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"The Adjective" according to Syriac Grammarians  

 
Mary Girgis Qelieny Hanna 

 

Abstract 

The research deals with the study of the “Adjective” in the 

Syriac language, and extracting the Morphological and grammatical 

functions that controls its usage, this is done through the terminology 

and definitions of the “Adjective” mentioned within the folds of 

different Syriac studies  

The first part of the research aims at handling the very limits of 

the adjective, both linguistically & idiomatically, same way Syriac 

Grammarians used to work with, and on the lead of the outcomes we 

concluded, was that the Syriac language includes two types of 

adjectives: the nominal adjective, and the verbal adjective  

The second part of the research handles the study of the 

morphological functions for the derivatives that hold the meaning of 

the adjective. This chapter has also included five sections that contain 

the study for the morphological functions for the: present participles, 

past participle, resemble adjective, hyperbolical form, comparison of 

adjective  

As for the third part – titled “Grammatical functions of the 

adjective” – its importance lies in displaying the grammatical 

functions for the verbal adjective that acts in place of the verb inside 

both the Predicative & attributive compounds, which expresses for the 

predicate, epithet, or the adverb of quality. As for the grammatical 

function of the nominal adjective, they are functions within the 

content of the phrase; as they are included either as subject, object or 

genitive  
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281

061

دَشوةٌَفوُةا

01

مَلة شُما

ايةؤوي مشوةفوةا

َزٍديق  َجبُرا َقٍديش 

قوطرجا
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َقطِرجقوطرجا

النعة

مَلة شُما

قوطرجا

جبرا سؤدا شريرادقوطإِجا قوطرجا

 
05

19مَلة شمُما 

04

مَلة شمُما 

مشموةفا 

حلف شمااسراملةاشما

سيماعل ملةامَلة شُما

مَلمة شمُما  

مَلة شُما

ملة شما
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شفيرا ايةوؤي شفير 

شفيرةا ايمةيؤ   شفيرا

مَلة شُما

ٌشوُمُؤا

 َسمكُلا  َحٍكيُمما  َكرُيما  َاٍريُكما 
 ِمشمَةمُؤُُا ٌشموُمُؤا و  

فمؤ والمموأ   أܠا

يما ةوب سوُمُقا 

يما سوسقا عميق 

يم وؤو ٌشوُرُيا وشٌووُدُعا س

)دمةَقطرج 

شٌووُدُعا 

ٌشوُمُؤا 

ٌشموُمُؤا 

دَشوةٌَفوُةا

مَلمة شمُما  
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مةةسيمنا

امرامم  مم  

ُبيًيكمو  دًجم    

وشمبق  519كو  وُحًلَميكو  وًُُحَشي

ُبوزرد  رب دًحشا لُكإِما وًلَفُلِحا 

55205

ًشُمِؤا ِجدُشنِيا قنوميا ًشُمِؤاكينًيا  ًشُمِؤا

ٌسوعُإُِيا  ًشُمِؤا 

سوقرطيس 

كينًيما   ًشُمِؤاسفرا 
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ِمةةسميًمنا 

ايًنيا شمًؤا 

َحُشما ُبزوُزا َمعبُدُوةا 

َقُنيوةا بزيزا 

اينياا شم

ُكٌةوُبا جحوكا  كًينيا شمًؤا

ُوليُياشما سوكليا

ٍديُنما   جبرا ٍكاُُاسبًرا طبااسوسيا ُطُب

.ٍكاُُا

"سعوريا حًيا 

موةا دةا ًح حًيا

اةا ٍميةا  حًياجبًرا  اينيا

لمد  لحًيا ولمًيةا 

ايًنيا شُمًؤا 
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مم  ممامرا  

9120126
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ُسٌعوُرا/ ُعٌبوُدا

شُمؤًِا عٌبوَديَزبُنا دُقِام
شُما 

شُما َمعبُدُُاِشم ُعٌبوُدادُعبُدا

05

ُفِعمل 

 559َزرُعا دُزَرع َاُة  -

400َمعِمد اُا لكو  بميااُا  -

اُا       َمعِمد اُا       لكو       

َمعِمد

ُكِةبُمِحا ُقِطل
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َمٌبوُعا ُسِلق ؤوا م  ارعا وَمشِقا ؤوا لكل افي ارعا 

56

ُقُلا دُقِرا بحوبا 

ِم  َاُلُؤا ُلا ُدِحل ؤوا  -

ادم واُةةؤ ال ُبؤٍةي  -

 محوينوة قنيوةا وكينا

قنيموةا 

اينيوةا ُفشنيةا او فجرُيمةا  

حمُزا احرُما دُقيٍممي  بشموقا     

لمو  ُيمِةب بومدوم     -

 ُيِةب                            بودوم            لو                          
 

اسُيمًُِي/ سيم



 يف مباحـث النحـاة السـريـان( الصـفـة)
 

(5102 ديسمرب –اكتوبر ) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 

 
 

094

ُيِةب

ي ة ب

ُفِعل

 

ُفَلح ارعاُشِةا حمرا

ؤدا ُشِرا ؤيك 

ُفمِر  بريمةا   ُشمِبق حوبما  

 ُبَحر لًبا

لُعبَدًي شلماطوبيؤو   -

29

1ُفلَحي َعوال

ُفلَحي 
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ُشمَطيً سيفا 2َجًبِرا ُعبدًَي قُرُبا

 

ا دمكوا ودحطيا ُرحُم

وُقنَيي قنينا  َابا لُعمَري مشكنا

3251

َفُعُلما  –َفعُلا  –ُفعُلا  –ُفٌعوُلا 

ُجٌشوُشا اُةو 

ايةيؤو  ؤوو أًَُيِدا 

 

جبرا ُاٌكوُلا
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مةعبدُاُحٌشوُشا ُسٌعوُرا

شمًمِؤا حشًوشمي  

شمُما  شمُما دعٍبيمُدا  

ُحٌشوُشما 

فٍعيمل 

مَفَعمل 

فٍعيمل 

ادم عٍبيمد  دَبأِلم الؤا

96

َواٍحيمد بايمدؤ   شٍميطسيفؤ 4153ؤوا  سٍريقجوبا 

َلياؤي  108دَسنُياحُزا مريا 

كٍميٍري حزا اُو  وؤا 

َاٍحيُدا لؤ اشةاو دَرمُياوحزا لحمةؤ 

803

ؤا طٍميٍري  ٍلي  0056وا  ؤُو  كٍةيٍبي  ؤوو

150بارعا بمشكني
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ُاِحدَاٍحيد 

مٍؤير بٍأيرٍمية 

دبأِلم الؤا عٍبيد ادم ٍُيحسٍنيق

كٍةيب بنبيا 

شٍقيَلًي موب  واُا اُيحكو 

دال قم ٍبيٍليَدًي ُشا 

00200

عول بٍريِكؤ دمريا

5340

فطروس شٍليَحا ؤو

الؤا جنيزا 

اال شٍليُحا اُا دقدموؤي

ٌشوُمُؤا دمُيُيا  ٌشوُمُؤا
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َفُعل َفٍعيل َفٌعمول 

فِعمل ٌفوعمل ِفُعمل   فٍعيل فٌعمول فُعل

َلشُن َطعُم  َفعُل 

ِمشَةرُيُنا

يوما شبيعيا ُؤوا 
 4225َقٍديش شبةا

ؤوا وَةٍمميم  َزٍديمق ُمو  جَبمر   
 

ؤو مريما  َحمي 
206

سِما0924
ٌسموُمق ٌاوُكمم  ِفُعمل ٌفوُعمل  

جُالجُبح فُعل

ملمة شمما   
َزٍديمق  َرٍحيمق    )َقٍريمب  

َشمٍفير  َقمٍديش  
َرُكمب َجمُيس رَةُجم َُُجر

َحمُيط  شمؤا سموعرُيا  
َقيُني 

َدٍميك 
ٍقي  ؤوو ؤُو  ديم  َشمٍةي  ؤوا

يوسف بري َحي
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دِكا لُبا
 َحييوسف بري 

ؤو ممري   َحمي 

0

5

4

0َمٍريَرة ُفشما  584َحٍكًيَمي لبا 

51

5251

مَلة شمُما شُما

َرٍشميُعا 

َحٍبيَبًوؤي دالؤا ًقَرُيا 

سَمُيا َوحٍجيِوما وَيٍبيِشما  01ا وَقٍدًيِش
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1

0601ؤو  َعُولا  بوجي  َعُولم  دبَقٍليل 

054ِاٌلو   َومٍليُطٍنًيك مَبركًَُنيكوِابِرك 

0

5

4
 َومٍليُطٍنًيك                               مَبركًَُنيك            

30ك  اكُوُةَسٌكولُة  َلية دَحٍكيم و

                    308بمًَدَعيٌؤو   ِحٌشوٍكي 

مًحُوُةا دُرًورُب   
مَؤيمٍني  وكابا دٍبيٍشي  َومَؤًيَمُن  و

5829

2
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 مَبزُحُناينوؤي ايك وِاؤِوا بع

َسٌكولُةُُا   مَرًحُمِنا مَبزُحُنا  

 

 

مَيمةٌروُةا َيمةيٌروُةا 

0535م  شمليمو  دؤا ديمةير  

شليمو  حكيم ؤوا مم   

2بنمي ممدُحا  يةير م  كلمؤو   

طمب مم  فلم    َيٍةير م  فل 01

م  كل ميةر

ٍشميَرة ٍشميٍري   ؤبل ؤبلمي   

ربما درِبما  شمبيحا دشمبيِحا  



 يف مباحـث النحـاة السـريـان( الصـفـة)
 

(5102 ديسمرب –اكتوبر ) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 

 
 

510

ؤوا ِلؤ ليوسف َيٍةير ِم  كلؤو  بنوؤي  ُرِحميوريل  

ؤوا م  كلؤ حيوةا عٍريمحويا 

منمؤو   وَعٍشمي  اعبدك لعمما دَرب  

ؤوو َيٍةير م  كلؤو  جليليا دؤكنا ؤوا اُو  َحُطٍيًي  ؤلي  جليُلِيا 

َيوِسمف  

يَرا َشمفٍ 

بِعلَدُرا 
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2 1 

 وهو مركب غير مستقل يحتاج لُمكمل له
 

 (إاضفية لفظية)اضفيي اإل وصفيالمركب ال 
 معموله+ اسم المشتق

 مقصود لذاته -0
 غير مقصود لذاته -5

الرجال صانعو )َجبِإا عُبَديً قُرُبا 2 0مثال
 "(23 2يش"الحرب 

المرأة حكيمة القلب )َاُةةا َحٍكيمَة ِلبُا 2 5مثال
 "(256 42خر"

اسنفد أصلي غير مقصود  -ب
 لذاته

اسنفد أصلي  -أ
 مقصود لذاته

 خبر الجملة االسمية • 
 خبر الجملة الفعلية •
مركب )جملة الصلة  •

 (موصولي

 +  المبتدأ
 الخبر المفرد

العلم )ٌيولُفُنا َُُأ  ُقٌنوِيؤ 2 0مثال
 (يسمو صاحبه

ؤُا اسقفا دشُِةا ِبؤ ُمري 2 5مثال
طأس الذي يشرب فيه هذا ال)

 "(22 33تك "سيدي 

َجبِإا ُشلٍمي   2مثال
الرجال )ِاٌُو 

 تك"مسالمون 
43 203 

 (مركب تقييدي)المركب غير اإلسنفدي : ثفنًيف

 وهو ما بين جزأيه نسبة تقييدية أي أحد الجزأين قيًدا لآلخر
 مركب اسمي تقييدي -1 تقييدي يعليمركب  -2

 المتمم+ سم اال الحال المتمم+ الفعل
ِاحوة َعل ِبري َكد َاحٍيل اُا 2 مثال

سأنزل إلى ابني نائًحا إلى )لشيول 
 "(242 41تك "الهاوية 

أمسكوه حًيا )َاحدوؤي َكد َحي 2 مثال
 "(254 8يش "

إاضفية ) المركب اإلاضفيي -ب
 (معنوية

 المركب التوصيفي -أ

 نعت+ منعوت  مضاف إليه صفة+ مضاف 

 (العين اليمنى)ُنا عينا دَيمٍي2 مثال
  (ِعدل الصغير)طعنؤ دزٌعوُرا 

 جبرا َعٍزيُزا 2مثال
 ( الرجل القوي) 

05

1
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سيم وؤو  –ٌشوُرُيا وشٌووُدُعا 

)ج دممةَقطر 

شومؤا 

شمٌووُدُعا  مشمةمؤُا  

يما الؤا بو

المؤ   الؤ  بويما ُورا ؤو 

الؤ  بويما ايةو بويما ؤو 

يولُفُنما ُحَشمح  
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ِطُبما 

ةشعيةاَطب

ِاٌُو  ُشلٍمي َجبِإا ُؤِلي  2  -

ؤو ِلبي مَطَيب

 َومَرحُف ؤو ُمرُيا  مَرحُم 

عبدوؤي َداُلُؤا  َشٍفيٍري 

ِم  ُفلٌجوُةا ُرمٌحوُبا 
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ؤُوا
ؤُوا

ُمرُيما ُيمَدع   

9300محشمبةؤو  دبنينشما  

لعمزر  

بيمةعنيا قريمةؤ  قريةؤ بيمةعنيا 

مرةا ُقِام احوكيلعزر 

احموكي ُقمِام 0054

مرةا

ؤ دٍكيمُةا ؤي ِيشوع ِاِم

ٌموِشا فَلج َيُما

"ملة شمما 
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ُا  ِاُُا دُحِزي  َاُةو  ٍلمي 

شما دٍبيُقما 

2

مَلمة شمُما  

َقٍديش َجبُرا 

قديش كمل  َاٍحيد ٌكل 

ُشمِةا حممُرا  

ُشِرا َؤيكُلا وُبِنما ِلمؤ َلةُلمُةا يًَموٍمي      ُفَلح َارُعا

5131

 

َشٍفير شٌيوُةا

َاٍريك َقومةا

َاٍريمك 

حِلا ِملًِاُرعوم ُقًلا
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حِلاُرعوم

شِلا ُِعمةا َاٍريك قومةا

َشٍفيَرة ِحزُوا 

epithet
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ٍَُقيُفُةا

شومؤا

ايك ٍايُلُنا 

حَزية ِلالُفا َدطٍعيُنا عوةُراَدٍُأيب َعل َةُفا

قٍري لَجبِإا َدشِري  َةُم 

المؤا مَرحُمُنما   

عَل  َلمٍدينُةا قٍريُةا جبرا ُشطُيا ال ُيِدع ُؤِدا

َومَشمَمؤُةا 

401 َاُلمُؤا َحُيما بكمو    

َاُلُؤا َحُيا 

َحُيا 

 َاُلُؤا دَحمي بكمو   
 بكو َاُلُؤا

(ؤ مَرحُمُنما )ممُرا َدححِمما   0

5(ؤ َيٍميُنيُةا)ٍايُدا دَيٍميُنا 



 يف مباحـث النحـاة السـريـان( الصـفـة)
 

(5102 ديسمرب –اكتوبر ) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 

 
 

519

4(ؤ ِاسٌطوُُُيا)شمعو  ِداسٌطوُِؤ 

ٌروُحما  

روِحمؤ دٌقودُشما  (ؤ َقٍديُشما )َداٌبوٌكو  دٌقودُشا 

ِسمفُرك  روحا ديِلؤ دقودُشا(ؤ َمحُيُنا)ِسفُرك دَحيًِا 

ديُلك دَحيًِما 

( ؤ ةَرُيٍنيُةا)َمعٌموٍديُةا دَةرِةي  ٍايِةيؤ 

41ِاٌحوة َعل ِبري َكد َاٍبيل اُُا لشميول 

42

الحمال 

موشما  

َايُكُنٌيموُةا مكيكاية مفرُس

ايًنيا شُمؤًِا مةةسيمنا 
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1

ؤًوو َبارُعا نُبِإاَج

63

8)َحمد  ُسمفُرا َوقمِرب  

09

2 

 ِم  ُمموُا ُرًحِمابدو لكو  ع009 لَقٍشًيِشاامر َُفَة  
069

: 

دُمرُيا يِكؤبٍراُة ؤو ُؤُشا  

 دَعُمما  ُسفِإاُكًؤُِا و َحَبيوَكِنش كلؤو  5659
53

ُكؤُُااليعزر   4

ُمكُواَمَةي 50 َملُكاؤُروِدس 094

014
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على استشهادات من الكتاب المقدس ُضبطت بالرموز " الماسورا السريانية"ُيطلق مصطلح  1

الالزمة لتحقيق القراءة الصحيحة، كما تضم مباحث للرموز من شأنها توضيح ظواهر صوتية معينة، 

ها تشمل ارشادات في الهوامش ترشد القارىء إلى اتباع قواعد معينة في القراءة والترتيل إلى جانب أن

العطار، بديعة على فهمي، عالمات ضبط القراءة في الماسوراة السريانية، 2 انظر. على حد سواء

 .06، ص 0989رسالة دكتوراة، كلية اآلداب جامعة عين شمس، القاهرة، 

 2حياته وأعمالهعن  2

 Wright, w., Short history of Syriac Literature, Adam and Charles Black, 

London, 1894,p.102. Duval, R., La Littérature Syriaque, Librairie Victor 

Lecoffre, Paris, 1907, p.286. 

3 Chabot, J.B., Littératures Chrétiennes de l’Orient, Littérature syriaque,  

Bloud & Gay, Paris, 1935, p.55. 

ترجمة ودراسة لكتابي ديونيسيوس ثراكس 2 أنور، ماجدة محمد، فن النحو بين اليونانية والسريانية 4

 .08، ص 5110ويوسف األهوازي، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، 

 األداة ،دشوةفوةا ، المشتركمامرا ، الفعلشما االسم2 أقسام الكالم الثمانية عند األهوازي هي 5

2 انظر، اسرا ، الرابطةعل مامرا ، الظرفمقدموة سيما ، حرف الجرحلف شما ، الضميرشريةا

 .084 -18المرجع السابق، ص 

6 Merx, E., Historia artis grammaticae apud Syros, Leipzig, 1889 ., p. 61.  

مم  سورييا أةور ،يوحن  ،برزوعبي 2راجع وهو المصطلح الذي أشار إليه برزعبي أيًضا،
 .040، ص819مخطوطة المكتبة الكلدانية رقم 

لإلشارة السم الفاعل " المشترك" ال ُيخفى تأثر األهوازي  باللغة اليونانية التي استخدمت مصطلح 7

وُيعرف اسم الفاعل بالصفة الفعلية ألنه يحمل سمات الفعل وبعض سمات الصفة فهو  .واسم المفعول

وبناء وليس له صيغة وهو يشبه الصفة ألن له حالة وجنس وعدد ولذلك ُسمى  يشبه الفعل ألن له زمن

سكرسلت، ستان، أصول اللغة 2 نقاًل عن كتاب 62، هامش ص أنور، ماجدة، فن النحو. بالمشترك

تاوضروس، موريس، اللغة 2 انظر أيًضا. 68اليونانية للعهد الجديد، دار الكتاب المقدس، ص 

 .086، ص 0985، مؤسسة القديس أنطونيوس، القاهرة، اليونانية للعهد الجديد

خالف األهوازي في هذا القسم منهجه المتبع في كتابة المصطلح ثم تعريفه ثم النماذج التي  8

 .توضحه؛ فأدرج المصطلح والتعريف دون النماذج
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 Chabot, J.B., p. 119. 2عن حياته وأعماله األدبية، انظر 9

 احاة اليونان في تقسيم الكالم، بالرغم من أن منهجه في األساس متأثًراتبع الطيرهاني منهج الن 10

الطيرهاني  حسبما تقتضي اللغة السريانية جعل ،لكن .أصحاب التقسيم الثالثي للكالم ،بالنحاة العرب

برشاقو ووسار على نهجه النحاة من بعده مثل برزعبي . سبعة بضمه للحرف واألداة مًعا أقسام الكالم

 (.04الـالقرن )

وهي ترجمة توضح المعنى الكلي والوظيفة ( فعل االسم)= مَلة شُما الترجمة الحرفية لمصطلح 11

 .األزدواجية للصفة كما قصدها السريان

12 Baethgen, F., Syrische grammatik De Mar Elias Von Tirhan, Leipzig, 

1880, P.P.39 – 20   .  

الطيرهاني أيًضا  ذكرو. حيث النوع والعدد والحالة وهي نماذج توضِّح أحوال المشتقات من 13

، إلى جانب نماذج توضح دخول (مترجم) معبر،(مبشر) موبر2نماذج تشتمل على أفعال مزيدة مثل

أشار برزعبي كما  .مشوةفوةا "مشترك"أي االسم الموصول على الزمن الحاضر مما يجعله  ،الدال

وأضاف  يوحن  ،برزوعبي2 وةفةامش مشتركك لدخول الدال على الزمن الحاضر

الطيرهاني أن دخول حروف بدول على الماضي يجعله صفة، موضًحا أن الصفة تصاغ من األفعال 

دخول الدال على إلى برزعبي أيًضا  أشارو. بأن يدخل عليها أحد الحرفين العارضين الدال والالم

 2ها الواردة عند الطيرهاني، انظر، مستخدًما المصطلحات نفسملة شما الفعل مما يجعله صفة

 .مم  سورييا أةور ،يوحن  ،برزوعبي

14 Baethgen, F., p. 16 ܝܘ. 
التفرقة بين الحال والنعت والخبر الذين يحملون نفس الصيغة في هذا الجزء كان هدف الطيرهاني  

اجة إلى شرح مفصل لذلك لم يكن في ح في الوظيفة النحوية؛ ونختلفويالصرفية المشتقة المجزومة، 

هدفه هو المفرد منه فقط والذي يتشابه كان لقواعد الخبر وأحكامه وأنواعه الجملة وشبة الجملة، بل 

وهنا نرى بوضوح تأثر النحاة السريان الذين كتبوا بالعربية . مع النعت والحال موضوع فصله

صلي، اقليمس يوسف، ص داود المو2 انظر. بـالطيرهاني تأثًرا واضًحا فيما يخص أحكام الصفة

306. 

15 Baethgen, F., p.15   ܝܗ 

( الموصوف)مَقطرُجُنا ورد هذا النوع عند برزعبي في أنواع الجملة الخبرية تحت مصطلح16

، مم  سوريياأ ةور يوحن  برزوعبي2، انظر(كان داود نبًيا)دويد ُبيا ؤوا اضًعا له نموذجو

، 15السابق، ص2 انظر ،(المحمول)زعبي للداللة على فقد استخدمه برمةقطجر أما مصطلح. 69ص

, برعفريا 2المصطلح نفسه للداللة على المحمول أيًضا، انظر ذكروتبعه في ذلك ابن العبري حيث 
.82، ص َمعلةا دلوة يدعةا جرمطيقيةا

الصفة يمكن أن تتبعها صفة أخرى  2قولهبابن العبري  التعدد النعتي عند/ نعت النعوت ورد 17

.82صَمعلةا,برعفريا2 انظر ثنين يتبعان الموصوف،واإل

 ,Wright, w., Short history of Syriac Literature 2 عن حياته وأعماله األدبية، انظر 18

Op. cit., p. 258. 
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وهي ترجمة دقيقة  ،بالصفة المرخمةمَلة شُما  قامت األستاذة ماجدة أنور بترجمة المصطلح 19

أنور،  2انظر. الترخيم شرط عمله هو ذية النحوية لهذا النوع من الصفة العبرت عن الوظيفة الصرفي

ماجدة محمد، دراسة لقواعد النحو السرياني من خالل دراسة وترجمة لمخطوطة إليليا برشينايا 

 .596ص ،0993 ويوحنا برزعبي، رسالة دكتوراة، كلية اآلداب، جامعة القاهرة،

  .596المرجع السابق، ص  20

 Wright, w., Short history of Syriac 2ته وقائمة أعماله األدبية، انظرعن حيا 21

Literature, p. 265. 

22 Moberg, A., Le livre des splendeurs, Lund, C.W.K, Gleerup, 1922, p.3.  

وقد سار على نهجه في تقسيم الكالم اقليمس داود الموصلي في كتابه اللمعة الشهية في نحو اللغة  

 .56، ص 0819ن، الموصل، .انية، دالسري

الحروف،التركيخ والتقشية في 2عند ابن العبري في منظومته على مشوةفا  المشترك يشمل قسم 23

 .الذي نحن بصدده مشوةفوةا وهو يختلف عن المشتركاالسم والفعل،الرابطة،الحركات بأنواعها؛

، على يد 0895خطوطة عام ، ُنسخت الم4 -5ص,  َمعلةا دلوة يدعةا جرمطيقيةا, برعفريا 24

 .يوسف ابن جورجيس في مدرسة كنيسة ماربطرس وماربولس في مدينة الرها

 .2المرجع السابق، ص 25

 .4المرجع السابق، ص 26

المرجع 2 ، انظر(أثيم)َعُول "اسم"ابن العبري نموذًجا السم مشتق في حالة الجزم على أنه  ذكرو 27

 .6السابق، ص

المصطلح اللفظ الكرشوني الخاص به كما عاهدنا ذلك في أغلب  لم يضع ابن العبري لهذا 28

 .المصطلحات التي تناولها في منظومته

  .9ص,  َمعلةا دلوة يدعةا جرمطيقيةا, برعفريا 29

30 Moberg, A., p.81. 
ابن العبري في تقسيمه الكالم إلى سبعة ثم  كما اتبع ،مقدسي ذكرهيتطابق هذا التعريف مع ما و

 .518صارميا مقدشيا 2ثة أقسامحصرهم في ثال

مصطلح لغوي فقط لإلشارة إلى  ٌشوُمُؤا استخدم األهوازي في شرحه ألنواع االسم مصطلح31 

لإلشارة إلى االسم الموصوف الذي  (الموصوف ،نعوتمال)ِمشَةمُؤُُا الوصف، كما استخدم مصطلح

 .Merx, E., p.55 يأتي في حالة الفاعل،

32 Moberg, A., p.59. 

ٌشوُمُؤاو (ُمسمَّىال/= نعوتالم)ِمشَةمُؤُُا اتبع مقدسي َنْهج ابن العبري في تقسيم االسم إلى33

دل على الحدث والبد من يدل على نوع وصفة الشخص ووظائفه، أو ي2 "بأنهالنعت وعرَّف ( نعتال)

  سوريياممل أةور :ارميا مقدشيا(.مر)َمٍريُرا (حلو)حليا مثل، "اقترانه باسم آخر لتوضيحه
جاءت نماذج الطيرهاني التي عرَّف بها االسم لتدل على هذا التقسيم كما  .41، ص0889لأمو

 ,.Baethgen, F ܠܛ2انظرَقٍديُشافجاءت بعضها موصوف وبعضها صفة مثل ( دون مصطلحات)

P.39,

 .31،  صَمعلةا دلوة يدعةا جرمطيقيةا, برعفريا 34
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المبتدأ )على هذا المعنى أيًضا أثناء تمييزه بين ابن العبري وأكد ، 04المرجع السابق، ص 2 انظر 35

 .82، ص (الصفة والموصوف)و( والخبر

 .82وص  04المرجع السابق، ص2 يقصد إضافة الخبر أي المحمول، انظر 36

 .82المرجع السابق، ص 37

 كقسم مستقلشُمامَلة  [الفعلية] لصفةـ نفس تعريف ابن العبري للخبر ـ لتعريف ابرشاقو يستخدم  38

 أنور،2 انظر. واضًعا لها نماذج تخضع لقانون الجزم ،"كل كلمة تأتي لُتكمل االسمهو " 2إذ يقول

مجلة  منهج يعقوب برشقاقو النحوي من خالل كتابه محاضرة في قواعد النحو، ماجدة محمد،

 .802، ص0998، 0، ج50عدد  الدراسات الشرقية،

ي نحو اللغة اآلرامية السريانية الكلدانية، المطبعة الكاثوليكية الرزي، جرجس، الكتاب ف2 انظر 39

ين، األصول الجلية في نحو اللغة چمنا، يعقوب أو. 83، ص 0891لآلباء اليسوعيين، بيروت،

  .306داود الموصلي، اقليمس يوسف، ص . 011، ص 0912اآلرامية، مركز بابل، بيروت، 

 .9ص، اَمعلةا دلوة يدعةا جرمطيقية, برعفريا 40

ُطب ُطُبا 2، مثلعدًدا من النماذج بصورتها المجزومةمَلة شُماأدرج برزعبي تحت مصطلح 41

، كما قسمها إلى ما يصف الخصال والذات وما يدل على اسم الفاعل والمفعول (جيد)ُطُب  ُطٍبي  

 . 060-021، صمم  سورييا أةور ،يوحن  ،برزوعبي 2وغيرها، انظر

لقواعد النحو  وأنور، ماجدة محمد، دراسة، 91، صمحمد، فن النحو أنور، ماجدة 2انظر 42

 .095السرياني، ص

، (الوقور)يقيرا 2، والتي تشتق من الجسد مثل(المتواضع)ُكفا2الصفة التي تشتق من النفس مثل 43

، وخضعت نماذج األهوازي لتقسيم دالليَّ (الغني)عةيرا2والتي تشتق من خارج الجسد والنفس مثل

 .089 – 91، ص أنور، ماجدة محمد، فن النحو2 انظر. تماًدا على منهج التضاداع

النسب، الملكية، المقارنة، التفضيل، 2 ينقسم االسم المشتق عند األهوازي إلى سبعة أنواع 44

 .التصغير، المشتق من االسم، المشتق من الفعل

 .82المرجع السابق، ص  45

  .81بين اليونانية والسريانية ، ص أنور، ماجدة محمد، فن النحو 2 انظر 46

عرض مقدسي الوظيفة النحوية التي تؤديها الصفة االسمية كمضاف في حالة التعريف داخل 47

، وهي نفسها النماذج (فاحص القلب)ُبٌحوُرا دِلُبا ،(منقذ الخليقة)ُفٌروُقا دِبرُيُةا 2مركب اإلضافة، مثل

لم يخضع لقانون جزم " اسم الفاعل الوصفي"ج أن الواردة عند األهوازي، حيث يتضح من النماذ

اإلضافة، لدخوله في نطاق الصفة االسمية غير العاملة عمل الفعل تلك التي ال تخضع لقانون الجزم 

 .23، صارميا مقدشيا 2انظر. أبًدا

48 Moberg, A., pp.36-38. 

 –كرامين )ُكإِما َفُلِحا (الميكمح -عرافيكم)ُحًلَميكو  ًُُحَشيكو  في نماذج ابن العبري جاءت الصفات 

 .كصفات تعمل عمل االسم في السياق(  فالحين

 53األهوازي إال بشكل نسبي عن أنواع االسم التي تشتمل على  ذكرهلم يختلف هذا التقسيم عما  49

-88، صأنور، ماجدة محمد، فن النحو2 انظر. اسم العلم، اسم الذات، الموضوع، وغيرها2 نوًعا منها

كما سار ابن العبري على نهج برزعبي في تقسيم االسم، مع اختالف في التقسيم واستخدام  .088
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، الذي "اسم الجنسجنونياشمعو  "2اسم العلم"شُما قنومياالمصطلحات، فقسمه إلى

وقسَّم بدوره اسم المصدر إلى". اسم المعنى"شما سوكلياو" اسم المصدر"شما سوعرُياقسَّمه إلى

كما قسَّم (. الطبيب)اسيا "صفة اسم المصدر"اينيا سوعرُيا، و(اإلنسان)برُشا "2اسم الكينونة كينيا

"2صفة اسم المعنى"سوكليا اينيا، و(الِعلميولفنا "2المصدر الفعلي"ُبؤُيا /سعوريا اسم المعنى إلى

اينيا  سعوريا كينيا قنوما2هي أقسام االسم في خمسة أقسامابن العبري وأجمل (. صعب)عوقا 

كما اتفق كاًل من برزعبي وابن العبري في التقسيم . Moberg, A., p.7اينيا سوكليا سوعرُيا

وحالة " اسم فاعل وصفي"الصرفي ألسماء الصفات؛ حيث قسَّمه برزعبي إلى حالة الفاعلية 

، أما ابن العبري فقد (الحالة/االقتناء)= َقُنيوةا والصفة المشبهة تحت ُمسمى" اسم مفعول"المفعولية 

ذلك ألن اسم الصفة عنده نوعين صفة محوينوةا دكيناالطبيعة/أضاف قسًما رابًعا وهو هيئة الجوهر

 54يوحن  برزوعبيو 2Moberg, A., p.36 انظر.اسم المصدر وصفة اسم المعنى
لكينونة وماهيته، وقسَّمها األسماء العارضة هي أسماء ثابتة ال تدل على الذات، بل تصف اسم ا 50

َحلُيا2، والكيفي(الطويل)َاٍريُكا منها الكمي. برزعبي داللًيا إلى تسعة أنواع طبًقا لمقوالت أرسطو

واشتملت صرفًيا على صفات ُمشبهة، صفات (. المقتول)قٍطيُلا ، المفعول(القاتل)ُقٌطوُلا الفاعل

أما األسماء المصدرية فهي أسماء متغيرة مرتبطة . ولنسبية، اسم فاعل، اسم فاعل وصفي، اسم مفع

وتشابهت أقسام (. الجودة)ُطٌبوُةامن المصدر( الجيدُطُبا 2 بالنوع وتتضمن معنى المصدر

2من الجسد2 عند األهوازي مع أنواع األسماء المصدرية عند برزعبي الذي جعلها أربعة" الموضوع"

، (الحكمة)حكمةا مصدرها( الحكيم)حكيما ، من النفس(ةالنجار)ُجروةامصدرها( النجار)ُجرا 

 .24-25صبرزوعبي،(الغني)عةيرا 2، مما يحيط بالجسد(القديس)َقديُشا 2من الجسد والنفس مًعا

 .22المرجع السابق، ص 51

ء أي اقتنا]الصفات التي تأتي من جنس المعرفة 2 داللًيا إلى( االقتناء)=َقُنيوةا قسَّم برزعبي قسم 52

كما وردت . 81-61السابق، صوغيرها، ( القديس)َقٍديُشا ، الخير والشر(الَعاِلم)ُيدوعةُا [2المعرفة

، يعقوب ،ةاجريةا".أحوال االسم"حالة الفاعلية والمفعولية والصفة الواصفة لالسم عند برشاقو في 

 .,.Merx, E 3ص
53 Moberg, A., p.7. 

54 Ibid, p.29. 

55 .Moberg,A.,p.18–27، داود الموصلي،  .31 -46ص ، ممل  سورييا أةور ،ارميا مقدشيا

ص  ،0959غرامطيق اللغة اآلرامية، مطبعة االجتهاد، بيروت، الكفرنيسي، بولس،. 509 -031ص 

 .52 -01منا، أوجين، ص . 49

2يدل عليها تقديم هذا النموذجوردت الصفة عند األهوازي في القسم الخاص بأداة التعريف و 56

وقد تناول أغلب النحاة السريان المحدثين . 011أنور، ماجدة محمد، فن النحو، ص (. الخالق)ُدا ُعٌبو

. 050داود الموصلي، ص 2 انظر. في طرق الجزم والتعريفقواعد الصفة وهي تتشابه مع االسم 

 .62منا، ص . 80الكفرنيسي، ص 

ـ والتي تقع أيًضا " جموعة بدولم"أشار برشاقو إلى العوارض التي تقع أمام األسماء ـ أعني  57 

َولَحٍكًيِما َدلَحٍكًيِما َلدَحٍكًيِما َبدَحٍكًيِما2مثل ،أمام الصفات، فما هي اإل صفات غلبت عليها االسمية
 .01ص ، مامرا عل جرمطيقيةا ايةيهي مامرا قدطيا دكةبا دديالوجو ،يعقوب ،ةاجريةا(.للحكماء)
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يفحص ) مريا ُبَحر لَزٍدًيِقا وَلعُوُلاه العطف بين األسماءمقدسي في نموذج يصور ب ذكرهوهو ما 

 َزٍدًيِقا و عُوُلاقامت الصفات األسمية " مقدسي"في النموذج الوارد عند ف ؛(الرب الِصديق واألثيم

 أةور :ارميا مقدشيا. بوظيفة المفعول به النحوية فدخلت عليها الم بدول للمفعولية( الصديق واألثيم)

 .18، ص اممل  سوريي

للقسم " الفعل"يخلط األهوازي في الشكل الصرفي الذي اعتمد عليه عند ضمه المشتق من لم  58

كالنسب والتصغير، ولكن يرجع سبب ضم المشتقين إلى الوظيفة " االسم الجامد"الخاص بالمشتق من 

يفة األسماء النحوية للمشتق الفعلي كصفة اسمية غير عاملة عمل الفعل والتي بذلك تتطابق مع وظ

 ".االسم"الجامدة وهو نفس سبب ضمها إلى القسم الخاص بـ 

 Chabot, J.B., Littératures Chrétiennes de 2عن حياته وأعماله األدبية، انظر 59

l’Orient, p. 118. 

2مثل[ الوصفي]ووفًقا للمنهج الصرفي قسَّمه برشينايا إلى مشتقات منها ما دل على اسم الفاعل  60

أو دل على األثنين مًعا  ،(معمول)عٍبيُدا 2، منها ما دل على اسم المفعول مثل(خالق/ صانع)ا ُعٌبوُد

2، انظر(معمول)مةعبدُا 2، وما دل على اسم المفعول المبني للمجهول مثل(متغير)شوحلفا2مثل

وقد أوضح . 6، ص 819، مخطوطة المكتبة الكلدانية رقم مم  سورييا أةور ،اليا، برشينيا

ـ وغيره من النحاة المحدثين ـ الشكل الصرفي للصفة أثناء تناول المشتقات االسمية وصيغ " اقليمس"

اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صيغ المبالغة السماعية 2 الصفات وتصريفها، وهي

للميزان  والقياسية من المجرد والمزيد، حيث وصلت المشتقات االسمية عنده إلى عشرين صيغة، وفًقا

 .598داود الموصلي، اقليمس يوسف، اللمعة الشهية في نحو اللغة السريانية، ص 2 انظر. الصرفيِّ

ُيشير " الصفة الفعلية"أما مصطلح " الصفة غير العاملة"إلى " الصفة االسمية"يشير مصطلح  61

 ".الصفة العاملة عمل الفعل"إلى 

. 514لشكل والوظيفة، ص الساقي، فاضل، أقسام الكالم العربي من حيث ا  62  

.  وما بعدها  514الساقي، فاضل، أقسام الكالم العربي من حيث الشكل والوظيفة، ص  63 

، مطبعة االجتهاد، بيروت، (صرف ونحو)الكفرنيسي، بولس، غرامطيق اللغة اآلرامية السريانية  64

 .598داود الموصلي، ص 2 أيًضا. 530، ص0959

د النحو السرياني من خالل دراسة وترجمة لمخطوطة إليليا برشينايا أنور، ماجدة، دراسة لقواع 65

 .551ويوحنا برزعبي، ص

 .043 ،  ص0913 -0912، حلب،  4ط أيوب، برصوم يوسف، اللغة السريانية، 66

 أةور ،ارميا مقدشيا ،54ص ،مم  سورييا أةور ،اليا، برشينيا، .2Baithgen,F.p.32 راجع  67
 .351، صممل  سورييا

68 Nöldeke, T., Compendious Syriac grammar, p.211. ؛Brockelmann,C., 

Syrische Grammatik,Leipzig,1951, p.90. 

 .042الرزي، جرجس، ص 69

ربط النحاة السريان الزمن بالصيغة؛ فحسب الزمن الصيغي ـ أي المرتبط بالصيغة منفردة دون  70

من الحاضر، أما وفقًا للزمن النحوي، أي المرتبط السياق ـ تأتي صيغة اسم الفاعل للداللة على الز

بالسياق والقرائن اللفظية، نجد أن اسم الفاعل ُيستخدم أيًضا للتعبير عن أزمنة أخرى كالماضي 
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هو " الفعل"وعلى ضوء ما تقدم، يمكن استنتاج أن استخدام المعيار الصرفي في تناول . والمستقبل

 . الفعل السبب في ادراج صيغة اسم الفاعل ضمن

أنور، ماجدة محمد، منهج يعقوب برشقاقو . 16ممال سورييا، ص أبرزوعبي، يوحنن، ةور 71

- Moberg, A., pp. 36. 68ص,  َمعلةا دلوة يدعةا جرمطيقيةا, برعفريا. 510النحوي، ص
91.  

                                                                                                45ص,  َمعلةا دلوة يدعةا جرمطيقيةا, برعفريا   .90 .

72 Ibid.,p 
73 Ibid., p. 40 

 .044الرزي، جرجس، ص 74

 . 541الكفرنيسي، بولس، ص 75

 .043أيوب، برصوم يوسف، ص 76

وأقرب ترجمة لهذه اللفظة  Present participleأما النحاة الغربيين يطلقون على اسم الفاعل  77

أي الذي يشترك في الفعلية واالسمية مًعا في زمن الحاضر؛ وهو المصطلح  "حاضرالمشارك ال"

 .(المشترك) دَشوَةٌفوُةا الذي استخدمه األهوازي للتعبير عن

أما . 043أيوب، برصوم، صالسم الفاعل الفعلي،  سوعرُيااستخدم برصوم أيوب مصطلح  78

لفاعل في حالة الفاعلية في مقابل اسم للداللة على اسم امُعبوديا  برزعبي فقد استخدم مصطلح

 .25ص، مم  سورييا أةوريوحن  ،برزوعبي2المفعول، انظر

آخره، منها " المقطوع"أو " النكرة"استخدم النحاة السريان عدة مصطلحات للتعبير عن االسم  79

ويسمى وهو حذف ألف االطالق من نهاية االسم فيعود االسم إلى حالته األصلية، " الجزم"مصطلح 

حذف حرف أو حرفين من آخر "مصطلح الجزم بأنه " ابن العبري"وقد عرَّف  جزما هذا الحذف

للصفة " ٌشوُمُؤا جٍزيُما" ، لذلك وضع مصطلح"االسم مع تغيير الحركة الباقية أو عدم تغييرها

  .2Moberg, A.,p.59-67      انظر" المرخمة

، دريان، يوسف، (قائم) ُقِامنحو  رف علة ُقلب ألفإذا كان الحرف الثاني من جذر اسم الفاعل ح 80

وكذلك الفعل الذي عينه والمه من جنس واحد تأخذ ألف . 415 اإلتقان في صرف لغة السريان، ص

أشار الطيرهاني كما  .Nöldeke, T., p.69 .2 ، انظر(ناهب) ُبِاز تصبح َبز 2ممالة في الوسط مثل

قة الصحيحة واألكثر اتفاًقا مع القاعدة، ويكتبها الرهاوي وحنين إلى إمكانية الفصل باأللف ألنها الطري

 .Baethgen, F., p.29.باأللف

 الفاعل"يشير برزعبي ـ متبًعا منهج القياس في المنطق خاصة القضايا الحملية وحدودها ـ إلى أن  81

اعل ندرك الفعل في إدراكه؛ فما أن نبصر الف عُبُدا والحدث ُعٌبودوةا العمل/يتقدم الفعلُعٌبوُدا 

والحدث، وما أن ندرك الفعل والحدث بإبصار الفاعل حتى نفكر في الفاعل والمفعول به في حالة 

 ،برزوعبي .018أنور، ماجدة أنور، دراسة لقواعد النحو السرياني، ص2 انظر ".الفاعلية والمفعولية
 .68، صيوحن 

             الواقعةحيث جاءت 2 عند سيمون ديكورد التقسيم عند األستاذ أحمد المتوكل وفًقا لما جاء  82

( (state of affairsلتدل على عمل((action حدث ،(process) حالة ،(state) وضع ،

(position)أحمد، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، دار األمان، الرباط، المتوكل2 ، انظر ،
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من البنية الحملية إلى البنية المكونية، دار  المتوكل، أحمد،2 أيًضا. 016 -52، ص 0992، 0ط

 .01، ص0981الثقافة، الدار البيضاء، 

ينبغي اإلشارة إلى أن السياق واالستعمال ـ كما يقول األستاذ تمام ـ هو المكان الطبيعي لبيان  83

، المعاني الوظيفية للكلمات وليس المعنى المجرد العام؛ لذلك  أوردت بعض النماذج داخل سياقها

 .511 -099حسان، تمام، مناهج البحث في اللغة، ص  .عندما اقتضت الحاجة للسياق

 .383و 95، صمم  سورييا أةوريوحن  ،برزوعبي 84

85Action:[+control,+dynamic],Process:[-

control,+dynamic]Mackenzie,J.Lachan,what is functional Grammar,  p.2. 

86 Moberg, A., P.41                                         . َمعلةا دلوة يدعةا , برعفريا2 انظرأيًضا  

7ص,  جرمطيقيةا  

مشتق من فعل الزم ال يحتاج إلى   -الحالة والوضع -غالًبا ما يكون اسم الفاعل في هذين النوعين 87

 .مفعول

 .96 - 93 - 45، صمم  سورييا أةوريوحن  ،برزوعبي 2انظر88 

وُتشير للصفة االسمية كما أشارنا في تمهيد هذا البحث  صف الذاتلتالعارضة األسماء  أتيت 89

 .8ص

الرزي، جرجس، الكتاب في نحو اللغة اآلرامية السريانية الكلدانية وصرفها وشعرها، 2 انظر  90 

 . 044ص

91 Moberg, A., p.55. 

ية وإضافة مجازية هي إضافة اسم إلى اسم آخر، وهي نوعين إضافة معنو َملوٌةوُةااإلضافة   92

 2Moberg, A.,p.52 .انظر2 لفظية

  93 . 60الرزي، جرجس، ص 

القاعدة العامة في جزم األسماء السريانية هي حذف آخر حركة من االسم أي أن ُتسكن آخره ثم  94

تعدل حركات االسم؛ فإن انتهى االسم بتاء التأنيث في جزم اإلضافة تفتح ما قبل التاء إال إذا كان ما 

التاء واو أو ياء، وإن كان االسم مجموًعا جمع التذكير فهو في األصل مجموع بياء مشددة قبل 

مزقوفة قبلها فتحة فيجزم باالضافة باسكان الياء فقط وإن كان االسم مجموًعا بتاء التأنيث فيجزم 

 .باالضافة بتسكين التاء فقط

  . 582داود الموصلي، اقليمس يوسف، ص 2 انظر 95

ُقِطل (ُمحب المال)ُرِحم كوفا  ،(زارع األرض)ُفَلح َارُعا لعبري عن االسم المركبيذكر ابن ا 96

خانه قد  هجاعاًل الصفة المرخمة فعل ولو أنشما و ملةا بأنه يتكون من اسم وفعل ( قاتل الناس)اًُشا 

َمعلةا دلوة يدعةا , برعفريا2 األولى له أن يجعله مكون من فعل واسم، انظرالترتيب وكان

. وليس فعلشومؤاصفة نعتية( حزينرعوم بينما في نموذج مشابهة يجعل. 7، صجرمطيقيةا

(ضابط الكل)َاٍحيد ٌكل أدق في تعبيره حينما جعل هذا النوع من االسم المركب " برزعبي"وكان 

ابن "كما جعل نفس النموذج الوارد عند ملة شما وشما مكون من صفة واسم( األقدسقديش كل 

 ،يوحن  ،برزوعبي 2انظرملةا وشمامكون من فعل واسم( زارع األرضُفَلح ارعا وهو العبري

  .87ص مم  سورييا أةور
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  .45، صممل  سورييا أةور ،ارميا مقدشيا 97

98 Moberg, A., p.37. 
99 Baethgen, F., Syrische grammatik De Mar Elias Von Tirhan, Op. Cit., p. 

 ܗ 5

محمد، منهج يعقوب برشقاقو النحوي من خالل كتابه محاضرة في قواعد النحو،  أنور، ماجدة 100

 .394ص

المفعول بؤ واستخدم له لفظ كرشوني . 68ص,  َمعلةا دلوة يدعةا جرمطيقيةا, برعفريا 101
 (.المفعول به)

 ."عٍبيُدا"الكفرنيسي مصطلح له  وقد استخدم .117الكفرنيسي، بولس، ص  102

103 Moberg, A., p. 39. 

 .519الكفرنيسي، بولس، ص 2 أيًضا .318الرزي، جرجس، ص 104

  105 .318أيوب، برصوم يوسف، ص  

 .318الرزي، جرجس، ص 106

أنور، ماجدة محمد، منهج يعقوب برشقاقو النحوي من خالل كتابه محاضرة في قواعد النحو،  107

 .558ص 

واسم ( أبغض)سُنا ناقص وهو اسم مفعول مؤنث مقطوع من الفعل ال( مكروهة/ ُمبغضة)َسنُيا  108 

 .سِناالمفعول المذكر الممقطوع منه هو 

 .046الرزي، جرجس، ص  109

110 Nöldeke, T., Compendious Syriac grammar,Op. Cit., p.218.  

111  Duval, R., Traité de grammaire syriaque,Op. Cit., p.219. 

Moberg, A., p.60. 112 ،الكفرنيسي، بولس،  ، 586ص ،ممل  سورييا أةور ،ارميا مقدشيا

 .553غرامطيق اللغة اآلرامية السريانية، ص
 .316أيوب، برصوم يوسف، اللغة السريانية، ص2 انظر 113

 .316المرجع السابق، ص 114

 .319أيوب، برصوم يوسف، اللغة السريانية، ص 2 انظر  115

116 Duval, R., Traité de grammaire syriaque, Op. Cit., p.219.  

117  Ibid., p.224.   028، صمم  سورييا أةور ،يوحن  ،برزوعبي 

118 Nöldeke, T., Compendious Syriac grammar, Op. Cit.,  p.72. 
 Duval, R., Traité de .  061 -028، صمم  سورييا أةور ،يوحن  ،برزوعبي 119

grammaire syriac, p. 225 Brockelmann, C., Syrische Grammatik, Op. Cit., 

p.55. 

 .515داود الموصلي، اقليمس يوسف، ص  120

121 Moberg, A., p.37. 

 .061، صمم  سورييا أةور ،يوحن  ،برزوعبي  122

123 Duval, R., Traité de grammaire syriaque,Op. Cit., p.219. 
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 .316الرزي، جرجس، الكتاب في نحو اللغة اآلرامية السريانية الكلدانية صرفها وشعرها، ص 124

125 Baethgen, F., Syrische grammatik De Mar Elias Von Tirhan, Op. Cit., p. 

39. 
 .586ص ،ماجدة محمد، منهج يعقوب برشقاقو ،أنور  126

  090.127ص دريان، يوسف، اإلتقان في صرف لغة السريان،   

  043.128الرزي، جرجس، ص2 انظر 

129 Moberg, A., p.164. .335يعقوب أوجين، األصول الجلية، ص  منا،2 كذلك    

  .374الرزي، جرجس، ص 130
 ومصطلح  للداللة على المقارنة،( تشبية، عالمة) فحما -فوحما مصطلح األهوازي استخدم  131

 2للداللة على التفضيل، انظر( وضع، تركيب) سُيُما

p. 24. جرمطيقي  ،يوسف ،ؤوزيا
 دديوُوسيوس ةرقيا

 .61 -65رجع السابق، ص الم 2انظر 132

 .61المرجع السابق، ص  133

 .65المرجع السابق، ص  134

135 Moberg, A., p.164. 

  15.136القرداحي، اإلحكام في صرف السريانية نحوها وشعرها، ص 

  .589الساقي، فاضل مصطفى، أقسام الكالم العربي من حيث الشكل والوظيفة، ص  137

 Grammatical Meaning ر، معجم المصطلحات اللغوية، دار العلم للماليين، بعلبكي، رمزي مني

 138  مادة 0991، 0ط

النجار،لطيفة إبراهيم،دور البنية الصرفية في وصف الظاهرة النحوية وتعقيدها،لنيل درجة 2راجع

  .049، ص0993الماجستير، دار البشير،األردن، 

 .049المرجع السابق، ص 139

، 0984لة لفهم صرفي ونحوي وداللي، القاهرة، كشك، أحمد، من وظائف الصوت اللغوي، محاو 

 9.140ص 

عبادة، محمد إبراهيم، الجملة العربية دراسة لغوية نحوية، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر،  141

 .51، ص0983القاهرة، 

 .401الكفرنيسي، بولس، ص  142

نى المركب االسمي هو مجموعة وظائف نحوية ترتبط ببعضها عن طريق التبعية لتتمم مع 143

واحًدا يصلح أن يشغل وظيفة واحدة أو عنصًرا واحًدا في الجملة بحيث إذا كانت وحدها ال ُتكَّون 

 .   39،ص0996عبد اللطيف، محمد حماسة، بناء الجملة العربية، دار الشروق، القاهرة، جملة مستقلة،

، 5114ردن، ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، األ0عكاشة، عمر يوسف، النحو الغائب، ط 144

 .032ص 

  .401الكفرنيسي، بولس، ص 145

 .3، انظر الرزي، جرجس، ص"للكالم"وهو نفسه تعريف الرزي  146
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 .0القرداحي، جبرائيل، المناهج في النحو والمعاني عند السريان، ص 147

جملة الخبر، جملة الصفة، جملة  2المركب اإلسنادي المقصود لغيره محصور في سبعة جمل 148

 .الصلة، جملة الشرط، جملة الجواب، جملة القسمالحال، جملة 

لطفي عبد البديع، 2 التهانوي، محمد على الفاروقي، كشاف اصطالحات الفنون، تحقيق2 انظر 149

عكاشة، عمر . 0915، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 4/05عبد النعيم محمد حسنين، 2 ترجمة

 . 032يوسف، النحو الغائب، ص 

150  Moberg, A., P.44. 

 .64ص,  َمعلةا دلوة يدعةا جرمطيقيةا, برعفريا 151

أيًضا أنه ال يمكن بأي حال من األحوال أن يدل النعت أو الحال على " الطيرهاني"قد أوضح  152

معنى بدون الخبر أو الفعل والوصول إلى الغرض من الجملة بدونهما؛ باعتبار الخبر هو المسند 

  Baethgen, F., p.15 المتمم لمعنى الجملة

 .64ص,  َمعلةا دلوة يدعةا جرمطيقيةا, برعفريا 153

 .011الرزي، جرجس، ص 154

 .453الكفرنيسي، ص  155

 156  .011ين، صچمنا، يعقوب أو 

أنور، ماجدة محمد، منهج يعقوب ، ملة شما وهو التعريف الذي استخدمه برشاقو للصفة 157

 .802برشقاقو النحوي، ص

 Predicative Adjectiveزية الصفة في موقع اإلسناد تسمى باالنجلي 158

  159 .011منا، يعقوب أوجين، ص 

 .316داود الموصلي، اقليمس يوسف، ص 160

161 Baethgen, F., p.85 ܟܗ 

162 Moberg, A., p.44  

, برعفريا يوسف حسن الصورة وما شاكل ذلكوكان ويوسف َشفير ؤوا حزوؤ 

 .                                                                                   68ص,  َمعلةا دلوة يدعةا جرمطيقيةا

   .011الرزي، جرجس،  ص. 453الكفرنيسي، بولس، ص  163

164 Moberg, A., p.43. 

برجشتراسر، التطور النحوي 2 لة الخبرية سامية األصل، انظربرجشتراسر أن الجمأوضح  165 

  .048، ص0959رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2 للغة العربية، ترجمة

 .453الكفرنيسي، بولس، ص  166

  82.167ص  ،مم  سورييا أةور ،يوحن  ،برزوعبي2 انظر 

الساقي، فاضل، أقسام 2 لق معنى أعم، انظرإيراد كلمتين أو أكثر لخهو 2 المقصود بعالقة التضام 

  096.168الكالم من حيث الشكل والوظيفة، ص

 .28القرداحي، جبرائيل، المناهج في النحو والمعاني عند السريان، ص 169

 .409الكفرنيسي، ص  170
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 .64القرداحي، ص 171

172 Baethgen, F., p.39. 

 .87ص مم  سورييا أةور ،يوحن  ،برزوعبي 2انظر 173

174 Moberg, A., p 52. Uhleman, p.182. ، أيوب، برصوم 309 -415اقليمس، داود، ص

.       043يوسف،ص   

 .25ص ،ةورأ ممل  سورييا: ارميا مقدشيا 175

لطفي عبد البديع، 2 التهانوي، محمد على الفاروقي، كشاف اصطالحات الفنون، تحقيق2 انظر 176

عكاشة، عمر . 0915ية العامة للكتاب، ، الهيئة المصر4/05عبد النعيم محمد حسنين، 2 ترجمة

  .036يوسف، النحو الغائب، ص 

هناك العديد من التفريعات األخرى، لكنها ال تحتوى على تركيب الصفة، تناولنا فقط مع يدخل  177

 .في نطاق الصفة

 .038عكاشة، عمر يوسف، النحو الغائب، ص 2 انظر 178

لطفي عبد البديع، 2 الحات الفنون، تحقيقالتهانوي، محمد على الفاروقي، كشاف اصط2 انظر 179

عكاشة، عمر . 0915، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 4/05عبد النعيم محمد حسنين، 2 ترجمة

 .061-066يوسف، النحو الغائب، ص 

180 Uhleman, Syriac grammar with a course of exercises in Syriac grammar,  

Op. Cit., p.227. 

 018.181ين، صمنا، يعقوب أوج 

 .024المتوكل، أحمد، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، ص 182 

 15.183الرزي، جرجس، ص  

 308.184اقليمس، يوسف الموصلي، اللمعة الشهية، ص  

 .66القرداحي، جبرائيل، ص  185

 .41 – 46القرداحي، ص . 463 -464الكفرنيسي، بولس، ص  186

 .21عربية دراسة لغوية نحوية، صعبادة، محمد إبراهيم، الجملة ال 187

188 Baethgen, F., p. 15. 

 -في هذا الموضع من حديثه عن الحال والخبر والنعت  -كان من األفضل أن يتناول الطيرهاني  189

 –خبر  –حال "لكى يتثنى له التفرقة بين الثالث حاالت  الحال الذي يتركب من اسم مشتق مع كد

ية بينما يختلفوا في الوظيفة النحوية وكان هذا هو هدفه من الذين لهم نفس الصيغة الصرف" نعت

 .الفصل الثالث عشر

 .063الرزي، جرجس، ص  190

 .019منا، يعقوب أوجين، ص . 308اقليمس، داود الموصلي، ص  191

 .432الكفرنيسي، بولس، ص  192

193 Moberg, A., p.6. 

ة ودراسة لكتابي ديونيسيوس ترجم2 أنور، ماجدة محمد، فن النحو بين اليونانية والسريانية 194

وعلى الرغم من أن نماذج األهوازي  في عوارض االسم . )81ثراكس ويوسف األهوازي، ص 
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لتأكيد كل ما ورد من أنواع في القسم الخاص  جاءت جميعها من االسم الجامد لكن حديثه شمل با

 (.باالسم

. ًقا بفعل أو شبهة وإما مضاًفا إليهإن االسم عند دخوله في الجملة يكون إما مسند إليه وإما متعل 195

فاالسم المسند إليه أي الذي هو صاحب فعل أو صفة أو ما أشبة ذلك يجب أن يكون ما ُيسند إليه تابًعا 

 .314 – 315اقليمس، داود الموصلي، ص 2 انظر. له في اإلفراد والجمع والتذكير والتأنيث

 .313اقليمس، داود الموصلي، ص  196

 عالمصفدر والمراج

 :المصفدر والمراجع بفللغة العربية: أواًل

 :الكتــب -أ

ترجمة ودراسة لكتابي ديونيسيوس 2 ماجدة محمد، فن النحو بين اليونانية والسريانية، أنور• 
 .5110ثراكس ويوسف األهوازي، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، 

 .0913 -0912، حلب،  4أيوب، برصوم يوسف، اللغة السريانية، ط •

رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، 2 برجشتراسر، التطور النحوي للغة العربية، ترجمة• 
 .0959القاهرة، 

ن، الموصل، .اقليمس يوسف، اللمعة الشهية في نحو اللغة السريانية، د ،داود الموصلي •
0819. 

لطباعة عبادة، محمد إبراهيم، الجملة العربية دراسة لغوية نحوية، مؤسسة المعارف ل •
 .0983والنشر، القاهرة، 

بيروت،  -، دار الشروق، القاهرة0عبد اللطيف، محمد حماسة، بناء الجملة العربية، ط •
0996. 

، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، األردن، 0عكاشة، عمر يوسف، النحو الغائب، ط •
5114. 

 .0818ن، روما، .ا، د، اإلحكام في صرف السريانية نحوها وشعرهالقرداحي، جبرائيل• 

 .0914ن، روما، .، المناهج في النحو والمعاني عند السريان، د --------• 

 .0912يوسف، اإلتقان في صرف لغة السريان، مطبعة األرز، بيروت، ، دريان• 

جرجس، الكتاب في نحو اللغة اآلرامية السريانية الكلدانية صرفها وشعرها،  ،الرزي• 
 . 0891لآلباء اليسوعيين، بيروت، المطبعة الكاثوليكية 
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فاضل مصطفى، أقسام الكالم العربي من حيث الشكل والوظيفة، مكتبة الخانجي،  ،الساقي• 
 .0911القاهرة، 

 .0959بولس، غرامطيق اللغة اآلرامية السريانية، مطبعة االجتهاد، بيروت،  ،الكفرنيسي• 

ات الوظيفية، بنية المكونات أو التمثيل المتوكل، أحمد، قضايا اللغة العربية في اللساني •
 .0992التركيبي، دار األمان، الرباط،  –الصرفي 

 .0912ن، بيروت،.ين، األصول الجالية في نحو اللغة اآلرامية، دچيعقوب أو ،منا• 

 :المقفالت -ب

ماجدة محمد، منهج يعقوب برشقاقو النحوي من خالل كتابه محاضرة في قواعد  ،أنور• 
 .0998، 0، جزء50اسة وترجمة، مجلة الدراسات الشرقية، العدد النحو، در

 :الرسفئل العلمية -جـ

ماجدة محمد، دراسة لقواعد النحو السرياني من خالل دراسة وترجمة لمخطوطة  ،أنور
إليليا برشينايا ويوحنا برزعبي، رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، 

0993. 

بديعة على فهمي، عالمات ضبط القراءة في الماسوراة السريانية، رسالة دكتوراة،  ،العطار• 
 .0989كلية اآلداب جامعة عين شمس، القاهرة، 

 :المعفجم والقواميس -د

 .0890، اللباب، مطبعة الكاثوليك لآلباء اليسوعيين، حلب، (جبرائيل)القرداحي • 

 .5115ة اليمامة، حمص، ، الآللئ السريانية، مطبع(وزيف أسمرچ)ملكي • 

 :مطبوعفت -المصفدر والمراجع بفللغة السريفنية: ثفنًيف

 .9221 ،ܨܠمو، مملال سورييا ܨةور2 ارميا مقدشيا• 

 (.819رقم " )مخطوطة المكتبة الكلدانية"، ممال سورييا ܨبرزوعبي، يوحنن، ةور •

 .ربا مفرينا دمدنحابرعبريا، كةبا دأمحا دعل يدعةا جرمطيقيةا من سيما دجريجوريوس  •

• Moberg, A., Le livre des splendeurs, la grande grammaire de 
grègoire Bar Hebreus, Lund, C.W.K, Gleerup, 1922 . 

 .819مخطوطة المكتبة الكلدانية رقم ، ممال سورييا ܨبرشينيا، اليا، ةور •
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