تقطدَّداتَّ
طـَّبققَّ.بقا َّ(َّ toʿod dat ʿan biyɘ\uʾاذهب َّطـ ِ
َّأمؽ)َّ،تخططَّداتَّ
ّ
طـَّدو ُدهَّ(َّtḥ\ḫṭeṭ dat ʿan dedohاستطؾعَّطـَّطؿؽ)َّ،تطقردَّطـَّداتَّ
خًللف.حًللف َّ(َّ teṭored dat ʿan ḥlɘleh\ḫlɘlehاصرد َّطـ َّخالؽ)َّ،
تحقجر َّحاه َّطـ َّبِقعقر َّ(َّ toḥoger ḥah ʿan biʿirحرس َّطـ َّالبعقر)َّ،
ُزوطؿ َّحاه َّطـ َّسقطقده َّ(َّ zoʿom ḥah ʿan suwʿidohاجؾس َّ َّطـَّ
سقطقده)َّ،زوطؿَّحاهَّطـَّصعقفـَّ(َّ zoʿom ḥah ʿan ṭeʿyhanاجؾسَّ
هـا َّطـ َّالرحالة)َّ ،جقهؿ َّدحاه َّطـ َّافآ َّgohom dḥah ʿan ʾafə
(ادخؾَّ -أغـامؽََّّ -هـاَّطـَّالـاس)َّ،تصتتَّهقـَّحاهَّطـَّديفقرقَّ teṣtet
(َّhin ḥah ʿan dyhareqاكظرَّلـاَّهـاَّطـَّالذيَّيسرق)َّ،تؼقرۺَّهقـَّطـَّ
ِ
(صػ َّلـاَّطـَّالعؼاربَّ-الحشرات)َّ،وَّ
قاسارََّّ toqoreṧ hin ʿan qeser
295

الفضن اخلاوؼ :األزٔات ٔاحلطٔف

تعامر َّطاتؿ َّطـ َّريفق َّ(َّ teʿamar ʿatom ʿan reyhoاطؿؾ َّحاجز ًا َّأوَّ
صريؼا َّطـ َّالؿاء)َّ ،تاقػ َّمشرطفا َّطـ َّريفق َّ taqof mašarʿhi ʿan
(َّ reyhoاصؾح َّمشرطفاَّ -وهق َّمؽان َّلؿرور َّالؿاء َّأثـاء َّالؿطر َّيف َّأصرافَّ
البقت َّطـ َّالؿاء)َّ ،وتصاصر َّطـ َّۺاطب َّ(َّ tṣaṭer ʿan ṧaʿabامرر َّطـَّ
القادي) َّٕن َّمـ َّمسؿقات َّالقادي َّ(ۺاطبَّ ،وجاحاَّ ،وصؾفؾَّ ،ومطره)َّ،
ِ
ِ
هربَّطـَّالبعقر)َّ،تعقدَّدرا َف ْقفَّطـَّ
تػقردَّطـَّبقعقرَّ(َّ tforod ʿan biʿirا
ِ
(امشَّرويد ًاَّطـَّالشقك)َّتػقردَّطـَّسقعقدَّ(اهربَّطـَّسعقد)َّ-
ۺكاعَّ
َّ-5عَّ()ʿa؛َّبؿعـكَّ(طؾك)َّ:
قدَّتستعؿؾَّالسؼطرية َّهذاَّالحرفَّبشرط َّأنَّيتصؾَّبفَّضؿقرَّآسؿَّ
الؿجرورَّ ،وبحسب َّ َّكقع َّآسؿ َّالذي َّيليت َّبعده َّسقلء َّأكان َّلؾؿػرد َّأوَّ
لؾجؿعَّومذكرًَّا َّأوَّممكثًاَّ،ولذلؽَّيليتَّمتصًلً َّبالضؿائرَّالتلَّتليتَّيفَّمحؾَّ
جرَّ ،فقؽقن َّالضؿقر َّمجرور ًا َّهباَّ ،وحذف َّهذا َّالحرف َّورد َّيف َّالعربقةَّ
الػصحك؛َّوهلَّلغةَّلبـلَّالحارثَّبـَّكعبَّوبـلَّالعـرب(َّ،)7ولؽـَّإذاَّدخؾَّ
طؾك َّآسؿ َّالؿعرف َّبللَّ ،والؿحؽقة َّٓ َّتستخدم َّهذا َّالحرف َّإ ّ
ٓ َّمعَّ
الضؿائرَّ،ولعؾَّالضؿائرَّهلَّأطرفَّالؿعارفَّكؿاَّققؾَّ-ومـَّإمثؾةََّّ:

(ََّّ)7الؿػصؾَّجَّ،70صَّ-799لفجةَّالؿخًلفَّ،ص،714
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(مشقت َّطؾقؽ)َّ ،طقدك َّطايف ََّّʿodk ʿayh
طقدك َّطؽ َّʿodk ʿak
ُ
(مشقت َّطؾقفا)َّ ،طقدك َّطاكـَّ
(مشقت َّطؾقف)َّ ،طقدك َّطاس ََّّ ʿodk ʿas
ُ
ُ
(مشقتَّ
(مشقت َّطؾقؽؿ)َّ ،طقدك َّطاسـ ََّّ ʿodk ʿãsen
َّ ʿoadk ʿakan
ُ
ُ
(مشقت َّطؾقفؿ)َّ ،طقدك َّطقفلَّ
طؾقفـ)َّ ،طقدك َّطايفـ ََّّ ʿodk ʿayhan
ُ
ّ
(مشقتَّ
(مشقت َّطؾقفؿا)َّ ،طقدك َّطقؽل ََّّ ʿodk ʿiki
َّ ʿodk ʿiyhih
ُ
ُ
طؾقؽؿا)َّ ،سقعد َّجادح َّطايف َّمعبفر ََّّsiʿīd gadaḥ ʿayh meʿbahr
(سعقدَّجاءَّطؾقفَّصخرةَّ -أيَّحجرةَّكبقرة)َّ،آلَّتـتقفَّطاكَّعﱝرﱝابفَّ ol
َّٓ(َّtontof ʿak ʿerebehʾتسؼطَّطؾقؽَّالساريةَّأوَّالجدار)َّ-
ولؾؿحؽقة َّصريؼةَّمغايرةَّيف َّالتذكقرَّوالتلكقث؛َّحقثَّقدَّتمكثَّألػاضًاَّ
وهل َّيف َّالعربقة َّمذكَّرةَّ ،كحق(َّ :جدار)َّ ،كؿا َّقد َّتذ َِّّكر َّألػاضًا َّوهل َّممكثةَّ،
مثؾَّ :الصخرةَّ ،وكحق َّذلؽَّ :كاهرك َّطايف َّبجاحا ََّّnahark ʿayh bgaḥa
(مررتَّطؾقفَّيفَّالقادي)َّ،صقردكَّطاسَّتسفَّتاتقـَّ(صردتَّطؾقفاَّضلهنا)َّ-
َّ
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َّ
َّ
َّ
َّ
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َّ
أكقاعَّالجؿؾَّ:
َّالجؿؾةَّآسؿقةََّّالجؿؾةَّالػعؾقةََّّشبفَّالجؿؾةَّمؽؿًلتَّالجؿؾةََّّ
الؿػاطقـــؾَّ:
َّالؿػعقلَّبفََّّالؿػعقلَّالؿطؾؼََّّالؿػعقلَّفقفََّّالؿػعقلَّٕجؾفَّالصػةَّ(الـعت)َّ
ِّ
الحالَّ
التؿققزَّ
َّ
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َّ
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متّٗس:
تدرك َّالؿعاين َّطـ َّصريؼ َّكًلم َّمػفقم َّبقـ َّالؿتؽؾؿ َّوالؿخاصبَّ،
يتجسدَّيفَّشؽؾَّوحداتَّفـقلقجقاَّتـظؿَّوفؼَّكظامَّتركقبلَّمعقـَّمؽقكًا َّيفَّ
الـفاية َّأشؽا ً
ٓ َّتركقبقة َّمتـقطة َّوتتشابؽ َّالعًلقة َّبقـفا(َّ -)7ويذكر َّأولؿان َّأنَّ
الؾغةَّكظامَّمـَّالرمقزَّالصقتقةَّ،ولؽـفاَّرمقزَّمستؼؾةَّاستؼًل ً
َّٓتامًاَّ،أيَّأكّفاَّ
لقستَّذاتَّمعـكَّخاصَّهباَّ ،ووضقػةَّهذهَّإصقاتَّهلَّتؽقيـَّوحداتَّ
أكرب َّمبتدئة َّبالصقت َّالؿػرد َّثؿ َّالؽؾؿة َّثؿ َّالجؿؾةَّ ،ويذكر َّأكـا َّٓ َّكتؽؾؿَّ
ٍ
َّكؽقنَّمـفاَّتراكقبَّوطباراتَّوجؿًلًَّووحداتَّأكربَّ-
كؾؿاتَّمػردةَّ،ولؽــا ّ
ومـ َّهـا َّفنن َّالصقت َّوالؽؾؿة َّوالرتكقب َّالـحقي َّهل َّالقحداتَّ
الثًلث َّالتل َّيتؽقن َّمـفا َّالؽًلم َّالؿتصؾ(َّ ،)4وطـد َّمرجريت َّبرثلَّ :أنَّ
وحداتَّالـظامَّالؾغقيَّتصـػَّطؾكَّالـحقَّأيتََّّ:الجؿؾةَََّّّالرتكقبََّّالعبارةََّّ
الؽؾؿةََّّالصقتَّ(القحدةَّالصرفقة)(َّ-)2
والرتكقبَّيفَّالسؼطرية َّيتػؼَّغالبًاَّمعَّالعربقة َّالػصحكَّوالؿحؽقاتَّ
العربقة َّالحديثة َّ(كالؿفرية َّوالشحر ّية)َّ ،وتستخدم َّالسؼطرية َّالجؿؾَّ

(ََّّ)7بـاءَّالجؿؾةَّيفَّلفجةَّبرديسَّالؿعاصرةَّ،ماجستقرَّ،حازمَّكؿالَّالديـَّ،ص-1
(ََّّ)4كػسفَّ،ص-17
(ََّّ)2كػسفَّ،ص-17
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آسؿقة َّوالػعؾقة َّوشبف َّالجؿؾةَّ ،ولقست َّهـاك َّضقابط َّتؾزمفا َّباستخدامَّ
تركقبَّمعقـَّ،بؾَّإنَّالسؼطريَّيستعؿؾَّهذهَّالجؿؾَّبحريةَّ ،فقؼدمَّويمخرَّ
يف َّطـاصر َّالجؿؾةَّ -وسـتـاول َّيف َّهذا َّالػصؾ َّهذه َّالجؿؾ َّمع َّمؽقكاهتاَّ
(طـاصرها)َّ،وترتقبَّهذهَّالؿؽقكاتَّ-

أٌـٕاع اجلـىـن:
لؾجؿؾة َّيف َّالسؼطرية َّشؽؾ َّبسقط َّبعقد َّطـ َّالتعؼقدَّ ،وهذه َّالجؿؾَّ
البسقطة َّتتؿ َّهبا َّالػائدةَّ ،ويتقصؾ َّهبا َّإلك َّالؿؼصقد َّبلقؾ َّجفد َّووقتَّ،
والرتكقب َّطـد َّالسؼطريقـ َّطبارة َّطـ َّجؿؾة َّقصقرة َّمعطقفة َّطؾك َّجؿؾةَّ
أخرىَّمثؾفاَّوهؽذاَّ،ففؿَّيؽثرونَّالعطػَّبالقاوَّيفَّكًلمفؿَّ،وهقَّكًلمَّبعقدَّ
طـ َّالتعؼقدَّ ،وهق َّيليت َّطؾك َّأكؿاط َّتركقبقة َّثًلثةَّ :جؿؾة َّاسؿقة َّبسقطةَّ،
وجؿؾةَّفعؾقةَّبسقطةَّ،وشبفَّجؿؾةَّ:
 َّالجؿؾة َّآسؿقةَّ :وهل َّالتل َّتبدأ َّباسؿ َّكستطقع َّأن َّكسؿقف َّمبتدأَّ،وتـتفلَّباسؿَّآخرَّأوجؿؾةَّفعقؾةَّأو َّشبف َّجؿؾةَّ ،ومـَّإمثؾةَّيفَّالؿحؽقةَّ:
حؿد َّماتتء َّ(َّ ḥemed meteteʾحؿد َّش ّغ ُال)َّ ،هات َّدوطفـ َّ hat
(َّ doʿahanأكت َّدوطفـ)َّ ،سقعقد َّطقج َّدطؾفق ََّّsiʿīd ʿug dʿalho
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(سعقد َّرجؾ َّكامؾ َّالرجقلة)َّ ،فدهنـ َّلجـف َّ(َّ fadanhan legnahفدهنـَّ
الؾجـةَّلؼبقؾتف)َّ-
 َّالجؿؾةَّالػعؾقةَّ :وهلَّالتلَّتتؽقنَّمـَّفعؾ َّوفاطؾَّومػعقلَّ ،كحقَّ:صاهر َّدكسؿ َّ (َّ ṭeher deksemذهب َّإلك َّدكسؿ)َّ ،صقرد ِ
َّسقعد َّأرهقنَّ
(َّ َّ ṭorod siʿīd ʾorhonصرد َّسعقد َّإغـام)َُّ ،ر ُحض َّدوطفـ َّأرهقنَّ
دطفايف َّ(َّ roḥoḍ doʿhan ʾorhon daʿhayhغسؾ َّدوطفـ َّأغـامَّ
أخقف)(َّ-)7
 َّشـبـــفَّجـؿؾـــــةَّ:وهلَّالتلَّتتؽقنَّمـَّمضافَّومضافَّإلقفَّأوَّمـَّجارَّومجرورَّ،وتليتَّلتؽؿؾَّجؿؾةَّاسؿقةَّأوجؿؾةَّفعؾقةَّكحق َّ:دشؽارَّ ُم قكَّ
َّأمامؽ)َّ،طػَّه قَّتعقدَّ ʿaf ho
(الخقر
لػانءََّّ dškɘr mok lfɘnʾ
ُ
ُ
(َّ toʿodإلك َّأيـ َّتؿشل؟)َّ ،حاي َّ ُلحقكؽََّّ ḥɘy loḥonokأي َّ(الغقثَّ
تحتؽ)َّ،حانَّبؿداركََّّ ḥɘn bamedarekأيَّ(كحـَّيفَّكجؿَّمدارك)َّ،
بؼاطرَّطقجَََّّّbqaʿar ʿugأيَّ(يفَّالبقت ٌ
َّرجؾ)َّ-
وسـتـاولَّكؾَّكؿطَّمـَّهذهَّإكؿاطَّبالتػصقؾَّإنَّشاءَّاهللَّتعالكَّ-

( َّ )7غسؾ َّإغـامَّ:كانَّأهؾ َّالجزيرةَّيفَّكؾَّمقسؿَّأمطارَّ،إذاَّقؾتَّالربكةَّطـد َّالرجؾَّيجؿعَّأغـامفَّيفَّفـاءَّ(حقش)َّيسؿكَّ
(مشفر)َّ ،ثؿ َّيليت َّبالؽاهـَّ ،وهق َّيع رف َّيف َّالجزير َّباسؿ َّ(ماكؾفل) َّأي َّالطبقبَّ ،فقدخؾ َّإلك َّالػـاء َّطـد َّإغـامَّ ،ويقلقلَّ
ٍ
َّبشلءَّمـَّالؿاءَّ،وتسؿكَّهذهَّالطريؼةَّ(ريحاضف)-
بؽؾؿاتَّويرشَّإغـام
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اجلىم ٛاالمسَّٗ:ٛ
تتؽقنَّالجؿؾةَّآسؿقةَّيفَّالؿحؽقةَّالسؼطريةَّمـَّالؿبتدأَّوالخربَّ،وقدَّ
يؽقنَّالخربَّإمَّاَّاسؿًاَّأوَّجؿؾةَّفعؾقةَّأوَّجؿؾةَّاسؿقةَّأوشبفَّجؿؾةَّكحقََّّ:
محؿد َّطقجَّ(َّ mḥammed ʿugمحؿد َّ ٌ
رجؾ)َّ،محؿد َّيطقهرََّّكقجدَّ
(َّmḥammed yṭohor nogodمحؿدَّيذهبَّإلكَّكقجد)َّ،محؿدَّيشراقحَّ
مـ َّۺاتء((َّ mḥammed yšrɘqaḥ men ṧatḕʾَّ )7محؿد َّيخرج َّمـَّ
ۺاتء)َّ،محؿدَّديََّّبابفََّّمطؾؿَّ(َّmḥmmed dibapeh meṭlemمحؿدَّ
أباهَّكريؿ)َّ،صاجَّ(َّ)4دحايؿفَّب َِّعۺيرهَّأقحافَّ ṣeyg dḥaymeh beʾiṧirīh
(َّ ʾeqḥefصاج َّسؿـ َّبعشرة َّأقراص)َّ ،مقكقك َّبرتوه َّصاجل َّ mokok
( batroh ṣagiأربعقنَّقرصًاَّبصاجقـَّمـَّالسَّؿـَّالبؾدي)َّ-
ويًلحظ ّ
َّأن َّالؿحؽقة َّٓ َّتبتعد َّكثقرًَّا َّيف َّأكؿاصفا َّالرتكقبقَّة َّطـ َّالعربقةَّ
الػصحك َّوالؿحؽقات َّالعربقة َّالؼديؿة َّوالحديثةَّ ،فؽؾ َّما َّأسـدتف َّإلكَّ
الؿبتدأ َّوحدَّثت َّبفَّ .طـف َّخربَّ ،مػرد َّأوجؿؾةَّ ،كؼقل َّالسؼطري(َّ :محؿدَّ
طقج) (َّmḥmmed ʿugمحؿدَّ ٌ
رجؾ)َّ،ففقَّيخربكا ّ
َّبلنَّمحؿداَّرجؾَّ-
ِ
ّ
هَّ،معؾفَّ،حجفرَّ،صقداطف)َّ،والؿؼصقدَّهقَّأنَّ
ده)َّأوَّ(إجؾقسق
ُ َّ
َّ:الحضرَّغالبًاَّ،وقدَّيطؾؼَّطؾكَّطؽسَّ(ديؿ
(َّ َّ)7ۺاتء َّṧateʾ
لػظةَّۺاتءََّّ:ṧateʾتعـكَّمؽانَّالسفقلَّوإماكـَّالؿـخػضةَّ،وضدهفاَّإماكـَّالؿرتػعةَّ،وطادةَّماَّيؽقنَّمـاخفاَّبار ًدا-
(ََّّ)4صاجََّّ:ṣɘygوهقَّمؼدارَّطشرةَّفـاجقـَّأيَّ(حقاللَّلرتيـَّوكصػَّلرت)-
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وَّٓيؼبؾ َّالذوق َّالؾغقي َّالسؼطريَّأنَّيليت َّالؿبتدأَّكؽرةَّإ ّ
ٓ َّبؼريـةَّأوَّ
بقصػفَّأوإضافتف َّوكحقَّذلؽَّ،حتكَّيػفؿَّطـفَّ ،فننَّلؿَّيؽـَّمقصقفًاَّوَّٓ
مضافًاَّفنكّفؿََّّٓيبالقنَّبف َّ ،بؾَّيعدون َّذلؽَّمـَّقؾةَّمروءةَّالرجؾَّ،كحقَّ:
ٌ
أيَّ(رجؾ َّأتك!ََّّ
طقجَّدجادح!َّمقنَّده؟ َّ?َّ َّ ʿug dgadaḥ! mon deh
مـ َّهذا؟)َّ ،فنن َّذكرت َّصػتف َّو ُف ِف َؿ َّطـف َّفًل َّبلس َّأن َّيؼقلَّ :طقج َّطقهرَّ
ُ
أيَّ(رجؾ َّأطؿكَّأتك)َّ،أوَّأرادَّالؿبالغةَّ
دجادحََّّ ʿug ʿuwhar dgadaḥ
والتعجبَّمـفَّ-
فعؿؾقةَّاإلسـادَّيفَّالؿحؽقة َّواضحةَّ ،ففؿَّيسـدونَّإلكَّآسؿَّاسؿًاَّ
مشتؼًاَّأوَّفعًلًَّأوَّجار ًاَّومجرورًَّاَّ،وَّٓيؿؽـَّأنَّيؼالَّمثًلَّ:محؿدَّمحؿدَّأوَّ
محؿدَّسقعد َّ،يريدَّاإلخبارَّوكحقَّذلؽَّ،ولؽـَّٓبدَّأنَّيليتَّبعدَّآسؿَّبصػةَّ
طؾك َّغرار َّالعربقة َّالػصحكَّ ،فقؼقلقنَّ :محؿد َّمطؾؿ َّ mḥammad
(َّmeṭlemمحؿدَّكريؿ)َّ-
وقدَّكؾؿحَّيفَّالجؿؾةَّآسؿقةَّالرابط؛َّكحقََّّ:
محؿد َّصاهر َّمـ ِ
َّطقؾلَّ(َّ mḥammad ṭahar men ʿiyliمحؿدَّ
ذهبَّمـَّفقق)َّ،دشَّصقربفَّدباقَّمؽـقنََّّdoš ṭīrbeh dbuq moknun
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(هذاَّالؽفػَّيؼلَّمـَّالؿطر)َّ،محؿد َّديَّ َّبابفَّ َّمطؾؿَّ mḥammad di
(َّbapeh meṭlemمحؿدَّأبقهَّكريؿ)-
فالجؿؾة َّآسؿقة َّتتللَّػ َّمـ َّركـقـ َّأساسقَّقـ َّوقد َّتؾحؼفا َّبعضَّ
الزوائدَّ،وهلَّأصغرَّوحدةَّمـَّالرتكقبَّتعطلَّمعـكَّمػفقمًاَّلدىَّالسامعَّ،
وتبؾغ َّمؼصقد َّالؿتؽؾؿ َّإلك َّالؿستؼبؾ َّأو َّالؿتؾؼلَّ ،وهل َّالجؿؾة َّالبسقطةَّ
تمدي َّفائدة َّتامةَّ ،ويؽتؿؾ َّفقفا َّطـصرا َّاإلسـاد َّ(الؿسـد َّوالؿسـد َّإلقف)َّ،
كحقَّ:
دشَّقاطرَّدحاهَّشؽقره َّ( doš qaʿar dḥah škorohهذاَّالبقتَّ
جؿقؾ)َّ،دهَّمسجدَّدحاهَّمسجدَّدطؾفقَّ deh mesged dḥɘh mesged
( dʿolhoهذاَّالؿسجدَّمسجدَّجؿقؾ)َّ،سقعقدَّرطفلَّ(َّ siʿīd rʿhiسعقدَّ
راطل)َّ،حؿدَّمتاتءَّ(َّ ḥemed metḕteʾأحؿدَّكشقط.ش ّغال)َّ،هاتَّشاكَّ
رجال َّ(َّ hat šak regalاكت َّطـدك َّرجال)َّ ،هات َّطقج َّ(َّ hat ʿugأكتَّ
رجؾ)َّ ،هات َّضايف َّ(َّ hat ḍēyfiأكت َّققي)َّ ،تان َّأتقا َّ(َّ tɘn ʾatyɘأكتؿَّ
ضعػاء)َّ ،شؽارَّقاقفَّ(َّ šker qaqehإخَّجؿقؾ)َّأوَّقاقفَّشؽارَّ qaqeh
(َّškerإخَّجؿقؾ)َّ،طقجَّشبَّهاتَّ(َّʿug šab hatرجؾَّشاب ِ
)َّ،ده.داَّ
ٌ
طاقؾَّسالؿ.دهَّطاقؾَّ(َّdeh\da ʿaqal sīlimالعاقؾَّسالؿ)َّ،دشَّمـؼقـعفَّ
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(هذهَّمجـقكف)َّ،يفـَّأطفاَّ(َّ yhan ʾaʿhaهؿَّأخقة)َّ،
َّ doš menqinʿoh
ْ
(هـَّ
دشَّشؽارهَّ(َّ doš škorohهذهَّجؿقؾة)َّ،سانَّطاقؾتَّّ َّ sɘn ʿaqlat
طاقًلت)َّ ،أحسـ َّهاتَّ(َّ ʾaḥsen hatأحسـ َّأكت)َّ -والؿبتدأ َّيف َّالجؿؾَّ
يؽقن َّبحسب َّاإلخبارَّ ،فػل َّققلـا(َّ :قاطر َّشؽقره)َّ ،فالؿبتدأ َّاسؿ َّجامدَّ
بؿعـكَّبقتََّّ-
ويليت َّالؿبتدأ َّيف َّالسؼطرية َّمػردا َّومثـكَّوجؿعا َّكحق َّالجؿؾة َّالسابؼةَّ
(شؽقره َّقاطر) َّأي َّ(البقت َّجؿقؾ)َّ -شؽرتقه َّقعري َّأي َّ(البقتانَّ
جؿقًلن)َّ-شؽرَّقعقفرَّأيَّ(البققتَّجؿقًلت)َّبحسبَّاإلخبارَّ،فنذاَّ ُأخربتَّ
طـَّمػردَّيليتَّالؿبتدأَّمػردًَّاَّ،وإذاَّأخربتَّطـَّمثـكَّيؽقنَّالؿبتداَّمثـكَّ،وإذاَّ
أخربتَّطـَّمجؿقعَّيليتَّالؿبتدأَّجؿعًاَّ،وهؽذاَّيفَّحالةَّالتذكقرَّوالتلكقثََّّ-
ويليت َّالؿبتدأ َّمـ َّالضؿائر َّالشخصقَّة َّبلكقاطفاَّ :الؿتؽ َِّّؾؿ َّوالؿخاصبَّ
والغائبَّ ،فػل َّالجؿؾ َّأتقةَّ :حؿد َّمتتء ََّّ -وحؿد َّطقج ََّّ -وسقعقدَّ
رطفل ََّّ -وفدهنـَّلجـف ََّّ -ومسجدَّدطؾفاَّ -وقاطر َّدشؽاره؛ َّالؿبتدأَّفقفاَّاسؿَّ
ضاهرَّ،ولؿَّتتَّصؾَّبفَّأيَّةَّسابؼةَّأوَّٓحؼةَّ-
رجال َّ(أكت َّرجؾ)َّ ،وهات َّضايف َّ(أكتَّ
ويف َّالجؿؾ َّأتقةَّ :هات َّ ّ
وسانَّطاقؾتَّ(هـ َّطاقًلت)َّ ،وسفَّطاقؾفَّ
ققي)َّ،وتانَّأتقاَّ(أكتؿَّضعػاء)َّ ،
ّ
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(هلَّطاقؾة)َّ ،ودشَّمستقَّ(هلَّطامؾة)َّ ،ودهَّمتاتاَّ(هذاَّطامؾ)؛ َّالؿبتدأَّفقفاَّ
ضؿقرَّشخصلَّأوَّضؿقرَّإشاريََّّ-
اخلرب يف اجلىم ٛاالمسَّٗ:ٛ
الخربَّيفَّالسؼطريةَّأكقاعَّهلَّ:
أَّ-الخربَّالؿػردَّ:ومـَّأمثؾتفَّ:محؿدَّماتتءََّّmḥammad metḕteʾ
(محؿد َّشغال)َّ ،محؿد َّطقج َّ( maḥammd ʿugمحؿد َّرجؾ)َّ ،ف ّطؿَّ
رط ََّقفَّ( foṭṭom rīʿiyhفطؿَّحافظة)َّأيَّحافظةَّلشمنَّبقتفاَّ،وفدهنـَّمؼدمَّ
َّْ
( fadanhan meqddamفدَ هنـ َّمؼدم) َّأي َّطاقؾ َّالؼبقؾةَّ ،سعديف َّبقاَّ
(َّ saʿdiyh beya\beyuسعدية َّأم)َّ ،هات َّمتِ ِ
تء َّ(َّ hat metḕteʾأكتَّ
فَّجاطرك َّ(َّ hoh goʿorkأكاَّمريض)َّ،هاتَّمشرََّّhat mašar
)َّ،ه
ُ
طامؾ ُ
(أكتَّتقسَّمـَّحقثَّالرجقلةَّوالشفامة)َّ،هقتَّتءَّ(َّhit teʾأكتَّضلنَّمـَّ
(هـَّ
حقثَّطدمَّالؿبآةَّوقؾةَّالػطـة)َّ،سانَّمامقاتـَّّ َّ sɘn mamayaten
أمفات)َّ ،سقعد َّطاقؾ َّ(َّ siʿid ʿɘqalسعقد َّطاقؾ)َّ ،فدهنـ َّرهبقـَّ
ُ
(َّ fadanhan rebhenفدهنـ َّمرشد)َّ ،ده َّقاقو َّ(َّ deh qaqahهذا َّأخ)َّ،
دشَّأ ّكفَّ(َّdoš ʾannahهذهَّأخت)َّ-
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فالخرب َّيف َّالجؿؾ َّالسابؼة َّأتك َّاسؿًا َّضاهر ًا َّمػردا َّمشت ًَّّؼا َّأو َّجامدًَّاَّ،
وجاءَّبعدهَّضؿقر؛َّوكقعَّالخربَّيفَّهذهَّإمثؾةَّمثؾَّالخربَّيفَّالؾفجاتَّالقؿـقةَّ
ٌَّ
الحديثةَّوالؼديؿةَّوالؾغة َّالعربقة َّالػصحكَّ،لقَّٓهذهَّالعجؿةَّالتلَّذكرهاَّأبقَّ
َّكتجتَّطـَّأسبابَّيراهاَّالباحثَّيفَّالعزلةَّالجغرافقةَّ،
طؿروَّبـَّالعًلءَّ،والتل
ْ
والعقشَّيفَّهذهَّالبقئاتَّالؿتطرفةَّ-
بَّ-الخربَّالجؿؾة؛َّوهقَّكقطانَّ:خربَّجؿؾةَّفعؾقةَّ،وخربَّشبفَّجؿؾةَّ
َّ-7خربَّجؿؾةَّفعؾقةََّّ:
كحقَّ :محؿد َّيطقرد َّ ُأرهقن َّmḥammad yṭored ʾorhon
(محؿد َّيطردَّإغـام)َّ،سقعدَّيرطكَّ ُأرهقنَّ( siʿīd yrēʿ ʾorhonسعقدَّ
يرطلَّإغـام)َّ،دوطفـَّيحقدم (َّ doʿhan yḥ\ḫodemدوطفـَّيخدم)َّ،
حؿادي َّيـابت َّتؿفار َّ( ḥomodi ynobet temharحؿقدي َّيؾؼحَّ
الـخقؾ)َّ ،سعد َّيقفقن َّحقجقب َّ( saʿd yyhin ḥigobسعد َّيزرعَّ
الـخقؾ)َّ،سالؿَّباطؾَّ( sīlim\salam baʿalسالؿَّتزوج)َّ،بؼايؾفَّتؼقدرَّ
تضقؿقهَّ(َّ baqayleh toqoder toḍimohباقايؾفَّتطبخَّالعشاء)َّ،مقامفَّ
تؼقرۺ َّدمف َّدتايتقـ َّ ( meyamah toqoreṧ demeh taytenمقامفَّ
َُّ
تـظػ َّبقت َّالضلن)َّ ،أيقج َّيحا ِدر َّمـﭸهار َّʾoyog yeḥeder mežhar
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(الرجال َّيبـقن َّالػـاء َّأو َّالحقش)َّ ،صرهر َّيعربِن َّٓهتل َّ ṧaṭreher
(َّ yaʿabren laytahiالؼبقؾةَّتليتَّإلك َّآجتؿاع)َّ،معؾفَّيطا ِطـَّداسَّأفءَّ
( moʿloh yeṭeʿen des ʾafeʾمعؾفَّيرتحؾَّإلقفاَّالـاس)َّ،ماملَّيراقحَّ
ُأ ْر ُهقن َّمـ َّۺاقر َّ(َّ memiy yraqaḥ ʾorhon men ṧaqerماملَّ
يخرجَّإغـامَّمـَّالؼحط)َّ-
فالخربَّيفَّهذهَّالجؿؾَّآسؿقة َّجؿؾةَّفعؾقةَّ ،فػلَّققلـاَّ(محؿد َّيطقردَّ
ُأرهقن) َّمحؿدَّ :هق َّالركـ َّإول َّلؾجؿؾة َّ(مبتدأ)َّ ،ويطقردَّ :فعؾ َّمضارعَّ
وهقَّالركـ َّالثاينَّلؾجؿؾةَّالػعؾقة َّ(خرب)َّ ،و(سقعدَّيرﱝطكَّ ُأرهقن)َّ،فسقعدَّ
مسـدَّإلقفَّوهق َّالركـ َّإول َّ(مبتدأ)َّ،ويراطكَّ:فعؾَّمضارعَّوفاطؾفَّضؿقرَّ
مسترت َّوهق َّ(الخرب) َّالركـ َّالثاينَّ ،و(دوطفـ َّيحقدم)َّ ،دوطفـ َّمسـد َّإلقفَّ
وهقَّالركـَّإولَّ(مبتدأ) َّ،ويحقدمَّمضارعَّوفاطؾفَّضؿقرَّمسترتَّفعؾَّمسـدَّ
إلكَّدوطفـَّوهقَّخربَّجؿؾةَّفعؾقةَّ ،و(حؿقديَّيـق ُبتَّتِ ْؿفار)َّجؿؾةَّاسؿقةَّ
تتؽقن َّمـ َّمبتدأ َّوخربَّ ،والخرب َّفقفا َّجؿؾة َّفعؾقةَّ ،فالؿبتدأ َّ(حؿادي)َّ
َّمحؾَّرفعَّ(خرب)َّ،وهؽذاَّسائرَّالجؿؾَّالباققةََّّ-
و(الجؿؾةَّالػعؾقة)َّيف ّ َّ
َّ

300

الفضن الػازؽ :اجلىمٔ ٛوهىالتّا

َّ-4خـربَّشـبفَّجـؿـؾــةَّ:
كحقَّ :محؿد َّمـ َّحاه َّ َّصاهر َّmḥammad men ḥah ṭehar
(محؿد َّمـَّهـاَّذهب)َّ،هاتَّدطاكَّدراكَّ( hat dʿak drakأكتَّالذيَّ
طؾقؽَّإمرَّأوَّالدرك)َّ،قاصلَّققريريَّ(َّqeṣi qiririالحصادَّغدًَّا)َّ،سقعدَّ
مـَّطقؾلَّٓطَّ(َّsiʿīd men ʿili leṭسعقدَّمـَّفققَّرجع)ُ َّ،دشَّسـفَّأيـلَّ
باسَّتقمرَّ( doš senah ʾini bes tomerهذهَّالسـةَّفقفاَّتؿر)َّ-
التَّؼديؿَّوالتَّلخقرَّيفَّتركقبَّالجؿؾةَّآسؿقةَّ:
الرتتقب َّيفَّالؿحؽقة َّالسؼطرية َّرتبةَّحرةَّ ،فؿرةَّيؼدمَّالؿبتدأَّوأخرىَّ
يؼدمَّالخربَّ،ولقسَّهـاكَّضقابطَّتؾزمَّالسؼطريَّأنَّيؾتزمَّبـؿطَّمعقـَّ،بؾَّلفَّ
أنَّيؼقل(َّ:سعديفَّطاﭼـف)َّأوَّيؼقل(َّ:طـقﭼـفَّسعديف)َّ،والغرضَّالرئقسلَّهقَّ
إيصال َّفائدة َّمعقـة َّمـ َّالؽًلمَّ -لؽـ َّٓبد َّمـ َّاإليجاز َّيف َّالؽًلمَّ ،إذ َّيعدَّ
اإلسفابَّيفَّالؽًلمَّمـَّالثرثرةَّ،وقدَّيقصػَّبذلؽَّأيَّشخصَّيؽثرَّالؽًلمَّ
وَّٓيحسـَّاإليجازَّ-
وقد َّيؽقن َّلؾؿققػ َّأو َّالؿؼام َّتلثقر َّيف َّالتؼديؿ َّوالتلخقر َّكلن َّيؼالَّ:
حؿقدي َّيـقبت َّتؿفار ََّّ ḥmmodi ynobet temharأو َّيـقبت َّتؿفارَّ
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حؿقدي َّ َّ ،ynobet temhar ḥmmodiفعـدما َّيتؼدم َّ(الخرب) َّوهقَّ
جؿؾةَّفعؾقةَّطؾكَّ(الؿبتدأ)َّتتحقلَّالجؿؾةَّآسؿقةَّإلكَّجؿؾةَّفعؾقةَّ-
يذهب َّإلك َّالؿدرسة)َّ ،فالرتبة َّهـاَّ
ومـ َّإمثؾة َّأيضا َّققلـا(َّ :محؿد َّ
ُ
َّ(يذهب َّإلك َّالؿدرسة َّمحؿد) َّأو َّ(يذهبَّ
حرة؛ َّحقث َّيؿؽــا َّأن َّكؼقل:
ُ
محؿد َّإلك َّالؿدرسة)َّ ،والجؿؾة َّقد َّتحقلت َّإلك َّجؿؾة َّفعؾقةَّ ،فالرتبة َّيفَّ
الجؿؾةَّالسؼطريةَّرتبةَّمطؾؼةَّ،كحقَّ:
َّأرهقن َّ(َّ siʿīd yṭorod ʾorhonسعقد َّيطردَّ
سقعقد َّي ُطقرد ُ
أوَّيطقردَّسقعدَّأرهقنَّ(َّ yṭorod siʿīd ʾorhonيطردَّسعقدَّ
إغـام)َّ ،
ُ
َّيحق ُدمَّداهرَّ doʿhan yḥodom daharأيَّ(دوطفـَّ
إغـام)َّ،دوطفـ ُ
أوَّيحق ُدمَّدوطفـَّ yḥodom doʿhan daharأيَّ(يخدمَّ
يخدمَّدائؿًا)َّ،
ُ
دوطفـ َّدائؿًا)َّ -مقامف َّتؼقرۺ َّدﱝمف َّدتاتقـ َّ meyamoh toqoroṧ
َّ demeh dataytenأي َّ(مقامف َّتـظػ َّبقت َّالضلن)َّ ،أو َّتؼقرش َّدﱝمفَّ
دتاتقـ َّمقامف َّ toqoroṧ demeh datayten metamohأي َّ(تـظػَّ
بقت َّالضلن َّمقامف)َّ ،با َقا ْيؾِف َّتؼقدر َّتضقؿقه َّ bɘqayleh toqodor
( toḍemohبا َققؾِف َّتطبخ َّالعشاءَّ -تؼقدر َّتضقؿقه َّباقايؾف َّ bɘqayleh
َّ toqodor toḍemohأي َّ(تطبخ َّالعشاء َّباققؾف)َّ ،مؽشؿ َّآل َّيـتقفَّ
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(َّ mkšam ʾol yntofالقلد َّٓ َّيسؼط)َّ ،يـتافـ َّمؽشؿ َّ ʾol yntof
(أكت َّققي َّأو َّمتَّصػ َّبصػاتَّ
َّ ،mkšamهات َّدطؾفق ََّ َّ hat dʿlho
صػَّبصػاتَّالرجقلةَّأكت)َّ dʿolho
الرجقلة)َّ -دطؾفقَّهاتَّ(ققيَّأوَّمتَّ
َ
َّ،hatهقتَّمستمَِّ َّhit mostŏ
(أكتَّققيةَّأوَّمتصػةَّبصػاتَّإكقثة)ُ َّ-مستمَّ
ِ
قثةَّأكت)َّ-سقعدَّطاقؾَّ-
هقتَّ(َّ mostoʾ hitققيةَّأوَّمتصػةَّبصػاتَّإك
طاقؾ َّسقعدَّ ،فدهنـ َّرهبقـَّ -رهبقـ َّفدهنـَّ ،هات َّماتتَّ -ماتت َّهاتَّ ،يفَّ
رجالَّ-رجالَّيفَّ-
فػل َّهذه َّالجؿؾ َّلؽ َّالخقار َّيف َّأن َّتؼدم َّما َّشئتَّ ،لؽـ َّيف َّالضؿائرَّ
ٓبدَّأنَّيسبؼفاَّكًلمَّمـَّمدحٍ َّوكحقَّذلؽَّ،وتختؾػَّالؿحؽقةَّطـَّالؾغةَّالتلَّ
قدَّيؽقنَّفقفاَّيفَّالؿبتدأَّضؿقرَّيعقدَّطؾكَّالخربَّأوَّالعؽسَّ،فؿثؾَّهذاَّالـقعَّ
َّولـؽتػَّببعضَّالؿظاهرَّالتكَّربؿاَّتؾتزمَّ
ِ َّ
مـَّالجؿؾَّقدَّتخؾقَّمـفاَّالؿحؽقة،
هباَّالؿحؽقةَّالتزامًاَّمعقـًاَّ-
حصف املبتسأ أٔ اخلرب يف اجلىم ٛاالمسَّٗ:ٛ
َّ،إذاَّوجدَّفقفاَّماَّ
قدَّيحذفَّالؿبتدأَّأوَّالخربَّمـَّالجؿؾةَّيفَّالسؼطرية
ُ
ّ
يدلَّطؾكَّالؿحذوفَّوتمديَّفائدةَّتامةَّ،كؼقلـاَّ:مقنَّده؟ََّّ?َّmon dehأيَّ
(مـَّهذا؟)َّ،دتايـََّّ detɘynأيَّدهَّدتايـَّ(َّ deh datɘynأيَّهذاَّدتايـ)َّ،
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مقنَّشاك؟ ?(َّ mon šɘkمـَّطـدك)َّ ،فقؼالَّسقعقد ََّّ siʿīdأيَّسقعقد َّشاَّ
َّ siʿīd šɘأي َّ(سعقد َّطـدي) َّأو َّ(الذي َّطـدي َّهق َّسعقد)َّ ،ديػقل َّهات؟ََّّ
َّأكت)َّفقردَّ:بخقرَّ(َّbḫirبخقر)َّأي َُّهفَّبخقرََّّhoh bḫir
?(َّdifol hatكقػ َ
(أكا َّبخقر) َّمـ َّبؼاطر؟ َّmon bqaʿar؟ َّ(مـ َّيف َّالبقت)َّ ،سقعقد ََّّsiʿīd
(سعقد)َّأيَّبؼاطرَّسقعدَّ(َّbqaʿar siʿīdيفَّالبقتَّسعقد)َّ-
التَّطابل بني ضنـين اجلىم ٛاالمسَّٗ:ٛ
مقزةَّالتطابؼَّوالتقافؼَّيفَّالتذكقرَّوالتلكقثَّواإلفرادَّوالتثـقةَّوالجؿعَّيفَّ
ركـل َّالجؿؾة َّآسؿقة َّمقز ٌَّة َّأساسقة َّيف َّالؿحؽقة َّالسؼطريةَّ ،ومـ َّيخؾ َّهباَّ
يعد َّكًلمف َّمعقبًاَّ ،ولذلؽ َّكجد َّهذه َّالحالة َّتًلزم َّالـاصؼقـ َّبالؿحؽقةَّ
السؼطريةَّ،كحقَّ:
(هـ َّكساء)َّ -يفلَّطقجل ََّّyhih ʿugi
سانَّطجفاتـَّّ َّ sɘn ʿghaten
ّ
َّطقج َّ(َّ siʿid ʿugسعقد َّرجؾ)َّ ،و َّيفان َّطقيقجَّ
(هؿا
َّرجًلن)َّ ،سقعد ُ
(َّ yhɘn ʿuyugهؿَّرجال)َّ،سفَّ ُم ْس ُتقءَّ(َّ she mostoʾهلَّطامؾة)َّوَّيفَّ
طاقؾَّ(َّ yhih ʿɘqalهقَّطاقؾ)َّ -فػلَّهذهَّالجؿؾَّيظفرَّالتقافؼَّبقـَّالؿبتدأَّ
والخربَّمـَّحقثَّالعددَّوالجـسَّ،فػلَّققلـاَّ:سانَّطجفاتـََّّsɘn ʿghaten
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(هـ َّكساء)َّأوٓ َّسانَّ:ضؿقرَّجؿعَّلؾغائباتَّطجفاتـَّ:جؿعَّممكثَّسالؿَّ
ّ
مػردهَّطاﭼـفَّ-
ومـَّكظرةَّسريعةَّإلكَّهذهَّالجؿؾةَّكجدَّمؾؿحَّالتطابؼَّيفَّهذهَّالؿحؽقةَّ
واضحًاَّ ،فؽؾ َّالجؿؾ َّأتقة َّطؾك َّكػس َّالـؿط(َّ :يفل َّطقجل ََّّ -سقعدَّ
طقجََّّ-سفَّمستمََّّ-يفَّطاقؾَّ-سفَّطاقؾف--،الخ)َّ-
أهؿ َّخاصقة َّطـد َّأهؾ َّالبادية؛ َّفؿـَّ
ومؾؿح َّالتَّطابؼ َّيف َّالؿحؽقة َّهذا َّ َّّ
يخؾطَّأوََّّٓيتؼـَّهذاَّالتطابؼَّيعدَّكًلمفََّّ,كؿاَّذكركاََّّ,معقبًاَّ،غقر ّ
َّأنَّلؿقزةَّ
الذكقريَّة َّالتل َّقد َّتقصػ َّهبا َّإكثك َّكظرة َّأخرىَّ ،حقث َّيعد َّمـ َّالخصالَّ
ِ
َّ(أكت ٌ
َّرجؾ)َّ -هقتَّ
الحؿقدة َّلؾؿرأةَّ ،فقؼقلقنَّ :هقت َّطقج ََّّ hit ʿugأي
ِ
َّ(أكت َّطؿاد َّالبقت) َّأي َّركـفَّ
ُركقن َّ َّدقاطرَّ hit rokon dqaʿarأي
ٌ
أيَّ(هلَّرجؾ)َّ ،وقدَّيؽقنَّهذاَّطؾكَّالتغؾقبَّ-
القتقدَّ -سفَّطقجََّّ seh ʿug
بعؽس َّالؿذكَّر َّٓ َّيؿؽـ َّأن َّيقصػ َّبصػات َّإكثكَّ ،فنذا َّوصػ َّهبا َّيعدَّ
طقبًا َّوكؼصًا َّفقفَّ ،وهذه َّالؿقزة َّمعروفة َّطـد َّالعرب َّجؿقعًاَّ -ومـ َّإمثؾةَّ
أيضاَّ :محؿد َّيطقردَّتاتقـَّ(َّ mḥammad yṭored taytenمحؿد َّيطردَّ
الضلن)َّ ،سعديف َّتـافع َّتضقؿقه َّ(َّ saʿdeyh tenafaʿ toḍimohسعديةَّ
تعؿؾ َّالعشاء)َّ ،وسف َّتزو ُلؼ َّريفق َّ(َّ seh tozoloq riyhoهل َّتجؾبَّ
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ػـَّ
الؿاء)َّ ،وسان َّتؼقرۺن َّدﱝمف َّsɘn toqorṧen demeh
(هـ َّيـ ِّظ َ
ّ
حقشَّالضلن)َّ،ويفَّيؼقفدَّۺاتء َّ( yhih yqofod bladهقَّيليتَّبالزادَّ
مـَّالۺاتء)َّ-
فؼقلـاَّ :سان َّتؼقرۺن َّدلمف َّدتايتـَّ ،سانَّ :ضؿقر َّجؿع َّلؾغائباتَّ
مسـدَّإلقفَّوتؼقرۺنَّ:تؼقرۺَّ:فعؾَّمضارعَّلحؼتفَّ(ن)َّ:طًلمةَّالجؿعَّبد ً
َّٓ
مـ َّ(الؿقؿ) َّيف َّالعربقة َّالػصحكَّ ،والتَّقافؼ َّحاصؾ َّمـ َّحقث َّالعددَّ ،ومـَّ
حقث َّالتذكقر َّوالتلكقثَّ -وسانَّ :ضؿقر َّجؿع َّلإلكاثَّ ،وهق َّمسـد َّإلقفَّ،
َّثؿَّ
واتصال َّالتاء َّبالػعؾ َّتؼقرۺن َّدٓلة َّطؾك َّأن َّالػاطؾ َّممكث؛ َّومـ َّّ
فالؿسـدَّإلقفَّممكثَّ،وَّٓبدَّمـَّتلكقثَّالؿسـدَّ-
ويف َّالجؿؾة َّالثاكقة َّ(يف َّيؼقفد َّۺاتء)َّ ،يفَّ :ضؿقر َّلؾغائب َّالؿػردَّ
(هق)َّ ،وهقَّمسـدَّإلقفَّ ،و(يؼقفدَّۺاتء)َّجؿؾةَّفعؾقة َّمسـدهَّإلكَّالؿبتدأَّ-
ومـ َّكاحقة َّالتذكقر َّوالتلكقثَّ ،فالؿبتدأ َّمذكَّر َّوالػاطؾ َّيف َّالجؿؾة َّالػعؾقةَّ
مذكَّرَّأيضًاَّ-
ٌٕاغذ اجلىم ٛاالمسَّٗ:ٛ
تستعؿؾ َّالؿحؽقةَّ ،مقضقع َّالدراسةَّ ،مع َّالجؿؾة َّآسؿقة َّبعضَّ
إفعال َّالتل َّتعرف َّيف َّالؾغة َّالعربقة َّالػصحك َّبإفعال َّالـاسخة؛ َّويفَّ
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الؿحؽقة َّتدخؾَّهذهَّإفعالَّطؾكَّالجؿؾةَّآسؿقةَّدونَّأنَّتغقرَّيفَّتركقبَّ
الجؿؾةَّآسؿقةَّ،وهلَّتضقػَّإلكَّالجؿؾةَّمعاينَّأخرىَّ،ومـَّهذهَّإفعالَّ:
َّ ِإرمَّ()ʾērem؛َّبؿعـكَّ(كان)َّ:
كحقِ َّ :إرم َّدوطفـ َّمسؽقـ َّ(َّ ʾērem doʿhan meskkinكانَّ
َّأكتَّ
دوطفـ َّمسؽقـًا)ِ َّ -إرمؽ َّهات َّفؼقر(َّ ēremk hat fqir ʾكـت َ
فؼقر ًا)ِ َّ َّ ،إرم َّحاكف َّافآ َّ( ʾērem ḥanh ʾafɘكان َّهـا َّكاس)ِ َّ َّ ،إرم َّبراهـَّ
تؿفارَّ(َّ brehan temhar ʾēremكانَّيفَّراهـَّكخقؾ)ِ َّ َّ،إرم َّطقجفاتـَّ
ٍ
(كاكتَّالـساءَّساحرات)ِ َّ َّ،إرم َّافآَّ
زحراتَّrem ʿghaten zaḥratēēʾ
يؽآَّدحاهَّفاكاَّ( ʾērem ʾfɘ yke Le dḥah fonḕكانَّالـاسَّيسؽـقنَّ
هـا َّقديؿًا)ِ َّ َّ ،إرم َّكقن َّتان َّققفان َّ(َّ ʾēremken tan qehonكـتؿ َّأكتؿَّ
َّهـَّ
صغارًَّا)ِ َّ َّ ،إرم َّساكف َّمتطقفاتـ َّ(َّ ʾērem sɘn metaṭiyatenكـ ّ
أبؽار ًا)َّ-
ف ػل َّهذه َّالجؿؾ َّدخؾ َّالػعؾ َّ( َّ ِ
إرم) َّ ،وأضاف َّإلقفا َّمعاين َّأخرى؛َّ
ولـلخذَّذلؽَّجؿؾةَّجؿؾةَّ:
َّ ِإرم َّدوطفـ َّمسؽقـ َّ(دوطفـ َّمسؽقـ) َّجؿؾة َّاسؿقَّة َّبسقطة َّومػقدةَّ
مؽقَّكة َّمـ َّمسـد َّإلقف َّ(دوطفـ)َّ ،ومسـد َّ(مسؽقـ)َّ ،ثؿ َّاتصؾ َّهبا َّالػعؾَّ
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مؽقكةَّمـَّفعؾَّوركـلَّالجؿؾةَّآسؿقةَّ،
الـاسخَّ(َّ ِإرم)َّلقجعؾفاَّجؿؾةَّفعؾقةَّ َّّ
ولقضقػَّإلقفاَّمعـكَّ(الحؽاية)َّأيَّاإلخبارَّ-
َّ ِإرمؽَّهاتَّفؼقرَّ(كـتَّأكتَّفؼقر ًا)َّ،فـ َّ(هاتَّفؼقر)َّجؿؾةَّاسؿقَّةَّتامَّةَّ
مؽقكة َّمـ َّطـصريـ َّأساسقَّقـ َّهؿا َّمسـد َّإلقف َّومسـدَّ ،ثؿ َّاتصؾ َّهبا َّالػعؾَّ
َّّ
الـاسخ َّلقضقػ َّإلقفا َّمعـك َّ(الحؽاية َّوالتقكقد)َّ ،ويجعؾفا َّجؿؾة َّفعؾقةَّ
كاقصةَّ-
َّ ِإرمَّحاكفَّآفءَّفقكقءَّادهر(َّ،حاكفَّآفءَّفقنءَّداهر)َّ،ففذهَّجؿؾةَّاسؿقةَّ
مؽقكة َّمـ َّمسـد َّإلقف َّ(أفء)َّ ،ومسـد َّوهق َّضرف َّمؽان َّ(حاكف)َّ ،ويؼدر َّيفَّ
الؿحؽقة َّ(كانَّهـاَّكاسَّسؽـقاَّأوَّجؾسقاَّ،أيَّبحسبَّحالَّالحؽاية)َّ،وهذاَّ
التؼدير َّٓ َّيبتعد َّكثقرًَّا َّطـ َّالعربقة َّالػصحك َّالتل َّتؼدر َّالظرف َّبـ َّ(كائـ َّأوَّ
مستؼر)َّ-
طسا َّ()ʿsɘ؛ َّمعـاه َّ(التَّ َِّّ
رجل َّوالتَّؿـِّل)َّ ،ويليت َّبؿعـك َّ(طسكَّ ،ولعؾ)َّ،
كحقَّ:
طسا َّطجفاتـ َّطقمقر َّهقـ َّفطار َّ ʿsɘ ʿghaten ʿomor hin
( fṭɘrلعؾَّالـساءَّطؿؾ َـ َّلـاَّفطقر ًا )َّ،وطساَّهاتَّحاركََّّʿsɘ hat ḥark
(طسك َّأكت َّأحسـ)َّ ،وطسا َّسقعد َّيؼقفد َّ(َّ ʿsɘ siʿīd yqafodطسكَّ
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سعقد َّيـزل َّمـ َّالبادية)َّ ،وطسا َّفدهنـ َّيبقطؾ ََّّʿsɘ fdanhan yboʿol
(طسك َّفدهنـ َّيتزوج)َّ ،وطسا َّاهلل َّيـقدق َّهقـ َّ(طسك َّاهلل َّأن َّيغقثـا َّبالؿطر)َّ،
وطساَّتؿفرَّراقاحـَّ(طسكَّالـخقؾَّتتؿر)َّ،وطساَّ ُأرهقنَّآلَّتطاهقرنَّ(طسكَّ
َّهـَّ
إغـام َّٓ َّتذهبـ)َّ ،وطسا َّسان َّتجادحـ َّ(َّ ʿsɘ sɘn tagdḥanطسك ّ
يلتقـ)َّ،وطساَّيفَّيجدحـَّ(َّ ʿsɘ yhih ygedḥenطسكَّهقَّيليت)َّ،وطساَّتانَّ
َ
تقردَّ(طساكؿَّتقردونَّالؿاء)َّ-فػلَّهذهَّالجؿؾَّآسؿقةَّكجدَّالػعؾَّ(طسك)َّ
قدَّدخؾَّطؾكَّالركـقـَّ ،وأفادَّمعـكَّالرتجلَّوالتؿـلَّ،وهقَّفعؾَّكاسخَّدخؾَّ
إلكَّالؿحؽقةَّالسؼطريةَّمـَّالعربقةَّالػصحكَّ-
طـادَّ()ʿɘd؛َّمعـاهَّ(مازال)َّكحقَّ:
(مازلت َّيف َّمؽاكؽ)َّ،
طاك َّدات َّبحقلػ َّʿɘk dat bḥolf\ḫolf
َ
وطادَّسقعدَّ ُألَّباطؾَّ(َّ lɘʿkَّ qokَّ ddʿiiَّ ʿɘiمازالَّسعقدَّلؿَّيتزوج)َّ،وطادَّ
ُأرهقنَّحقلقبـَّ(َّ nokolēgَّ qohrogَّ ʿɘiمازالتَّإغـامَّتحؾب)ًَّ،عادَّ
ۺايبب َّبعلد َّ (َّ lʿēiَّ bēblolʿɘdما َّزال َّالشقخ َّحقًا)َّ ،وطاد َّشاكَّ
قاققفقن َّ( ʿɘd šak qaqiyhonألؽ َّأخقان َّآخرون) َّوالؿعـك َّهـاَّ
آستػفامَّ ،طاد َّشاكـ َّريفق َّ( ʿɘd šɘken reyhoأ َّما َّزال َّمعؽؿ َّماء)َّ
وطادَّحؿدَّققفانَّ( ʿɘd ḥemed qiyhanأماَّزالَّأحؿدَّصغقرًَّا)َّ-
311

الفضن الػازؽ :اجلىمٔ ٛوهىالتّا

كؿا َّتستعؿؾ َّالسؼطريةَّ :بر َّ berبؿعـك َّ(قد)َّ ،وتػقد َّمعـكَّ
الصقرورةَّ ،كحقَّ :بر َّمحؿد َّطققر َّ( bɘr mḥammed ʿoqorصارَّ
محؿد َّكبقر ًا)َّ،برَّساردَّطقراضَّ bɘr sared ʿiraḍأيَّ(قدَّصارَّالطؾلَّ
كبقر ًا َّأي َّقد َّ ُف ُطقم َّ -فطؿ) َّو َّبر َّإزطؿ ََّّ bɘr ʾizʿemأي َّ(قد َّصارَّ
َّصرت َّكبقر ًا)َّ ،بر َّقاۺعَّ
جالسًا)َّ ،وباك َّطقققرك َّ(َّ bɘk ʿoqorkقد
ُ
صقـَّ( َّqaṧaʿ ṭiyn bɘrقدَّصارَّالطقـَّصؾبًا)َّ-
إصبحَّ()ʾeṣbaḥ؛َّبؿعـكَّ(أصبح)َّ:أيَّ(لإلخبارَّيفَّالصباح)َّكحقَّ:
اصبِحَّ ُأيقجَّدكافعَّمحؾﱝىََّّʾeṣbeḥ ʾoyog dnafaʿ maḥ Lɘ
(أصبح َّالرجال َّإلك َّالعؿؾ َّسريعًا)َّ ،واصبح َّسقعد َّمـ َّأرهقن َّ ʾeṣbaḥ
َّ،siʿīd men ʾorhonواصبحَّمؽشؿَّطق ُقرَّ ʾeṣbaḥ mekšam ʿoqor
َّ(أصبح َّالقلدُ َّكبقرًَّا)َّ ،واصبحَّسقعقد َّطض َّ(َّ ʾeṣbaḥ siʿid ʿeḍأصبحَّ
سعقد َّقق ًّيا)َّ ،واصبح َّهاج َّصامقءَّ .صامء َّ ʾeṣbaḥ hag
(َّ ṣomoʾ\ṣemaʾأصبح َّالرجؾ َّمقتًا)َّ ،واصبح َّريفق َّب ْؼًلت َّ ʾeṣbaḥ
(َّriyho baqalɘtأصبحَّالؿاءَّيفَّالؼقعان)َّ-
َّأصبحَّيفَّالؿحؽقةَّيستعؿؾَّبؿعـكَّالبحثَّطـَّالشلءَّصباحًاَّ،
فالػعؾ ْ
كؿا َّيستعؿؾ َّبؿعـك َّ(صار) َّطؾك َّكحق َّما َّهق َّضاهر َّيف َّإمثؾة َّإخقرةَّ،
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ويؽقنَّبؿعـكَّ(صار)َّإذا َّحؿؾَّمعـك َّالصقرورةَّوالتحقلَّ ،كؼقلـاَّ:أصبحَّ
صقـ َّطض َّ(َّ ʾeṣbaḥ ʿeḍصار َّالطقـ َّغؾقظًا َّأو َّصؾبًا)َّ ،أصبح َّمؽشؿَّ
طق ُقر َّ( ʾeṣbaḥ makšam ʿoqorصارَّالقلدُ َّكبقر ًا)َّ،اصبحَّطاسَّدومرَّ
( ʾeṣbaḥ ʿɘs domorصارتَّالسؿاءَّمؿطرة)َّ-
وطـدما َّيمدي َّهذا َّالػعؾ َّمعـك َّ(البحث َّطـ َّالشلء َّصباحًا) َّفؼدَّ
يحذفَّمـفَّالخربَّتجاوزًَّاَّيفَّالؽًلمَّلؽثرةَّتـاولفَّطؾكَّإلسـَّ،كؼقلـاَّ:أصبحَّ
أيَّ(أصبحَّمطرَّ ،)-َّ -أصبحَّ ُأرهقن َّ eṣbeḥ
ٌَّ
ماسﱝ ََّّ --َّ ʾeṣbaḥ masaʾ
 ʾorhonأيَّ(أصبحَّإغـامَّيفَّالؿرطك)َّ،أصبحَّدومر ََّّʾeṣbaḥ domor
َّمطر)َّ،أصباحَّ ُأيقج َّʾeṣbaḥ ʾoyogأيَّ(أصبحَّالرجال)َّ-
أيَّ(أصبح ٌ
طؿبـﱝرَّ()ʿamber؛َّبؿعـكَّ(ماَّدام)ََّّ:
تستعؿؾ َّالؿحؽقة َّهذا َّالػعؾ َّمـ َّضؿـ َّتقابع َّومطقٓت َّالجؿؾةَّ
آسؿقة َّالبسقطة َّكحقَّ َّ :سقعد َّيطقطقن َّطؿرب َّأل َّحؾقلؽ َّهاي َّ siʿīd
(َّ yṭeʿon ʿamber ʾol ḥɘlik\ḫɘlik hayhسعقدَّسقرحؾَّمادمت َّلؿَّ
تبح َّل ُف َّأو َّلؿ َّتلذن َّلف)َّ ،وتحارف.تخارف َّطؿربُه َّدبـف َّطقده َّ ُأل َّقص ُققهَّ
َّtḥɘrof \ḫɘrof ʿamberoh debnah ʿedoh ʾol qiṣiyoh
(تخرف َّمادام َّدبـة َّلؿ َّتؼص َّأو َّتجـك)َّ ،وطؿرب َّ ُأرهقن َّطقده َّ ُأل َّطقجفَّ
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تعاضػ َّأك ِ
ْطء َّ madam ʾorhon ʿedoh ʾol ʿuggoh taʿaḍaf
(َّʾenṭeʾمادامتَّإغـامَّلؿَّتؾدَّبعدَّاسرتحَّقؾقًلً)َّ-
كقنَّ()kon؛َّبؿعـكَّ(كان)ََّّ:
لفذاَّالػعؾَّاستعؿآنَّيفَّالؿحؽقة؛َّفعـدماَّيليتَّبعدهَّاسؿَّضاهرَّيؽقنَّ
ًلًَّ ،أي َّأكــف َّإذا َّحذف َّمـ َّالجؿؾةَّ
ًلً َّمستؼ َّ
بؿعـك َّ(الحدث)َّ ،ويصبح َّفع َّ
تختؾ َّالجؿؾةَّ ،ولذلؽ َّكؼقل َّإكــف َّفعؾ َّتام َّولقس َّكاقصًا َّأو َّكاسخًاَّ ،وهذاَّ
(كانَّمطرَّ
آستعؿالَّكحقَّققلـاَّ:كقنَّماساَّأمشـََّّ kon masɘ ʾemšin
ٌ
ِ
أمس)َّ ،كقن َّأتايفل َّشقـ َّۺ ّلف َّ(َّ kon ʾteyhi šen ṧellehكان َّطـدكاَّ
اجتؿاعَّقبؾَّأمس)َّ-
وآستعؿالَّالثاينَّ:طـدماَّيتصؾَّبفَّضؿقرَّضاهرَّأوَّمسترتَّ ،فػلَّهذهَّ
الحالة َّيؽقن َّبؿعـك َّ(صار)َّ ،كؼقلـاَّ :كقن َّأحسـ (َّ kon ʾḥsenأصبحَّ
بخقر)َّأوَّ(كانَّحسـًا)َّ،ومحؿد َّكقنَّهقبـََّّmḥammad kon hobon
صارَّحجرة)َّمـَّحقثَّالصؿتَّوطدمَّالحركةَّ،وكقنَّهجَّتﱝرَّ
(محؿد َّ
َ
(َّ kon hag terḗصارَّالرجؾَّبابًا)َّمـَّحقثَّكثرةَّالؽًلم َّوكثرَّإسرارَّ،
وكقن َّهاج َّمخجقف َّ(َّ kon hag moḫgofصار َّالرجؾ َّمجـقكًا) َّمـَّ
حقثَّالفذيانَّوكثرةَّالؽًلمَّ-
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ضتب ٛالٍٕاغذ يف اجلىم ٛاالمسَّٗ:ٛ
يؼالَّيفَّالسؼطريةَّ:كقنَّهاجَّهقبـََّّkon hag hobenبؿعـك(َّ:صارَّ
الرجؾَّحجر ًا)َّ،فعـدماَّيليتَّالػعؾَّ(كان)َّبؿعـكَّ(الصقرورة)َّيحافظَّطؾكَّ
رتبتفَّ،أيَّأكــفَّيليتَّيفَّبدايةَّالجؿؾةَّ-
أ ّماَّالػعؾَّطاكَّ()ʿɘk؛َّبؿعـكَّ(مازال)َّ:فًلَّيحافظَّطؾكَّرتبتفَّ،بؾَّهلَّ
رتبة َّحرةَّ ،كحقَّ :طاك َّدت َّبحقلػَّ .بخقلػ ََّّʿɘk dat bḥolf\ḫolf
(مازلتَّيفَّمؽاكؽ)َّ-دتَّبحقلػَّ.بخقلػَّطاكَّ(َّ dat bḥolf\bḫolfيفَّ
مؽاكؽَّمازلت)َّ ،ففذاَّالػعؾَّيليتَّيفَّبدايةَّالجؿؾةَّويليتَّيفَّهنايتفاَّ ،ولقسَّلفَّ
أنَّيتقسطَّالجؿؾةَّ-
حر َّالرتبةَّ ،يليت َّيفَّ
َّوأ ّما َّالػعؾ َّ ِإرم َّ()ʾērem؛ َّبؿعـك َّ(كان)َّ :ففق َّ َّّ
بدايةَّالجؿؾةَّأوَّيفَّآخرهاَّأوَّيفَّوسطفاَّ،كحقِ َّ:إرم ََّّدوطفـَّطض ʾērem
(َّ duʿhanʿeḍكان َّدوطفـ َّققيًا)َّ ،ودوطفـ َّ َّ ِإرم َّ َّطض duʿhan
( ʾērem ʿeḍدوطفـ َّكان َّققيًا)َّ ،ودوطفـ َّطض َّ َّ ِإرم َّ duʿhan ʿeḍ
( ʿēremدوطفـَّققياَّكان)َّ-
وقدَّيتؼدمَّالـاسخَّأوَّيتلخرَّ ،فؾقسَّلفَّهـاكَّرتبةَّمحددةَّكحقَّ:أصبحَّ
مؽشؿَّطقققرَّ(َّ ʾeṣbaḥ mekšam ʿoqorأصبحَّالقلدَّكبقر ًا)َّ،ومؽشؿَّ
اصبح َّطقققر َّ( mkšam ʾeṣbaḥ ʿoqorالقلد َّأصبح َّكبقر ًا)َّ ،ولؽـَّ
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محؿد َّجقطقر َّ( lekan mḥammad goʿorلؽـ َّمحؿد ًا َّمريض)َّ-
ففذاَّالحرفَّمعـاهَّآستدراكَّ ،وهقَّيحافظَّطؾكَّرتبتفَّ ،وإذاَّتقسطَّالجؿؾةَّ
أصبحَّمعـاهَّآستػفامَّ،ولذلؽَّففقَّيليتَّيفَّبدايةَّالجؿؾةَّ-
وكحقَّ :طسا َّطجفاتـ َّطق ُمر َّهقـ َّفطار َّ ʿsɘ ʿaghaten ʿomor
َّ hen fṭarأي َّ(لعؾ َّالـساء َّطؿؾـ َّلـا َّفطقر ًا)َّ -طجفاتـ َّطسا َّطق ُمر َّهقـَّ
فطار َّ ʿsɘ ʿomor hen fṭar ʿaghatenأي َّ(الـساء َّلعؾ َّطؿؾـ َّلـاَّ
فطقر ًا)َّ -طجفاتـَّطق ُمرَّهقـَّفطارَّطسا ʿaghaten ʿomor hen fṭar
َّʿsɘأيَّ(الـساءَّطؿؾـَّلـاَّفطقر ًاَّلعؾ)َّ-
ضىري الفضن يف اجلىم ٛاالمسَّٗ:ٛ
يليت َّضؿقر َّالػصؾ َّيف َّالجؿؾة َّآسؿقة َّلقبقـ َّالخرب َّمـ َّالصػة َّيفَّ
الؿحؽقةَّالسؼطريةَّكؿاَّهقَّشلنَّالعربقةَّالػصحكَّ،كحقَّ:
محؿدَّيفَّدطق ُقرَّ(َّmḥammad yhih dʿoqorمحؿدَّهقَّالؽبقر)َّ،
وسقعد َّيف َّديطقرد َّأرهقن َّ( siʿīd yhih dṭorod ʾorhonسعقد َّهقَّ
الذيَّصردَّإغـام)َّ،وفطؿَّسفَّد ُكق ُف ُعفَّتضقؿقهَّ foṭṭom seh dnofoʿoh
قرب َّ dat
قطف َّيف ُ
(َّ teḍimohفطؿ َّهل َّالتل َّتطبخ َّالعشاء)َّ ،دات َّ ُم ُ
َّدط ُ
(َّ moʿoh yhih dʿorobجدك َّهق َّالعارف)َّ ،مقاماتـ َّسان َّد ّتؼقرۺنَّ
قاطرَّدتاتقـَّ-الدالَّمعَّالتاءَّيدغؿانَّفقصبحانَّتاءَّمشددةmeyamaten َّ-
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َّتـظػـ َّبقتَّ
َّهـ َّالؾقايت
َ
(َّ sen dtoqorṧen qeʿar dtɘytenمقاماتـ ّ
الضلن)َّ،فدهنـَّيفَّلجـفَّ fadanhan yhih legnahأيَّ(فدهنـَّهقَّزطقؿَّ
الؼبقؾة)َّ،حزمفلَّيفَّمؼدِّ مَّديَّدۺصرهرَّ ḥezmehi yhih maqaddam
رجق ُلفَّدصعآيتَّ
 di dṧaṭreharأيَّ(حزمفلَّهقَّكائبَّزطقؿَّا
لؼبقؾة)َّ،ح ُ
ُ
سَّطق ُبرَّباديَّ ḥorgoloh dṣʿɘloteh seh dnoḥɘ bes
سف َّدكقحاَّبِ ُ
 ʿobor bɘdiأيَّ(خؾقةَّدصعآيتَّهلَّأول َّماَّيستخرجَّمـفاَّالعسؾَّباديَّ
َّمعانَّ-
ٍَّ
ذيَّبدء)َّ،ولػظةَّ(خرجقلف)َّتعـلَّ(بقتَّالـحؾ)َّ،كؿاَّتليتَّلعدة
وكحقَّ:هقزَّطبدهرَّسفَّدحق ُلقبَّطق ُبرَّباديَّ hoz ʿabdhar seh
 dḥolob ʿobor bɘdiأيَّ(الغـؿةَّالسقداءَّالتلَّخالطفاَّبقاضَّهلَّالتلَّ
ٓ)َّ،قريفَّدطآطفؾَّسفَّدققصاَّدطؾؼـقتـَّ qaryh dʿalɘʿhl seh
تحؾبَّأو ًَّ
َّdqoṣɘ dʿalqinitinأيَّ(كخقؾَّدطآطفؾَّهلَّمـَّيجـكَّآخر ًا)َّ-معَّالعؾؿَّ
أنَّضؿقرَّالػصؾَّيتطابؼَّمعَّماَّيعقدَّطؾقفَّمـَّحقثَّاإلفرادَّوالتثـقةَّوالجؿعَّ
والتذكقرَّوالتلكقثَّ-

اجلىمـــ ٛالفعمـَّٗــــ:ٛ
هل َّأصغر َّوحدة َّيف َّالرتكقب َّالؾغقي َّالؿستؼؾ َّبالػائدة َّمع َّاكتؿالَّ
طـصريَّاإلسـادَّ،وهؿاَّالػعؾَّوالػاطؾَّوالؿػعقلَّبفَّيفَّإفعالَّالؿتعديةَّ-
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وتليتَّإفعالَّطؾكَّثًلثةَّأضربَّبحسبَّالزمـَّ:فعؾَّماضَّومضارعَّوأمر؛َّ
يختص َّكؾ َّفعؾ َّبزمـ َّمـ َّإزمـة َّالثًلثة؛ َّفالؿاضل َّزمـف َّيف َّالؿحؽقةَّ:
إمشـ َّ(أمس)َّ ،كؼقلـاَّ :جادحَّسقعد َّإمشـ ََّّ gɘdaḥ siʿid ʾemšenأيَّ
قرد َّمؽشؿ َّأضـقـقطـف َّ ṭorod makšam
(جاء َّسعقد َّأمس)َّ ،و ُص ُ
 ʾoḍyoʿohأي َّ(صرد َّالقلد َّإغـام)َّ -والحاضر َّأو َّالؿضارع َّزمـف َّكاطفَّ
َّأضققطف َّكاطف َّ yṭorod makšam
(أن)َّ ،كؼقلـاَّ :يطقرد َّمؽشؿ
ُ
 ʾoḍyoʿoh nɘʿahأي َّ(يطر ُد َّالقلدُ َّإغـام َّأن)َّ -والؿستؼبؾ َّزمـفَّ
قِقريري َّ(غد ًا)َّ ،كؼقلـاَّ :كصق ُلب َّقِقريري ََّّ noṣolob qiririأي َّ(كذبحَّ
غد ًا)َّ ،طاك َّتشؼبتـ َّ ʿɘk tšabtenأي َّ(سقف َّتتعؾؿ)َّ -وهذا َّالـؿط َّمـَّ
الرتكقبَّتستعؿؾفَّالؿحؽقَّةَّ،وهقَّطؾكَّشؽؾقـَّ:
َّ-7جؿؾةَّفعؾقةَّتتؽقَّنَّمـَّفعؾَّوفاطؾَّ،أوَّمـَّفعؾَّوفاطؾَّومػعقل-
َّ-4جؿؾةَّفعؾقةَّتتؽقَّنَّمـَّفعؾَّأمرَّومػعقلفَّ-
ولـلخذَّهذهَّالجؿؾَّبالرتتقبََّّ:
َّ-7جؿؾةَّفعؾقةَّتتؽقنَّمـَّفعؾَّوفاطؾَّ،أوَّمـَّفعؾَّوفاطؾَّومػعقلَّ،كحقَّ :
كحقَّ :ۺابع َّسقعقد َّ(َّ ṧebaʿ siʿīdشبع َّسعقد)َّ ،شاقح َّمؽشؿ َّ šeqaḥ
َّmakšamبؿعـكَّ(خرجَّالقلد)َّ،كقكدَّزاكجََّّnokod zengبؿعـكَّ(سؼطَّ
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الحؿؾ)َّ،كِ ْق َبتَّتِ ْؿفارََّّ nibat temharبؿعـكَّ(ل ِّؼ َحتَّالـخقؾ)َّ،ريحاضَّ
تايتـََّّ:reḥaḍ taytenأيَّبؿعـكَّ(غسؾتَّالضلن)َّ،حقِ ّزهَّهقزَّ ḥizzoh
(َّhozذبحتَّالغـؿة)َّ،قق ُبرَّديََّّبابفََّّ(َّqobor di bapehقربَّأباه)َّ،قعَّتارَّ
ُ (َّ qeʿe tɘrrفتِحَّالباب)َّ،رءَّۺحقف ََّّ rḕʾ ṧḥof\ḫofأيَّ(شربَّالؾبـ)َّ،
زع َّ َّمِ ْش ُحق ُلب َّ( zeġeʾe\zeʿe mešḥolobَّ )7بؿعـك َّ(أخذ َّالؼربة َّالتلَّ
يحؾب َّفقفا)َّ ،وضقبت َّدجزهار َّ( ḍobot degezharأفرغ َّالؾبـ َّإلكَّ
الؼربة)َّوهلَّوطاءَّمـَّجؾدَّ،أحربَّ ُتقن َّ( ʾaḥber\ʾaḫber tonحدثـا)َّ،
فقؼقلَّمثًلَّ:حبقركَّتاكـَّلخقرَّوطافقةَّ ḥbork\ḫbork tɘken lḫīr wa
اضف َّجزهار َّ yhamaḍeh
( ʿafiyhأخربتؽؿ َّبخقر َّوطافقة)َّ ،يفق ُم ُ
َّأوَّأصؾحتَّالؾبـ)َّ،أكضق ُففَّبرهقيتـَّ ʾonḍofoh
أيَّ(خض ْت
gezhar
ُ
ّ
قبَّسقعدَّأرهقنَّ ḥolob siʿid
َّ،حق ُل
ُ
 borhoytenأيَّ(كقمتَّإوٓد) ُ
َّ ʾorhonأي َّ(حؾب َّسعقد َّإغـام)ُ َّ ،صقرد َّمؽشؿ َّتايتـ َّ ṭorod
 makšam taytenأيَّ(صردَّالقلدَّالضلن)َّ-
ٌ
تتؽقنَّمـَّركـقـَّأساسقَّقـَّ:
ؿًلحظَّأنَّهذهَّالجؿؾَّ َّّ
ف

(ََّّ )7مشحق ُلبَّ:هلَّقربةَّيمخذَّفقفاَّالؾبـَّمـَّالحقشَّ -وهقَّماَّيعرفَّبـ(مڅـفار) َّ -إلكَّالبقتَّ،ويفَّالبقتَّيتؿَّتحقيؾفَّإلكَّقربةَّ
أخرى-
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صاهر َّ َّسقعد َّ(َّ ṭehar siʿīdذهب َّسعقد)َّ ،صاهرَّ :فعؾ َّماض َّوهقَّ
مسـدَّ ،سقعدَّ :اسؿ َّضاهر َّوهق َّالذي َّقام َّبالذهاب َّلذلؽ َّففق َّمسـد َّإلقفَّ
الػعؾ؛ َّفاستعؿال َّالؿحؽقة َّمثؾ َّهذه َّالجؿؾ َّيتطابؼ َّمع َّبعض َّخصائصَّ
الؾغةَّالعربقةَّالػصحكَّ-
والجؿؾة َّالثاكقةَّ :شاقح َّمؽشؿ َّ( šēqaḥ makšamخرج َّالقلدُ )َّ،
شاقحَّ :فعؾ َّماض َّ(مسـد)َّ ،مؽشؿَّ :اسؿ َّضاهر َّوهق َّمـ َّقام َّبالخروجَّ،
ولذلؽَّهقَّ(مسـدَّإلقف)َّ-
الجؿؾةَّالثالثةَّ:كقكقدَّزكج (َّnokod zengسؼطَّالؿتاعَّأوَّالحؿؾ)َّ،
كقكقدَّ:فعؾَّماضَّ(مسـد)َّ،وزكجَّ:اسؿَّضاهرَّوهقمـَّسؼطَّ ،ولذلؽَّففقَّ
(مسـد َّإلقف)َّ ،وهذا َّالـؿط َّتستعؿؾف َّالؿحؽقةَّ -وكِقبت َّتؿفارُ (َّ :لؼحتَّ
الـخقؾ)َّ،كقبتَّ:فعؾَّماضَّمسـدَّ(لؾؿجفقل)َّ،الـخقؾَّاسؿَّضاهرَّأسـدَّإلقفَّ
الػعؾَّبعدَّحذفَّفاطؾفَّ-
فالػعؾَّيفَّهذاَّالـؿطَّمـَّالجؿؾَّالػعؾقةَّقدَّيؽقنَّفعًلًَّٓزمًاَّ،كؼقلـاَّ:
صاهر َّسقعدَّ ،وشاقح َّمؽشؿَّ ،كقكقد َِّزكجَّ ،وإذا َّكان َّٓزمًا َّفننَّ َّمتؽؾؿَّ
الؿحؽقةَّيؽتػلَّبالػعؾَّوفاطؾفَّغالبًاَّ،وقدَّيليتَّببعضَّمطقٓتَّالجؿؾةَّكؿاَّ
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كجدَّذلؽَّيفَّمتؽؾؿَّالعربقةَّكحقَّ(ذهبَّمحؿدَّ)َّأوَّيؼقلَّ(ذهبَّمحؿدَّإلكَّ
السقق)َّ،وكحقَّذلؽَّ-

الـفـاعـــن:
الػاطؾَّطـدَّأهؾَّالؾغةَّ :كؾَّاسؿَّذكرتفَّبعدَّالػعؾَّوأسـدتَّإلقفَّذلؽَّ
الػعؾَّ،والػاطؾَّيفَّالسؼطرية َّيليتَّاسؿًاَّضاهر ًا َّطؾؿًاَّ،ويليتَّضؿقر ًا َّضاهر ًاَّ
ومسترت ًاَّ،كؿاَّيليتَّفاطًلًَّحؼقؼقًاَّأوَّفاطًلًَّمجازيًاَّ،كحقَّ:
ۺابع َّسقعد ( ṧebaʿ siʿīdشبعَّسعقد)َّفالػاطؾَّاسؿَّضاهرَّ،كقبتَّ
(كبت َّأو َّلؼح َّحؿقديَّ
حؿقدي َّتؿفار َّnobot ḥommodi temhar
َ
الـخقؾ)َّ ،روحض َّماكؾفل َّ ُأرهقن َّ( roḥoḍ mekelhe ʾorhonطالجَّ
الطبقب َّإغـام)َّ ،شاققحف َّفطؿ َّمـ َّقاطر َّ šoqoḥoh foṭṭom men
( qaʿarخرجت َّفطؿ َّمـ َّالبقت)َّ ،وصفارت َّأﭼـف َّمـ َّقاطر َّ ṭeharet
َّطقج َّمـ َّبرَّ
( ʾeǧeh men qɘʿarخرجت َّالؿرأة َّمـ َّالبقت)َّ ،وجادح ُ
ٌ
(جاءَّرجؾ َّمـَّالرباري)(َّ ،ويؼصدَّبالؾػظةَّ(بر)َّ
َّ gedaḥ ʿug men bɘr
مـ َّخارج َّالبقتَّ ،إ ّما َّمـ َّطـد َّأغـامف َّأو َّمـ َّبحثف َّطـ َّشلء َّيف َّالرباري)َّ،
رحاضفَّإﭼـفَّبقشقلَّ( reḥaḍah ʾeǧeh bišolغسؾتَّالؿرأةَّالؿًلبس)َّ،
صاهرَّطاقؾَّ-صفارهَّطاقؾفَّ-صاهرَّدهَّ-صفارهَّ ُدشَّ-
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فػلَّهذهَّالجؿؾَّكجد(َّ:الػاطؾ)َّاسؿًاَّضاهر ًا َّطؾؿًاَّمػرد ًا َّمذكر ًا َّأوَّ
ممكثًاَّ ،أوَّمثـكَّأوجؿعًاَّ ،كؼقلـاَّ:جدُ حفَّفداكقـلَّgodoḥoh fedanini
(جاء َّفداكقـل) َّأو َّجاهؿا َّدوطايـل َّ( gahamoh duʿayniجاءا َّيفَّ
الظفقرةَّدوطايـل)َّ،وَّجادحَّدوطاكقفـَّ-
كحقَّ:جقدحفَّطاﭼـف ََّّgodoḥoh ʿaǧeh
ويؽقنَّالػاطؾ َّاسؿا َّكؽرة؛ َّ
ُ
(جاءت َّامرأة)َّ ،وجادح َّطقج َّ( gɘdaḥ ʿugجاء َّرجؾٌَّ)َّ ،كؿا َّقد َّيؽقنَّ
اسؿًا َّمشتؼًا َّكؼقلـاَّ :جادح َّطاقؾ َّ(َّ gedaḥ ʿɘqlجاء َّطاقؾ)َّ ،وصفارهَّ
طاقؾفَّ(َّṭehereh ʿɘqlehذهبتَّطاقؾةٌ)َّ-
ويليت َّ(الػاطؾ) َّاسؿ َّإشارة َّكؼقلـاَّ :جقدحف َّ ُدش َّإﭼـف َّد ُبققَّ
(َّgodoḥoh doš ʾeǧeh deboqجاءتَّهذهَّالؿرأ ُةَّالتلَّهـا)َّ،فػلَّهذهَّ
ّ
الجؿؾةَّكجدَّأن َّلػظةَّ(د ُبؼ)َّاسؿَّأشارةَّأفادَّألظرفقةَّوالتعريػَّ،وجادحَّدهَّ
هاجَّ(َّ gedaḥ deh hagجاءَّهذاَّالرجؾ)َّ ،وهـاَّأفادَّاإلشارةَّوالتعريػَّ
وجاء َّبؿعـكَّالَّالعفديةَّ ،وبعؽسَّماَّكجدَّيفَّالؿثالَّالسابؼَّطـدماَّأتكَّاسؿَّ
اإلشارةَّيفَّهنايةَّالؾػظةَّأفادَّالتعريػَّوالتخصقصَّ-
َّ
َّ
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ويفَّالجؿؾَّأتقةََّّ:
(ذهبت َّإلك َّالحقش)َّ،
َّصاهرك َّدمـﭸهر ََّّ ṭehark dmžhar
ُ
َّور ُح ْضش َّبِ ُ
قشقلَّ
و(الحقش) َّهـا َّحظقرة َّتجؿع َّفقفا َّإغـام َّلحؾبفاُ ،
ِ
وصر ْدكـ ََّّ ṭorodkenأيَّ(صرتؿ)َّ،
(َّ roḥoḍš bišolغسؾت َّالؿًلبس)ُ َّ -
فالػاطؾَّأتكَّضؿقرًَّاَّ ،كؿاَّكًلحظَّبلنَّ َّالؿحؽقة ََّّٓتثـلَّوَّٓتجؿعَّالػعؾَّمعَّ
فاطؾفَّالؿثـكَّأوَّالؿجؿقع؛َّمتػؼ ًَّةَّفقفَّبذلؽَّمعَّالعربقةَّالػصحكَّ-
أن َّالػاطؾ َّقد َّيليتَّاسؿًاَّضاهر ًا َّكحقَّ:ۺابعَّ
ويفَّإمثؾةَّأتقةَّسـجد َّ َّّ
سقعقدَّ(َّ ṧebaʿ siʿīdشبعَّسعقد)َّ ،فالػاطؾَّاسؿَّضاهرَّ،وكق ُبتَّحؿقديَّ
(كبت َّأو َّلؼح َّحؿقدي َّالـخقؾ)َّ
تؿفار ََّ َّ nobot ḥommodi temhɘr
روحض َّماكﱝلفلَّأرهقنَّ(َّ roḥoḍ mekelhe ʾorhonطالج َّالطبقبَّ
إغـام)َُّ ،شق ُققحف َّفطؿ َّمـ َّقاطر َّšoqoḥoh foṭṭom men qɘʿar
(خرجتَّفطؿَّمـَّالبقت)َّ،صاهرَّتَّأﭼـفَّمـَّقاطرَّ ṭeharet ʾeǧeh men
( qaʿarخرجتَّالؿرأةَّمـَّالبقت)َّ ،أوَّجادحَّطقجَّمـَّبرَّ gɘdaḥ ʿug
(َّmen bɘrrجاء ٌ
َّرجؾَّمـَّالربيةَّ)َّ،ويؼصدَّبالربَّ:مـَّخارجَّالبقتَّ،إ ّماَّمـَّ
طـدَّأغـامفَّأوَّمـَّبحثفَّطـَّشلءَّيفَّالربيةَّ،رحاضفَّإﭼـفَّبقشقلَّ reḥaḍeh
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(َّ ʾeǧeh bišolغسؾت َّالؿرأة َّالؿًلبس)َّ ،صاهر َّطاقؾَّ -صفارهَّ
طاقؾفَّ-صاهرَّدهَّ-صفارهَّداشَّ،جادحَّسقعدَّ-جدحفَّحسـفَّ-
وكحقَّ:يۺابع َّسقعدَّ(َّ yṧɘbaʿ siʿīdيشبعَّسعقد)َّ،يشراقحَّمؽشؿَّ
َّ yšrɘqaḥ makšamبؿعـك َّ(يخرج َّالقلد)َّ ،يـقكد َّزكج َّ ynoked
َّ :zengأي َّبؿعـك َّ(يسؼط َّالحؿؾ)َّ ،يـُق ُبت َّتؿفار ََّّynobot temhɘr
ُ
َّ(تغسؾَّ
بؿعـك َّ(يؾ ِّؼ َح َّالـخقؾ)َّ ،تراحض َّتايتـ ََّّ tarēḥaḍ taytenبؿعـك
الضلن)ُ َّ،ي ِ
حق ُززَّهقزََّّyḥuzoz hozبؿعـكَّ(تذبحَّالغـؿة)َّ،يؼقبرَّديََّّبابفََّّ
َّ yqoboer dibapehأي َّ(يؼرب َّأباه)َّ ،يؼع َّتار ََّّ yqeʿa tɘrأي َّ(ي ُػتِحَّ
الباب)َّ ،يري َّۺحقف َّ yrḕʾ ṧḥof\ṧḫofأي َّ(يشرب َّالؾبـ)َّ ،يزاعَّ
مشحقلب ََّّ yzaʿ\yzaġ mešḥolobبؿعـك َّ(يلخذ َّالؼربة َّالتل َّيحؾبَّ
فقفا)َّ ،يضقبت َّدجزهار َّ(َّ yḍobot dgzharيػرغ َّإلك َّالؼربة)َّ ،كاضافَّ
)َّ،يحق ُلبَّسقعقدَّأرهقنَّ
أيَّ(تـق ُم َّإوٓد
برهقيتـ ََّّ nɘḍaf borhoyten
ُ
ّ
َّ(يحؾب َّسعقد َّإغـام)َّ ،يطقرد َّمؽشؿَّ
َّ yoḥolob siʿidَّ ʾorhonأي
ُ
تايتـََّّyṭorod makšam taytenأيَّ(يطر ُدَّالقلدَّالضلن)َّ-
ففذه َّالجؿؾ َّتتؽقن َّمـَّفعؾ َّمضارع َّوفاطؾ َّومػعقل َّفقؿا َّكان َّمـفاَّ
متعدياَّ،وهلَّطبارةَّطـَّمسـدَّومسـدَّإلقفَّ-
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َّتتؽقنَّمـَّفعؾَّأمرَّومػعقلفََّّ:
َّ-4جؿؾة َّّ
(اخرج)َّ،وتؼعَّتار  taqɘʿa tɘrrأيَّ(اف ْتحَّ
كحقَّ:تشراقحََّّ tšarɘqar
ْ
َّوتؼ ِ
الباب)َّ ،وتراحض َّبقشقل َّ(َّ terɘḥaḍ bišolاغسؾ َّالثقاب)ِ ،
قدرَّ
ِ
قؿقه َّ(َّ teqider toḍemohاصبخِ َّالعشاء)َّ ،وصابح َّطدهق َّ ṣebɘḥ
ُتض ُ
(َّʿodhoابحثَّطـَّإغـامَّيفَّطدهق)َّ ،ولػظةَّ(طدهق)َّاسؿَّمؽانَّ،و ُت ُؾق ُبدَّ
أمتآ َّ(َّ tolobod ʾamtɘاطؾػ َّإغـام)َّ ،و ّصقرد َّأرهقن َّ toṭorod
(َّ ʾorhonاصرد َّإغـام)ِ ،
ِ
(خضَّ
َّوتشؿقض َّجزهار ََّّ tšemiḍ gezhar
الؾبـ)َّ،فالػاطؾَّيفَّهذهَّالجؿؾَّمحذوفَّ،والجؿؾةَّتتؽقنَّمـَّفعؾَّوفاطؾَّ
ضؿقرَّمسترتَّومػعقلَّبفَّ ،وَّٓيؿؽـَّيفَّالؿحؽقة َّأنَّيظفرَّالػاطؾَّيفَّالجؿؾَّ
الطؾبقةَّ،وهذاَّمؿاَّتتطابؼَّبفَّمعَّالعربقةَّالػصحكَّأيضًاَّ-
املطابك ٛبني أضناُ اجلىم ٛالفعمَّٗ:ٛ
أٔالً :وَ حٗح التَّصنري ٔالتَّأٌٗح:
َّ
مـَّإمثؾةَّ:صاهر َّدتايـَّ(َّ ṭehar datɘynذهبَّدتايـ)َّ،صفارهَّفطؿَّ
(َّṭehereh foṭṭomذهبتَّفطؿ)ُ َّ،أكُ قبَّدوطفـَّ(ʾokob duʿhanدخؾَّ
دوطفـ)َّ ،اكبف َّمقا ُمف َّ(َّ ʾekēbeh meyamohدخؾت َّمقامف)َّ ،صاهرَّ
جـل)َّ ،صفاره َّجـقف َّ ṭehereh
جقـ.جـ َّ((َّ )ṭehar gin/gnnذهب َّ ٌّ
(َّ genniyhذهبت َّجـ ّقةٌ)َّ ،جادح َّفدهنـ ََّّ gɘdaḥ fadanhanأي َّ(جاءَّ
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َّ(جاءتَّ
جدوحف َّدبؼالفـ َّ ََّّ godoḥoh debqalhanأي
فدهنـ)َّ ،
ْ
ُ
دبؼالفـ)َّ -فػل َّهذه َّالجؿؾ َّكؾؿح َّضاهرة َّالتطابؼ َّجؾقةَّ ،فالػعؾ َّيؽتسبَّ
ًلحظ َّذلؽ َّيف َّإمثؾف َّأتقةَّ :صاهر َّدتايـَّ
ٌَّ
التلكقث َّمـ َّفاطؾف َّالؿمكثَّ ،وم
َّ ṭahaar datayanأي َّ(ذهب َّداتايـ)َّ ،وطﱝهاره َّفطؿ َّ ṭehareh
أيَّ(ذهبت َّفطؿ)َّ،فالػعؾ َّصاهرَّ،وهقَّفعؾَّماضَّأسـدَّإلكَّاسؿَّ
َّ foṭṭom
ْ
ضاهرَّمذكَّرَّ،فؾؿَّكجدَّالػعؾَّيتصؾَّبفَّشلءَّ-ويفَّالؿثالَّأخرَّ:صفارهَّف ّطؿَّ،
ففـاَّالػعؾَّ(صاهر) َّأسـدَّإلكَّاسؿَّضاهرَّممكثَّفاكتسبَّمـفَّالتلكقثَّ ،حقثَّ
لحؼتف َّالفاء َّوهل َّطًلمة َّالتلكقث َّيف َّالؿحؽقةَّ ،وإمالة َّفاء َّالػعؾَّ ،وكذلؽَّ
الػعؾَّيفَّالؿثالَّأخرَّ-
وكحقُ َّ:أ ُكقبَّدوطفـَّ-اكابفَّمقامفُ َّ،أ ُكقبَّدوطفـَّ،جؿؾَّفعؾقةَّتتؽقنَّ
مـ َّفعؾ َّماض َّوفاطؾَّ ،ولؿ َّكًلحظ َّأي َّطًلمة َّتتصؾ َّبالػعؾَّ ،ربؿا ّ
َّٕنَّ
الؿذكر َّيف َّالؿحؽقة َّيعترب َّهق َّالعام َّوما َّخالػف َّيجب َّتؿققزهَّ -ويف َّجؿؾةَّ:
أكﱝبف َّمقامفَّ ،الػعؾ َّ( ُأ ُكقب) َّأسـد َّإلك َّاسؿ َّممكث َّفتلثر َّبالتلكقثَّ،
واتصؾتَّبفَّطًلمةَّالتلكقثَّالفاءَّ ،وإمالةَّفاءَّالػعؾَّ،وإنَّالػعؾَّيفَّالؿحؽقةَّ
يتلثرَّبػاطؾفَّإذاَّكانَّممكثًاَّ-
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ثاٌٗاً :وَ حٗح اإلفطاز ٔالتجٍٗٔ ٛاجلىع:
تؿقزالؿحؽقة َّالػعؾ َّطـدما َّيسـد َّإلك َّالػاطؾ َّالؿػردَّ ،أو َّإلك َّالػاطؾَّ
الؿثـكَّ ،أوَّالػاطؾَّالجؿعَّ ،وغالبًاَّما َّيؽقنَّالتؿققزَّبقـفاَّبقاسطةَّحركة َّفاءَّ
الػعؾَّ،وسـجدَّذلؽَّواضحًاَّيفَّإمثؾةَّأتقةَّ:
صاهر َّ ِسؾِقؿـ ََّّ ṭahar silimanأي َّ(ذهب َّسؾقؿان)َّ ،صفاره َّأمـفَّ
ۺَّـ َُّبـق ُطفَّسقعقديََّّṧebŏʿoh siʿīdi
َّṭehareh ʾmnahأي
ْ
َّ(ذهبتَّأمـة)ِ َّ،

ِ
وكاباتفَّحؿقد ّي َّتؿفارَّ nebɘteh
(شبعَّسعقدان)َّفالػاطؾَّاسؿَّضاهرَّمثـكَّ ،

َّحؿقديانَّالـخقؾ)َّ،رحاضفَّماكالليَّ
(كبتَّأوَّلؼح
ُ
َ َّḥommodi temhar
أرهقن َّ(َّ reḥɘḍeh mekeli ʾorhonطالج َّالطبقبان َّإغـام)َّ ،شاقحتفَّ
ف ّطقمل َّمـ َّقاطر َّ(َّ šɘqeḥtoh foṭṭomi men qaʿarخرجتا َّفطقمتانَّ
مـ َّالبقت)َّ ،صفارتف َّأﭼيتل َّمـ َّقاطر َّṭehɘrteh ʾeǧiti men qɘʿar
َّجق ُد ُحفَّطقجلَّمـَّبرَّ godoḥoh ʿuggi
(خرجتاَّالؿرأتانَّمـَّالبقت)َّ،أو ُ
(َّ men berجاء َّرجًلن َّمـ َّالربية)َّ ،رحاضتف َّإﭼيتل َّبقشقل َّ reḥɘḍteh
(َّ ʾeǧitih bišolغسؾتا َّالؿرأتان َّالؿًلبس)َّ -فػل َّهذه َّالجؿؾ َّكًلحظ َّأنَّ
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الػعؾ َّاتصؾ َّأو َّأسـد َّإلك َّاسؿ َّضاهر َّمثـكَّ ،وكجده َّاتصؾت َّبف َّلقاحؼَّ
صرفقة()7؛َّولـلخذَّذلؽَّجؿؾةَّجؿؾةَّ:
وجدوحفَّ
صفاره َّهقجل (َّ ṭehareh hegiذهبا َّالرجًلن)َّ -
ُ
مؽشقؿل (َّ goduḥoh mekšimiجاء َّالقلدان)َّ -ورحاضف َّهقجل َّديَّ
أرهقنَّ( reḥaḍoh hedi di ʾorhonغسؾَّالرجًلنَّأغـامفؿا)َّ-كًلحظَّ
هـا َّأنَّإسؿاءَّأتقةَّ(هقجلَّ -مؽشقؿل)َّمثـاةَّ ،وهلَّكؾفاَّمذكرةَّ ،فعـدماَّ
أسـدتَّإلقفاَّإفعالَّاتصؾتَّهباَّ(هاء) َّلؾدٓلةَّطؾكَّأنَّالػاطؾَّمثـكَّمذكرَّ،
وكستـتج َّمـ َّذلؽ َّأكف َّإذا َّكان َّالػاطؾ َّمثـك َّمذكرًَّا َّاتصؾت َّبالػعؾ َّ(هاء)َّ
لؾدٓلةَّطؾكَّأنَّتثـقةَّالػاطؾَّوتذكقرهَّ-
ويفَّالجؿؾَّأتقةَّ:شاقحتفَّف ّطقملَّمـَّقاطرَّ šaqeḥtoh foṭṭomi
(َّ men qaʿarخرجتا َّفطقمتان َّمـ َّالبقت)َّ ،صفﱝرتف َّأﭼيتل َّمـ َّقاطرَّ
(َّ ṭeharteh ʾeǧiteh men qaʿarخرجتا َّالؿرأتان َّمـ َّالبقت)َّ،
رحاضتف َّاﭼيتل َّبقشقل َّ( reḥɘḍteh ʾeǧiti bišolغسؾتا َّالؿرأتانَّ
الؿًلبس)َّ -فػل َّهذه َّالجؿؾ َّجاء َّالػاطؾ َّاسؿا َّضاهرا َّمثـك َّيف َّكؾ َّهذهَّ
الجؿؾ َّإربعَّ ،ولذلؽ َّاتصؾت َّبالػعؾ َّلقاحؼ َّصرفقة َّلؾدٓلة َّطؾك َّأنََّّ

(َّ)7مقسقطةَّالحروفَّيفَّالعربقةَّ،أمقؾَّيعؼقبَّ،ص-72
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الػاطؾ َّمثـك َّممكثَّ ،وكستـتج َّمـ َّذلؽ َّبلكف َّإذا َّكان َّالػاطؾ َّمثـك َّممكثَّ
فتتصؾَّبالػعؾَّالًلحؼةَّ(تف)َّ-
ومـ َّهذه َّإمثؾة َّيتضح َّلـا َّأن َّالػعؾ َّيف َّالؿحؽقة َّيتطابؼ َّمع َّفاطؾفَّ،
وهذه َّمقزة َّضرورية َّيف َّالرتكقب َّالبـائل َّلؾؿحؽقةَّ ،فعـدما َّيؽقن َّالػاطؾَّ
مػرد ًا َّمذكر ًا ََّّٓتتصؾَّبالػعؾَّأيةَّطًلمةَّ،وطـدماَّيؽقنَّ(الػاطؾ)َّممكثًآََّّ
بدَّأنَّتتصؾَّبف َّطًلمةَّالتلكقثَّ ،وطـدماَّيؽقنَّالػاطؾَّمثـكَّمذكر ًا َّفننَّالػعؾَّ
تؾحؼف َّ(هاء) َّلؾدٓلة َّطؾك َّذلؽَّ ،وطـدما َّيؽقن َّالػاطؾ َّمثـك َّممكثًا َّأيضًاَّ
تؾحؼَّالػعؾَّالًلحؼةَّ(تف)َّلؾدٓلةَّطؾكَّأنَّالػاطؾَّمثـكَّممكثَّ-
ويف َّالجؿؾَّ :ۺَُّو ُبع َّ ُأيقج َّفقروه َّ(َّ ṧoboʿ ʾoyogg forrohشبعَّ

الرجال َّسفرةً)َّ ،الػاطؾ َّاسؿ َّضاهر َّلؾجؿعَّ ،كابت َّشحار َّتِ ْؿفار َّ nebet

(َّ šḥar temharل َّّؼحَّالرجالَّالـخقؾ)َّ ،ورحضَّماكؾِقاتـَّأرهقنَّ reḥeḍ
(َّmekeleyaten ʾorhonطالجَّإصباءَّإغـام)َّ،وشاقحفَّغقجـقتـَّمـَّ
قاطرَّ(َّ šēqaḥ ġogenitin \ʿugenitin men qaʿarخرجت َّالبـاتَّ
مـَّالبقت)َّ،وَّصاهر َّطجفاتـَّمـَّقاطرَّṭehar ʾegheten men qaʿar
(خرجتَّالـساءَّمـَّالبقت)َّ،وَّجقدحفَّطقيجَّمـَّبﱝرَّ gedeḥ ʿoyog
ُ
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ٌ
َّور ُحض َّطجفاتـ َّبقشقل َّ roḥoḍ
(َّ men berجاء
َّرجال َّمـ َّالربية)ُ ،
(َّʾegheten bišolغسؾتَّالـساءَّالؿًلبس)َّ-
يفَّهذهَّإمثؾةَّكجدَّأنَّالػاطؾَّاسؿَّضاهرَّجؿعَّمذكرَّ ،كؾؿحَّفقفَّدٓلةَّ
صرفقةَّ(الػقكقؿات)َّ ،وهلَّدٓلةَّقدَّيصعبَّتؿققزهاَّطؾكَّمـََّّٓيجقدَّهذهَّ
الؿحؽقةَّ ،حقثَّتشقرَّالعًلمةَّإلكَّأنَّالػاطؾَّجؿعَّمذكرَّ،وتتؿثؾَّبنمالةَّفاءَّ
الػعؾ َّإلك َّالؽسر َّيف َّجؿقع َّهذه َّإفعالَّ ،لذلؽ َّكؼقل َّإكف َّإذا َّكان َّالػاطؾَّ
جؿعًاَّمذكر ًا َّسقاءَّكانَّسالؿًاَّأو َّتؽسقرًَّاَّ ،فنكفََّّٓبدَّمـَّإمالةَّفاءَّالػعؾَّإلكَّ
الؽسرَّلؾدٓلةَّطؾك ّ
َّأنَّالػاطؾَّجؿعَّمذكرَّ-
ويفَّإمثؾةَّأتقةَّ:
صاهر َّطجفاتـََّّ ṭehar ʿaghatenأيَّ(ذهبَّالـساء)َّ -صقردَّفارهؿَّ
َ
َّالضلن)َّ ،وجادح َّتاتقـَّ
َّالبـات
تايتـَّ ṭorod fɘrhem tɘytenأي َّ(صرد
ُ
َّ(جاءت َّالضلن) َّو َُّر ُحض َّطقجـقتـ َّدسـ َّتاتقـَّ
َّ gɘdaḥ tɘytenأي
ْ
َّ roḥoḍ ʿowgenetin \ġowgenetin tsɘn tɘytenأي َّ(غسؾَّ
َّضلهنـ)َّ-كجدَّأنَّالػاطؾَّاسؿَّضاهرَّجؿعَّممكثَّ،وطدمَّمطابؼةَّالػعؾَّ
البـات
ّ
لؾػاطؾَّ،فنذاَّكانَّالػاطؾَّجؿعًاَّممكثًاَّسقاءَّأكانَّممكثًاَّسالؿًاَّأوَّممكثًاَّجؿعَّ
ّ
تؽسقرَّفنن َّالػعؾََّّٓيتطابؼَّمعَّفاطؾفَّ،أيَّإنَّالػعؾََّّٓيؽتسبَّالتلكقثَّمـَّ
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فاطؾف َّالؿمكث َّأو َّٓ َّيتلثر َّبػاطؾف َّالؿمكثَّ -وهبذا ّ
َّفنن َّالؿحؽقة َّيف َّبـائفاَّ
الرتكقبل َّٓ َّتبتعد َّكثقر ًا َّطـ َّالعربقة َّالػصحك َّوالؿحؽقات َّالعربقة َّقديؿفاَّ
وحديثفاَّ ،والؾغات َّالسامقة َّأخقات َّالعربقة َّالػصحك َّوالعربقة َّالجـقبقةَّ
الؼديؿةَّكالحبشقةَّوالعربيةَّوأرامقةَّ(َّ-)7
وقدَّرويتَّمسللةَّمطابؼةَّالػعؾَّلؾػاطؾَّطـَّالعربَّ،وكسبتَّإلكَّقبائؾَّ
صلَّوبـلَّالحارثَّبـَّكعبَّوأزدَّشـقءةَّ ،وهلَّقبائؾَّيؿـقَّةَّ ،وأصحابَّهذهَّ
الؾغة َّيؾحؼقن َّالػعؾ َّالؿسـد َّإلك َّآسؿ َّالظاهر َّالؿثـك َّوالجؿع َّطًلمةَّ
كضؿقرهَّ،كحقَّققلَّالشاطرَّ:
تقلكَّقتالَّالؿارققـَّبـػسفََََََّّّّّّوقدَّأسؾؿاهَّمعبدَّوحؿقؿ(َّ)4
وهذا َّيربهـ َّطؾك َّأنَّ َّالؿحؽقة َّيؿـقَّة َّإصؾ َّوالؿـشلَّ ،كؿا َّأنَّ َّلفجةَّ
القؿـَّالؼديؿَّتذهبَّهذاَّالؿذهبَّيفَّمطابؼةَّالػعؾَّلؾػاطؾَّيفَّحالةَّالتثـقةَّ
والجؿعَّ،وكذلؽَّالؿؼاركاتَّالخاصةَّيفَّالؾغاتَّالسامقةَّالؼديؿةَّتدلَّطؾكَّ
أنَّ َّهذه َّالؾغات َّتؾحؼ َّالػعؾ َّطًلمة َّالتثـقة َّوالجؿع َّلؾػاطؾ َّالؿثـكَّ
والجؿع(َّ-)2ويفَّالؼرآنَّالؽريؿَّكجدَّآياتَّطؾكَّهذهَّالؾغةَّ ،قالَّتعالكَّ:ثؿَّ

(ََّّ)7الؽتابَّ،جَّ،7صَّ،429الؿدخؾَّإلكَّطؾؿَّالؾغةَّ،ص-207,200
(ََّّ)4مقسقطةَّالحروفَّيفَّالعربقةَّ،إمقؾَّيعؼقبَّ،ص-72
(ََّّ)2لفجةَّالؿخًلفَّ،ص-401
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طؿقاَّوصؿقاَّ،----وقرأَّصؾحةَّ:قدَّأفؾحقاَّالؿممـقنَّ،حقثَّأثبتَّواوَّ
الجؿاطة َّمع َّالػاطؾ َّالظاهرَّ ،ويف َّالحديث”:يتعاقبقن َّفقؽؿ َّمًلئؽةٌَّ
بالؾقؾ“(َّ،)7حقثَّاتصؾتَّبالػعؾَّالقاوَّلؾدٓلةَّطؾكَّأنََّّالػاطؾَّجؿعَّ،ثؿَّأتكَّ
بالػاطؾَّاسؿًاَّضاهر ًاَّكأيةَّالسابؼةَّ،ويفَّالشعرَّ:
رأيـَّالغقاينَّالشقبَّٓحَّبعارضلََََََّّّّّّفاطرضـَّطـلَّبالخدودَّالـقاضرَّ
َّمتؼدمة َّيف َّآستعؿال َّاحتػظت َّبفَّ
وربَّؿا َّتؽقن َّهذه َّالظاهرة َّمرحؾة َِّّ
هذهَّالؿحؽقةَّمـَّأزمانَّقديؿةََّّ-

ؾـبــــْ الـذـىـمــــ:ٛ
يطؾؼ َّالـحا ُة َّهذا َّالؿصطؾح َّطؾك َّالظرف َّوالجار َّوالؿجرورَّ ،وشبفَّ
الجؿؾة َّالظرفقة َّأو َّالجارَّة َّٓ َّتمدي َّمعـك َّمستؼًلً َّيف َّالؽًلمَّ ،وإكّؿا َّتمديَّ
معـكَّفرط ًَّّقا(َّ-َّ )4ويفَّالسؼطرية َّتتؽقَّنَّشبفَّالجؿؾةَّمـَّالظرفَّومـَّمضافَّ
ومـ َّالجار َّومجرورهَّ ،وتليت َّلتؽؿؾ َّمعـك َّيف َّالجؿؾة َّآسؿقة َّأو َّالػعؾقة؛َّ
كحقَّ:
مـ َّقاطر َّ ُأيقج َّصاهر َّ( men qɘʿar ʾoyog ṭeherمـ َّالبقتَّ
الرجالَّذهبقا)
(ََّّ)7كػسفَّ،ص-401
(ََّّ)4التطبقؼَّالـحقيَّ،طبدهَّالراجحلَّ،ص-297
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بؼاطر َّتضقؿقه َّيعق ُمر َّ(َّ bqɘʿar toḍimoh yoʿumorيف َّالبقتَّ
العشاءَّيطبخ)
َّٓح ََّهاجَّلطََّّ(َّman laḥa hag liṭمـَّتحتَّالرجؾَّرجع)َّ
مـ َ َّ
دآلَّمـﭵهر َّ َهاجَّجادحَّ( dol mežhar hag gɘdaḥإلكَّالحقشَّ
الرجؾَّأتك)َّ
مـَّحاهَّمؽشؿََّّصاهرََّّ( man ḥah makšam ṭɘharمـَّهـاَّالقلدَّ
ذهب)َّ
شاكـَّداكفَّكسلءَّ( šaken deneh kesiطـدكؿَّهذاَّوجد)َّ
شاك َّ ُدش َّ ُأقـققه َّدحاه َّ( šak doš ʾoqniyoh dḥahطـدك َّهذهَّ
إكؾةَّالتلَّهـا)َّ
ِ
(طـدك َّهذا َّاإلكاءَّ
شاش َّده َّفايتل َّدحاه َّšeš dah feyti deḥah
الذيَّهـا)َّ
ِ
(أمامؽَّربضك)َّ
طربشَّروبضَّʿobriš roboḍ
سركَّتؽتاكحَّ(َّsīrik taktanaḥوراءكَّارجع)َّ
ِ
قؿفقلَّتصتتَّ( dat leymohol taṣtetطؾكَّيؿقـؽَّاكظر)َّ
داتَّل ُ
صفقركَّتصتتَّ(َّṭohorrk teṣtetفققؽَّاكظر)َّ
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دجامفَّتعتقبرَّ(َّdegɘmeh toʿtoborإلكَّإسػؾَّاكظر)َّ-
وٕقع ؾبْ اجلىم ٛيف اجلىم ٛاالمسَّٗ:ٛ
تعترب َّشبفَّالجؿؾةَّمـَّمؽؿًلتَّالجؿؾةَّيفَّالسؼطريةَّ،حقثَّتؽتؿؾَّ
هبا َّفائدة َّالجؿؾة َّآسؿقةَّ ،وقد َّتجؾل َّطـفا َّالغؿقض َّواإلهبام َّغالبًاَّ،
ومققعفا َّيف َّالجؿؾة َّآسؿقة َّبعد َّالؿبتدأ َّوالخربَّ ،كؿا َّقد َّتؽقن َّيف َّمحؾَّ
الخرب َّمثؾ َّالعربقة َّالػصحكَّ -وٓ َّتؾتزم َّالجؿؾة َّيف َّالسؼطرية َّطؿقمًاَّ
بؿققعقةَّمعقـةَّكحقَّالجؿؾةَّآسؿقةَّ،فؼدَّيتؼدمَّالخربَّطؾكَّالؿبتدأَّدونَّأيَّ
سببَّيقجبَّتؼديؿفَّ،وإمرَّذاتفَّمع َّشبفَّالجؿؾةَّيفَّالجؿؾةَّآسؿقةَّ،فؼدَّ
تتؼدمَّطؾكَّالؿبتدأَّوالخربَّ ،وقدَّتتقسطَّ،فحؽؿَّشبفَّالجؿؾةَّكحؽؿَّأحدَّ
ركـل َّالجؿؾة َّآسؿقة َّمـ َّحقث َّالتؼديؿ َّوالتلخقر َّكحق َّققل َّالسؼطريَّ:
هات َّرجال َّشاك َّ( hat regal šakأكت َّرجال َّطـدك)َّ ،ويؼقلَّ :شاكَّ
هات َّرجال َّ(َّ šak hat regalطـدك َّأكت َّرجال) َّويؼقلَّ :هات َّشاكَّ
رجال َّ( َّ hat šak regalأكت َّطـدك َّرجال)َّ ،سقعد َّراطفل َّدي َّبحالػَّ
(َّ siʿīd reʿhi di boḥolfسعقد َّرا ٍَّع َّيف َّمؽاكف)َّ ،حؿد َّمتاتء َّشاكقنَّ
(َّ ḥemed metḕteʾ šɘkenأحؿدَّكشقطَّ .يعؿؾ َّطـدكؿ)َّ،هاتَّرجالَّ
شاكَّ(َّhat regal šakأ كتَّرجالَّطـدك)َّ،هاتَّطقجَّداتَّبحقلػَّ hat
( َّ ʿug dat boḥolfأكتَّرجؾَّيفَّمؽاكؽ)َّ،هاتَّضايفَّداتَّبؿالَّ hat
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(َّ ḍēyfi dat bamɘlأكت َّققي َّبؿالؽ)َّ ،تان َّأتقا َّدبقل َّشحار َّ tɘn
( َّ ʾtɘyɘ debul šḥɘrأكتؿَّضعػاءَّلقسَّطـدكؿَّرجال)َّ،شؽارَّقاقفَّلقطَّ
تققؿَّ( َّ šker qaqeh luṭ tuqomإخَّطقنَّطـدَّالشدائد)َّ،طقجَّشبَّ
(رجؾَّشاب ََّّٓيـامَّيفَّ
ألَّيشقفَّبؼاطرَّʿug šab ʾol yešof bqɘʿar
ٌ
البقت)ِ ،
َّده َّبايفـ َّطاقؾ َِّسَّالؿ َّ( deh bɘyhen ʿaqal sīlimالعاقؾَّ
فقفؿَّسالؿ)َّ ،دشَّمـؼقـعف َّبايفـَّتشـاطف doš menqinʿoh bɘyhen
( tšanɘʿahالؿجـقكةَّفقفؿَّهذه)َّ،يفـَّأطفاَّداَّبرََّّبابفََّّ yhan ʾaʿhɘʾ
( daber bapehهؿ َّأخقة َّأبـاء َّأبل)َّ ،دش َّشؽقره َّdoš dškoroh
(هذه َّجؿقؾة)َّ ،سان َّطاقًلت َّتسان َّبعجفاتـ َّ sɘn ʿaqlat tsɘn
(هـَّطاقًلتَّيفَّكسائف ّـ)َّ،هاتَّأحسـَّبايفـَّ hat ʾaḥsen
bʿghɘten
ّ
(َّbɘyhenأكتَّإحسـَّفقفؿ)َّ-
وٕقع ؾبْ اجلىم ٛيف اجلىم ٛالفعمَّٗ:ٛ
تحتؾ َّشبفَّالجؿؾةَّمؽاكًاَّمفؿًاَّيفَّالجؿؾةَّالػعؾقة َّيفَّالسؼطريةَّ ،حقثَّ
تؽتؿؾَّهباَّفائدةَّالجؿؾةَّ ،وبدوهناَّيعرتيفاَّغؿقضَّوإهبامَّ،وشبفَّالجؿؾةَّهلَّ
التلَّتجؾلَّهذاَّالغؿقضَّغالبًاَّ-ومققعفاَّيفَّالجؿؾةَّالػعؾقةَّغالباَّبعدَّالػعؾَّ
والػاطؾ َّمع َّالػعؾ َّالًلزمَّ ،وبعد َّالػعؾ َّوالػاطؾ َّوالؿػعقل َّبف َّمع َّالػعؾَّ
بقدَّأن َّحؽؿَّالجؿؾةَّيفَّالسؼطريةَّٓ،يجعؾَّلشبفَّالجؿؾةَّمققعًاَّ
َّّ
الؿتعديَّ،
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محدد ًا َّغالبًاَّ ،فحؽؿفاَّحؽؿَّركـلَّالجؿؾة؛ َّأيَّأنَّلشبفَّالجؿؾةَّأنَّتتؼدمَّ
طؾك َّالػعؾ َّوالػاطؾ َّوالؿػعقلَّ ،كحقَّ ،ققل َّالسؼطريَّ :صقرد َِّس ِ
قعد َّتايتـَّ
ُُ
مـَّحاه َّ َّ ṭorod siʿid tɘyten men ḥɘhأيَّ(صردَّسعقدَّالضلنَّمـَّ
دَّس ِ
هـا)َّوققلف َّأيضًاَّ:مـَّحاهَّصقر ِ
قعدَّتايتـَّsiʿid َّ men ḥɘh ṭorod
ُ ُ
َّس ِ
 َّ tɘytenأيَّ(مـَّهـاَّصردَّسعقدَّالضلن)َّ-وققلفُ َّ:صقرد ِ
قعدَّمـَّحاهَّ
ُ
تايتـََّّ ṭorod siʿid men ḥɘh tɘytenأيَّ(صردَّسعقدَّمـَّهـاَّالضلن)َّ،
دَّمـَّحاهَّس ِ
ِ
قعقدَّتايتـََّّṭorod men ḥɘh siʿid tɘyten
كؿاَّيؼقلَّ:صق ُر
ُ
أيَّ(صردَّمـَّهـاَّسعقدَّالضلن)َّ،شاقحَّمؽشؿَّمـَّقاطرَّ šeqaḥ makšam
َّ men qɘʿarبؿعـك َّ(خرج َّالقلد َّمـ َّالبقت)َّ ،كق ُكد َّزنﱝج َّمـ َّصادعَّ
َّ nokod zeng men ṭɘdaʿبؿعـك َّ(سؼط َّالحؿؾ َّمـ َّالظفر)َّ ،كِ ْق َبتَّ
تِ ْؿفار َّتسان َّلعاصر َّ nibat temhar tsɘn lʿɘṣerبؿعـك َّ(ل ِّؼ َحتَّ
دباكاهؾ َّ reḥaḍ tayten
َّوقتفـ)َّ ،ريحاض َّتايتـ َّبعاﭸه َّ
الـخقؾ َّيف
ُ
ّ
َّ bʿɘžeh di bɘkɘholبؿعـكَّ(غسؾتَّالضلنَّبحقضَّالثعابقـ)َّ،حقِ ّزهَّ
ِ
َّبصاره َُّ (َّ ḥiyzzoh huz bṣɘrehذبِ َحت َّالغـؿ ُة َّبالسؽقـ)َّ ،ققبُرَّ
هقز
ديََّّبابفََّّبؼابرََّ ( qobor di bapeh bqoborق َب َرَّأباهَّيفَّالؼرب)َّ،قِقعلَّتارَّ
إمشـ َّمـ َّحتاه َُّ (َّ qiʿi tɘr ʾemšen men ḥtɘhفتِح َّالباب َّأمس َّيفَّ
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ِ
الؾقؾ)َّ،رَّآءَّۺحقفَّطافَّيۺابعَّrḕʾ ṧoḥof\ṧoḫof ʿɘf yeṧɘbaʿ
أيَّ(شربَّالؾبـَّحتكَّشبع)َّ،زﱝعﱝ َّمشحؾقبََّّدمـﭸهارَّ zeġɘ\zeʿɘ
 mešḥolob demežhɘrبؿعـك َّ(أخذ َّالؼربة َّ َّ -جؾد َّمدبقغ َّ َّ -التلَّ
يحؾب َّفقفا َّالؾبـ)َّ ،وضقبُت َّدجزهار َّ(َّ ḍobot dgezharأفرغ َّالؾبـَّ
إلك َّالؼربة)َّ ،أحرب َّتقن َّإكؿ َّشاك َّʾaḥber\ʾaḫber ton ʾenim šɘk
َّح ُب ْرك َّتاكـ َّلخقر َّوطافقف َّ ḥobork \ḫobork
(حدثـا َّما َّمعؽ)ُ ،
( tɘken leḫīr wa ʿafiyehأخربتؽؿ َّبخقر َّوطافقة َّ)َّ ،يفؿاضفَّ
أيَّ(خضت َّأوَّأصؾحتَّ
جزهارَّبؼاطرََّّyhamaḍeh gezhar bqɘʿar
ْ
الؾبـ َّيف َّالبقت)َّ ،اكضقفف َّبُ ْرهقيتـ ََّّ ʾonḍofoh borhoytenأيَّ
(كقمت َّإوٓد)َّ ،حق ُلقب ِ
َّسقعقد َّ ُأ رهقن َّب ِ ُؿ ْج ُز ُفف َّ ḥolob siʿid
ُ
قر دَّ
َّ ʾorhon bemogzofohأيَّ(حؾبَّسعقدَّإغـامَّيفَّالؽفػ)ُ َّ،ص ُ
َم ْؽ َشؿ َّتا ْيتَـ َّمـ َّ َم ْصـ ِ ِفـ َّ ṭorod makšam tayten men
 َّmeṣnehenأيَّ(صردَّالقلدَّالضلنَّمـَّالؿؽانَّالؿحروز)َّ-
َّ
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وهىالت اجلىم:ٛ
املفاعـٗـــن:
تحتاج َّالجؿؾة َّالػعؾقة َّيف َّكثقر َّمـ َّإحقان َّسقاء َّيف َّالسؼطرية َّأوَّ
العربقة َّالػصحك َّإلك َّواحد َّمـ َّالؿػاطقؾ َّلتؽؿؾ َّبف َّالػائدةَّ ،فعـدما َّيؽقنَّ
الػعؾَّٓزمًاَّيؽتػلَّبالػاطؾَّ،وقدَّتليتَّبعدهَّشبفَّجؿؾةَّإمَّاَّ(مضافَّومضافَّ
إلقف)َّأوَّ(جار َّ ومجرور)َّأوَّغقرَّذلؽَّمـَّمؽؿًلتَّالجؿؾةَّ-وطـدماَّيؽقنَّ
َّّ
الػعؾ َّمتعد ًّيا َّفسقحتاجَّإلكَّمػعقلَّأوَّأكثرَّ ،وقدَّيؽؿؾَّالجؿؾةَّحقـفاَّإلكَّ
جاكبَّالؿػعقل(َّ:كعت)َّ،أو(حال)َّ،أوَّ(تؿققز)َّ،أوَّغقرَّذلؽَّمـَّالؿػاطقؾََّّ-
 -1املفعــٕه بــْ:

ٍ
َّشلءَّوقعَّطؾقفَّفعؾَّالػاطؾَّ،إثباتًاَّأوَّكػقًاَّ،وَّٓت ّغقرَّ
هقَّاسؿَّيد ّلَّطؾك
يت َّالؼؾؿ(َّ ،)7ومـَّأمثؾتفَّيفَّ
يت َّالؼؾؿََّّ،وماَّ َب َر ُ
ٕجؾفَّصقرةَّالػعؾَّ،كحقَ َّ:ب َر ُ
السؼطريةَّ :قق ُبر َّصقلفؿ َّدي َّ َّبابف َّ َّ(َّ qobor ṣulham di bapehقربَّ
صقلفؿ َّأباه)َّ ،صقرد َّدوطفـ َّهقز َّ(َّ ṭorod duʿhan hozصرد َّدوطفـَّ
غـؿة)َّ،غزالفَّمقامفَّصافَّ( ʿezēleh\ġezēleh myɘmoh ṣefغزلتَّ
مقامف َّالصقف)َّ ،محاضت َّأمـف َّحضفقؾ َّ maḥɘḍoh ʾemneh
( ḥaḍheylمحضت َّأمـف َّحضفؾَّ -شؿؾة)َّ ،حؿقضف َّسؾؿف َّجزهرَّ
(َّ)7اكظرَّ:جامعَّالدروسَّالعربقةَّ،الغًليقـل،ص-251
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(أصؾحت َّسؾؿك َّجزهر)َّ ،ولػظةَّ
َّ ḥomoḍoh selmah gezhar
ْ
(جزهر) َّتعـل َّالقطاء َّالذي َّيحػظ َّبف َّالؾبـ َّحتل َّيصقر َّرائباَّ ،وتستخرجَّ
مـف َّالزبدة َّ ،وهق َّطبارة َّطـ َّجؾد َّالغـؿ َّأو َّالضلنَّ -قع َّمؽشؿ َّتارَّ qeʿe
( َّ makšam tɘrفتح َّالقلد َّالباب)َّ ،أجء َّمحؿد َّ ِط ّسا َّ ʾegeʾ
(َّ mḥammad ʿessɘضرب َّمحؿد َّ طقسك)َّ ،يفـء َّحؿقدي َّحجقبَّ
( َّyheneʾ ḥomudi ḥēgobزرعَّحؿقديَّغرسَّكخقؾ)َّ-
فػل َّهذه َّالجؿؾ َّتعدت َّإفعال َّبـػسفا َّإلك َّمػعقل َّبف؛ َّفإسؿاءَّ
أتقةَّ(ديَّ َّبابفََّّ -هقزَّ -صافَّ -حضفؾَّ -جزهرَّ -تارِ َّ -ط ّساَّ -حجقب)َّوقعَّ
طؾقفاَّفعؾَّالػاطؾَّ،ولذلؽَّففلَّتعتربَّيفَّالؿحؽقة َّمػعق ً
ٓ َّبفَّ -وقدَّيتعدَّىَّ
الػعؾ َّالًلزم َّإلك َّمػعقل َّبف َّكؼقلـاَّ :كقبؽ َّمحؿد ََّّkobk mḥammad
(أذهبت َّسعقد ًا)َّ،
(أدخؾت َّمحؿد ًا)َّ ،أصفقرك َّسقعد ََّّ ʾoṭhork siʿid
ُ
ُ
جت َّالقلدَ )َُّ ،ر ُكقبؽ َّلبقعقرََّّ
(خر ُ
أرقحؽ َّمؽشؿ َّّ َّ ʾarqaḥk makšam
َّور ُكقب َّسقعد َّلبقعقر َّ rokob
َّ rokobk lebiʿir
ُ
(ركبت َّطؾك َّالبعقر)ُ ،
(َّ siʿid lebiʿirركب َّسعقد َّطؾك َّالبعقر)َّ ،كاهرك َّلؼعقفر َّ nahark
(مررت َّطؾك َّالبققت)َّ ،و ُأكقب َّ ِط ّسا َّدقاطر َّ okob ʿessɘ
َّ leqaʿyhar
ُ
(َّdqɘʿarدخؾَّطقسكَّالبقت)َّ-
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َّ(ر ُكقبَّ -صاهرَّ -شاقحَّ -كاهر)َّ
ويف َّهذه َّالجؿؾ َّكًلحظ َّأن َّإفعال ُ
أفعال َّٓزمةَّ ،ولؽـفا َّتعدت َّإلك َّمػعقل َّبف َّبقاسطة َّالفؿزةَّ ،أو َّبقاسطةَّ
حرفَّالجرَّ،أوَّبقاسطةَّحذفَّحرفَّالجر-
تعديَّالػعؾَّإلكَّمػعقلقـََّّ:
كحقُ َّ :أكدُ قؽ َّمسؽقـ َّ ُأقـ ِ ُققه ََّّʾondoqk meskin ʾeqniyoh
(أططقت َّمسؽقـًا َّصعامًا)َّ ،وألػؽ َّدوطفـ َّأضقع َّ ʾelfak duʿhan
ُ
(وهبت َّدوطفـ َّأضقع)َّ ،وأدرطؽ َّتايف َّدي َّمخػقف َّ ʾedreʿk
َّ ʾeḍyaʿ
ُ
(َّ teyh di moḥfef\moḫfefل ّبس ُتف َّثقبف)َّ ،وأكدق َّهايف َّ ُأقـققهَّ
(أططقتَّلفَّصعامًاَّ.أططقتفَّصعامًا)َّ-
َّʾondoqk hayh ʾoqniyoh
ُ
فػلَّهذهَّالجؿؾَّتعدى َّالػعؾ َّإلكَّمػعقلقـَّ ،وهذهَّالظاهرةَّتتػؼَّفقفاَّ
الؿحؽقة َّمعَّأخقاهتاَّمـَّالؿحؽقاتَّالعربقة َّوالعربقة َّإمَّ-وقدَّيؼتصرَّهذاَّ
الػعؾ َّيف َّالؿحؽقة َّطؾك َّمػعقل َّواحدَّ ،ويػفؿ َّالؿتؽؾؿ َّالؿحذوفّ َّ ،
وأنَّ
الؿػعقلَّالثاينَّمًلزمَّلؾؿػعقلَّإولَّذكرَّأمَّحذفَّ،فعـدماَّيؼقلَّالؿتؽؾؿَّ:
اكدقَّمسؽقـَّ،يػفؿَّبلكفَّأططكَّمسؽقـًاَّصعامًاَّأوَّكحقَّذلؽَّ-
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 -2املفعٕه املطمل:
الؿػعقل َّالؿطؾؼَّ :مصدر َّ ُيذكر َّبعد َّفع ٍ
ؾ َّمـ َّلػظف َّتلكقد ًا َّلؿعـاهَّ ،أوَّ
بقاكًاَّلِعددهَّ،أوَّبقاكًاَّلـقطفَّ ،أوَّبد ً
ٓ َّطـَّالتؾػظَّبػعؾفَّ-فإولَّ ،كحقَّ:ك ّؾؿَّ
َّ(وقػت َّوقػتقـ)َّ،
اهلل َّمقسك َّتؽؾقؿًا[َّ الـساءَّ -]792َّ :والثاينَّ ،كحق:
ُ
َّسقرَّالعؼًلء)َّ،والرابع(َّ:صرب ًاَّطؾكَّالشدائد)َّ(َّ-)7
والثالثَّ:
ُ
(سرت َ
وقدَّيؽقنَّمب َِّّقـًاَّلؾؿصدرَّ،ومـَّأمثؾتفَّيفَّالسؼطريةََّّ:
(طؿؾت َّطؿًلً َّكثقر ًا)َّ،
كافعؽ َّكافع َّ ّدالِؼ ََّّ nɘfaʿk nɘfaʿ ddēleq
ُ
(مشقت َّمشقةًَّ
وطدك َّاطده َّدآقف ََّّ ʿodk ʾoʿdoh\ʾoġdoh ddilɘqoh
ُ
(أكؾت َّأكؾةًَّ
كثقرةً)َّ ،وقتقـقؽ َّاقـقف َّدشؽقره ََّّ tīk ʾoqniyoh dškoroh
ُ
حؾقةٌ)َّ،وطدكَّاطدهَّدطادَّيقطدَّسسََّّ ʿodk ʾoʿdoh\ʾoġdoh dʿad
َّأصبقحف َّدطاد َّصقبحَّ
(مشقت َّمشق ًة َّستقمشك)َّ ،وأصبح
َّ yuʿod ses
ُ
ُ
سس( ḥʾeṣba ʾoṣboḥoh dʿad ṣubaḥ sesَّ،بحثَّبحثًاَّسقبحث)َّ،
وحارَّحارَّدطادَّحقرَّ( ḥērē ḥare dʿad ḥureبحثَّبحثًاَّسقبحث)َّ،
مقطلء َّدطادَّمقط َّسس َّ ʾul ʾomṭe miṭēʾ dʿad muṭe
و ُأل َّأمطء َّ َِّ
َّتقص َّوصق ًة َّيعاد َّوصقتفا)َّ ،وتؼاصع َّقاصع َّدطقج َّ taqaṣaʿ
َِّ
ٓ( ses
(َّqeṣeʿ dʿuggقؿَّققامَّرجؾ)َّ-
(َّ)7اكظرَّ:جامعَّالدروسَّالعربقةَّ،الغًليقـلَّص-272
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وقد َّيؽقن َّمب َِّّقـًا َّلؾـقعَّ ،كحقَّ :أقاطا َّقاطل َّد ُطققر َّ ʾqeʿɘ qɘʿi
(افتح َّفتحًا َّكبقر ًا)َّ ،أداطل َّدطقه َّدطضف َّ ʾedēʿi daʿwah
ُ َّ dʿoqor
( َّ dʿeḍehأشارعَّمشارطةَّققية)َّ ،شؿتقلؽَّماتالَّدشؽار َّ šemtolok
(تؽؾؿتَّكًلمًاَّحسـًا)َّ-
َّmetɘl dšaker
ُ
وقدَّيؽقنَّمب َِّّقـًاَّلؾعددَّ،كحقَّ :صِقؿعؽَّبايفَّۺطتف َّطبؾقطَّ ṭīmaʿk
(َّ bayh ṧoʿteh ʿobloṭأسؼطتف َّثًلث َّمرات)َّ ،و ُصقردك َّتايف َّتروهَّ
طبؾطِل َّ (َّ ṭorodk tēh toroh ʿobloṭiصردتف َّمرتقـ)َّ ،طجقه.غجقهَّ
تروه َّطبؾقصل.غبؾقصل َّ َّʿugoh\ġogoh troh ʿobloṭi\ġbloṭi
(ولدت َّمرتقـ)َّ ،اكتػ َّتريف َّخطريت.حطريت َّ ʾentēf terīh
(َّḥaṭrēti\ḫaṭrētiسؼطَّمرتقـ)َّ-
ماَّيـقبَّطـَّالؿػعقلَّالؿطؾؼََّّ:
هـاك َّطدد َّمـ َّإلػاظ َّالتل َّتـقب َّطـ َّالؿصدرَّ ،ومـ َّأمثؾتفا َّيفَّ
السؼطريةَّ :كافع َّدوطفـ َّفحرلء َّكافع َّ nɘfaʿ duʿhan foḥrēʾ\foḫrēʾ
َّ ، nafɘʿبؿعـك َّ َ
(طؿؾ َّدوطفـ َّكؾ َّالعؿؾ)َّ ،ومثؾ َّهذا َّآستعؿال َّيؽثرَّ
ٕسباب َّاجتؿاطقة َّومعقشقة َّتعارف َّطؾقفا َّأهؾ َّهذه َّالجزيرة؛ َّولفذا َّيؽثر َّيفَّ
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حديثفؿ َّالتلكقد َّبقاسطة َّالؿصدرَّ ،كؿا َّأن َّاستعؿال َّالؿحؽقة َّلفذا َّالتلكقدَّ
يتقافؼَّمعَّالـؼقشَّالقؿـقَّةَّالؼديؿةَّ-
َّيقه َّأهقه)َّ،
وهـاك َّألػاظ َّتدل َّطؾك َّمعاين َّمثؾ َّ(لبقؽ) َّمـفا(َّ :هاياّ ،
و ًيروىَّأكّفَّيفَّطفدَّالسؾطةَّالعػراريةَّيفَّالجزيرةَّفؼدَّ ّ
أنَّأتباعَّالسؾطانَّوحاشقتفَّ
كاكقاَّطـدماَّ َُّيصدرَّإلقفؿَّأوامرهَّيتبادرونَّلتـػقذهاَّويؼقلقن(َّ:لبقؽَّكـفآ)َّ،ولؿَّ
كسؿعَّيفَّالبقاديَّمـَّكبارَّالسـَّأهنؿَّيـطؼقنَّهبذهَّالؾػظةَّ،ربؿاَّطادَّالسببَّيفَّ
ذلؽََّّ ّ
ٕنَّحؽؿَّالسؾطةَّالعػراريةَّلؾجزيرةَّكانَّيفَّفرتةَّمعروفةَّلدىَّكبارَّالسـَّ
يفَّالجزيرة-
 -3املفعـٕه فـٗــْ:
الؿػعقلَّفقفَّ:هقَّاسؿَّمـصقبَّطؾكَّتؼديرَّ(يف)َّ،يذكرَّلبقانَّزمانَّالػعؾَّ
أو َّمؽاكف َّ(َّ ،)7ومـ َّأمثؾتف َّيف َّالسؼطريةُ َّ :طق ُدن َّدحان َّحتاه َّ ʿodon dḥɘn
 ḥtɘhأي َّ(سركا َّلقؾتـا)َّ ،وأزطؿقك َّبؿعبفر َّʾozʿomk bemaʿbeher
(جؾست َّيف َّالصخرة)َّ َّ ،صاهر َّ َّسقعقد َّلؿطره ََّّṭehar siʿīd lmaṭreh
ُ
َّيفَّالػجر)َّ،صقمءَّبجؿعفَّ ( ṣumoʾ bgamʿahماتَّيقمَّ
(ذهبَّسعقدُ
ُ
الجؿعة)َّ ،صﱝ ُيقمـ َّالخؿقس (َّ ṣoyomon ʾl ḫemisصؿـا َّيقمَّ

(ََّّ)7اكظرَّ:جامعَّالدروسَّالعربقةَّ،الغًليقـلَّ،صَّ-242
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َّفطقرن َّبالؾتـقـ َّ(َّ foṭoron ballatninفطركا َّيقم َّآثـقـ)َّ،
الخؿقس)،
ُ
يؼقفدَّقِقريريَّحزمفلَّ(َّyaqofod qiriri ḥezmehiيبحثَّحزمفلَّطـَّ
الزادَّيقمَّغد)ََّّ،ṭehar ʿghɘten kól ʾamnahكـاقؾ(َّ )7السبتَّ.كـا ُقؾَّ
بالسبت َّ(َّ nanɘqol ʾel-ssebtكحؾب َّأغـامـا َّيقم َّالسبت)َّ ،ك ُعقنَّ
ّ
التَّؾقت.ك ُعقن َّبالتؾقت ََّّ noʿon ʾolttolotأي َّ(ٓ َّكحؾب َّيقمَّ
التؾقتَّ-الثًلثاء)َّ-
 -4املفعٕه ألدمْ:

ٍ
هق َّمصدر َّقؾبل َّيذكر ِ
َّلحدث َّشاركف َّيف َّالزمان َّوالػاطؾَّ ،كحقَّ:
َّط ّؾة
ُ
ٌّ

ً)َّمـَّققلؽَّ(أغرتبت َّرغبةََّيفَّالعؾؿ)(َّ ،)4فالؿػعقلَّٕجؾفََّّٓيذكرَّإ ّ
َّٓ
(رغبة
ُ
طؾةَّأوَّطذر ًاَّلقققعَّالػعؾَّ،وهقَّلقسَّمـَّجـسَّالػعؾَّ-
يليت َّهذا َّالؿػعقل َّطؾك َّلسان َّأهؾ َّسؼطرى َّٕسباب َّتدطقهؿ َّإلكَّ
التعؾقؾ َّيف َّحقاهتؿ َّوترحالفؿ َّورجقطفؿ َّوكافة َّتصرفاهتؿَّٕ ،كــفؿ َّجبؾقاَّ
طؾك َّالتـؼؾ َّمـ َّمؽان َّإلك َّآخر َّكعادات َّالبدوَّ -وكان َّلؽؾ َّقبقؾة َّأماكـَّ
تحؽؿفاَّوَّٓيجقزَّٕحدَّأنَّيجؾسَّفقفاَّإ ّ
ٓ َّبعدَّآستئذانَّ،وٓبدَّأنَّيربرَّ

(ََّّ) 7كـاقؾَّ:فعؾَّماضَّمعـاهَّالققمَّالذيَّيتؿَّفقفَّحؾبَّإغـامَّ،وهلَّطادةَّمشفق رةَّيفَّالجزيرةَّ،أهنؿََّّٓيحؾبقنَّأغـامفؿَّيقماَّأوَّ
بعدَّيقمقـَّ،ولذلؽَّيسؿقنَّالققمَّالذيَّيحؾبقنَّأغـامفؿَّفقفَّدكؼالفَّ(ضرفَّزمان)َّوالػعؾَّاكؼؾَّ-يـاقؾَّ-كـاقؾ-
(ََّّ)4اكظرَّ:جامعَّالدروسَّالعربقةَّ،الغًليقـلَّ،صَّ-240
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رغبتفَّيفَّالجؾقسَّيفَّهذاَّالؿؽانَّ،ومـَّضؿـَّماَّيطرحَّطؾقفَّ :لؿاذاَّجئتَّ
إلكَّهذاَّالؿؽان؟ َّأماَّطؾؿتَّبلنَّ َّلفَّقبقؾةَّوَّٓيؿؽـَّأنَّتجؾسَّفقفَّ ،فقعؾؾَّ
َّ:صقطـؽَّدحفَّ
ُ
مجقئفَّبلكفَّأتك َّصؾبًاَّلؾؽأل َّأوَّلؾؿاء َّأوَّلؾؿلوىَّ،فقؼقلَّمثًلً
ضعـتَّ
حل ِرك َّمـ َّقصفق ََّّ ṭoʿonk dḥɘh ḥērk men qoṣhoأي َّ(
ُ
صؾبًاَّلؾؽأل)َّ،وجادحؽَّقرَّ ُأشقكَّريفقَّgɘdaḥak qar ʾošok reyho
ِ
ِ
َّحل ََّّḥerek men ḥayy
أي
ُ
َّ(جئت َّلؾؼرب َّمـ َّالؿاء)َّ ،وحرك َّمـ ّ
(ذهبتَّ
(بحثت َّصؾبًا َّلؾؽأل)َّ ،و َّصاهرك َّحستقؽ ََّّ ṭehark ḥestik
ُ
َّذهبت َّبسبب َّالحقاء)َّ ،و ُف ُرودك َّمـ َّفزع َّ forodk men
استحقا ًَّءَّ ،أي
ُ
تَّ
fzɘʿ
(هربت َّمـ َّالػزع)َّ ،كقسؽ َّإصؽ َّمِلَّ(َّ kosk ʾeṣk mīاختبل ُ
ُ
(ذهبت َّطـدماَّ
خقف َّالؿقت)َّ،صاهر َّكَّتلهَّتاتؽَّṭehark tēh tetek
ُ
اكتفقت)ََّّ-
التكسٖي ٔالتأخري يف اجلىم ٛالفعمَّٗ:ٛ
تتؽقن َّالجؿؾة َّالػعؾقة َّيف َّالؿحؽقة َّمـ َّالػعؾ َّوالػاطؾَّ ،وقد َّتتجاوزَّ
إلك َّبعض َّالؿؽؿًلتَّ ،وهل َّهبذا َّتتػؼ َّمع َّالؾغة َّالعربقة َّالػصحك َّولغةَّ
الـؼقشَّالقؿـقةَّالؼديؿةَّوالؿحؽقاتَّالقؿـقةَّالققمَّ،بقدَّأكّـاَّلق َّكظركاَّإلكَّهذاَّ
الرتكقبَّيفَّالؿحؽقةَّفسـجدَّأنَّالسؼطريََّّٓيؾتزمَّبفَّغالبًاَّ-
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ولــظر َّإلكَّبعضَّهذهَّالجؿؾَّكحقَّ :صاهر ََّّمؽشؿَّمـَّقاطرَّ ṭɘhar
(َّ mekšam men qɘʿarذهب َّالقلد َّمـ َّالبقت)َّ ،ألػؽ َّدوطفـ َّأضقعَّ
(َّ ʾalfak dowʿahan ʾaḍyaʿوهبت َّدوطفـ َّغـؿة) َّأو َّ(وهبتَّ
لدوطفـ َّغـؿة)َّ -غزالف َّفطؿ َّتريف َّكربيت َّ ġezaleh foṭṭum terih
(َّkabretiغزلتَّف ّطقمَّطجؾتقـ)َّ،و(الؽربة)َّيفَّالؿحؽقةَّتعـلَّطجؾتقـَّمـَّ
الصقفَّالؿغزولَّ-
ففذه َّالجؿؾة َّتتؽقن َّمـ َّفعؾ َّماضَّ :غزالف َّ(غزلت)َّ ،وفاطؾ َّ(ف ّطؿ)َّ
ومػعقل َّفقف َّ(تريف)َّ ،وتؿققز َّ(كربايت)َّ ،ففل َّمؽقكة َّمـ َّأربعة َّأجزاء َّطؾكَّ
الرتتقبَّ(فعؾَّوفاطؾَّومػعقلَّوتؿققز)َّويؿؽـَّأنَّتليتَّهذهَّالجؿؾةَّ:
غزالفَّفطؿَّتريفَّكربيت َّ( ġezaleh foṭṭum trih kabretiغزلتَّ
فطؿَّصقتقـ)َّ ،غزالفَّتريفَّكربيتَّفطؿََّّġezaleh terih kabreti foṭṭum
(غزلتَّصقتقـَّفطؿ)َّ ،وتريفَّكربيتَّغزالفَّفطؿَّ terih kabrɘti foṭṭum
(َّ ġezalehصقتان َّغزلت َّفطؿ)َّ ،فطؿ َّغزالف َّتريف َّكربيت َّ foṭṭum
(َّġezaleah terih kabretiف ّطؿَّغزلتَّصقتان)َّ-
فؿـَّهذهَّإمثؾةَّيتضحَّبلنَّالتؼديؿَّوالتلخقريفَّالجؿؾةَّالػعؾقة َّشائعَّ
مثؾَّالجؿؾةَّآسؿقةَّ ،ولفذاَّالتؼديؿَّوالتلخقر َّ َّمسببات؛َّفؿثًلَّطـدَّماَّيرىَّ
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شخص َّصػًل َّيسؼط َّيف َّالـار َّفبدٓ َّمـ َّأن َّيؼقلَّ :يـتػـ َّمؽشؿ َّدۺايطَّ
ٌ
(َّ yentēfen makšam dṧɘyaṭيسؼط َّالطػؾ َّيف َّالـار)َّ ،يؼقلَّ :مؽشؿَّ
يـتػـَّدۺايط َّ( mekšam yentēfen dṧɘyaṭالطػؾَّيسؼطَّيفَّالـار)َّ،
أوَّيؼقلَّ:مؽشؿَّمؽشؿََّّ mekšam mekšamأيَّ(القلدَّالقلد)َّ،وكحقَّ:
خرج َّصػؾ َّمـ َّالبقتَّ ،فقؼقلَّ :شؼح َّمربه َّمـ َّقاطر َّ šeqaḥ mebreh
َّ men qɘʿarأي َّ(خرج َّصػؾ َّمـ َّالبقت)َّ ،وغالبًا َّيؼقلَّ :مربه َّشؼح َّمـَّ
قاطرَّ mebreh šɘqaḥ men qɘʿarأيَّ(الطػؾَّخرجَّمـَّالبقت)ََّّ-
والؿفؿ َّيف َّالؿحؽقة َّأهنا َّتحافظ َّطؾك َّالرتبة َّيف َّالؽًلم َّالعاديَّ ،وهلَّ
الػعؾَّثؿَّالػاطؾَّثؿَّبؼقةَّالتقابعَّبالرتتقبَّ ،ولؽـَّيفَّبؼقةَّإحقالََّّٓتؾتزمَّ
برتبةَّمعقـةَّ -وإكؿاَّتحافظَّطؾكَّرتبةَّالػعؾَّوالػاطؾَّ ،وخاصةَّطـدماَّيؽقنَّ
الػاطؾ َّضؿقرًَّاَّ ،فًل َّيؿؽـ َّحقـفا َّأن َّيتؼدم َّطؾك َّفعؾف َّكؼقلـاَّ :صاهر َّك َّمـَّ
َّ(ذهبتَّمـَّالبقت)َّ-غزلؽـَّتانَّصافَّ(غزلتـَّصقفؽـ)َّ-
قاطر
ُ
وٕقع الفاعن ٔاملفعٕه يف اجلىم ٛالفعمَّٗ:ٛ
َّٓ :الؿػعقل َّبفَّ :كؼقلـاَّ :قع َّمؽشؿ َّتار َّ qēʿe mekšam tɘrأيَّ
أو ًَّ
(فتحَّالقلدَّالباب)َّ،ففذهَّالجؿؾةَّفقفاَّفعؾَّوفاطؾَّومػعقلَّبفَّ ،وإذآَّحظـاَّ
الرتبةَّفقفاَّوجدكاهاَّحرةَّ،حقثَّيؼقلقنَّ:قعَّتارَّمؽشؿََّّqēʿe tɘr mekšam
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أيَّ(فتحَّالبابَّالقلد)َّأوَّتارَّقعَّمؽشؿََّّ،tɘr qēʿe mekšamأيَّ(البابَّ
فتح َّالقلد)َّ ،فؼد َّيتؼدم َّالؿػعقل َّطؾك َّفاطؾف َّآسؿ َّالظاهرَّ ،أو َّقد َّيتؼدمَّ
الؿػعقلَّبفَّطؾكَّالػعؾَّوالػاطؾَّ،والجؿؾةَّالػعؾقة َّيف َّالؿحؽقة َّطؿقمًاَّحرةَّ،
يتؼدمَّفقفاَّالػعؾَّتارةَّ ،وأخرىَّيتؼدمَّالؿػعقلَّ ،وتارةَّالػاطؾ؛ َّوهؽذاَّ َُّيًلحظَّ
أنَّالرتبةَّغقرَّمؾزمةَّيفَّالرتكقبَّ،فالؿسللةَّترتؽزَّطؾكَّاإلففامَّبليَّوسقؾةَّيػفؿَّ
هباَّالؿخاصبَّمـَّالؿتؽؾؿَّ،ولؽـََّّٓيعـلَّذلؽَّأهنؿَّيؼتصرونَّطؾكَّكؿطَّمعقـَّ
مـَّأكقاعَّالجؿؾَّ،بؾَّإهنؿَّيتؽؾؿقنَّبالجؿؾةَّآسؿقةَّوالػعؾقة َّوشبفَّالجؿؾةَّ،
كحقَّ:
صقرد َّسقعد َّ ُأرهقن َّ(َّ ṭorod siʿīd ʾorhonصرد َّسعقدَّ
إغـام)ُ َّ -أرهقن َّصقرد ِ
َّسقعد َّ(َّ ʾorhon ṭorod siʿīdإغـام َّصردهاَّ
سعقد)ِ َّ -
سقعدَّصقردَّ ُأرهـَّ(َّ siʿid ṭorod ʾorhonسعقدَّصردَّإغـام)َّ،
راحض َّسقعقد َّدي َّبقشقل َّ(َّ roḥoḍ siʿīd di bišolغسؾ َّسعقدَّ
وحض َّدي َّبقشقل َّسقعد َّ(َّ roḥoḍ di bišol siʿīdغسؾَّ
مًلبسف)ُ َّ -ر ُ
مًلبسف َّسعقد)َّ ،صق ُلب َّدتايـ َّهقز َّ(َّ ṣolob datayn huzذبح َّدتايـَّ
غـؿة)َّ،صقلبَّهقزَّدتايـَّ(َّṣolob huz datayanذبحَّغـؿةَّداتايـ)َّ-
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وهـاك َّالػعؾ َّالذي َّيتعدى َّإلكَّمػعقلقـ؛ َّكؼقلـاَّ :أكدقؽ َّفدهنـ َّأضقعَّ
(أططقت َّفدهنـَّطرسف)َّ،وقد َّيحذفَّأحدَّ
َّ ʾendeq fadanhan ʾaḍyaʿ
ُ
(أططقت َّفدهنـ)َّ،
الؿػعقلقـَّفقؼالُ َّ:أكدقؽَّفدهنـََّّ ʾendoqk fadanhan
ُ
وقدَّيحذفَّالؿػعقلقـَّمعًاَّبشرطَّأنَّيسبؼفَّسمالَّكحقَّ:أكدقؽَّأفدهنـ؟ َّ َّ
َّ(أططقت)َّ-
?َّʾendoqk fadanhanفقؼقلَّ:أكدقؽ َّ ʾendoqkأي
ُ
أما َّرتبة َّالؿػعقل َّالؿطؾؼَّ :ففل َّأيضًا َّرتبة َّطادية َّكغقرها َّمـ َّأجزاءَّ
الجؿؾةَّ ،و غالبًاَّماَّيليتَّالػعؾَّثؿَّالػاطؾَّثؿَّالؿػعقلَّالؿطؾؼَّ،وقدََّّٓيؾتزمَّ
هبذه َّالرتبةَّ ،ولؽـ َّطـدما َّيتؼدم َّالؿػعقل َّالؿطؾؼ َّطؾك َّالػعؾ َّٓ َّيجقز َّأنَّ
يؽقنَّالػاطؾَّضاهر ًاَّ،بؾَّيجبَّأنَّيؽقنَّمحذوفًاَّ،كؼقلـاََّّ:
كافع َّدتايـ َّكافع َّ ّدالؼ َّ(َّ nafaʿ datayn nafʿ ddedalaqطؿؾَّ
دتليـ َّطؿًل َّكثقر ًا)َّ ،كافع َّكافع َّدالؼ َّ( nafʿ nafʿnafʿ dadalaqطؿؾَّ
طؿًلًَّكثقر ًا)َّ،شؿتﱝلَّحزمفلَّمتؾَّ(َّ šamtal ḥezmehi matalتؽؾؿَّ
حزمفلَّكًلمًا)َّ،شؿتﱝلَّمﱝتؾَّ(َّšmtal matalتؽ ّؾ َؿَّكًلمًا)َّ-
وطـدما َّيؽقن َّالػاطؾ َّضؿقر ًا َّمتصًلً َّٓ َّيتؼدم َّالؿػعقل َّالؿطؾؼَّ ،بؾَّ
يحافظ َّطؾك َّرتبتف َّكؼقلـاَّ :كافعؽ َّكافع َّ ّدالؼ ََّّnafaʿk nafaʿ ddaleq
(طؿؾت َّطؿًلً َّكثقر ًا)َّ ،يؼقفد َّحزمفل َّققريري َّ yeqofod ḥezmehi
ُ
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( qirireiيبحث َّطـ َّالزاد َّحزمفل َّيقم ٍ
َّغد)َّ َّ -ققريري َّحزمفل َّيؼقفدَّ
(َّ qirirei ḥzmehi yaqofodيقم ٍ
َّغد َّحزمفل َّيبحث َّطـ َّالزاد)َّ -كؼقفدَّ
ُد َّْوﭽن َّ ُيقمـَّ( noqofod doǧen yomenأيَّكبحثَّطـَّالزادَّبعدَّيقمَّ

ٍ
ٍ
(أيَّبعدَّيقمَّغدَّ
غد)ُ َّ -د َّْوﭽن َّ ُيقمـَّكؼقفدََّّ doǧen yomen noqofod

كبحثَّطـَّالزاد)َّ -ورتبةَّالؿػعقلَّفقفَّأيضًاَّحرَّةَّ ،حقثَّيتؼدَّمَّطؾكَّالػاطؾَّ
وطؾكَّالػعؾ-
الـضِّـفــــــ:ٛ
الصػةَّ(وتسؿكَّأيضًاَّالـعت)َّ:وهقيفَّالعربقةَّماَّ َُّيذكرَّبعدَّاسؿَّلقبقـَّ
بعضَّأحقالفَّأوَّماَّيتعؾؼَّبفَّ،كحق(َّ:جاءَّالتؾؿقذَّالؿجتفدَّ)َّ،و(جاءَّالرجؾَّ
الؿجتفدَّغًلمف)(َّ-)7ويفَّالؿحؽقة َّالسؼطريةَّ :جادحَّطقجَّمتاقػَّ gɘdaḥ
َّ ʿug mataqafأي َّ(جاء ٌ
َّرايفؿ َّ ṧik ʿug
َّرجؾ َّسقيًا)َّ ،وۺَِّيؽ َّطقج ُ
َّده َّطقهر ِ
َّ(رأيت َّرجًلً َّصقيًلً)َّ ،وجادح ََّهاج ِ
َّدي َّ َّبابفََّّ
 royhomأي
ُ
َّgɘdaḥ hɘg deh ʿowhar di bapehأيَّ(جاءَّالرجؾَّإطؿكَّأباه)َّ،
ُفقرد ََّهاج ِ
َّده َّمشجـ َّدي َّمؽشؿ َّ forod hɘg deh mešgen di
ُ
ُ
َّالرجؾ َّإطرج َّا ِ ْبـُف)َّ -تستخدم َّالسؼطرية َّالصػةَّ
َّ(فر
 mekšamأي ّ
بقضقحَّ،وتػرقَّبقـَّصػةَّآسؿَّالؿذكرَّوآسؿَّالؿمكث؛َّوهل َّتليتَّبعدَّ
(َّ)7جامعَّالدروسَّالعربقةَّ،الغًليقـلَّ،ص-921
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الؿقصقفَّ،وتتبعف َّيفَّالتذكقرَّوالتلكقتَّ ،ويفَّاإلفرادَّوالتثـقةَّوالجؿعَّ-ومـَّ
الصػاتَّالؿستحدمةَّماَّيؾلَّ:
ُلق ْب ُفـ َّ ََّّ Lobhonأي َّ(أبقض)َّ ،ولبـف َّ ََّّ Lobənehأي َّ(بقضاء)َّ،
(سقداء)َّ،وحاهرََّّḥɘhorأيَّ(أسقد)َّ،وققفـََّّqiyhən
وحقرهََّّḥuwroh
ُ
أيَّ(صغقر)ًَّ،قينٌه ََّّ qinuhصغقرةَّ،وكرهاََّّ kerhɘأيَّ(قصقر)َّ،وكقروءَّ
َّوكحقر ََّّ kḥurأي َّ(سعؾ)َّ ،و َّكحاره ََّّ kḥarehأيَّ
َّ kiruʾأي َّ(قصقرة)،
ُ
َّ(جـ)َّ ،وأكؼاكعف ََّّ ʾenqənʿəhأيَّ
(سعؾة)َّ ،وأكؼاكع ََّّ ʾenqɘnaʿأي
ّ
ُ
قرهََّّ škurohأيَّ(حؾقةَّ
(جـّت)َّ،وشؽارََّّ škər
أيَّ(حؾقَّأوَّصقب)َّ،وَّشؽ ُ
أو َّصقبة)َّ ،وصعب َاب ََّّ ṣeʿbabأي َّ(أبقض)ِ ،
َّوص ْعبِب ََّّ ṣeʿbebأيَّ
َ ْ
(بقضاء)(َّ-)7وفرصطََّّfarṭaṭوجعؾفؾََّّgaʿLahaLوضبتتََّّḍabtɘtوهذهَّ
إوصافَّكؾفاَّبؿعـكَّ(ماَّكانَّمتقسطَّالؼامةَّوثخقـ)َّ ،شقلع ََّّ šulaʿأيَّ
(كـاية َّطـ َّالشخص َّالذي َّ َيسع َّفضؾف َّلغقره)َّ ،ولػظة َُّشق َلع َّبؿعـك َّ(اسؿَّ
الػاطؾ َّمـ َّش ْؾعف َّ(ال ِّظ ُؾ))َّ ،شطاهر ََّّ šaṭēherأي َّ(تطفر) َّففق َّصاهرَّ،
شحامؾََّّšaḥēmelأيَّ(تحؿؾ)َّأيَّتحؿؾَّإثؿَّغقرهَّ-
َّأيضاََّّ:
ومـَّإمثؾة ً

(َّ)7لسؾقَّ،ص-70
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هاتَّطقجَّدطؾفقَّ(َّhat ʿug doʿolhoأكتَّرجؾَّحسـَّ.كػء)َّ-
فدهنـَّطقجَّمطؾؿَّ(َّfadanhan ʿug meṭlemفدهنـ ُ
َّرجؾَّكريؿ)َّ-
سقعد َّمطؾؿ َّدي َّ َّبابفَّ َّفقنءََّّsiʿīd meṭlem di bapeh foneʾ
(سعقدَّكريؿَّأباه)َّ-
(وجدت َّصػًلًَّ
كاسؽ َّمربه َّقِقفـ ََّّ kesek měbrhɘ qiyhan
ُ
صغقر ًا)َّ-
(وجدت َّولد ًاَّ
كاسؽ َّمؽشؿ َّققفـ ََّّ kesek makšam qiyhan
ُ
صغقر ًا)َّ-
ۺيؽَّهقزَّدطؼرهَّ(َّṧik huz d ʿeqɘrehرأيتَّغـؿةًَّكبقرةً)َّ-
وجادحَّسؾقؿـَّدهَّمسؽقـَّ(َّ gɘdaḥ sliman deh meskinجاءَّ
سؾقؿانَّالؿسؽقـ)َّ-
(رأيتَّ
و ُأ ْقدُ ْمؽَّلحادب(ُ َّ )7ش ْض ُفقرَّʾuqdomk lḥɘdeb šoḍhur
ُ
َّأخضر)َّ-
ََّ
مؽاكًا
جادحَّهجَّدهَّدشؽارَّ ُمقيفَّكافعَّ gɘdaḥ hɘg deh dškɘr muyh
( nɘfaʿجاءَّالرجؾَّالحسـَّأوَّإفضؾَّطؿؾف)ََّّ-

ٍ
َّحدبَّيـسؾقنَّ-إكبقاءََّّ-59
(ََّّ)7يؼقلَّتعالكَّيفَّالؼرآنَّالؽريؿَّ:وهؿَّمـَّكؾ
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رأيت َّالؿرأةَّ
ۺيؽ َّأﭼـف َّدشَّصعببَُّ (َّ ṧik ʾɘǧeh doš ṣeʿbeb
البقضاء)َّ-
واسؿ َّاإلشارة َّيليت َّبؿعـك َّ(ال) َّيف َّالصػةَّ ،وهذا َّواضح َّيف َّكثقر َّمـَّ
الصػاتَّ-
الـخـــــاه:
ذكرَّلبقانَّهقئةَّآسؿَّالذيَّ
الحالَّيفَّالعربقةَّالػصحكَّ:
ٌ
وصػَّفضؾةٌَّ َُّي ُ
يؽقن َّالقصػ َّلفَّ ،كحق(َّ :رجع َّالجـدُ َّضافر ًا) َّو(أ ّدب َّولدك َّصغقر ًا)(َّ-)7
والحالَّيفَّالسؼطريةَّيليتَّمػرد ًاَّوجؿؾةَّ،ويليتَّبعدَّصاحبفَّ،ومـَّإمثؾةَّ:
آيفـَّجادحَّياطدَّ( ʾāyhan gedeḥ yeʿedهاَّهؿَّجاءواَّيؿشقن)ََّّ-
اجَّر ُكبَّديَّالحؿارََّّgedaḥ hag rokob di ʾl-ḥamar
َ
جادحَّه ُ
(جاءَّالرجؾَّراكبًاَّطؾكَّحؿاره)َّ-
جادحَّتِؾؽَّديَّبقعقرَّ(َّgɘdaḥ telek di biʿirجاءَّيؼقدَّبعقره)َّ-
جادح َّسقعقد َّحامؾ َّدي َّتقمر ََّّgedaḥ siʿīd ḥemel di tomor
ًلًَّثؿره)َّ-
َّمحؿ َّ
(جاءَّسعقد َّّ
كتـح َّمؽشؿ َّمحؾك َّ(َّ ketnaḥ mekšam maḥlɘرجع َّالقلدَّ
سريعًا)َّ-
(ََّّ)7اكظرَّ:جامعَّالدروسَّالعربقةَّ،الغًليقـلَّ،صَّ-224
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ُأ ُكبَّكقلَّ ُصقدنَّحۺايف َّ( ʾokob kól ṭoden ḥṧɘyhدخؾقاَّكؾَّ
ٍ
واحدَّوحده)َّ-
(رأيت َّالبحرَّ
ۺيؽ َّ ُركفؿ َّشطقـف َّṧik ronnhom šeṭinnoh
ُ
مستقيةً)َّ-
الـتَّـىـٗـٗـع:
لققضحفَّأوَّيزيؾَّالؾبسَّطـف،وهقَّيستدطلَّ
التؿققزَّ:اسؿَّيليتَّبعدَّمبفؿَّ ّ
سمالَّتؼديرَّ(اكقؿ)َّ(ماذا)َّ،يؼالَّيفَّالسؼطريةََّّ:
(رأيتَّرجؾقـ)َّ-
 ۺيؽَّتروهَّطقجلََّّṧik toroh ʿugi
ُ
(وجدت َّثًلثةَّ
 كاسؽ َّۺطتف َّمتؽر ََّّ kesek ṧoʿteh motkor
ُ
تققس)
 طرتق َّخقمقيف َّطقيج َّمـقل َّيشعرك َّ ʿotroq\ġotroq ṧoʿteh
(َّʿoyog mnol yešʿerekغرقَّثًلثةَّرجالَّطـدَّاصطقادهؿ)-
ُ أقدُ ومؽ ِ
(رأيتَّامرأتقـ)-
َّتريفَّطاﭼيتََّّʾoqodomk terih ʿɘǧiti
ُ
(وجدت َّثًلثَّ
 كسؽ َّۺٓه َّ ُأ ْر ُهقن َّkesek ṧalɘh ʿorhon
ُ
أغـام)-
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 طرتقَّخقؿقفَّطجفاتـَّمـقلَّتح ْطبِـَّ ġotroq ẖimih ʿɘghaten
احتطاهبـ)-
َّّ
(َّmonól tḥaṭbenغرقتَّخؿسَّكساءَّأثـاءَّ
ّ
َّولدن)
 بارءَّ ُأ ْر ُبعَّطجفاتـَّ(َّbēreʾ ʾorboʿ ʿɘghɘtenأربعَّكساء
َّ ُترهَّمِ ِ
(بعتَّتقسقـ)-
قش ِقريَُّ َّṧumk toroh miširi
 ۺومؽ ُ
َّتِ ِريف ِ
(بعتَّغـؿتقـ)-
َّه ِقزيَُّ َّṧumk terih hizi
 ۺومؽ ْ
صِاهرَّۺَُّ ْطتفَّ ُطق ُيجَّ( ṭēher ṧoʿteh ʿoyogذهبَّثًلث ُةَّرجال)-
َّ 
ُ ت ُج ُرك ََّر ْصؾِقـَّد ُتق ُمرَّ((َّ)togork raṭlin dtomor (ttomorففـاَّ
َّ(اشرتيتَّرصؾلَّتؿر)-
إدغامَّالدالَّبالتاء)
ُ
(تصدقتَّ
 صدققت َّبرتُه َّقحػل َّṣaddaqit batoroh qahafi
ُ
بؼرصقـ)َّ
(زرطتَّكخقًلً)َّ-
يفـقؽَّتؿفارََّّyehinik temhar
ُ
ويًلحظ ّ
َّأن َّالؿعدود َّيف َّالؿحؽقة َّالؿدروسة َّيتبع َّالعدد َّيف َّأطدادَّ

معقـةَّ،ويخالػَّالؿعدودَّيفَّأطدادَّمعقـة؛َّفؿثًلً َّمـَّالعددَّواحدَّإلكَّطشرةَّ
يتػؼَّالعددَّمعَّمعدودهَّإفراد ًا َّوتثـقةَّوجؿعًاَّماَّطداَّألػاظَّالعؼقدَّوالؿئاتَّ
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وإلقفّ َّ ،
فنن َّالؿعدود َّفقفا َّيؽقن َّمػرد ًاَّ ،والؿحؽقة َّيف َّذلؽ َّتتػؼ َّمعَّ
العربقةَّالػصحك(ََّّ-)7
َّ
َّ

ضلَّطؾكَّكافقةَّابـَّالحاجبَّ،ص-494
(َّ)7شرح ّ
َّالر ّ
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َّ
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َّ
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َّ
َّ
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ومخل ( :)1وَ األوجاه الػُّـكططَّٖٛ
َّإرونء َّ ُدال(َّ )7معدف.مغدفَّ
* َّتطػػـ َّطاركج َّمـ َّطقج َّديرﱝاطك ُ
إنۺرَّهاسـَّوألَّأكؼرقرَّكـَّيفانءَّ-
tṭfefen ʿɘrēneg men ʿug derɘʿɘ ʾirōnaʾ doʾl
moʿdof\moġodof ʾenṧēr hɘsen woʾol ʾenqerqer ken
yhɘnaʾ.
(تـحؾ َّسقؼان َّمـ َّالرجؾ َّالذي َّيرطك ُ
َّغـِقؿات َّما َّلؿ َّيتجفز َّلفـَّ
َ
مغدافَّ ،ولؿ َّيتغرب َّمـ َّالزراطة)َّ -ومعـك َّالؿثؾ َّيف َّالسؼطريةّ َّ :
َّالرجؾَّ
(أن
الذي َّيعتؿد َّيف َّمعقشتف َّطؾك َّإغـام َّولؿ َّيتعؾَّؿ َّآصطقادَّ ،وٓ َّزراطةَّ
الـخقؾَّ ،يجقع َّويفزل؛ َّولؽـ َّلقرطل َّإغـام َّولقتعؾَّؿ َّمفـة َّالبحر َّوزراطةَّ
الـخقؾ)َّ-
*َّ ُألَّيشعالَّطقجَّبر ّكؿَّ ُدالَّرعَّو ُألَّجامۺَّو ُألَّأكْؼرقرَّكـَّيفانءَّ-
ʾol yešʿɘl ʿug bornnom doʾl rēʿeʾ woʾol gɘmeṧ
woʾol ʾenqerqer ken yhɘnaʾ
َّيرع َّولؿ َّيبحث َّولؿ َّيتغربَّ ،مـَّ
َّ(ٓ َّيتػاخر َّرجؾ َّبالبحرَّ ،الذي َّلؿ َ
الزراطة)َّ -ومعـك َّالؿثؾ ّ
َّ(إن َّهذه َّالؿفـ َّالثًلث َّهل َّيف َّالؿؼقاس َّالسؼطريَّ

(َّ)7إلػَّيفَّهذهَّالؾػظةَّهؿزةَّوصؾَّ،ولذلؽَّتـطؼَّمثؾفاَّيفَّهذهَّالؾػظةَّيفَّأيَّمقضعَّ-
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سقاءَّ ،فًلَّيـبغلَّأنَّيتػاحرَّأحدَّطؾكَّأحدَّ،وٕنَّيفَّكظرَّالبعضَّأنَّصاحبَّ
إغـامَّ،أفضؾَّمـَّصاحبَّالبحرَّ،والـخقؾ)َّ-
َّ،برطبَّمـَّمؼتاهبقَّومـَّيقحارَّۺارهَّ،
*َّيتحرَّمـَّمصحادَّۺاجفر ُ
معؾءَّدشـاكرنََََََّّّّّّ-
yetḥor men meṣḥad šɘgher,
meqtɘbho, wamen yowaḥɘr

barʿub men
ṧɘreteʾ, meʿleʾ,
dšanekerēn.
ٍ
َّكاهـَّ ،ومـ َّرجؾ َّهقـ َّرجؾ َّطظقؿَّ
(يبؼك َّالعاقؾ َّفطـًاَّ ،خؿؾ َّمـ
يـتبفقنَّإلقفَّ،العظقؿَّمحؾَّآكتباه)َّ-ومعـكَّالؿثؾ(َّ:أكفَّيبؼكَّمـَّالبؾقغَّبؾقغَّ
يردَّالـاسَّبحجتفَّ،كؿاَّيبؼكَّمـَّالؽاهـَّشخصَّضعقػَّالشخصقةَّخؿؾََّّٓ
يـتبف َّإلقفَّ ،ومـ َّرجؾ َّكبقر َّٓ َّيـتبف َّإلقف َّيبؼك َّشخص َّيحقر َّالعؼقل َّبػطـتفَّ
وذكائفَّ ،ومـ َّهذه َّالشخصقات َّٓبد َّأن َّيؽقن َّهـاك َّأفضؾفؿ َّوهق َّمحؾَّ
آكتباهَّوإكظار)َّ-
َّوشحارَّيحتاكاكـَّداهـَّداط ْتفَّ
*َّتحتاكاكـَّبقرهاتـَّصايفَّطـَّصايفَّقـقفاتـ
ُ
طـَّصدتشقـَّ-
taḥtenēnn berhɘten ṭɘyh ʿan ṭɘyh qeneyhɘten
wašḥɘr yḥtenɘnn dɘhan doʿoth ʿan ṭtatšen.
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(يؽثرن َّإمفاتَّ ،واحدة َّطـ َّواحدة َّمرضاطاتَّ ،والرجال َّيؽثرونَّ
ًلًَّ ،ففؿا َّطـ َّبعضفؿ)َّ ،ومعـك َّالؿثؾ(َّ :إُمفات َّيختؾػـ َّيف َّرجاحةَّ
طؼ َّ
َّتربقتفـ َّلألوٓدَّ ،كؿا ّ
َّيختؾػـ َّيف َّمعامؾةَّ
َّأن َّالؿرضعات
طؼقلفـ َّوحسـ
ّ
ّ
إوٓدَّ وتربقتفؿَّطؾكَّالشجاطةَّوالؿروءةَّ،مثؾَّالرجالَّيتؿايزونَّفقؿاَّبقـفؿَّ
برجاحةَّالعؼؾَّوحسـَّالتدبقر)ََّّ-
*َّبارنَّحانَّ ُألَّدوهارهَّو ُألَّمـَّدوهارهَّتحارنَّاهللَّداهارَّدوهارىَّيفَّ
دمسَّألَّفادهنِـَّ-
bɘren ḥɘn ʾol duhɘr woʾol men duhɘr tḥɘren
ʾolluh dɘhɘr duhɘri yhih dams ʾol fedenhen.
َّ(قد َّكحـ َّلسـا َّدائؿقـَّ ،لـ َّكبؼك َّمـ َّالدائؿقـَّ ،اهلل َّدائؿ َّدائؿًا َّهقَّ
إساس َّالثابت َّلقس َّالجبال)َّ ،معـك َّالؿثؾ(َّ :إكـا َّلسـا َّهـا َّمخؾديـَّ ،ولؿَّ
يبؼ َّمـ َّمخؾديـَّ،اهلل َّهق َّالخالد َّهق َّإساسَّالثابتَّ ،ولقس َّالجبال َّفنهناَّ
َ
زائؾة)َّ-
َّد ِ
* َّلعؿ َّشاي َّدشايف َّ ُأطفاش َّدشايف َّشحار َّدكقبقن ِ
يدمء َّصقورارَّ
يتاقۺَّ ِدكِ ِ
بء-
Lʿam šɘyh dšɘyh ʾoʿhuš dšɘyh šḥɘr denobun
dedimeʾ ṣuwarereʾ yteqeṧ denebeʾ.
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ًلً َّيتػحصقنَّ
َّ(لقت َّالذي َّمعف َّإخقة َّمعف َّرجال َّيؼضقن َّيـامقن َّقؾق َّ
ؿثؾ(َّ:إن َّالعزةَّوالػخرَّبؽثرةَّاإلخقهَّوالؼبقؾةَّ،ففؿَّطـدَّ
َّّ
أراء)َّ -ومعـكَّال
الشدائدَّ،يػؽرونَّبالحؾقلَّلؾخروجَّمـَّإزماتَّ،بآرائفؿَّوأفؽارهؿ)-
* َّساطتا َّطقج َّكاحامش َّيصابر َّيطﱝينء َّهايف َّكادمحامفؾ َّطافَّ
يـعاصارَّمايفَّفانءَّۺارهَّمايفَّطافَّيشاطاقبَّ-
sɘʿtɘ ʿug kaḥamš yṣobor ṭeneʾ hɘyh ke
demaḥɘmhal ʿaf yenʿɘṣer moyh fɘnʾ ṧer moyh ʿaf
yešʿɘqeb.
(سقصرب َّالرجؾ َّمع َّصفره َّيخػض َّلف َّإذا َّكان َّصابر ًا َّإلك َّأن َّيتغقرَّ
وجففَّوشؽؾفَّيضؿحؾ)َّ-ومعـكَّالؿثؾ(َّ:إنَّالرجؾ َّيصربَّطؾكَّحؿقفَّمفؿاَّ
كؾػفَّإمرَّٕ،نَّماَّيؿسَّالح ََّؿَّيؿسَّأهؾَّالزوجةَّوقبقؾتف)َّ-
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
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ومخل ( :)2وَ احلهاٖات الػُّـكططَّٖٛ
َّ-7طـقﭼفَّدحاضارهَّ:
طاﭼـف َّ حاضاره َّلحدهاء َّوجقرامف َّكساس َّصاد َّطقج َّمـال َّحضارهَّ
لـفافسَّطامارطقؽَّٓلتاطشَّطؿارهَّ ُبقهدَّأهناَّلعؿارَّهاكَّصايفَّكؾؿفَّطق ُمرَّ
تاطقؿر َّطؿارهَّ :إره َّأوريري َّطػ َّصاح َّصاياحقكف َّسالؿـ َّأكف َّلعفك َّديَّ
طبادهؾَّبرَّصقمفَّمقاماتـَّبعؿؼَّدشقطباتـَّوسفَّٓقاصفَّصابءَّمـَّحدهاَّ
وﭼرامفَّ-وبعدَّحاهَّلتاطسَّ،أدهرَّهاجَّألَّدرَّطافَّيققرَّلعفاسَّوشطقؾؿقهَّ
وفرره َّومـقل َّطده َّيػره َّويؿقتؾـ َّطقمر َّهاج َّكاساك َّصايف َّطاﭼـف َّطق ُكتفَّ
ولتاطؽَّتسَّوطؿارهَّأكفَّبقهدَّأكفَّطػَّتـػاجَّإرهَّولقطَّتؿقتؾفَّ:إرهَّأوريريَّ
طػَّصاحَّصايحقكفَّ-----ولقطَّلتعؽَّتاسَّ،طق ُمرَّآهَّهاتَّدلتاطؽَّتاسَّ،
ولقطَّلتاطشَّ-
الؿعـكَّ:كاكت َّهـاكَّامرأةَّطاشتَّطؾكَّكػسفاَّ ،واقتاتتَّمـَّخشاشَّ
إرض َّبؿػردهاَّ ،فقجدها َّرجؾ َّفحسدها َّطؾك َّهذه َّالؿعقشة َّفلراد َّأنَّ
يؼتؾفاَّ،فؼالتَّلفَّ :اكظرينَّإلكَّأن َّأققلَّكؾؿةَّ،فؼالَّلفاَّ:ققللَّ،فؼالتَّهذهَّ
الؽؾؿاتَّ :أخذت َّتـاجل َّالؼؿر َّأن َّتقصؾ َّلفا َّسًلمفا َّإلك َّأخقفاَّ ،وأهناَّ
تعرضتَّلؾؼتؾَّمـَّشخصَّبعدَّأنَّاقتاتتَّمـَّخشاشَّإرضَّ-وبعدَّذلؽَّ
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قتؾفاَّ ،وطاش َّالرجؾ َّفرتة َّمـ َّالزمـ َّحتك َّجاء َّإلك َّأخ َّالؿرأة َّالتل َّقتؾفاَّ
وباتَّطـدهَّ،ويفَّأثـاءَّسؿرهؿاَّذكرَّالرجؾ َّحديثَّالؿرأةَّفلخذتفَّالعزةَّأوَّ
التباهلَّفؼالَّ :كـتَّقدَّقتؾتَّامرأةَّفؼالتَّهذهَّالؽؾؿات(َّ:السابؼةَّالذكر)َّ،
فؼالَّلفَّأخرَّ:أأكتَّقتؾتفاَّ،ثؿَّقتؾفَّ-
َّ-4طـقﭼفَّدشحقؾققهَّ:
صاطاكفَّطقﭼـفَّدالَّمـقفانَّوشحقؾققهَّكـَّمـقفـَّعﱝمارهَّأيفـَّفقلَّدهَّ
مجرف َّدحاه َّشحقلـ َّمقيف َّطؿر َّهاس َّشحقلـ َّمقيف َّيعقمرَّ :دطقبَّ
دطقبابلَّقاطرَّجاواتَّدالؽقشـَّ-جقدحَّأيقجَّيفرقَّتايتـَّأرقحسـَّطؾكَّ
صايفَّوتاهَّيرقحَّدرقحَّتقصقمَّوشركسَّويفانَّيرقحَّطػَّتستـَّفحروَّوطؿَّ
تصابح َّ ُكسقء َّتسف َّتايتـ َّبتار َّفحرو َّطؿر َّهاس َّفقل َّشحالش َّمقكس َّدشَّ
ُ
قاطرَّطؿارهَّ:دطقبَّدطقبابلَّقاطارَّجاواتَّدالؽقشـَّيفانَّصفَّديعؿرَّأهناَّ
صاهَّمقسَّكاشحؾـَّ-
الؿعـكَّ:جاءتَّامرأةَّإلكَّبقتَّ،فاستلذكتَّمـَّرباتَّالبقتَّأوَّحافظاتَّ
البقتَّحسبَّمعتؼدَّالـاسَّيفَّهذهَّالػرتةَّ-حقثَّإنَّالـاسَّكاكقاَّيعتؼدونَّأنَّ
هـاكَّحػظةَّمـَّالجـَّأوَّإكسَّٓ َّبدَّأنَّيستلذنَّمـفؿَّيفَّأول َّلقؾةَّلؾـزولَّيفَّ
أيَّمسؽـَّ،فسللتَّأهؾَّهذاَّالبؾدَّكقػَّيستلذنَّيفَّهذهَّالديار؟َّفؼالقاَّلفاَّ:
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يؼقلَّالؿستلذنَّ:دطابَّدطقبابل(َّ-اسؿَّالؿؽان)َّ-بقتَّجاواتَّ(اسؿَّالبقت)َّ
(ذلؽاشـ)َّ -اسؿ َّقبقؾةَّ -وقد َّكذبقا َّطؾقفا َّيف َّكقػقة َّآستئذان َّلؽل َّتغضبَّ
طؾقفاَّالحافظاتَّوتخقهناَّيفَّالحػاظَّطؾكَّأغـامفاَّ-فجاءتَّالؿرأةَّلتستلذنَّ
مـ َّالبقت َّفؼالتَّ :دطاب َّدطقبابل َّقاطار َّجاوت َّذلؽاشـ َّهؿ َّيؼقلقن َّللَّ
هؽذاَّيستلذنَّمـفاَّ،فجاءواَّيفَّالؾقؾَّلقسرققا َّأغـامفاَّ،ودخؾقاَّإلكَّالحقشَّ،
وأخذواَّيخرجقهناَّواحدةَّواحدةَّ،وكؾؿاَّأخرجقاَّغـؿةَّإلكَّخارجَّالحقشَّ
تؿقتَّ ،فقرتكقهناَّويلخذون َّغقرهاَّحتكَّلؿَّتبؼَّغـؿةَّيفَّالداخؾَّ،ولؿاَّرأواَّ
الؿققػ َّذهبقا َّوتركقها َّوأغـامفاَّ ،ويف َّالصباح َّوجدت َّأغـامفا َّخارجَّ
الحقشَّلؿَّتضعَّمـفاَّواحدةَّ-
َّ-2صايفَّطاﭼفَّوصايفَّدزطقمفَّشايفـَّ:
صقد َّطقج َّوصايف َّطاﭼـف َّدزطقمف َّشايفـ َّتؼقرۺ َّشقحاره َّوتسفَّ
محرففَّرزحتاهَّتاطامرَّأﭽــف َّدشَّبعؾتسـَّتعقافـَّطاكَّتؿبآٓنَّتؽؾَّدوشَّ
دطدهَّضاطاسـَّحرهؿَّطاسـَّآلَّديسـَّدهَّفحروَّدرَّهاجَّحاكفَّلتعَّديػرهؿَّ
ُ
وجادحَّيؾتعَّدشَّدطدهَّطؿارهَّهايفَّآلَّتؾتاعَّتآَّبرَّطاكَّتحتاجـ َّادهاَّباسَّ
ُ
َّابرهقش َّطػ َّيعؼؾش َّصقد َّبحقلػَّ
ۺيرس َّويف َّادهر َّحاكفَّ ،زجديف
ُ
دشرحؼ َّدي َّطـ َّ ُأرهقنَّ ،ودن َّ َّبابف َّ َّطؼؾقف َّبؿؽــ َّيفَّوديف َّ ُأرهقنَّ ،جادحَّ
374

حقي"
رفـلَّوالـ َّّ
الـؿحؽقـةَّالسؼطـريةَّ"دراس ٌةَّيفَّكظامفاَّالصقيتَّّوالص ّ

َّهاجَّداكفَّدومقرَّوداكفَّفزاعَّطقترءَّديؽَّمبعؾقهَّطقمرَّيا ِ
َّدكاسَّ
دومقرَّوۺيـا
ِ
مزتقكفَّياَّدكاسَّمزتقكفَّداَّلرهقنَّلشق ُمفَّدحرَّطرتسـَّدقـبفاَّكسَّهاجَّديَّ
ُأرهقن َّبلۺي َّصايف َّدحقس َّوبلۺي َّصايف َّدحباره َّقايري َّققريري َّطؿَّ
تصابح َّوۺك َّدبر َّوجاحا َّ ُأفقج َّكس َّأﭽـف َّمـقل َّطقره َّتسف َّ ُأرهقن َّطؿارهَّ
تصباحَّطاكَّشعقؽَّحاَّصقطؼَّحاَّدا َّمؽشؿَّبسرهقـَّشاكَّطـْفاَّصاهَّداتَّ
ُأرهقن َّطقمر َّهاس َّكاطف َّتزيعل َّهنقفش َّ ُكصػ َّمـسـف َّطؿاره َّتعاقؾ َّهقؽلَّ
حاكف َّطاك َّهف َّأكقس َّشاك َّحاكف َّوۺايـبب َّترحـۺيف َّدومر َّيف َّوديف َّ ُأرهقنَّ
طقؿار َّصقطؼ َّطاسـ َّشؾفل َّلؿحؾء َّطقمر َّﭸيـؼَّ ،طقمر َّهاس َّكاطف َّطؿربَّ
يؽـ َّهاش َّطقؽ َّلحص َّمقف َّ ُأصقم َّطؿاره َّهايف َّ ُدور َّأل َّدرك َّتادارع َّطقكفَّ
دۺاقـرَّتؾقبدَّأمتاَّأطقجَّشاكَّبرَّهاشَّطبدهرَّتروهَّلقؾلَّطبداريَّجــَّطاسَّ
ِ
قجفَّشايفَّبرَّ
مـَّرهايَّدمتاَّ،درَّهاجََّّطػَّيدارعَّطايفَّۺاقر َّولق ُب
ُ
دَّأمتاَّوط ّ
هاشَّطبدهرَّتروهَّلقؾلَّطبداريَّاجــَّطقفلَّمـَّرهايَّدمتاَّطقمرَّ:كققؾؽَّ
سافرَّدروكؿَّأطدهَّلعادَّكاۺي َّطـَّإلقؾل َّطبداري َّبرهاشَّمزاوايـلَّ-حرَّديَّ
رهقنَّطػَّيجقهؿسـَّدمـﭸهار َّويفدَّطاسـَّتارَّويفَّشػَّطاسـَّلتارَّويفَّ
ُأ
ُ
َّطقؿارَّهايفَّ:أماتاَّدصقمَّأرنَّدبقلَّ
طقمرَّحابرنَّحاَّجزايفقرَّ،شقدامَّأطفايف
ُ
حابرَّ،حربَّديَّأﭼـفَّطؿارهَّهايفَّمﭽرهرَّأدورانَّ،كقلَّودمءََّّكاحَّحربَّطقؿارَّ
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هايفَّ:حقبرَّوالَّتشحابرَّدقفقنَّحاماحامفَّأماتاَّدصقمءَّأرنَّدبقلَّحابرَّطؿَّ
ُ
تصابحَّصاهرَّوحرءَّ َّمـَّأطفايفَّطػَّيؽقسَّمـقلَّصقمءَّلتارَّديَّدرهقنَّ
ققبرَّديَّقاقفَّويفَّزاعََّّديَّ ُأرهقنَّ--
الؿعـكَّ:كانَّهـاكَّرجؾَّلفَّامرأتانَّتؼقمانَّبتـظقػَّبقتَّإغـامَّ،وكاكتَّ
إحداهؿا َّتدطق َّدائؿًا َّبالفًلك َّطؾك َّإغـامَّ ،وإخرى َّترد َّطؾقفا َّبلن َّهذاَّ
الدطاء َّٓ َّيؽقن َّكؾف َّلفذه َّإغـامَّ ،وكان َّالرجؾ َّيسؿع َّكًلمفؿاَّ ،فؼتؾ َّالتلَّ
تدطق َّطؾك َّأغـامف َّبالفًلكَّ ،وأراد َّأن َّيؼتؾ َّإخرى َّفؼالت َّلفَّ َّٓ :تؼتؾـلَّ
ستحتاجَّإلل َّيفَّيقمَّمـَّإيامَّ،فؼالَّ :فؾقؽـَّذلؽَّ-فلخدهَّأبـاءَّأخقفَّوصرحقهَّ
يف َّمؽان َّبعقد َّطـ َّأغـامفَّ ،ففطؾ َّمطر َّغزير َّوأغـامف َّيف َّالقاديَّ ،وكاد َّسقؾَّ
القاديَّأنَّيلخذَّإغـامَّ،فؾؿاَّرأىَّالرجؾَّذلؽَّأخذَّيـاديَّالؿرأةَّالتلَّقالتَّلفَّ
ستحتاج َّإلل َّيف َّيقم َّمـ َّإيامَّ ،فؼالَّ :يا َّداكاس َّمزتاكفَّ --فجاءت َّالؿرأةَّ
وجؿعتَّأغـامفاَّمـَّإوديةَّولؿَّ َُّتضعَّغـؿةَّ،وآوهتؿ َّإلك َّمؽانَّآمـَّ-وطـدماَّ
جاءَّالرجؾَّبعدَّالصحقَّمـَّالؿطرَّوجدَّالؿرأةَّقدَّجؿعتَّأغـامفاَّ،فؼالتَّلفَّ:
خذ َّأغـامؽ َّفابـل َّيبؽلَّ ،فؼال َّلفاِ :
َّخذي َّكصػ َّإغـامَّ --فلبتَّ ،وقالتَّ:
طـدماَّأحتاجَّسآيتَّإلقؽَّ-فؼالَّلفاَّ:مادمتَّتعرفقـَّكؾَّشلءَّأريدَّأنَّأطرفَّ
متك َّأمقت؟ َّفؼالت َّلفَّ :سقليت َّقحط َّوستعؾػ َّأغـامؽ َّامتا َّ(وهل َّشجرة)َّ،
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وستقلدَّغـؿةَّ(طبدهارَّرضقعقـَّوسرتاهؿاَّمـَّفققَّالشجرةَّطـدئدَّستؿقت)َّ-
وطاشَّالرجؾَّفرتةَّمـَّالزمـَّحتكَّتحؼؼَّلفَّماَّقالتَّ،ولؿاَّرأىَّذلؽَّقدَّتحؼؼَّ
أخذَّأغـامفَّوأدخؾفاَّإلكَّالحقشَّ ،وكامَّطؾكَّالبابَّوكادىَّجازايفقر(َّ )7لؽلَّ
تخربَّأخاهَّبقفاتفَّ-وبالطبعَّرأىَّأخاهَّرؤياَّتقحلَّبقفاةَّأخقفَّ،وذهبَّيبحثَّطـَّ
أخقفَّحتكَّوجدهَّفؼربهَّ،وأخذَّإغـامََّّ-
َّ-2قـققـاَّوديَّماراهَّ:
رهقنَّشايفَّدلؼَّوديؿقرهَّبحجفرَّ ُأرهقنَّشايفَّ
” َّقققءَّيؽـَّبؾسؽاهَّ ُأ
ُ
َّمره َّيصتت َّسده َّدقققء َّطقد َّطػ َّيجدحـ َّدلسؽفَّ
والفقيتـ َّدلؼ َّصاهر َّد ُ
جادحَّدقاطر َّدقققءَّويف َّآل َّطربشَّطقمرَّهقَّقاطرَّدقققء َّطقمر َّهايفَّهاجَّ
طامداهَّطػَّتصبحَّوكصقبقحفَّأيـقـَّهاكَّاطؿقدهَّهقجلَّوصؾبفَّ ُكػقيفَّوطؿَّ
تصابحَّصؾبفَّ ُكػقيفَّكقحفَّطقمرَّكاطفَّۺاينَّتآَّقاطرَّدقققءَّطقمرَّطاكَّۺايـؽَّ
يؼركفَّوطاكَّۺايـؽَّطقمرَّطؿَّهاتَّقققءَّطقمرَّهفَّقققءَّوكاطفَّديقرَّ
اشۺَّ ُ
مـفا َّحر َّصفاره َّهقجل َّدطبفقر َّيؿاۺيف َّريفق َّمـ َّطبفقر َّطؿ َّيؼعده َّلؾسؽفَّ
ُأ ُدف َّلؿشتقف َّوحسؾسف َّولقط َّۺجػس َّ َّلفقرمَّ -وطقمر َّهايف َّطقربؽ َّتسَّ
شَّمشتقفَّدحاهَّكرومـَّطقدهَّجق ُدحتؽقفَّدحقلػَّطقمرَّطقروبؽَّطؼالسَّ
ُد
ُ

( َّ)7جازايفقرَّ:دابةَّتصدرَّصقتًاَّيفَّالؾقؾَّ،وكانَّالـاسَّيعتؼدونَّأهناَّتضرَّوتـػعَّ-
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ويفقفَّصفارهَّدطبفقرَّومۺايف َّديَّلرهقنَّدطؿَّصقبحقهَّطافَّتـعاسرنَّشقمَّ
جقدحقهَّمشتقفَّطػَّطارفطَّدحاضَّطقمرَّهايفَّآلَّتزجدَّدهَّصاربَّدبققَّطـَّ
ِ
هاجَّوزجدَّديفَّصربَّطقمرَّهايفَّطقروبؽَّتايفَّدهَّصربَّ
ُأرهقنَّترنَّصاهر َّ
طقمر َّطقروبؽَّ ،مۺايف َّهقجل َّحاكف َّطػ َّيتاتقف َّدي َّكزف َّاقاره َّدي َّدقاطرَّ
وشطقؾؿقهَّصايفَّطؿَّتاطقمدَّوقؾؿفَّوسرءَّقققءَّوجتؿحفَّوصقؿاعَّبديؿقرهَّ
حتارَّدَّمقرهَّ،طقمرَّقققءَّطقؽلَّكاطفَّلصتّفَّداتَّسادهَّصاهرهَّكقلقهقَّطػَّ
صـفَّدَّمقرهَّ
رهقنَّلؽـَّشحرسَّتفَّۺيـل َّ
يجادحـَّدحجفرَّكساَّالفقيتـَّو ُأ
ُ
ّ
هايفَّهقرمَّوشعَّطػَّيؼصػَّرهايفَّديَّدبققاَّوطابرَّطايفَّمقسَّ
صاهرَّ َُّنۺورَّ
ُ
ِ
دَّطػَّديبقاَّوزجدسَّ
هايَّدطامؼَّدلسؽفَّقؾعَّهايفَّمقسَّبرهايَّويفَّفقر
بر
ُ
وطؼؾس َّكؿاكقن َّجادح َّقققء َّيحقرء َّمـ َّبقا َّدمقره َّطقؿر َّهايف َّطؼؾسَّ
كؿاكقن َّآل َّطاد َّصابقر َّقؾع َّديس َّلطؼ َّوكشاح َّمقس َّرهاي َّولقط َّ َّصاهرَّ
حتارَّماكقنَّآلَّطدهَّلقسقَّبؾسؽفَّيفقبعَّسـقـَّحرءَّيصًلبَّقققءَّويـابءَّ
فقل َّيشجء َّطػ َّيقمـ َّبققؾ َّتار َّدترور َّوزع َّهنقفش َّصقد َّطقج َّطده َّوبؼؾفَّ
يققارهَّحقلػَّوصقدَّيجاهامفَّويـقبققكفَّطػَّيققارهَّلعقجَّطقهرَّضق ُلعفَّهايفَّ
طؿقرَّإيفلَّتؼاطدهَّطػَّتؽسايفَّمؼرڃ َّتبؾقجفَّهايفَّكؾؿفَّصفارهَّهقجلَّطػَّ
يؽسايفَّمؼرڃَّطؿارهَّهايفَّ:تبدأَّبؿؼرڃَّجازيَّتؼصػَّبدطرهاتـَّوحانَّطاكسَّ
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كزتاجدَّدطالقيت َّادحامرَّ،كؾقَّبقفلَّ:ۺاطب َّفاضاياهَّجازيَّدآل َّتـؿعططَّ
ِ
ايتءَّوكايقمـَّلصبحَّرحرحَّمقكَّدمـَّكاصريَّ-طؿارهَّهايفَّتاصاصرَّديؽلَّ
ُقؾقطفَّهايفَّبـاقػَّوتاببَّولقطَّضؾقطفَّهايفَّوكقبققشَّ،طقمرَّأيفلَّتحاريفَّ
مـَّيفابعَّ ُأرهقنَّصايفاتـَّطابادهرَّتسسـَّيفبعفَّساردهقنَّصايفَّوآلَّتؽاسقفَّ
سـَّكقلَّبطاحَّديَّباسايًلمفَّولقطَّتؽاسقفَّسـَّتازطايفَّسـَّطػَّتروحفَّآلَّ
ماكقن َّتا ُبؾقجف َّ ُأرهقن َّلـاصػ َّوساردهـ َّلـاصػ َّطسا َّيضحقك َّماكقنَّ-
صاهره َّهقجل َّطػ َّيجادحـ َّدصاح َّدباسايًلمف َّوكسايف َّديف َّ ُأرهقن َّسـَّ
وديسـفَّساردهـَّوزطايفَّسـَّطػَّيجادحـَّدآلَّماكقنَّبالجفَّ ُأرهقنَّلـاصػَّ
وساردهـ َّلـاصػ َّطتشقر َّمقيف َّلػانء َّوشعالط َّواتجر َّبطقتقسـ َّضاحؽَّ
ماكقنَّكقلقءَّقققءََّّهآءَّضاحؽَّماكقنَّوآلَّكقـَّدشـؽرَّ،لقسقءَّبعدَّحاه“َّ-
الؿعـك(َّ :كان َّهـاك َّرجًلن َّيؿتؾؽان َّمـ َّالؿال َّما َّجعؾفؿا َّمشفقريـَّ،
فلرادَّكؾَّمـفؿاَّأنَّيعرفَّماَّيؿتؾؽفَّأخر؛َّفذهبَّأحدهؿاَّإلكَّأخرَّفلكرمفَّ
وأحسـ َّضقافتفَّ ،وأصؾعف َّطؾك َّما َّلديف َّمـ َّالؿالَّ -بعد َّذلؽ َّذهبا َّإلك َّالثاينَّ
واستطًلطاَّماَّلديفَّمـَّالؿالَّ ،وبعدَّأنَّضفرَّلفؿاَّأنَّالثاينَّأقؾَّما ً
ٓ َّمـَّإولَّ
أخذَّالغضبَّمـَّالثاين َّكؾَّملخذَّ ،معَّالشعقر َّبالفقانَّأمامَّإولَّ--فؼامَّبؼتؾَّ
أمَّإولَّ،ووضعَّحثتفا َّطـدَّشخصَّيسؿكَّماكقنَّ -وهقَّشخصَّخقاللَّأوَّ
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مًلئؽلَّ -وطـدما َّأراد َّإول َّأن َّيـتؼؿَّ ،ويلخذ َّبثلر َّأ َّّمف َّذهب َّيبحث َّطـ َّأمَّ
طدوه َّفؾؿَّيجدهاَّ،وبعدَّبحثَّصقيؾَّقالقاَّلفَّهلَّطـدَّماكقنَّ--فاقتحؿَّحرمةَّ
ماكقن َّوأخذ َّبثلر َّأمفَّ ،فغضب َّماكقن َّغضبًا َّشديد ًاَّ ،مؿا َّتسبب َّيف َّالؼحطَّ
ومـعَّالؼطرَّمـَّالسؿاءَّيفَّمؽانَّقققاَّ -الشخصَّإولَّ -وبعدَّأنَّبؾغَّالجفدَّ
والبًلء َّمبؾغف َّمـ َّإولَّ ،أخذ َّيسقح َّيف َّإرض َّويستشقر َّالـاس َّيف َّأن َّيجدَّ
مخرجًا َّمـ َّهذه َّالؿصقبةَّ ،فلشاروا َّطؾقف َّبلن َّيجؿع َّسبع َّأغـام َّ ُأ ُسؽَّ -ذاتَّ
آذانَّصغقرةَّ-وذاتَّلقنَّأسقدَّمعَّبقاضَّمعَّصغارهاَّبـػسَّالؾقنَّوالشؽؾَّ،ثؿَّ
طزل َّطـفا َّصغارها َّوأخذها َّإلك َّماكقن َّوأططاها َّصغارها َّدفعة َّواحدة َّأمامَّ
ماكقنَّ ،لعؾف َّيضحؽ َّمـ َّمغالطتفا َّوأخذت َّكؾ َّمـفا َّصغقر َّإخرىَّ،
وصقاحفاَّ،ودوراهناَّ،وبالطبعَّضحؽَّماكقنَّمـَّهذاَّالؿشفدَّ--وبعدَّأنَّذهبَّ
الغضبَّطـَّماكقنَّكزلَّالؿطر)َّ-
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
380

حقي"
رفـلَّوالـ َّّ
الـؿحؽقـةَّالسؼطـريةَّ"دراس ٌةَّيفَّكظامفاَّالصقيتَّّوالص ّ

َّ

الـدـاتـىــٛ
تقصَّؾتَّهذهَّالدراسةََّّيفَّهنايتفاَّإلكَّالـتائجَّأتقةَّ:
َّ -7اكغؾؼت َّمحؽقة َّجزيرة َّسؼطرى َّطؾك َّكػسفاَّ ،وحافظت َّطؾكَّ
خصائصفاَّالؾغقيةَّالتلَّكشلتَّهباَّمـذَّالتاريخَّالؼديؿَّحتكَّالققمَّ،وماَّدخؾفاَّ
مـ َّلغات َّأخرى َّوبشؽؾ َّرئقس َّمـ َّالؾغة َّالعربقة َّالػصحك َّبعد َّاكتشارهاَّ
باكتشار َّاإلسًلمَّ ،أخضعتف َّلؼقاكقـفا َّالصقتقة َّوالصرفقة َّوالـحقيةَّ ،فلصبحَّ
جزء ًاَّمـفآََّّيؿؽـَّأنَّيدركفَّإ ّ
َّٓالؿتخصصَّيفَّالدراساتَّالؾغقيةََّّ-
َّ-4ترتبطَّالؿحؽقةَّالسؼطريةَّبقشائجَّقربكَّققيةَّمعَّلغةَّالـؼقشَّالعربقةَّ
الجـقبقة َّالؼديؿة َّ(السبئقَّةَّ -الؿعقـقَّةَّ -الؼتباكقَّةَّ -الحضرمقَّة)َّ ،ويف َّمؼدمتفاَّ
بؼاياهاَّكالؿفريةَّوالشحر ّيةَّ،والؾغةَّالعربقةَّالػصحكَّوالحبشقَّةَّٕ،هناَّجؿقعًاَّ
تـتؿكَّإلكَّالػرعَّالجـقبلَّالغربلَّلؾغاتَّجزيرةَّالعربَّيفَّالتاريخَّالؼديؿَّالتلَّ
سؿقت َّبالؾغاتَّالغربقةَّالجـقبقةَّ،وحديثًاَّبصطؾحَّالؾغات َّالسامقةَّ-وترتبطَّ
بخصائص َّلغقية َّمشرتكة َّمع َّالؾعات َّالسامقة َّإُخرىَّ ،وتؼرتب َّالسؼطريةَّ
والؿفرية َّوالشحر ّية َّمـ َّالؾغة َّالسامقة َّإمَّ ،وٓ َّترتبط َّالؿحؽقة َّالسؼطريةَّ
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بعًلقةَّمعَّأيَّمـَّلغاتَّالساحؾَّإفريؼلَّ،ومـفاَّالسقاحؾقةَّوالصقمالقةََّّٓ،
مـَّقريبَّوَّٓمـَّبعقدََّّ-
َّ -2تعترب َّالسؼطرية َّوالؿفرية َّوالشحر ّية َّلغات َّذات َّأصؾ َّمشرتكَّ،
ولؽـَّفرضتَّطؾقفاَّالعزلةَّحتكَّيخقؾَّلؾسامعَّأهناَّلغاتَّمـػصؾةَّ،وهلَّتعدَّ
امتداد ًا َّمشرتكا َّكعًلقة َّالعربقة َّالؼديؿة َّ(السبئقة َّوالؿعقـقة َّوالؼتباكقةَّ
والحضرمقةَّوالفرمقةَّ،والسؼطريةَّوالؿفريةَّوالشحر ّية)ََّّ-
َّ-2تؿتؾؽَّالؿحؽقةَّالسؼطريةَّثؿاكقةَّوطشريـَّصقتًاَّصامتًاَّمستعؿًلًَّ
حتك َّيقمـا َّهذاَّ ،وتشرتك َّيف َّأغؾبفا َّمع َّلغة َّالـؼقش َّالعربقة َّالؼديؿةَّ،
والؿفرية َّوالشحر ّية َّوالؾغة َّالعربقة َّالػصحكَّ -وتتؿقز َّبثًلثة َّأصقات َّيـطؼَّ
هبا َّمـ َّجاكب َّالػؿ َّهل(َّ :الشقـ َّالجاكبقةَّ -الضادَّ -الًلم)َّ ،وباحتػاضفاَّ
بلصقاتَّأرجعفاَّطؾؿاءَّالؾغات َّالسامقةَّإلكَّالسامقةَّإمَّ،كلصقاتَّالحؾؼَّ
والسقـَّالثالثةَّ-وتتؿقزَّالسؼطرية َّباستعؿالَّصقتَّالباءَّيفَّبعضَّالؿقاضعَّ
بد ً
ٓ َّمـ َّالػاء َّيف َّالعربقةَّ ،وهق َّاستعؿال َّمقجقد َّيف َّالػقـقؼقة َّوالعربيةَّ
وأرامقةَّ ،وتحقل َّيف َّالعربقة َّالػصحك َّإلك َّصقت َّ(الػاء)َّ -كؿا َّأنََّّ
إصقات َّ(ثَّ ،ذَّ ،ظ) َّاختػت َّمـفاَّ ،واستعؿؾت َّمؽاهنا َّإصقاتَّ
(ت،د،ط) َّمثؾ َّأرامقة َّوالسرياكقةَّ -وهل َّتستعؿؾ َّيف َّالغالب َّصقتَّ
382

حقي"
رفـلَّوالـ َّّ
الـؿحؽقـةَّالسؼطـريةَّ"دراس ٌةَّيفَّكظامفاَّالصقيتَّّوالص ّ

(الخاء)َّمؽانَّ(الحاء)َّ ،و(العقـ)َّمؽان َّ(الغقـ)َّيفَّكثقرَّمـَّإلػاظَّ-ويفَّ
ألػاظ َّمحددة َّتستعؿؾ َّ(الخاء) َّو(الغقـ) َّيف َّالؿـطؼة َّالغربقةَّ ،وتستعؿؾَّ
(الحاء) َّو(العقـ) َّيف َّإلػاظ َّكػسفاَّ -وضاهرة َّاستعؿال َّ(الحاء) َّمؽانَّ
(الخاء)َّ ،والعقـ َّمؽان َّ(الغقـ)َّ ،طرفت َّيف َّالعربقة َّالػصحك َّوالعربيةَّ
وأرامقة َّوالسرياكقة َّوغقرهاَّ -وتستعؿؾ َّالسؼطرية َّصقت َّ(الراء) َّمؽانَّ
(الـقن)َّيفَّلػظتلَّ( َب ْر)َّبؿعـكَّ(بِ ْـ)َّ ،و(تروهََّّ)trohو(تِ ِريفََّّ )trehبؿعـكَّ
(اثـان)َّو(اثـتان)َّمثؾَّأرامقةَّوالسرياكقةََّّ-
َّ-9تؿتؾؽَّالسؼطريةَّ حركاتَّصقيؾةَّوقصقرةَّ،وحركاتَّإمالةَّقصقرةَّ،
وصقيؾة َّأيضًاَّ ،وحركات َّتتقسط َّبقـ َّالطقيؾة َّوالؼصقرةَّ ،إذا َّ ُمدّ ت َّأوَّ
قصرت َّختؾ َّالؿعـكَّ -ويغؾب َّطؾقفا َّاستعؿال َّحركات َّاإلمالة َّالطقيؾةَّ
والؼصقرةَّ ،والحركاتَّالتلَّتتقسطَّبقـَّالطقيؾةَّوالؼصقرةَّيفَّأبـقةَّإسؿاءَّ
وإفعالَّوإدواتَّوالحروفََّّ-
َّ ,9يبـك َّآسؿ َّيف َّمحؽقة َّجزيرة َّسؼطرىَّ ،كإسؿاء َّيف َّالؾغاتَّ
السامقة َّطامةَّ ،والعربقة َّبشؽؾ َّخاصَّ ،مـ َّأصقل َّثـائقة َّوثًلثقة َّورباطقةَّ،
ويشقع َّفقفا َّاستعؿال َّإسؿاء َّذات َّإصؾ َّالثًلثلَّ ،وتشرتك َّمع َّغقرها َّيفَّ
تذكقر َّآسؿ َّوتلكقثفَّ ،ويف َّاستعؿالف َّمػردا َّومثـك َّوجؿعاَّ ،وهل َّتتؿقز َّيفَّ
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استعؿالفاَّصقغَّإسؿاءَّمعَّحركاتَّاإلمالةَّالؼصقرةَّوالطقيؾةَّ،والحركاتَّ
التل َّتتقسط َّبقـ َّالؼصقرة َّوالطقيؾةَّ -ويف َّاستعؿال َّأسؿاء َّاإلشارة َّ(َّ)deh
بعده َّ(َّ )daقبؾ َّالػعؾ َّالؿاضل َّلؾدٓلة َّطؾك َّاسؿ َّالػاطؾَّ ،وبصقاغة َّاسؿَّ
الػاطؾ َّطؾك َّإوزان َّ(َّ )faʿyalو(َّ )faʿyahalإلك َّجاكب َّصقغ َّأخرىَّ
تشرتكَّهباَّمعَّالعربقةَّالػصحكَّولغاتَّسامقةَّأخرىََّّ-
َّ ,1تستعؿؾَّالسؼطرية َّالفاءَّوالـقن ََّّيفَّبـقةَّأسؿاءَّكثقرةَّأوَّيفَّلقاحؼَّ
معقـةَّتليتَّيفَّآخرهاَّكحقَّ)ṣaṭhon(َّ:أيَّ(سؾطان)َّأوَّ(حاكؿ)َّ،و(َّ)qoṣho
َّ(صبِر)َّ ،و(َّ )fodhonأي َّ(الجبؾ)َّ،
أي َّ(كبات)َّ ،و(َّ )ṣobhorأي َ
و(َّ )ʿalmehiأي ِ
َّ(طؾؿفل) َّكسبة َّإلك َّقبقؾة َّ(طقلؿ ََّّ ،)olamʿولبفقنَّ
(َّ)lobhonأيَّ(أبقض)َّ-
َّ -1تتػؼ َّالؿحؽقة َّالسؼطرية َّمع َّالؾغات َّالسامقة َّطامة َّيف َّاستعؿالَّ
الضؿائر َّالؿـػصؾة َّوالؿتصؾةَّ ،مذكرة َّوممكثةَّ ،لؾؿتؽؾؿ َّوالؿخاصبَّ
والغائبَّ ،والؿػردَّوالؿثـكَّوالجؿعَّ،ويفَّمحؾَّرفعَّوكصبَّوجرَّ،وتتؿقزَّ
باستخدم َّضؿائر َّبدون َّٓحؼة َّيف َّآخرهاَّ ،وبًلحؼة َّيف َّآخرهاَّ ،وباستعؿالَّ
الضؿقر َّالؿـػصؾ َّلؾؿتؽؾؿ َّالؿػرد َّ(َّ )hohبؿعـك َّ(أكا)َّ -وتشرتك َّيفَّ
استعؿالَّالضؿقرَّالؿتصؾَّ(الؽاف)َّمعَّلغاتَّالقؿـَّقديؿًاَّوحديثًاَّ،ومـفاَّ
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الؿفرية َّوالشحر ّيةَّ ،ومع َّإكادية َّوالحبشقةَّ ،وتشرتك َّأيضا َّيف َّاستعؿالَّ
الضؿقر َّكػسف َّ(الؽاف) َّيف َّمحؾ َّكصب َّوجرمع َّالعربقة َّالػصحك َّولغاتَّ
سامقة َّأخرىَّ -وتشرتك َّيف َّاستعؿال َّصقت َّ(السقـ) َّبد ً
ٓ َّمـ َّ(الفاء) َّيفَّ
ضؿقر َّالغائبَّ ،مع َّلغة َّالـؼقش َّ(الؿعقـقة َّوالؼتباكقة َّوالحضرمقة)َّ ،ويفَّ
(الشقـ)َّيفَّإكاديةَّ-ومعَّالؿفرية َّوالشحر ّية َّيفَّاستعؿالَّ(السقـ)َّبد ً
ٓ َّمـَّ
(الفاء) َّيف َّضؿقر َّالغائب َّالؿمكث َّفؼطَّ -كؿا َّأن َّضؿائر َّالغقبة َّتتداخؾ َّمعَّ
أسؿاء َّاإلشارة َّيف َّآستعؿالَّ ،مثؾ َّلغة َّالـؼقش َّالعربقة َّالجـقبقة َّالؼديؿةَّ
والعربية َّوالسرياكقةَّ -وتشرتك َّالؿحؽقة َّالسؼطرية َّيف َّاستعؿال َّصقتَّ
(الشقـ)َّلؾدٓلةَّطؾكَّضؿقرَّالؿخاصبةَّالؿمكثةَّ(الؽاف)َّ،معَّلفجاتَّسؽانَّ
الؿرتػعاتَّالشؿالقةَّيفَّالقؿـَّ،ومعَّلفجاتَّطربقة َّقديؿةَّ،ولفجاتَّسؽانَّ
بؾدان َّالخؾقج َّالعربل َّالققمَّ ،وهذه َّضاهرة َّتعرف َّيف َّالؽتب َّالعربقةَّ
بالؽشؽشةَّ-
َّ -5تستعؿؾ َّالسؼطرية َّالػعؾ َّماضقًا َّومضارطًا َّودا ً
ٓ َّطؾك َّآستؼبالَّ
وأمر ًاَّ-والػعؾَّالؿاضلَّفقفاَّيدلَّطؾكَّحدثَّمضكَّواكتفك ِ
َّ(أمشـََّّ)ʾemšen
أي َّ(إمس)َّ -والؿضارع َّيدل َّطؾك َّاستؿرار َّالذي َّلؿ َّيـؼطع َّبعد َّ(كاطفَّ
َّ)nɘʿahأيَّ(أن)َّ،والؿستؼبؾَّلؿاَّلؿَّيحدثَّبعدَّ(ققريريََّّ)qirīriأوَّ(طادَّ
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َّ)ʿɘdأيَّ(سقف)َّ-ويتطابؼَّالػعؾَّيفَّالسؼطريةَّمعَّفاطؾفَّيفَّالتذكقرَّوالتلكقثَّ،
ويفَّاإلفرادَّوالتثـقةَّوالجؿعَّ-ويصاغَّالػعؾَّالؿضارعَّمـَّالػعؾَّالؿاضلَّبزيادةَّ
أحدَّأحرفَّالؿضارطةَّ(أَّ،نَّ،يَّ،ت)َّ،الدالةَّطؾكَّالػاطؾَّ-كؿاَّأنَّ َّالػعؾَّيفَّ
السؼطرية َّيؽقن َّٓزمًا َّومتعديًاَّ ،ويصاغ َّفعؾ َّإمرفقفا َّبحذف َّحرفَّ
ٓ َّطـفَّ ،أو َّبحذف َّحرف َّالؿضارطةَّ
الؿضارطة َّواستعؿال َّصقت َّ(التاء) َّبد ًَّ
ٓ َّطـفَّ -وتتؿقز َّالؿحؽقة َّالسؼطرية َّباستعؿالَّ
بدون َّاستعؿال َّأي َّصقت َّبد ًَّ
حركات َّاإلمالة َّالؼصقرة َّوالطقيؾةَّ ،والحركات َّالتل َّتتقسط َّبقـ َّالطقيؾةَّ
والؼصقرةَّيفَّصقاغةَّإفعالَّيفَّحآهتاَّالؿختؾػةَّ،كحق(َّ:ر ُكبََّّ)rokobأيَّ
ُ
ِ
و(ص ُققم ََّّ )ṣoyomبؿعـكَّ
ب)ُ َّ ،
و(ط ُؿقر ََّّ )ʿomorبؿعـك َّ(قال)ُ َّ ،
(رك َ
َ
(صام)َّ،و(ۺَُّومََّّ)ṧowmبؿعـكَّ(باع)ِ َّ،
و(إصبحََّّ)ʾeṣbɘḥبؿعـكَّ( َأ ْص َبح)َّ،
و( َُّأصاهرََّّ)oṭoharبؿعـكَّ(أذهب)َّ،و(يراحضََّّ)yerɘḥaḍبؿعـكَّ(يغسؾ)َّ-
وتتؿقز َّكذلؽ َّبصقاغة َّالػعؾ َّالؿضارع َّالؿبـل َّلؾؿجفقل َّبضؿ َّحرفَّ
قهرَّ
الؿضارطة َّوتشؽقؾ َّالحرف َّإخقر َّمـف َّبضؿة َّمؿالةَّ ،كحقُ (َّ :ي ُط ُ
غس ُؾ)َّ -كؿاَّ
َّ)yuṭuhorبؿعـكَّ( ُي ُ
ذهب)َّ ،و( َُّيراحضََّّ)yuruḥoḍبؿعـكَّ( ُي َ
تتؿقزَّأيضًاَّبزيادةَّالفاءَّيفَّآخرَّالػعؾَّالؿاضلَّبد ً
ٓ َّطـَّ(تاءَّالتلكقث)َّ،كحقَّ:
و(رحاضف ََّّ )rɘḥɘḍohبؿعـكَّ
َّ(ذهبت)َّ ،
(صفاره ََّّ )ṭehɘrehبؿعـك
ُ
ْ
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(جاءت)َّ ،و(ش ُؼ ُحف ََّّ)šoqoḥoh
و(جدُ ُحف ََّّ )godoḥohبؿعـك َّ
ْ
ْ
(غسؾت)ُ َّ ،
َّ(خرجت)َّ-
بؿعـك
ْ
َّ -70تستعؿؾ َّالؿحؽقة َّالسؼطرية َّمثؾ َّالؾغات َّالسامقة َّأدواتَّ
لؾتعريػ َّوأخرى َّلؾـػل َّولًلستػفام َّولؾـداء َّولؾشرطَّ ،وفقفا َّحروفَّ
لؾعطػ َّولؾجرَّ -وتتػؼ َّيف َّقسؿ َّمـفا َّمع َّلغة َّالـؼقش َّالعربقة َّالجـقبقةَّ
الؼديؿةَّ ،ومـفا َّالؿفرية َّوالشحر ّية َّومع َّالعربقة َّالػصحك َّولغات َّسامقةَّ
أخرىَّ،وتختصَّبؼسؿَّمـفاَّمـَّدونَّغقرهاََّّ-
َّ -77يتللػَّالرتكقبَّيفَّالسؼطرية َّمـَّجؿؾَّبسقطةَّوقصقرةَّتتؽقنَّمـَّ
الؿسـدَّوالؿسـدَّإلقف َّومـَّمؽؿًلت َّيف َّأحقانَّكثقرةَّ ،والجؿؾ َّيف َّالؿحؽقةَّ
السؼطريةَّ :اسؿقةَّ ،وفعؾقةَّ ،وشبف َّجؿؾةَّ -وترتبط َّببعضفا َّبحروف َّالعطػَّ
وروابط َّأخرىَّ ،ويتطابؼ َّفقفا َّركـا َّالجؿؾة َّمـ َّحقث َّالتذكقر َّوالتلكقثَّ،
واإلفرادَّوالتثـقةَّوالجؿعَّ-وٓ َّتؿتؾؽَّالسؼطرية َّضقابطَّمعقـةَّتحددَّمققعَّ
الػاطؾَّأوَّالؿػاطقؾَّأوَّشبفَّالجؿؾةَّ ،لذلؽَّيشقعَّيفَّالجؿؾةَّآسؿقةَّوالػعؾقةَّ
التؼديؿَّوالتلخقرَّ-
يقصلَّالباحثَّبضرورةَّإكشاءَّمركزَّبحثلَّيتبعَّممسسةَّجامعقةَّ،
ّ َّ
َّ-74
يؽقنَّمركزهَّيفَّ(محافظةَّالؿفرة)َّ،وفرطفَّيفَّجزيرةَّسؼطرىَّ،يتقلكَّإجراءَّ
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الدراسات َّوالبحقث َّيف َّالرتاث َّالشعبل َّالؿتقارث َّيف َّمحافظتل َّالؿفرةَّ
وسؼطرىَّومـطؼ ِ
ةَّالشحرَّالشحر ّيةَّ،ويفَّمحؽقاهتاَّ،كظر ًإَّهؿقةَّهذاَّالرتاثَّ
بالـسبة َّلؾرتاث َّالقؿـل َّوالعربل َّخاصةَّ ،والرتاث َّاإلكساين َّطامةَّ ،وكظر ًاَّ
ٕهؿقةَّالؿحؽقاتَّالثًلثَّبالـسبةَّلؾرتاثَّالؾغقيَّالعربلَّالجـقبلَّوالعربلَّ
الشؿالل َّخاصةَّ ،ولؾرتاث َّالؾغقي َّلؾغات َّالسامقة َّطامةَّ ،والحػاظ َّطؾكَّ
مؽقكاتَّهذهَّالؿحؽقاتَّمـَّآكدثارَّ-
َّ -72يقصل َّبندخال َّالؿحؽقات َّالثًلث َّيف َّالؿؼرارات َّالدراسقةَّ،
وإيجادَّمؼعدَّلفاَّيفَّجامعاتـاَّالقؿـقَّةَّ-
َّ
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املطادع العطبَّٗٔ ٛاألدٍبَّٗٛ
أ .املطادع العطبَّٗ:ٛ
 -7إبراهقؿ َّأكقسَّ :يف َّالؾفجات َّالعربقةَّ ،إكجؾق َّالؿصريةَّ ،الؼاهرةَّ،
7512م-
 -4أحؿد َّارحقؿ َّهبقَّ :الؿدخؾ َّإلك َّالؾغة َّالسرياكقة َّوآداهباَّ ،مديريةَّ
الؽتبَّوالؿطبقطاتَّالجامعقةَّ،جامعةَّحؾب7519َّ،م-
 -2أحؿدَّحامدةَّ :مدخؾَّإلكَّالؾغة َّالؽـعاكقةَّالػقـقؼقةَّ،مـشقراتَّجامعةَّ
دمشؼ7559-7552َّ،مَّ-
 -2أحؿدَّحسقـَّشرفَّالديـَّ:القؿـَّطربَّالتاريخَّ(مـَّالؼرنَّالرابعَّطشرَّ
قبؾَّالؿقًلدَّإلكَّالؼرنَّالعشريـ)َّ،مطابعَّالباديةَّ،الرياضَّ،طَّ،2سـةَّ
7510مَّ-
 -9أحؿدَّشققلَّبدويَّالـجارَّ :التلكقثَّوالتذكقرَّيفَّالؾغات َّالسامقةَّمعَّ
طـايةَّخاصةَّبالعربيةَّ،رسالةَّماجستقر7512َّ،مَّ-
 -9أحؿدَّطؾؿَّالديـَّالجـديَّ:الؾفجاتَّالعربقةَّيفَّالرتاثَّ،الدارَّالعربقةَّ
لؾؽتابَّ،تقكس7512َّ،مََّّ-
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 -1أحؿد َّمختار َّطؿرَّ :دراسة َّالصقت َّالؾغقيَّ ،إكجؾق َّالؿصريةَّ،
الؼاهرة7559َّ،مَّ-
 -1أحؿدَّالحؿًلويَّ:شذاَّالعرفَّيفَّفـَّالصرفَّ،بدونَّتاريخَّ-
 -5أسؿفانَّسعقدَّالجروَّ:مقجزَّالتاريخَّالسقاسلَّلجـقبَّشبفَّالجزيرةَّ
العربقةَّ ،ممسسة َّحؿادة َّلؾخدمات َّوالدراسات َّالجامعقةَّ،
اربدَّ-إردن7559َّ-مَّ-
 -70الػردَّبقستقنَّ،جاكَّريؽؿاكزَّ،محؿقدَّالغقلَّ َّ،والرتَّمقلرَّ :الؿعجؿَّ
السبئلَّ،مـشقراتَّجامعةَّصـعاء7514َّ،مَّ-
 -77الػردَّبقستقنَّ :ققاطدَّالـؼقشَّالعربقة َّالجـقبقةَّ،ترجؿةَّ:رفعتَّهزيؿَّ،
اربدَّ-إردن7559َّ،مَّ-
 -74بديع َّإمقؾ َّيعؼقبَّ :مقسقطة َّالحروف َّيف َّالؾغة َّالعربقةَّ ،دارَّ
الجقؾَّ-بقروتَّ-
 -72برجشرتاسرَّ :التطقر َّالـحقي َّلؾغة َّالعربقةَّ ،ترجؿة َّرمضانَّ
طبدالتقابَّ،مؽتبةَّالخاكجلَّ،الؼاهرة7545َّ،مَّ-
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 -72جرجلَّزيدانَّ:الػؾسػةَّالؾغقيةَّ،دارَّالجقؾَّلبـانَّ،ط7514َّ،7مَّ-
 -79جقكستقنَّ :دراسات َّيف َّلفجات َّشرقل َّالجزيرة َّالعربقةَّ ،ترجؿةَّ:
الدكتقرَّأحؿدَّمحؿد َّالضبقبَّ،الدارَّالعربقة َّلؾؿقسقطاتَّ ،طؿانَّ،
ط7512َّ،4مَّ-
 -79حازم َّطؾل َّكؿال َّالديـ َّمحؿدَّ :بـاء َّالجؿؾة َّيف َّلفجة َّبرديسَّ
الؿعاصرةَّ،ماجستقرَّ،طقـَّشؿسَّالؼاهرة7515َّ،مَّ-
َّحسانَّ :يف َّالؾساكقات َّالعربقة َّالؿعاصرةَّ ،مؽتبةَّ
 -71خالد َّإسؿاطقؾ ّ
أدابَّ،الؼاهرة4001َّ،م-
 -71خالدَّحسـَّأبقَّغالقةَّ :إصقاتَّوإبـقةَّيفَّلفجةَّالعبابدةَّبؿحافظةَّ
البحر َّإحؿرَّ ،دراسة َّيف َّضقء َّالؿـفج َّالقصػلَّ ،ماجستقرَّ ،دارَّ
العؾقمَّ،جامعةَّالؼاهرة7559َّ،مَّ-
 -75رمزيَّبعؾبؽلَّ :الؽتابةَّالعربقة َّوالسامقةَّ(دراساتَّيفَّتاريخَّالؽتابةَّ
وأصقلفا َّطـد َّالسامققـ)َّ ،طَّ ،7دار َّالعؾؿ َّلؾؿًليقـَّ ،بقروتَّ،
7517مَّ-
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 -40رمضانَّطبدَّالتقابَّ:
 -47يف َّققاطد َّالسامقاتَّ ،العربية َّوالسرياكقة َّوالحبشقة َّمع َّالـصقصَّ
والؿؼاركاتَّ،مؽتبةَّالخاكجلَّ،الؼاهرةَّ،ط7512َّ،2مَّ-
 -44فصقلَّيفَّفؼفَّالعربقةَّ،مؽتبةَّالخاكجلَّ،الؼاهرة7511َّ،مَّ-
 -42الؿدخؾ َّإلك َّطؾؿ َّالؾغة َّومـاهج َّالبحث َّالؾغقيَّ ،مؽتبة َّالخاكجلَّ،
الؼاهرةََّّ7559م-
 -42التطقر َّالؾغقي َّمظاهره َّوطؾؾف َّوققاكقـفَّ ،مؽتبة َّالخاكجلَّ ،الؼاهرةَّ،
ط7551َّ،2مَّ-
 -49سباتقـق َّمقسؽايتَّ ،اكطقن َّشبقتالرَّ ،ادفار َّأولـدورفَّ ،فؾرام َّفقنَّ
زودنَّ :مدخؾ َّإلك َّكحق َّالؾغات َّالسامقة َّالؿؼارنَّ ،ترجؿةَّ :مفديَّ
الؿخزوملَّوطبدالجبارالؿطؾبلَّ-طالؿَّالؽتبَّ،بقروت7552َّ،مَّ-
 -49صًلحَّالديـَّصالحَّحسـقـَّ:
 -41ضاهرة َّالتعريػ َّوالتـؽقر َّيف َّالؾغات َّالسامقةَّ ،رسالة َّماجستقرَّ -دارَّ
العؾقمَّ،جامعةَّالؼاهرة7517َّ،مَّ-
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 -41أسالقب َّآستػفام َّيف َّالعربقة َّوالعربيةَّ ،رسالة َّدكتقراةَّ ،دار َّالعؾقمَّ
جامعةَّالؼاهرة7510َّ،مَّ-
 -45كارلَّبروكؾؿانَّ :فؼفَّالؾغات َّالسامقةَّ،ترجؿةَّ :رمضانَّطبد َّالتقابَّ،
جامعةَّالرياضَّ،الرياض7511َّ،م-
 -20كؿال َّبشرَّ :طؾؿ َّالؾغة َّالعامَّ :إصقاتَّ ،دار َّالؿعارفَّ ،الؼاهرةَّ،
7510مَّ-
 -27طاد َّمحاد َّمسعقد َّمريخَّ :العربقة َّالؼديؿة َّوطًلقتفا َّولفجاهتاَّ،
الؿجؿعَّالثؼايفَّ،أبقضبل4000َّ،مَّ-
 -24طبَّاس َّطؾل َّالسقسقةَّ :دراسات َّيف َّالؿحؽقة َّالقؿـقةَّ ،طَّ ،4مركزَّ
طباديَّلؾدراساتَّوالـشرَّ،صـعاء4001َّ،مَّ-
َّالزجاجلَّ:حروفَّالؿعاينَّ،تحؼقؼَّ:دَّ-طؾلَّ
ّ َّ
 -22طبدالرَّحؿـَّبـَّاسحاق
تقفقؼَّالحؿدَّ،ممسسةَّالرسالةَّ،ط7512َّ،7مَّ-
َّجـلَّ،أبقَّالػتح؛َّالؿعروفَّبابـَّجـِّل:
 -22طثؿانَّبـ ّ َّ
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 -29سر َّصـاطة َّاإلطرابَّ ،تحؼقؼَّ :طبد َّالسًلم َّهـداويَّ ،دار َّالؼؾؿَّ
دمشؼ7519َّ،م-
 -29الؾؿعَّيفَّالعربقةَّ،تحؼقؼَّ :سؿقحَّأبقَّمغؾلَّ،دارَّمجدٓويَّ،طؿانَّ،
7511مَّ-
الؿالؽلَّ:الؽافقةَّ
ّ َّ
َّالـحقيَّ
ّ َّ
 -21طثؿانَّبـَّطؿرو؛َّالؿعروفَّبابـَّالحاجب
يفَّالـحقَّ،شرحَّالشقخَّرضلَّالديـَّمحؿد َّبـَّالحسـَّاإلسرتاباديَّ
الـحقيَّ ،تحؼقؼَّ :طبدالعال َّسالؿ َّمؽرمَّ ،طالؿ َّالؽتابَّ ،الؼاهرةَّ،
4000مَّ-
 -21طبد َّاإللفَّطبد َّالرزاقَّجقبحَّ :إحرفَّالسبعةَّيفَّالؼراءاتَّالؼرآكقةَّ
وطًلقتفا َّبالؾفجاتَّ ،رسالة َّماجستقرَّ ،جامعة َّالجزيرةَّ ،السقدانَّ،
4000مَّ-
سعقدَّالؼدسلَّ:لفجةَّالؿخًلفَّ،رسالةَّدكتقراهَّ،دارَّ
ّ َّ
 -25طبدَّاهللَّمحؿدَّ
العؾقمَّ،جامعةَّالؼاهرة4007َّ،مَّ-
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 -20طبد َّالقهاب َّراوح َّ :الصقت َّوالدٓلة َّيف َّالؾفجاتَّالقؿـقة َّالؼديؿةَّ
والؿعاصرة َّوأصقلفا َّيف َّالؾغات َّالسامقةَّ ،رسالة َّماجستقرَّ ،طقـَّ
شؿسَّ،الؼاهرة7514َّ،مَّ-
 -27طبدهَّالراجحلَّ:التطبقؼَّالـحقيَّ،دارَّالـفضةَّالعربقةَّ،بقروتَّ،سـةَّ
7519مَّ-
 -24طؾلَّبـَّحسقـَّآلَّحػقظَّ :مـَّلفجاتَّمفرةَّوآداهباَّ ،مطابعَّالـفضةَّ،
مسؼطَّ،بدونَّتاريخَّ-
 -22طؾل َّطبد َّالقاحد َّوافـلَّ :طؾؿ َّالؾغةَّ ،مؽتبة َّدار َّالـفضة َّمصرَّ،
الؼاهرة7594َّ،مَّ-
 -22طؿروَّبـَّطثؿانَّبـَّقـرب؛ َّالؿعروفَّبسقبقيفَّ :الؽتابَّ،تحؼقؼَّ :طبدَّ
السًلمَّمحؿدَّهارون7512َّ،مَّ،جَّ-2-7
َّالجر َّيف َّالعربقة َّدراسة َّلغقيَّة َّيفَّ
َّّ
 -29طؿر َّصابر َّطبد َّالجؾقؾَّ :حروف
ضقءَّالؾغاتَّالسامقَّةَّالؿؼارنَّ،جامعةَّالؼاهرةَّ،دارَّالثؼافةَّالعربقةََّّ-
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 -29ﭬولػدتقريش َّفقشر َّومجؿقطة َّمـ َّالؿستشرققـ َّالؿعاصريـَّ،
دراساتَّيفَّالعربقةَّ،ترجؿةَّ :سعقدَّبحقريَّ،مؽتبةَّأدابَّ،الؼاهرةَّ،
4009مََّّ-
 -21ففؿلَّحسـَّأحؿدَّيقسػَّ :التعريػَّوالتـؽقرَّيفَّالعربقة َّالجـقبقةَّ،
رسالةَّدكتقراةَّ،دارَّالعؾقمَّ،جامعةَّالؼاهرة4005َّ،مَّ-
 -21ماريق َّبايَّ :أسس َّطؾؿ َّالؾغةَّ -ترجؿةَّ :أحؿد َّمختارَّ ،طالؿ َّالؽتبَّ
الؼاهرة7512َّ،مَّ-
 -25محؿد َّبـ َّمؽرم َّبـ َّطؾل َّبـ َّأحؿد َّإكصاريَّ ،اإلفريؼل َّالؿصريَّ
الرويػعل َّ(جؿال َّالديـَّ ،أبق َّالػضؾ َّابـ َّمـظقر)َّ :لسان َّالعربَّ،
تحؼقؼَّ:طبدَّاهللَّطؾلَّالؽبقرَّومحؿدَّأحؿدَّحسبَّاهللَّ،هاشؿَّمحؿدَّ
الشاذللَّ،دارَّالؿعارفَّ،الؼاهرة7517,7515َّ،مَّ-
 -90محؿد َّصالح َّتقفقؼَّ :إسؿاء َّالؿقصقلة َّبقـ َّالعربقة َّوالؾغاتَّ
السامقةَّدراسةَّمؼاركةَّ،رسالةَّماجستقرَّ،دارَّالعؾقمَّجامعةَّالؼاهرةَّ،
7519مَّ-
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 -97محؿد َّطبد َّالؼادر َّبافؼقفَّ ،وآخرونَّ :مختارات َّمـ َّالـؼقش َّالقؿـقةَّ
الؼديؿةَّ-
 -94محؿد َّطبد َّاهللَّجربَّ :الضؿائرَّيفَّالؾغة َّالعربقةَّ،دارَّالؿعارفَّ،جامعةَّ
آسؽـدرية7510َّ،مَّ-
 -92محؿد َّططقةَّإبراشلَّ:أدابَّالسامقةَّ،دارَّإحقاءَّالؽتبَّالعربقةَّ،
الطبعةَّإولك7529َّ،مَّ-
 -92محؿقد َّالسعرانَّ :طؾؿ َّالؾغة َّمؼدمة َّلؾؼارئ َّالعربلَّ ،دارَّ
الػؽرالعربلَّ،الؼاهرة7555َّ،مَّ-
 -99محؿقدَّطؽاشةَّ :طؾؿَّالؾغة َّمدخؾَّكظريَّيفَّالؾغة َّالعربقةَّ،الؼاهرةَّ،
دارَّالـشرَّلؾجامعاتَّ-
 -99مراد َّكامؾَّ :الؾفجات َّالعربقة َّالحديثة َّيف َّالقؿـَّ ،معفد َّالبحقثَّ
والدراساتَّالعربقةَّ،الؼاهرة7591َّ،مَّ-
 -91مصطػك َّالغًليقـلَّ :جامع َّالدروس َّالعربقةَّ ،دار َّإحقاء َّالرتاثَّ
العربلَّ،بقروتَّ-لبـان7522َّ،مَّ-
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 -91لقيس َّكقستاَّ :قامقس َّسرياينَّ .طربلَّ ،مؽتبة َّالدراسات َّالشرققةَّ،
بقروت7519َّ،م-
 -95يقسػ َّمحؿد َّطبد َّاهللَّ :سؼطرىَّ ،الؿقسقطة َّالقؿـقةَّ ،ممسسةَّ
العػقػَّالثؼافقةَّ،صـعاء4002َّ،مَّ-

ب  .السَّٔضٖـــَّـــــات
 -7إبراهقؿَّمحؿدَّالصؾقي:
 -4مساكد َّحؿقر َّيف َّمصادر َّالرتاث َّالعربلَّ ،مجؾة َّاإلكؾقؾَّ ،العددانَّ
َّ،47-40السـةَّالثامـةَّ،صـعاء7550َّ،مََّّ-
 -2ألػاظَّيؿاكقةَّخاصةَّ-دراسةَّلغقيةَّمؼاركةَّ،مجؾةَّكؾقةَّأدابَّجامعةَّ
صـعاءَّ-العددَّ7550َّ،74مَّ-
 -2ضؿقر َّالؿتؽؾؿ َّوالؿخاصبَّ ،مجؾةَّالتاريخ َّوأثارَّ ،العدادن ََّّ،2-4
7552,7552م-
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 -9ضقاهر َّلغقية َّيف َّلفجات َّالقؿـ َّالؼديؿَّ ،دراسة َّمـ َّخًلل َّالـؼقشَّ
والؿصادر َّالعربقةَّ ،مجؾة َّكؾقة َّأداب َّبجامعة َّصـعاءَّ ،العدد ََّّ،2
7552مََّّ-
 -9فقزيَّأحؿدَّالشايبَّ:ضؿائرَّالغقبةَّأصقلفاَّوتطقرهاَّ،حقلقاتَّكؾقةَّ
أدابَّ،الؽقيتَّ-
 -1أمؾ َّطبدالؿعز َّالحؿقريَّ :جزيرة َّسؼطرى َّطرب َّالتاريخَّ ،مجؾةَّ
اإلكؾقؾَّ،العددَّ(7224َّ،)41هـَّ-
 -1أكطقن َّلقكقتَّ :الؾغة َّالسؼطرية َّالؿاضل َّالحاضر َّالؿستؼبؾَّ ،الـدوةَّ
الدولقة َّإولك َّحقل َّجزيرة َّسؼطرى َّالحاضر َّوالؿستؼبؾَّ ،طدنَّ
َّ 41,42مارس َّ7559مَّ -دراسات َّوبحقث َّاجتؿاطقة َّواقتصاديةَّ
واجتؿاطقةَّواكساكقةَّ-
 -5سعادَّمحجقبَّ :الخصائصَّالؾغقيةَّوإدبقةَّلألمثالَّالقؿـقةَّ،مجؾةَّ
القؿـَّالعددَّ4007َّ،72مَّ-

411

حقي"
رفـلَّوالـ َّّ
الـؿحؽقـةَّالسؼطـريةَّ"دراس ٌةَّيفَّكظامفاَّالصقيتَّّوالص ّ

 -70سعقد َّطبد َّاهلل َّباطـؼقدَّ :تسؿقة َّجزيرة َّسؼطرى َّيف َّالؿراجع َّالعربقةَّ
وإجـبقةَّ ،الـدوة َّالدولقة َّإولك َّحقل َّجزيرة َّسؼطرى َّالحاضرَّ
والؿستؼبؾَّ ،طدن ََّّ 41,42مارس َّ7559مَّ -دراسات َّوبحقثَّ
اجتؿاطقةَّواقتصاديةَّواجتؿاطقةَّوإكساكقةََّّ-
 -77طبد َّاهلل َّأحؿد َّمؽقاشَّ :ضقاهر َّصقتقة َّيف َّبعض َّالؾفجات َّالقؿـقةَّ
وكظائرهاَّيفَّالؾغاتَّالسامقةَّ،مجؾةَّالقؿـَّ،جامعةَّطدن4001َّ،مَّ-
 -74طؾلَّصالحَّالخًلقلَّ :سؼطرىَّيفَّصػحاتَّالتاريخَّ،الـدوةَّالدولقةَّ
إولك َّحقل َّجزيرة َّسؼطرى َّالحاضر َّوالؿستؼبؾَّ ،طدن ََّّ41,42
مارسَّ7559مَّ -دراساتَّوبحقثَّاجتؿاطقة َّواقتصاديةَّواجتؿاطقةَّ
وإكساكقةََّّ-
 -72ماريَّ -كؾقدَّسقؿقنَّ -سـقؾَّ :كتائجَّدراسةَّالؾغات َّالعربقة َّالجـقبقةَّ
الحديثة َّوآفاقفاَّ ،ترجؿةَّ :مسعقد َّطؿشقشَّ ،مجؾة َّالقؿـَّ ،جامعةَّ
طدنَّ،مركزَّالبحقثَّوالدراساتَّالقؿـقةَّ،دارَّجامعةَّطدنَّلؾطباطةَّ
والـشر4000َّ،مَّ-
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بقـَّيديَّهذاَّالعؿؾََّّ2َّ----------------------------------------------------------------------
تؼديـؿَّالطبعةَّإولكََّّ1َّ---------------------------------------------------------------------
الرمقزَّالؿستخدمةََّّ72َّ---------------------------------------------------------------------
ّ
َّط ِ
ـَّإصقاتَّالصائتة14 ........................................... :
الرمقزَّالؿستخدمةَّيفَّالتعبقر َ
ّ
الؿؼدمةَّ79َّ-------------------------------------------------------------------------------َّ:
التؿفقد ََّّ20َّ--------------------------------------------------------------------------------
َّ-7تسؿقةَّالجزيرة32 ....................................................................................... :
َّ-4مققعَّالجزيرةَّ()33 ....................................................................................... :
َّ-2الحقاةَّآجتؿاطقةَّٕهؾَّالجزيرة33 ............................................................... :
َّ-2الؿحؽقاتَّالثًلثَّ(السؼطريةَّ،الؿفريةَّ،الشحرية)46 ....................................... :

الػصؾَّإولَّ:الـِّظامَّالصقيتَََّّّّ92َّ-----------------------------------------------------------
إصــقات56 ................................................................................................. :
َّ-7إصقاتَّالصامتةَّ99َّ---------------------------------- -------------------------------- َّ:
مخارجَّإصقاتَّالصامتةَّوصػاهتاَّ91َّ------------------ -------------------------------- َّ:
َّ-4إصـقاتَّالصائـتــةَّ52َّ-------------------------------- -------------------------------- َّ:
َّ-2اإلبـــدالَّ700َّ ----------- -------------------------------- -------------------------------- َّ :

أو ً
َّٓ:تبادلَّالصقائتَّ700َّ --------------------------------- -------------------------------- َّ:
ثاكقًاَّ:تبادلَّالصقامتَّ707َّ -------------------------------- -------------------------------- َّ:
ثالثًاَّ:الؼؾبَّالؿؽاينَّّ701َّ --------------------------------- -------------------------------- َّ :
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رابعًاَّ:الؿؿاثؾة ِ
َّأوَّاإلدغامَّ701َّ --------------------------- -------------------------------- َّ:
خامسًاَّ:الرتخقؿَّوالحذفَّ770َّ -------------------------- -------------------------------- َّ :
سادسًاَّ:الؿؼاصعَّ770َّ ------------------------------------- -------------------------------- َّ :

الػصؾَّالثاينَّ:آســــؿ ََّّ772َّ---------------------------------------------------------------
َّ-7تؿفقدَّطا ّم ِ
َّطـَّآسؿ116 ............................................................................. :
َّ-4أبـقةَّآسؿ131 .......................................................................................... :
إسؿاءَّالثـائقة132 ..................................................................................:
أسؿاءَّذاتَّبـقةَّثًلثقة133 ......................................................................... :
إسؿاءَّالرباطقة136 ................................................................................ :
آسؿَّيفَّحالةَّالتذكقرَّوالتلكقثَّ725َّ --------------------- -------------------------------- َّ:
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آسؿَّيفَّحالةَّالتعريػَّ791َّ ------------------------------ -------------------------------- َّ:
آسؿَّيفَّحالةَّاإلضافةَّ792َّ ------------------------------- -------------------------------- َّ:

الػصؾَّالثالثَّ:الضؿائـر ََّّ400َّ-------------------------------------------------------------
الضـؿـقــرَّ404َّ -------------- -------------------------------- -------------------------------- َّ :

أو ً
َّٓ:الضؿائرَّالؿـػصؾة203 ..................................................................... :
َّ-7الضؿائرَّالؿـػصؾةَّيف ّ
َّمحؾَّ(رفع)َّ َّ409َّ --------------- --------------------------------
َّضؿقرَّالؿتؽ ِّؾؿَّ(بًلحؼة)َّ409َّ -------------------------- -------------------------------- َّ :َّضؿقرَّالؿتؽؾؿَّلؾؿثـكَّ(بدونَّٓحؼة)َّ401َّ ----------- -------------------------------- َّ :َّضؿقرَّالؿتؽؾؿَّلؾؿثـكَّ(معَّٓحؼة)َّ401َّ -------------- -------------------------------- َّ :413
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َّضؿقرالجؿعَّلؾؿتؽؾؿقـَّ(معَّالؾقاحؼ)َّ405َّ ----------------------------------------- َّ :َّضؿقرالؿخاصبَّالؿػردَّالؿذكرَّ(بدونَّٓحؼة)َّ477َّ -------------------------------- َّ :َّضؿقرَّالؿخاصبَّالؿػردَّالؿذكرَّ(معَّٓحؼة)َّ477َّ ----------------------------------- َّ:َّضؿقرَّالؿخاصبَّلؾؿػردةَّالؿمكثةَّ(بدونَّٓحؼة)َّ472َّ ------------------------------ َّ :َّضؿقرَّالؿخاصبَّلؾؿػردةَّالؿمكثةَّ(بًلحؼة)َّ479َّ ------------------------------------ َّ :َّضؿقرَّالؿخاصبَّلؾؿثـكَّ(بدونَّٓحؼة)َّ479َّ ----------------------------------------- َّ:َّضؿقرَّالؿخاصبَّلجؿعَّالذكقرَّواإلكاثَّ(بدونَّٓحؼة)َّ471َّ ---------------------- َّ:َّضؿقرَّالؿخاصبَّلؾجؿعَّ(بًلحؼة)َّ َّ471َّ ---------------- --------------------------------َّضؿقرَّالغائبَّلؾؿػردَّالؿذكرَّ(بدونَّٓحؼة)َّ475َّ ----------------------------------- َّ :َّضؿقرَّالغائبَّلؾؿػردَّالؿذكرَّ(بًلحؼة)َّ440َّ ----------------------------------------- َّ :َّضؿقرَّالغائبَّلؾؿػردةَّالؿمكثةَّ(بدونَّٓحؼة)َّ444َّ ---------------------------------- َّ :َّضؿقرَّالغائبَّلؾؿػردةَّالؿمكثةَّ(بًلحؼة)َّ442َّ ---------------------------------------- َّ :َّضؿقرالغائبَّلؾؿثـكَّ(بدونَّٓحؼة)َّ442َّ ------------- -------------------------------- َّ :َّضؿقرَّالغائبَّلؾؿثـكَّ(بًلحؼة)َّ442َّ ------------------- -------------------------------- َّ:َّضؿقرَّالغائبَّلجؿعَّالذكقرَّ(بدونَّٓحؼة)َّ449َّ ------------------------------------ َّ :َّضؿقرَّالغائبَّلجؿعَّالذكقرَّ(بًلحؼة)َّ449َّ ------------------------------------------ َّ :َّضؿقرَّالغائبَّلجؿعَّاإلكاثَّ(بدونَّٓحؼة)َّ441َّ ------------------------------------- َّ:َّ-ضؿقرَّالغائبَّلجؿعَّاإلكاثَّ(بًلحؼة)َّ441َّ ----------- -------------------------------- َّ:

َّ-4الضؿائرَّالؿـػصؾةَّيف ِّ
َّمحؾَّكصبَّ424َّ -------------- -------------------------------- َّ :
َّ-2ضؿقرَّالػصؾَّ422َّ -------------------------------------- -------------------------------- َّ:
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ثاكقًاَّ:الضؿائرَّالـؿتصؾة234 ............................................................................. :

َّ-7الضؿائرَّالؿتصؾةَّيف ِّ
َّمحؾَّرفعَّ422َّ ------------------ -------------------------------- َّ:
َّ-4الضؿائرَّالؿتصؾةَّيف ِّ
َّمحؾَّكصبَّ421َّ ---------------- -------------------------------- :
َّ-2الضؿائرَّالؿتصؾةَّيف ِّ
َّجرَّ497َّ ------------------- -------------------------------- َّ:
َّمحؾ ّ
ثالثًاَّ:أسؿاءَّاإلشارة264 .................................................................................. :
َّأسؿاءَّإشارةَّمجردةَّمـَّالؾقاحؼَّ499َّ ----------------- -------------------------------- َّ:َّاسؿَّإشارةَّمعَّالًلَّحؼةَّ491َّ ----------------------------- -------------------------------- َّ:رابعًاَّ:إسؿاءَّالؿقصقلة233 ...........................................................................:

الػصؾَّالرابعَّ:الػعؾَّومشتؼاتف ََّّ410َّ-------------------------------------------------------
الػعؾَّومشتؼاتف232 ........................................................................................ :
َّ-7الػعؾَّالؿاضل232 .............................................................................. :

أو ً
َّٓ:الػعؾَّالؿاضلَّالؿجردَّ414َّ ------------------------ -------------------------------- َّ:
ثاكقًاَّ:الػعؾَّالؿاضلَّالؿزيدَّ419َّ ------------------------- -------------------------------- َّ:

ثالثًاَّ:الػعؾَّالؿاضل ّ
َّمعتؾَّالقسطَّوأخرَّ415َّ ---------------------------------------- َّ:
رابعًاَّ:الػعؾَّالؿاضلَّالًلزمَّوالؿتعدِّ يَّ450َّ ----------- -------------------------------- َّ:
خامسًاَّ:بـاءَّالػعؾَّالؿاضلَّلؾؿجفقلَّ451َّ ------------ -------------------------------- َّ :
سادسًاَّ:إسـادَّالػعؾَّالؿاضلَّإلكَّالضؿائرَّ200َّ --------------------------------------- َّ:
سابعًاَّ:تصريػَّالػعؾَّالؿاضلَّمعَّالعددَّ(مػردَّ-مثـكَّ-جؿع)َّ277َّ ---------------- َّ:
ثامـًاَّ:إفعالَّالـاقصةَّ272َّ ------------------------------- -------------------------------- َّ :
َّ-4الػعؾَّالؿضارع313 ............................................................................ :
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َّٓ:الػعؾَّالؿضارعَّالؿجرد313 .................................................. :
َّ-7إوزانَّالثًلثقةَّالؿجردة(َّ:حروففاَّالثًلثةَّصامتة) َّ َّ275َّ ---------------------------
َّ-4إوزانَّالثًلثقةَّالؿجردة(َّ:مؽقكةَّمـَّحرفقـَّصامتقـَّتتقسطفؿاَّ َّ247َّ -----------
حركةَّبقـَّالطقيؾةَّوالؼصقرة)َّ247َّ ----------------------- -------------------------------- َّ :
َّ-2إوزانَّالرباطقةَّالؿجردةَّ244َّ ------------------------ -------------------------------- َّ:
ثاكقًاَّ:الػعؾَّالؿضارعَّالؿزيد323 ................................................... :
َّ-إوزانَّالـؿـزيــــدةَّ242َّ --------------------------------- -------------------------------- َّ:

ّ
َّالؿعتؾَّالقسطَّوأخر326 ............................. :
ثالثًاَّ:الػعؾَّالؿضارع
رابعًاَّ:الػعؾَّالؿضارعَّالًلزمَّوالؿتعدِّ ي326 .................................... :
َّ-7الػعؾَّالؿضارعَّالًلزمَّ249َّ --------------------------- -------------------------------- َّ :
َّ-4الػعؾَّالؿضارعَّالؿتعدِّ يَّ245َّ ------------------------ -------------------------------- َّ :
خامسًاَّ:بـاءَّالػعؾَّالؿضارعَّلؾؿجفقل331 ..................................... :
سادسًاَّ:تصريػَّالػعؾَّالؿضارع335 ............................................. :
سابعًاَّ:الػعؾَّالؿضارعَّالدالَّطؾكَّآستؼبال336 ............................. :
َّ-2فعــؾَّإمـــر333 ................................................................................ :
َّ-2الـؿـصــــدر344 .................................................................................. :
َّ-9اســـؿَّالػاطــــؾ351 ............................................................................. :
َّ-9اســـؿَّالـؿـػـعــــقل355 ........................................................................ :
اســؿَّألــــةَّ299َّ ----------- -------------------------------- -------------------------------- َّ:
اسؿَّالؿؽانَّواسؿَّالزمانَّ291َّ ---------------------------- -------------------------------- َّ:
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الػصؾَّالخامسَّ:إدواتَّوالحروفََّّ294َّ-------------------------------------------------
َّ-7إدوات 364 ...............................................................................................

أو ً
َّٓ:أدواتَّالتعريػ 364 ..........................................................................
َّ-7الفاءَّوالـقنَّ292َّ --------------------------------------- -------------------------------- َّ :
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سادسًاَّ:التــشـبـقــف330 ............................................................................ :
َّ-4الـحــــروف331 ......................................................................................... :

أو ً
َّٓ:حروفَّالعطػ331 ......................................................................... :
َّالجــر336 ........................................................................... :
ثاكقًاَّ:حروف
ِّ

الػصؾَّالسادسَّ:الجؿؾــةَّومؽؿًلهتاََّّ200َّ-------------------------------------------------
أكـقاعَّالجـؿـؾ403 .......................................................................................... :
الجؿؾةَّآسؿقة405 ........................................................................................ :
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