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 لىاعذ انُشش يف اجملهح
 

  انثحث ٌ ٌكىٌأٌشرتط  
ُ
 عىن  تها اجملهحضًٍ االخرصاصاخ انرً ذ

  ٌشرتط عهى انثاحث االنرضاو تادلىضىعٍح و ادلُهج انعهًً يف انثحث و

ٌ ٌهرضو تششوط انثحث انعهًً يٍ حٍث انرثىٌة و اعرعًال أو ، انرحهٍم

و يف ،ىل ادلصادس و ادلشاجع وفك طشٌمح يُهجٍح و احذج إإ شاسج اذلىايش و الإ 

 آخش انثحث

 هى انثاحث يشاعاج اجلىاَة انشكهٍح و االهرًاو تغاليح نغح ٌشرتط ع

 خطاء انهغىٌح و ادلطثعٍحلأ انثحث يٍ ا

  
 
ٌ 

 
 A4و االَكهٍضٌح تُغخرني عهى وسق أو انثحث اىل اجملهح تانغح انعشتٍح مذ

 فك انثحث اٌش 
 
نه يهخص

 
ٌ ال ٌضٌذ عذد كهًاذه أتانهغح االَكهٍضٌح عهى يف أو

 كهًح  751عهى 

 أانثحث لذ َشش او لثم نهُشش يف  ٌ ال ٌكىٌأ  ٌشرتط 
 
دوسٌح عهًٍح داخم  حٌ

 و خاسجهأانعشاق 

  صفحح  15ٌ ال ذرجاوص عذد صفحاخ حبثه عٍ أٌشرتط عهى انثاحث 

  ه عانٍح اجلىدجنفمح اشكال انفٍُح ادلشأٌ ذكىٌ ادلشاهذ و الٌشرتط يف انثحث 

 أىل اجملهح ال ذشد إصىل انثحث ادلمذيح أ 
ُ
 و مل ذُششأىاء َششخ غرتجع عو ذ

  ععاس أجىس انُشش يف ضىء الذعرًذ اجملهح يثذأ انرًىٌم انزاذً وحتذد

 انغائذج
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  توطئت

 الجبوري علي يبسين أ.د.

 رئيس هيأة التحرير                    

تحذَب  8112َعّذ إ صذاس انًجهذ انخبنج/انعذدَن األول وانخبنٍ ين يجهت آحبس انشافذَن سنت      

هزا  8112-8112نهظشوف انتٍ يشث بهب يذَنت انًىصم وجبيعتهب انعشَقت ين ديبس فٍ األعىاو 

وانهغبث انقذًَت وين نبحُت أخشي فإنه دنُم عهً يذي اهتًبو انببحخُن فٍ يجبل اِحبس  ين نبحُت,

 وحقتهى بًجهت آحبس انشافذَن

تهتى انًجهت بجًُع األبحبث انتٍ تعبنج يىاضُع راث عالقت ببنًعبسف انتبسَخُت وانسُبسُت 

 وانحضبسَت نبالد انشافذَن  وانششق األدنً انقذَى ونهعصىس انقذًَت واإلساليُت كبفت

شافذَن وصذوس ,انًجهذ انخبنج/انعذد ًَخم هزا انعذد استًشاسا بعذ استئنبف يجهت آحبس ان   

وانهغىَت نهًجتًع انعشبٍ عًىيًب  االحبسَت.تهذف انًجهت إنً نشش انًعشفت 8112األول ين عبو 

وانعشاقٍ خصىصًب ورنك عن طشَق األبحبث انتٍ تقّذو بهب انسبدة انببحخُن فٍ انًجبل واجتُبصهب 

 االختصبصيشحهت انتحكُى انعهًٍ انزٌ قذيه األسبتزة روٌ 

أدعى اإلخىة انًختصُن بآحبس انعشاق وانششق األدنً انقذَى واإلساليُت وانهغبث انعشاقُت     

انقذًَت وانكتبببث انًسًبسَت وحضبسة بالد انشافذَن وانششق األدنً انقذًَت نهًسبهًت بؤبحبحهى فٍ 

 انقبديت األعذاد 

 

 

 ومن هللا التوفيق

 

 

 

 

                 

 



 



 أ.ٝ.د. ص٧ٰش ػٰحء جٛذٯ٢ عوٰذ جٛشُحهٮ         "دسجعس ٟٔحس٣س ٟن جٌٜٛس جٛوشذٰس  "  ج٠ٛؿحص جٛؤٜٮ ُٮ جٌٜٛس جألٗذٯس

ٕٔ٘ 
 

 المجاز العقلي في اللغت األكذيت

 " مع اللغت العربيتدراست مقارنت  "

 

 أ.م.د. زهير ضياء الذين سعيذ الرفاعي

 جامعت الموصل -كليت اآلثار                                                                     

          الملخص :

ٍَ ه٢ ه٠ٜحء جٌٜٛس جٛوشذٰس            ٨ُٔ٩حت٨ح أ٨٣ٞ ٰٟض٩ج ٧زج ج٤ٛ٪م ٢ٟ جٛرالًس , ٩هّذ٥٩ ٢ٟ ُهِش

ِٟحخش٧ح , ٩دٰٛٚ ُظحقط٨ح , ٩أؿش٩ج أط٪٦ٛ ذكذ٩د جٌٜٛس جٛوشذٰس ٗ٪٨٣ح ض٠ػٚ سأط جٛرالًس . 

ٗ٪١ أ١ دسجعس جٌٜٛس ذ٨ح  ج٠ٛو٢ٰٰ٤س هذد ٠ٟ٩ح ٯإعَ ٦ٛ أ١ هذٝ ج٠ٛوشُس ذحٌٜٛس جألٗذٯس , ٩ّٜٓ

ٓ٪س٣ص ذحٌٜٛس جٛوشذٰس أد٫ ج٬ٛ ٣ذسز دسجعس جٛؿ٪ج٣د جٛذالٰٛس جألٗذٯس ضوّذ قذٯػس جٛو٨ذ جرج ٟح 

دسجعس أ٩ ٟإًِٛح ٯط٤ح٩ٙ هٜٞ جٛذالٛس أ٩ ُش٩ه٦ ُٮ جٌٜٛس  ٣ؿذ ٩جٛرالًٰس ُٮ جٌٜٛس جألٗذٯس , ُال ٣٘حد

جٛوشذٰس .   ٰط٦ ٩ٟالصٟط٦ ٜٛذسجعحش جٌٜٛ٪ٯس ُٮ ٟولٞ جٌٜٛحش ٗحٌٜٛس٠جألٗذٯس , ه٬ٜ جٛشًٞ ٢ٟ أ٧

) ج٠ٛؿحص  ضغٰٜؾ جٛؼ٪ء ه٬ٜ رٖٛ , ُ٘ح١ ٟ٪ػ٪م جٛركع ذ٠٘ح١ ٢ جٛؼش٩سزٟأ١ ٛزٖٛ ٩ؾذ٣ح 

 . ٟن جٌٜٛس جٛوشذٰس جٛؤٜٮ ُٮ جٌٜٛس جألٗذٯس ( ٩ئخؼحه٦ ٨٤٠ٜٛؽ ج٠ٛٔحس١

Abstract 

Mental Metaphor in Akkadian Language 

" A Comparative Study " 

            The subject of metal metaphor is considered as an important 

rhetorical subject in all languages that are connected with the Al-Āriba 

(semitic) language . One of them is the Arabic language as it has great 

space in the mind of rhetorical historians and they consider it as the glory 

of the language as well as one factor of rhetoric . Therefore , its 

importance is so obvious to study the mental metaphor in the Akkadian 

language to clarify the significance of these languages (Al-Āriba) in 

studying the rhetorical studies as it was the ancient languages (Al-Āriba) 

in the fields of writing .  The metaphor is one branch of semantics which 

is put in to two parts : the conveying metaphor and the mental one which 

is our main concern in this research paper . One reason why it is named 
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mental metaphor is that it is easy to be understood by the mind of any 

human being and not from the language itself . Through having the 

comparative study in studying the mental metaphor in the Akkadian 

language which would be so clear that the Akkadian had got the lead in 

using the mental metaphor and they had been the first to deal with this 

real rhetorical Art. 

 المقذمت :

ُضوذ جٛذسجعحش جٌٜٛ٪ٯس ج٠ٛٔحس٣س ٢ٟ جٛ٪عحتٚ جِٛحهٜس ُٮ دسجعس ضحسٯخ جٌٜٛحش , ٩رجش ُحتذز          

جٌٜٛحش ٩هالٓس ذوؼ٨ح ٟن ُٮ أط٪ٙ  جٛػٔس. ٩ضوضٯض هل٠ٰس ُٮ قغٞ جٛ٘ػٰش ٢ٟ أ٩ؾ٦ جٛخالٍ 

جٛروغ . ٩ٓذ ٰٟض جٛرحقػ٪١ ُٮ ٟؿحٙ هٜٞ جٌٜٛحش ج٠ٛٔحس١ ذ٢ٰ جٛذسجعحش جٌٜٛ٪ٯس ج٠ٛٔحس٣س , ئر 

جؿٜٔ٪ج ٟظـٜف ) هٜٞ جٌٜٛس جٛطٔحذٜٮ ( ه٬ٜ جٛذسجعحش جٌٜٛ٪ٯس ج٠ٛٔحس٣س ذ٢ٰ ٌٛط٢ٰ ٰٛغطح ٟشطشٗط٢ٰ 

ٌط٢ٰ ٟشطشٗط٢ٰ ُٮ ج ٗح٣ص ج٠ٛٔحس٣س ذ٢ٰ ٛرٜس ذ٢ٰ جِٛش٣غٰس ٩جٛوشذٰس , أٟح ئُٮ أس٩ٟس ٩جقذز ٗح٠ٛٔحذ

         ٗحألٗذٯس ٩جٛوشذٰس أ٩ ٟح ذ٢ٰ جٛورشٯس ٩جٛوشذٰس ٧٩ٮ ٢ٟ رجش جالطٚ جٛوحسذٮ أس٩ٟس ٩جقذز

ٯذخٚ ُٮ ٟؿحٙ هٜٞ جٌٜٛحش ج٠ٛٔحس١) جٛغحٟٮ (* ٨ُ٪ 
(ٔ)

. ٩ٯطِْ ه٠ٜحء جٌٜٛحش ه٬ٜ أ١ دسجعس أٯس 

ٌْٔٛس ٢ٟ جٌٜٛحش ًٰش ٤٘٠ٟس ئ١ ُدسعص ٧٩ٮ  ٨٤ٟح ُشخ ٤ٟوضٛس ه٢ ًٰش٧ح ٢ٟ جٌٜٛحش جٛطٮ َض
(ٕ)

 .

ٛزٖٛ ٯ٤٤٘٠ح أ١ ٣َُغِخش ٟشجؾن جٌٜٛس جٛوشذٰس ٩ٗطر٨ح ُٮ دسجعس ٟ٪ػ٪م ذكػ٤ح )ج٠ٛؿحص جٛؤٜٮ ُٮ 

ْ ذ٠٪ػ٪م ٠ؿحصٯس ٠ُٰح ٯطوّٜشحسجش جٛٓذٝ جإلُٮ صٯحدز ج٠ٛوشُس ه٢ أ جٌٜٛس جألٗذٯس( , ٩ٛو٤ٜح ٣غح٧ٞ

ه٢ ٠ٔحس٣س جٛطحسٯخٰس , ٧٩٪ ٟح ٯو٪د ذحِٛحتذز ٗزٖٛ ه٬ٜ جٌٜٛس جٛوشذٰس رج جضرو٤ح ٨٤ٟؿٰس جٛجٛركع ئ

ز٥ جٛـشٯٔس ٣غطـٰن ٨ُٞ جألس٩ٟس ) جٛوحسذس ( ٩ذ٨ ضؼ٨٠حج٤ٛلش ُٮ ًٰش٧ح ٢ٟ جٌٜٛحش جٛطٮ  ؿشٯْ

عطٌْٜ ه٬ٜ ه٠ٜحء جٌٜٛس جٛوشذٰس جأل٩جتٚٗػٰش ٠ٟح أ
(ٖ)

 . 

ّٖ ٦ُٰ َأ          ١ ٛو٠ٜحء جٌٜٛس جٛوشذٰس جِٛؼٚ ُٮ ٩ػن جأُلعظ ج٤ٛلشٯس ُٮ دسجعس ٠ٟ٩ح الش

ج٠ٛؿحص ُٮ جٌٜٛس جألٗذٯس ُا٤٣ح ٢ٛ  ٣ُوَِّشٍج٠ٛغحتٚ ج٤ٛك٪ٯس ٩جٛرالًٰس ٌٜٛط٤ح جٛوشذٰس , ُٜ٪ أسد٣ح أ١ 

٣رطوذ ه٢ ٟح ؾحء ُٮ ٟظحدس جٌٜٛس جٛوشذٰس , ٨ُٮ غ٪جذص ٯ٢٘٠ أ١ ضغش٭ ه٬ٜ أٯس ٌٛس ٢ٟ 

ُٮ جٌٜٛس جألٗذٯس ٢ٟ جٛوشخ ٩جٛوشج٢ٰٰٓ  ج٠ُْٛخطّظ٢ٰذس . ٠ٟ٩ح ٯ٤رٌٮ رٗش٥ أ١ ٟؿ٠٪هس جٌٜٛحش جٛوحس

ه٬ٜ ٩ؾ٦ جٛطكذٯذ ٓذ أُحد٩ج ٗػٰشًج ٢ٟ ٨٤ٟؿٰس جٌٜٛس جٛوشذٰس ُٮ دسجعس جٛوذٯذ ٢ٟ ج٠ٛ٪جػٰن 

جٌٜٛ٪ٯس, ٩ٯشؾن جٛغرد ُٮ رٖٛ ج٬ٛ أ١ ٟغحتٚ ج٤ٛك٪ ٩جٛرالًس ُٮ جٌٜٛس جألٗذٯس ٛٞ ُضذ١٩ّ ه٬ٜ ٯذ 

 ٠ٗح ٧ٮ جٛكحٙ ُٮ جٌٜٛس جٛوشذٰس , ٧٩٪ ٟح ع٤ط٤ح٦ٛ٩ ُٮ جٛظِكحش جٛطحٰٛس ٢ٟ جٛركع . ٟط٨ٰ٠ٜ٘ح

ج٠ٛؿحص أقذ ُش٩م هٜٞ جٛذالٛس ٧٩٪ : ٗٚ ٠ٜٗس ُأسٯذ ذ٨ح ًٰش ٟح ٩ٓوص ٦ٛ ُٮ ٩ػن  ما هو المجاز :

٩جػو٨ح ٠ٛالقلس ذ٢ٰ جٛػح٣ٮ ٩جأل٩ٙ . ٩ئ١ شثص ٜٓص : ٗٚ ٠ٜٗس ؾضش ذ٨ح ٟح ٩ٓوص ٦ٛ ُٮ ٩ػن 
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ن ج٬ٛ ٟح ٛٞ ض٪ػن ٦ٛ , ٢ٟ ًٰش أ١ ضغطأ٣َ ٨ُٰح ٩ػوًح ٠ٛالقلس ذ٢ٰ ٟح ُضؿ٪ص ذ٨ح ئ٦ٰٛ جٛ٪جػ

٩ػوص ٦ٛ ُٮ ٩ػن ٩جػو٨ح ٨ُٮ ٟؿحص ز٭٩ذ٢ٰ أط٨ٜح جٛ
(ٗ)

. أ٭ : ٣ٔٚ ج٠ٛو٬٤ ه٢ جِٜٛق 

ج٠ٛ٪ػ٪م ٦ٛ ج٬ٛ ِٛق آخش ًٰش٥ , ٧٩٪ خالٍ جٛكٰٔٔس جِٜٛلٰس جٛطٮ ضو٤ٮ دالٛس جِٜٛق ه٬ٜ ج٠ٛو٬٤ 

ٮ أطٚ جٌٜٛسج٠ٛ٪ػ٪م ٦ٛ ُ
(٘)

. 

 ٯ٤ٔغٞ ج٠ٛؿحص ُٮ جٌٜٛط٢ٰ جألٗذٯس ٩جٛوشذٰس ج٬ٛ ٓغ٢ٰ٠ ستٰغ٢ٰ ٠٧ح : أقسام المجاز :

 جأل٩ٙ : ج٠ٛؿحص جٌٜٛ٪٭

جٛػح٣ٮ : ج٠ٛؿحص جٛؤٜٮ
(ٙ)

 . ٧٩٪ ٟ٪ػ٪م ذكػ٤ح ُكغد .

٩جِٛشّ ذ٢ٰ ج٠ٛؿحصٯ٢ ٧٪ أ١ جٌٜٛ٪٭ ٯ٘٪١ ُٮ جِٜٛلس ج٠ِٛشدز ه٢ ؿشٯْ ٣ٔٚ جالِٛحف       

ح طٜس ٤ٟ٩حعرس٩٠ج٠ِٛشدجش ٢ٟ قٔحت٨ٔح جٌٜٛ٪ٯس ج٬ٛ ٟوح١ٍ جخش٫ ششؽ أ١ ضشذـ٨
(1)

. ُٮ ق٢ٰ أ١ 

ع٤حد جِٛوٚ , أ٩ ٟو٤ح٥ , ج٬ٛ ٟالذظ ٦ٛ , ًٰش ٟح ٧٪ ع٤حد , أ٭ : ِئج٠ٛؿحص جٛؤٜٮ ال ٯ٘٪١ ئال ُٮ جإِل

٦ٛ
(2)

دُشج. ٩ع٠ح٥ ذوغ جٛرال٢ًٰٰ ذـ )ج٠ٛؿحص ج٠ٛشٗد( ٛكظ٪٦ٛ ُٮ جٛطشٰٗد د١٩ جإِل
(3)

. 

ئ١ عرد ضغ٠ٰس ٧زج ج٤ٛ٪م ٢ٟ ج٠ٛؿحص )ٟؿحصًج هًٰٜٔح( رٖٛ أ١ جٛطؿ٪ص  ؟مارا يقصذ بالمجاز العقلي 

٦ُٰ ٨ُٞ ٢ٟ جٛؤٚ ال ٢ٟ جٌٜٛس
(ٔٓ)

ٰع ضغطو٠ٚ جألِٛحف ُٮ ٟ٪ػ٪ه٨ح جألطٜٮ , ٩ٯ٘٪١ ج٠ٛؿحص . ق

ج٠ٛطٜ٘ٞ ع٤حد ٩ٰٛظ ٦ٛ هالٓس ذحألِٛحف ج٠ِٛشدز ٨ُ٪ ٢ٟ أه٠حٙ جٛؤٚ أ٭ : هٔٚه٢ ؿشٯْ جإِل
(ٔٔ)

 .

٧٩٪ ؾ٪٧ش جال٣غح١ جٛز٭ ٰٟض٥ جهلل عركح٦٣ ٩ضوح٬ٛ ه٢ جٛكٰ٪ج١
(ٕٔ)

و٬٤ . ُح٠ٛؿحص جٛؤٜٮ ُٯ

جش ٩جُٛؿ٠ٚ ه٢ ؿشٯْ ضكٰٜٚ ٟوح٨ٰ٣ح جٛلح٧شٯس ٩جٛغـكٰس ٩جٛطظشٍ ذحٛطشٰٗد جٛرحؿ٤ٮ ٜٛورحس

 ٨ُٰح ُٮ أٟش ٟؤ٪ٙ ُٯذسٕ ذحٛؤٚ .

جٛركع ُٮ ٟ٪ػ٪م ج٠ٛؿحص جٛؤٜٮ ُٮ  ٛو٤ّٜح ضأخش٣ح ُٮ رٗش ج٨ٛذٍ ٢ٟ الهذف من البحث :

ٟح عرْ ُا١ ج٠ٛؿحص ٢ٟ س٩جتن ٤ُ٪١  ٩٬رٖٛ ٛرٰح١ ٟو٬٤ ج٠ٛؿحص . ٩ذ٤حًء هٜ, جٌٜٛس جألٗذٯس ٛٔظذ 

 ه٢ ؿشٯْ , جٛرالًس ُٮ جٌٜٛحش ؾ٠ٰوًح , ٦ُٰ٩ ٯ٢٠٘ عشُّ جإلذذجم جٛؤّٜٮ ٜٛذجسع٢ٰ ُٮ هٜٞ جٛ٘الٝ

٧٩٪ ٟح شٌٚ ه٠ٜحء جٌٜٛس جٛوشذٰس ٟذز ؿ٪ٯٜس ُ٘ح٣ص س . ٯضِغٰش جٛؿ٠ٜس ذوٰذًج ه٢ قذ٩د٧ح جٛلح٧ش

جٛرذجٯس ٢ٟ جٛؿحقق ٨ُ٪ ٢ٟ أ٩جتٚ ٢ٟ هشػ٪ج ٨ٛزج ج٠ٛ٪ػ٪م ذحٛركع ه٤ذ قذٯػ٦ ه٢ جٛكٰٔٔس 

٩ج٠ٛؿحص
(ٖٔ)

, قط٬ أعطٔش جألٟش ه٤ذ هرذ جٛٔح٧ش جٛؿشؾح٣ٮ جٛز٭ ُٯوذ أش٨ش ٢ٟ ضكذظ ُٮ ج٠ٛؿحص , 

٩أ٩ٙ ٢ٟ ُظٚ جٛٔ٪ٙ ٦ُٰ
(ٔٗ)

ذوذ , ٩ٛٞ ٯ٢٘       ج٤ٛظ٪ص ج٠ٛغ٠حسٯس ٓذ جٗطشِص . ٩ق٤ٰثٍز ٛٞ ض٢٘ 

قذ ٯوٜٞ شٰثًح ه٢ جٌٜٛس جألٗذٯس ال ذٚ قط٬ ذٰٔس جٌٜٛحش جٛوحسذس , ٧٩ٮ جألس٩ٟس جٌٜٛ٪ٯس ٣ِغ٨ح جٛطٮ أ

 ))٢ ُٮ ٟؿحٙ جٌٜٛحش جٛوحسذس ذحٛٔ٪ٙ : ٰض٤ط٠ٮ ج٨ٰٛح جٌٜٛس جٛوشذٰس , ٧٩٪ ٟح أشحس ئ٦ٰٛ ذوغ جٛرحقػ

جتٚ ٛٞ ٯ٘٪٣٪ج ٯوشُ٪١ شٰثًح ه٢ جٌٜٛحش جٛغحٰٟس ٗحألٗذٯس ٩جٛورشٯس ؾ٠ٰن ه٠ٜحء جٌٜٛس جأل٩

((٩جٛغشٯح٣ٰس 
(ٔ٘)

. 
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٩أعغ٪ج , ٧ٞ ء٣٩طٰؿًس ٛزٖٛ ٠ُٰ٩ح ٯطوْٜ ذرحخ ج٠ٛؿحص , ُٔذ ذ٬٤ ه٠ٜحء جٌٜٛس جٛوشذٰس آسج           

ٗػٰشًج  ٩جٛوشخ ))٣لشٯحض٨ٞ , ه٬ٜ أ١ جٛوشخ أ٩ّٙ ٢ٟ أعطو٠ٚ ج٠ٛؿحص , ٩أ٧طذ٫ ئ٦ٰٛ * , قط٬ ٰٓٚ 

ٟح ضغطو٠ٚ ج٠ٛؿحص , ٩ضوذ٥ ٢ٟ ِٟحخش ٗال٨ٟح , ُا٦٣ دٰٛٚ جِٛظحقس , ٩سأط جٛرالًس , ٩ذ٦ ذح٣ص 

((ٌٛط٨ح ه٢ عحتش جٌٜٛحش 
(ٔٙ)

. 

١َّ ٟولٞ ١ ضأغٰش٧ح أطرف ٩جػكًح ذش٘ٚ ؾّٜٮ , ئر ِئا٬ٛ جٌٜٛس جألٗذٯس ٩ُٰٛظ ج٣كٰحصًج ئ         

       سٯخ٬ جٌٜٛس جألٗذٯس جألٓذٝ ٢ٟ قٰع ضأجٛج٠ٛغحتٚ ج٤ٛك٪ٯس ٩جٛرالًٰس ضشؾن ُٮ أط٪٨ٛح 

, ٧٩٪ ٟح دُن جٛروغ ج٬ٛ جٛٔ٪ٙ ئ١ جٛطأغٰش جٛ٪جعن ٌٜٛس جألٗذٯس جٛز٭ ٣القل٦ ُٮ ٓ٪جهذ جٛطذ٩ٯ٢

٨ح جٛ٪جسغس جٛششهٰس ٛٔ٪جهذ ٣ِّئ ذحؿ٠ث٤ح١دجض٨ح , قط٬ أ٤٣ح ٣غطـٰن جٛٔ٪ٙ أد٩جض٨ح ٩ِٟش٩جٌٜٛس جٛوشذٰس 

جٌٜٛس جألٗذٯس
(ٔ1)

جٛطأغٰش جألٗذ٭ ٛٞ ٯٔطظش ه٬ٜ ٟغأٛس جٛٔ٪جهذ أ٩ ج٠ِٛشدجش ذٚ ش٠ٚ . ٣٩ش٫ أ١ 

٪ش ج٤ٛظ٪ص ج٠ٛغ٠حسٯس جٛوذٯذ ٢ٟ جٛؿ٠ٚ ٩جٛورحسجش ٔ٪ٙ جٛذالٰٛس ٩ج٠ٛؿحصٯس , قٰع قجٛك

١َّ جألٗذٯ٢ٰ ٓذ عرٔ٪ج جٛوشخ ُٮ قٔٚ هٜٞ جٛذالٛس ٩ُش٩ه٦ , ٧٩زج جٛذالٰٛس ٩ج٠ٛؿحصٯس ٠ٟح ٯذٙ ه٬ٜ َأ

 القٔس ٢ٟ جٛركع .ٟح عٰطؼف ُٮ جٛظِكحش جٛ

٢٘ٛ٩ غ٠س ضغحؤٙ ٓذ ٯطرحدس ج٬ٛ جٛز٢٧ , ٧٩٪ ٧ٚ أ١ جألٗذٯ٢ٰ ٗح٣٪ج ٯو٠ٜ٪١ ٟح ٧٪ ج٠ٛؿحص          

جٛؤٜٮ ه٤ذٟح د٣٩٪ج ٗطحذحض٨ٞ ؟ أ٩ ٧ٚ أ٨٣ٞ أدسٗ٪ج قٰٔٔس ج٠ٛؿحص ٠ٗح أدس٦ٗ جٛوشخ ؟ ٧٩ٚ أ١ 

ٍٙ ٢ٟ جِٛظحقس ٩جٛرالًس , ٓحطذًج  ٠ُٰح ٯٔ٪٦ٛ أ٩ ٯ٘طر٦ ٟو٬٤ جٛ٘حضد جألٗذ٭ ٗح١ ه٬ٜ ٟغط٪٫ هح

ج٠ٛؿحص جٛؤٜٮ ؟ ٩ٛإلؾحذس ه٬ٜ رٖٛ الذذ ٢ٟ ض٪ػٰف ذوغ ج٠ٛغحتٚ جٌٜٛ٪ٯس , ٢٠ُ ج٠ٛوٜ٪ٝ أ١ جٌٜٛس 

َٚ جعطو٠ح٨ٛح ٤ٟز أٍٟذ ذوٰذ*. ٩ذـرٰوس جٛ ـُ , كحٙ ُا٤٣ح ٛٞ ٣غط٠ن ج٬ٛ جألٗذٯ٢ٰجألٗذٯس ٢ٟ جٌٜٛحش جٛطٮ َذ

, ٠ٗح أ١ جٛ٘طحذحش ج٠ٛغ٠حسٯس جٛطٮ ٩طٜط٤ح ال ضطؼ٢٠ ٩ال ٣وٜٞ َٰٗ ٗح٣٪ج ٯطكذغ٪١ ذٌٜط٨ٞ جألٗذٯس 

أٟح ج٤ٛظ٪ص ج٠ٛذسعٰس ٠ُول٨٠ح ٗح٣ص ألًشجع ضوٰٜٞ جٛٔشجءز , ٣ظ٪طًح ٓ٪جهذٯس أ٩ ٣ك٪ٯس 

٩جٛ٘طحذس , ٩أ٣٪جم ج٠ٛوحسٍ جألخش٫ ٗحألدخ ٩جٛشٯحػٰحش
(ٔ2)

أ٦٣ ٛٞ ٯظ٤ٜح ٣ض ٯطكذظ . ُٮ ق٢ٰ 

٩ٗطد ه٢ ٓ٪جهذ جٌٜٛس    ك٪صض٤ح ٢ٟ ٟشجؾن عٞ جِٛحهٚ ه٬ٜ عرٰٚ ج٠ٛػحٙ , ٩ٟح ذه٢ طٰحًس أ

ج٬ٛ ٩ػن جألٗذٯس ٧ٮ ؾ٨ذ جٛرحقػ٢ٰ جٛزٯ٢ دأذ٪ج ه٬ٜ دسجعس ج٤ٛظ٪ص ج٠ٛغ٠حسٯس , ٩ض٪طٜ٪ج 

ؿ٠ن جٛرحقػ٪١ ٩جٌٜٛ٪ٯ٪١ ه٬ٜ ٩ُٯ , ج٠ٛٔحس٣س ضِحّ جٱسجء ٩ذأعٜ٪خ جٛذسجعحشحٓ٪جهذ ٌٜٛس جألٗذٯس ذ

أ١ أٯس ٗطحذس ال ٯ٢٘٠ ٨ٛح أ١ ضورش ذش٘ٚ دْٰٓ ه٢ ٌٛس ٟط٨ٰ٠ٜ٘ح
(ٔ3)

 . 

٩ج٠ٛغأٛس جألخش٫ ٧ٮ أ١ جٌٜٛس جألٗذٯس أٓذٝ ٌٛس هحسذس ٢ٟ قٰع ضأسٯخ جٛطذ٩ٯ٢ , ٠ٟح            

, ٢ٟ قٰع  ٯو٤ٮ أ٨٣ح ٛٞ ضطأغش ذٌٜس أخش٫ ٓذ عرٔط٨ح ٢ٟ جٌٜٛحش جٛوحسذس ٨٤ٟ٩ح جٌٜٛس جٛوشذٰس

١ جألٗذٯ٢ٰ أدسٗ٪ج قٰٔٔس جعطو٠حٙ ئجألعحٰٛد جٛذالٰٛس ٩جٛرالًٰس , ٧٩٪ ٟح ٯوضص ٤ُٰح جٛٔ٪ٙ 

جألعحٰٛد جٛذالٰٛس ٩ج٠ٛؿحصٯس , ذذٰٛٚ أ٤٣ح ٣ؿذ جٛوذٯذ ٢ٟ جٛورحسجش جٛرالًٰس ُٮ ٣ظ٪ص هحٟس 



 أ.ٝ.د. ص٧ٰش ػٰحء جٛذٯ٢ عوٰذ جٛشُحهٮ         "دسجعس ٟٔحس٣س ٟن جٌٜٛس جٛوشذٰس  "  ج٠ٛؿحص جٛؤٜٮ ُٮ جٌٜٛس جألٗذٯس
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ٛطٮ ضضخش ٗحٛشعحتٚ ٩ًٰش٧ح , ٩ٛٞ ٯٔطظش جألٟش ه٬ٜ ج٤ٛظ٪ص جألدذٰس أ٩ جٛ٘طحذحش ج٠ٰٜٛ٘س ج

 ذحٛورحسجش جٛرالًٰس ٩جٛطٮ ٯشط٨ش ٗطرط٨ح ذأ٨٣ٞ ه٬ٜ دسؾس هحٰٛس ٢ٟ جِٛظحقس ٩جٛرالًس ٩جإلضٔح١ .

 

ه٤ذ جٛكذٯع ه٢ ج٠ٛؿحص جٛؤّٜٮ ُٮ جٌٜٛط٢ٰ جألٗذٯس ٩جٛوشذٰس الذذ ٢ٟ ذٰح١ :  فائذة المجاز العقلي

٤ٗض ٢ٟ ٤ٗ٪ص  ه٬ٜ ِقذِض٧٦زج جٛؼشخ  )جِٛحتذز جٛرالًٰس ٢ٟ جعطو٠ح٦ٛ ٢٠ُ س٩جتن ٟح ٰٓٚ ه٦٤ :

ُٮ ؿشٯْ   ٩جالضغحمجٛرٰٜي ُٮ جإلذذجم ٩جإلقغح١  , ٩جٛ٘حضدْٜ, ٩ٟحدز جٛشحهش ج٠ِٛجٛرالًس

(جٛرٰح١
(ٕٓ)

٨ُ٪ ؿشٯٔس ٢ٟ ؿشجتْ جٛط٪عن جٌٜٛ٪٭ , ٩ذحخ ٢ٟ أذ٪جخ جالُط٤ح١ ُٮ جٛطورٰش ٯٜؿأ ئ٦ٰٛ  . 

شٯذ جٛطأ٣ْ ُٮ أدجء ج٠ٛو٬٤ ٩جال٣ـالّ ٟن جٛخٰحٙ , ٩جالعطؿحذس ٛخ٪جؿش ج٤ِٛظ ج٠ٛطٜ٘ٞ ق٢ٰ ُٯ

خش٫ ذؼ٪جذؾ ضك٘ٞ ٟغحس٥ أ٧٩٪جؾظ جٛشو٪س , ٩ق٤ٰثٍز ٯخشؼ جإلع٤حد ه٢ قٰٔٔط٦ ج٬ٛ ٟغحٖٛ 

٩جٛطأ٣ْ ُٮ ذ٤حء جٛورحسز , ٩أدجء ج٠ٛو٬٤ ج٠ٛٔظ٪د , قط٬ ٯظف جٛطؿ٪ص ُٮ جإلع٤حد
(ٕٔ)

 . 
 

ج٠ٛالذغس : ٧ٮ جٛوالٓس ذ٢ٰ جِٛحهٚ ج٠ٛؿحص٭ ج٠ٛزٗ٪س , ٩جِٛحهٚ :  مالبساث المجاز العقلي

, ٩طٜس جِٛوٚ ذ٠٨حٰٔٮجٛكٔ
(ٕٕ)

خش٫ ٧ٮ هذ٩ٙ ه٢ جِٛحهٚ جٛكٰٔٔٮ ج٬ٛ جِٛحهٚ أ. ٩ذورحسز 

ج٠ٛؿحص٭ ه٢ ؿشٯْ ئع٤حد جِٛوٚ ج٬ٛ ًٰش طحقر٦ . ٩ضط٠ػٚ ٧ز٥ ج٠ٛالذغحش أ٩ جٛوالٓحش ذحٛغررٰس 

ِٛحهٰٜس ٩ج٠ِٛو٪ٰٛس٩جٛضٟح٣ٰس ٩ج٠ٛ٘ح٣ٰس ٩ج٠ٛظذسٯس ٩ج
(ٕٖ)

. ٩ع٤ط٤ح٩ٙ أ٣٪جم ج٠ٛالذغحش ُٮ جٌٜٛط٢ٰ 

 ه٬ٜ ج٤ٛك٪ جٱضٮ :٩ ,جٛوشذٰس ٩جألٗذٯس 

 

٧٩ٮ : ئع٤حد جِٛوٚ أ٩ ٟح ُٮ ٟو٤ح٥ ج٬ٛ جٛغرد السببيت : -1
(ٕٗ)

. أ٭: ؾوٚ ٟح ٧٪ عرد ُٮ 

ج٨ٛشٝ قظ٪ٙ جِٛوٚ ُٮ ج٠ٛو٬٤ ُحهاًل ُٮ جٛلح٧ش , ٧٩٪ ٰٛظ ذِحه٦ٜ ُو٤ذٟح ٯٔحٙ : ذ٬٤ خ٪ُ٪ 

ؿحص هّٜٔٮ هالٓط٦ جألٗرش . ُأع٤ذ جِٛوٚ )ذ٬٤( ج٬ٛ ًٰش ُحه٦ٜ ٧٩٪ )خ٪ُ٪( . ُِٮ ج٠ٛػحٙ ٟ

١ جِٛحهٚ جٛكٰٔٔٮ ٧ٞ )ه٠ح٦ٛ( جٛزٯ٢ ٓحٟ٪ج ذِوٚ جٛر٤حء , ُح٠ٛوش٩ٍ هٔاًل أ١ جٛغررٰس , قٰع ئ

خ٪ُ٪ ٛٞ ٯٔٞ ذِوٚ جٛر٤حء ذ٤ِغ٦ , ٩ئع٤حد جِٛوٚ ئ٦ٰٛ ٗ٪٦٣ ٗح١ عررًح ُٮ جٛر٤حء
(ٕ٘)

 . 

أٟح ُٮ جٌٜٛس جألٗذٯس ُا١ جٛوالٓس أ٩ ج٠ٛالذغس جٛغررٰس ٢ٟ أٗػش جٛوالٓحش ٩س٩دًج ُٮ            

 ٟػٜس ه٬ٜ جٛوالٓس جٛغررٰس ٣ٔشأ ٟح ٣ظ٦ :ج٤ٛظ٪ص ج٠ٛغ٠حسٯس . ٢ٟ٩ جأل

ālam  (GN)  ilum  ib-nu-ú 

( ٝ.ؼ ٩ضشؾ٠ط٦ ج٬ٛ جٌٜٛس جٛوشذٰس : ذ٬٤ جإل٦ٛ ٟذٯ٤س )
(ٕٙ)

. 

, ذ٠و٬٤ : ذ٬٤ (  banû ( ٢ٟ ج٠ٛظذس )  ٣٩ib-nu-úالقق ُٮ ج٠ٛػحٙ جهال٥ أ١ جِٛوٚ )            

ٯر٤ٮ
(ٕ1)

٦ٛ ٣ِغ٦ أ١ ٯٔ٪ٝ جإِل ج٠ٛؤ٪ٙ( , ُٰٜظ ٢ٟ  ٦ٛilum ) . ٓذ أع٤ذ ج٬ٛ ًٰش ُحه٦ٜ ٧٩٪ جإِل

جٛر٤حء , ٧٩٘زج    ٦ٛ ٗح١ عررًح ُٮ ٩ٓ٪م ُوٚذِوٚ جٛر٤حء , ٩ئ٠٣ح ٢ٟ ٓحٝ ذ٦ ٧ٞ جٛو٠حٙ , ٩أٟش جإِل

 ُأع٤ذ ئ٦ٰٛ ُوٚ جٛر٤حء ٧٩٪ ٰٛظ ذِحه٦ٜ جٛكٰٔٔٮ .



 2ٕٔٓ/   ٕ/ جٛوذد   ٖٟؿٜس آغحس جٛشجُذٯ٢ /  ج٠ٛؿٜذ  

 

631 
 

٣٩ٔشأ ُٮ ٣ض آخش ٯطكذظ ٦ُٰ ج٠ٜٖٛ جٱش٪س٭ ع٤كحسٯد ه٢ ٰٓح٦ٟ ذطؿذٯذ ٟذٯ٤س ٤ٰ٣٪٫         

 ٩ض٪عٰو٨ح ؾحء ٦ُٰ :

al   ni-nu-a …. u-bat-su 

٩ضشؾ٠ط٦ ج٬ٛ جٌٜٛس جٛوشذٰس : ٩ّعوُص ٟذٯ٤س ٤ٰ٣٪٫
(ٕ2)

. 

جٛزٯ٢ ٓحٟ٪ج ذحٛو٠ٚ ٩ذِوٚ جٛط٪عوس ئر ُأع٤ذ ُِٮ ج٠ٛػحٙ ُهذ٩ٙ ه٢ جِٛحهٚ جٛكٰٔٔٮ ٧٩ٞ جٛو٠حٙ        

جِٛوٚ ج٬ٛ ُحه٦ٜ ج٠ٛؿحص٭ ٧٩٪ ج٠ٜٖٛ ع٤كحسٯد , ُؿحء جِٛحهٚ ج٠ٛؿحص٭ ٩ٗأ٦٣ ٧٪ ٢ٟ ٓحٝ ذحِٛوٚ 

 قًٰٔٔس , ُٮ ق٢ٰ أ١ ئع٤حد جِٛوٚ ٗح١ ج٬ٛ ًٰش طحقر٦ .

د جِٛوٚ أ٩ ٟح ُٮ ٟو٤ح٥ ج٬ٛ جٛضٟح١ , ٧٩٪ ٌٰٛش٥ , أ٭ : ؾوٚ ٩ٯٔظذ ذ٨ح : ئع٤ح السمانيت :  -2

جٛضٟح١ كشًُح ٯٔن ٦ُٰ جِٛوٚ
(ٕ3)

١ ٯٔحٙ : ٨٣حس جٛضج٧ذ طحتٞ , ٦ٰٜٛ٩ . ٢ٟ٩ جٛش٪ج٧ذ ه٬ٜ رٖٛ ٗأ

ج٬ٛ ج٨٤ٛحس ٩جٰٜٛٚ , ٩ج٠ٛؿحص ٤٧ح أ١  جٓحتٞ . ٣٩القق ُٮ ٧زج ج٠ٛػحٙ أ١ جٛظ٪ٝ ٩جٰٛٔحٝ ُأع٤ذ

٦ُٰ , ٩جٰٜٛٚ ال ٯٔ٪ٝ ئ٠٣ح ٯٔ٪ٝ ٢ٟ ٦ُٰ ج٨٤ٛحس ال ٯظ٪ٝ ذٚ ٯظ٪ٝ ٢ٟ
(ٖٓ)

. 

 ٩ُٮ جٌٜٛس جألٗذٯس ٩سدش جٛوذٯذ ٢ٟ جألٟػٜس ٟشّد٧ح ج٬ٛ جٛوالٓحش جٛضٟح٣ٰس ٨٤ٟح :          

[ UD ] . mu    uš-ḫa-ri-ir 

٩ضشؾ٠ط٦ ج٬ٛ جٌٜٛس جٛوشذٰس : ع٢٘ ج٨٤ٛحس ) جٰٛ٪ٝ (
(ٖٔ)

. 

(  šuḫarruru( ٢ٟ ج٠ٛظذس )  uš-ḫa-ri-irذح٤ٛلش ج٬ٛ ج٠ٛػحٙ ٣ش٫ أ١ ٣غرس ئع٤حد جِٛوٚ )     

ذ٠و٬٤ : ع٢٘ , ط٠ص , خذس
(ٖٕ)

٢ٟ ذحخ جٛوالٓس جٛضٟح٣ٰس  ( ٧٪ mu. [ UD ]. ج٬ٛ ِٛق جٰٛ٪ٝ ) 

أ١ جٛغ٘٪١ ٩جٛظ٠ص ال ٯ٘٪١ ٰٜٛ٪ٝ , ئ٠٣ح ج٠ٛوش٩ٍ هٔاًل أ١ جٛغ٘٪١ ٩ج٨ٛذ٩ء ٧٪ ٢ٟ ُوٚ , رٖٛ 

 ج٤ٛحط ُٮ رٖٛ جٰٛ٪ٝ . ُِٮ ج٠ٛػحٙ ٟؿحصًج هًٰٜٔح هالٓط٦ جٛضٟح٣ٰس.

 ٣٩ٔشأ جٯؼًح :   

UD.ma   šá-kin   qu-lu 

٩ضشؾ٠ط٦ ج٬ٛ جٌٜٛس جٛوشذٰس : ٯ٪ًٟح ) ٨٣حسًج ( عح٢ٗ ٧حدب
(ٖٖ)

. 

٩ذح٤ٛلش ُٮ ج٠ٛػحٙ ج٠ٛزٗ٪س آ٣ًِح ٣ؿذ أ١ جٛغ٘٪١ ٩ج٨ٛذ٩ء ال ٯ٘٪١ ٢ٟ ُوٚ جٰٛ٪ٝ ذ٠و٤ح٥         

ُٮ جٛطشٰٗد جٛرحؿ٤ٮ ه٢ ؿشٯْ ئع٤حد جٛلح٧ش٭ , رٖٛ أ١ جٛوالٓس جٛضٟح٣ٰس ٟر٤ٰس ه٬ٜ ج٠ٛو٬٤ 

جٛغ٘٪١ ٩ج٨ٛذ٩ء ج٬ٛ كشٍ جٛضٟح١ ) جٰٛ٪ٝ ( , ٧٩٪ ٢ٟ ُوٚ جألقٰحء ُٮ رٖٛ جٰٛ٪ٝ ع٪جء ٢ٟ 

جٛرشش أٝ ٢ٟ عحتش ج٠ٛخٜ٪ٓحش جالخش٫ , ٗزٖٛ ُا١ ٢ٟ دالالش جٛغ٘٪١ ٩ج٨ٛذ٩ء هذٝ ٩ؾ٪د أغش 

 أل٭ ش٘ٚ ٢ٟ أش٘حٙ جٛكٰحز .

ؾحٍس    ٟو٤ح٧ح : ئع٤حد جِٛوٚ أ٩ ٟح ٟو٤ح٥ ج٬ٛ ج٠ٛ٘ح١ ٧٩٪ ٌٰٛش٥ , ٣ك٪ : ٨٣ش المكانيت :  -3
(ٖٗ)

 

ه٦ٜ , أ٩ ٯؿش٭ ج٨٤ٛش , ٩ج٠ٛالذغس ٤٧ح أ١ ئع٤حد جِٛوٚ ) ٯؿش٭ ( ج٬ٛ ج٨٤ٛش ٧٩٪ ٰٛظ ذِح



 أ.ٝ.د. ص٧ٰش ػٰحء جٛذٯ٢ عوٰذ جٛشُحهٮ         "دسجعس ٟٔحس٣س ٟن جٌٜٛس جٛوشذٰس  "  ج٠ٛؿحص جٛؤٜٮ ُٮ جٌٜٛس جألٗذٯس

ٖٔٔ 
 

ّْجٛكٰٔٔٮ , ٩رٖٛ أ١ ج٨٤ٛش ٧٪ أ ٩ج٠ٛغ٬٠ ) ج٨٤ٛش ( ٧٩٪ ال ٯؿش٭ , جٛز٭ ُٮ جالسع  عٞ جٛش

ذٚ جٛز٭ ٯؿش٭ ٧٪ ج٠ٛحء جٛز٭ ٦ُٰ
(ٖ٘)

. 

 جألٗذٯس , ئر ٣ٔشأ ج٠ٛػحٙ جٱضٮ : ٩ه٢ ؿشٯْ ج٠ٛٔحس٣س ٣ؿذ جٛوالٓس ج٠ٛ٘ح٣ٰس ُٮ جٌٜٛس         

ID.ID-šu   i-na   na-ag-bi-im   li-is-ki-ir 

٩ُّٰ٘ضشؾ٠ط٦ ج٬ٛ جٌٜٛس جٛوشذٰس : ِٛ ش أ٨٣حس٥ ٢ٟ ج٤٠ٛرنغ
(ٖٙ)

. 

ذ٠و٬٤ : ٯغ٘ش ,  ( sekēruذس ) ـج٠ٛظ ٢ٟش ّ٘ـغُٰ: ِٛأ٭( li-is-ki-irؿذ أ١ جِٛوٚ )ـ٣          

ٯٌْٜ , ٯغذ
(ٖ1)

( ذ٠و٬٤ : ٨٣ش nāru. ٓذ ُأع٤ذ ج٬ٛ جأل٨٣حس ) 
(ٖ2)

. ٩جٛطٮ ٩سدش ذحٛظٌٰس جٛغ٪ٟشٯس 

 (ID.ID ٩ُٮ قحٛس جٛؿ٠ن ذحٛط٘شجس . ٧٩٪ ئع٤ )ٟ٘ح٣ٰس , رٖٛ أ١ ج٨٤ٛش ٧٪      حد ٟؿحص٭ هالٓط٦ـ

َّٔـن أ٩ ُٯٯ٤ٟؿش٫ ج٠ٛحء أ٩ ٟ٘ح١ ؾشٯح١ ج٠ٛحء , ٧٩٪ ال   ش٭ ٦ُٰ ,ـحء جٛز٭ ٯؿـٔـن ج٤٠ٛٯش ئ٠٣ح غ

( أ٭ : ٤ٟرن , ٯ٤ر٪م , ٰٟح٥ ؾ٪ُٰس nagbuذس ) ـ( ٢ٟ ج٠ٛظ na-ag-bi-imق )ـذذالٛس جِٜٛ
(ٖ3)

 .

 ٧٩٪ ٟ٪ػن ضذُْ ج٠ٛحء.

 ٣٩ٔشأ ُٮ ٟػحٙ آخش ٟح ٣ظ٦ :   

ID2   a-na    ša-qi2-im   i-li-qe2-e 

٩ضشؾ٠ط٦ ج٬ٛ جٌٜٛس جٛوشذٰس : عٰغطٜٞ ٨٣شًج ألؾٚ جٛغٔٮ
(ٗٓ)

. 

( ذ٠و٬٤ ٩i-li-qe2-eج٠ٛالذغس ج٠ٛ٘ح٣ٰس ٤٧ح جعطالٝ ج٨٤ٛش ) ألؾٚ جٛغٔٮ ( , قٰع ُأع٤َِذ جِٛوٚ )      

( . ٩ُٮ ٧زج ٟؿحٌص هٜٔٮ هالٓط٦ nāru( ٩ٯٔحذ٦ٜ ُٮ جٌٜٛس جألٗذٯس )ID2)ج٬ٛ ِٛق ج٨٤ٛش , : عٰغطٜٞ 

ّْ جٛز٭ ُٮ جألسع ال ُٯغطٜٞ ألؾٚ جٛغٔٮ ذٚ ئ١ ٟح ٯإخز ٦٤ٟ ألؾٚ  ٟ٘ح٣ٰس رٖٛ أ١ ج٨٤ٛش ٧٩٪ جٛش

 ( جٛز٭ ٯؿش٭ ٦ُٰ ٧٩٪ ج٠ٛغطٜٞ قًٰٔٔس .muجٛغٔٮ ٧٪ ج٠ٛحء )

٩ٯٔظذ ذ٨ح : ئع٤حد جِٛوٚ أ٩ ٟح ٗح١ ذ٠و٤ح٥ ج٬ٛ ج٠ٛظذس المصذريت : -4
(ٗٔ)

, أ٭: ؾوٚ ٟح ٧٪  

 ٟظذس ُٮ ج٠ٛو٬٤ ِٜٛوٚ ج٠ٛغ٤ذ ئ٦ٰٛ ُحهاًل , ٗٔ٪ٙ جٛشحهش :

ِْ  ُذ جٛرذُسطَٔعٰزٗش٣ٮ ٓ٪ٟٮ ئرج ؾذَّ ِؾذ٧ُّٞ              ٩ُٮ جٰٜٜٛس جٛل٠ٜحء ُٯ

ُِٮ ٓ٪٦ٛ ) ؾذَّ ِؾذ٧ُّٞ (ٟؿحٌص هٜٔٮ هالٓط٦ ج٠ٛظذسٯس , قٰع ُأع٤ذ جِٛوٚ ) ؾذَّ ( ج٬ٛ          

ُٮ  عٰزٗش٣ٮ ٓ٪ٟٮ ئرج ؾذ٩ج ؾذًج ُٮ أٟش٧ٞ , ٧٩٪ ٢ٟ ذحخ ج٠ٛرحٌٛس: ٟظذس٥ ) ِؾذ٧ُّٞ ( , ٩أط٦ٜ 

ئسجدز ٭٩طَ ) ؾذ٧ُّٞ ( ُطك٪ٙ ) جٛؿذ ( ج٬ٛ ُحهٚ ر
(ٕٗ)

 . 

ٟح  جألٟػٜسأقذ ٣٩ؿذ ٧زج ج٤ٛ٪م ٢ٟ جٛوالٓس ج٠ٛظذسٯس ُٮ جٌٜٛس جألٗذٯس جٯؼًح ُٔذ ٩سد ُٮ      

 : ٣ظ٦

i-na   er-ṣe-ti-šu-nu   ù   pa-ṭi-šu-nu   ḫu-ub-tum   iḫ-ḫa-ab-tu 

جٛغٜد صض٨ٞ ( عٜر) ُؼ٪ ٩قذ٩د٨ٞ٧ٞ ُٮ أسِػ ج٬ٛ جٌٜٛس جٛوشذٰس : ٩ضشؾ٠ط٦
(ٖٗ)

. 
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( ذ٠و٬٤ :   iḫ-ḫa-ab-tuجٛغٜد . ٓذ أع٤ذ ٨ُٰح جِٛوٚ ) ص٣القق ُٮ ج٠ٛػحٙ أ١ ؾ٠ٜس : عٜر        

دْٜ( أ٭ : جالعالخ أ٩ جٛغḫu-ub-tumَّ. ج٬ٛ جالعٞ )َدََٜع
(ٗٗ)

. ٧٩٪ ٟؿحٌص هّٜٔٮ هالٓط٦ 

هذ٣ح ئ٬ٛ  ؾغحٟس ُوٚ جٛغٜد . ُٜ٪, قٰع جعطكحٙ جٛغٜد ج٬ٛ ُحهٚ , ٧٩٪ ٟح ٯظ٪س ٟظذسٯس

( ٢ٟ ٓح٣٪١ ق٠٪سجذٮ ٛ٪ؾذ٣ح ُوٚ جٛغٜد ٓذ جخطَٜ ه٢ ُوٚ جٛغشٓس ٖٕٔج٤ٛض ٧٩٪ ج٠ٛحدز )

(šarāqu(m) ّذ٠و٬٤ : عشّ , ٯغش )
(ٗ٘)

. ُحأل٩ٙ ٯذٙ ه٬ٜ جعطو٠حٙ جٛٔ٪ز ُٮ ه٠ٰٜس جٛغـ٪ أ٩ 

 ٕٗٔئ٦ٰٛ ج٠ٛحدز )   أشحسشجٛطغٰٜد , ٩جٛز٭ ٓذ ٯ٤طؽ ه٦٤ ٓطٚ طحقد جٛكحؾحش ج٠ٛغٜ٪ذس , ٧٩٪ ٟح 

ٛزٖٛ ٣ؿذ أ١  , جٛطغٰٜد (  أص٧ٔص ُٮ ( ٢ٟ جٛٔح٣٪١ ٩جٛطٮ ٣ظص ه٬ٜ أ٦٣ ئرج ٣ِظ ) قٰحز ( )

ج٠ٛششم ٗح١ طحسًٟح ُٮ ٟوحٓرس ٢ٟ ٯٔ٪ٝ ذِوٚ جٛطغٰٜد , ٠ٗح ٣ضَّ جٛٔح٣٪١ ه٬ٜ أ١ ضطك٠ٚ ج٠ٛذٯ٤س 

٠س جٛطغٰٜد ٟغإ٩ٰٛس ضو٪ٯغ أ٩ جٛرٜذز ٩ستٰغ٨ح أ٩ ج٠ٛغإ٩ٙ ه٢ ج٤٠ٛـٔس جٛطٮ ٩ٓوص ٨ُٰح ؾشٯ

( ٢ٟ جٛٔح٣٪١ ج٠ٛذٯ٤س ٩ج٠ٛغإ٩ٙ ٕٗٔ) طحقد جٛكحؾحش ج٠ٛغٜ٪ذس أ٩ ج٠ِٛٔ٪دز . ٠ٗح ق٠ّٜص ج٠ٛحدز

غ٤حء طٚ أ( ٤ٟح ُؼس ج٬ٛ ر٩٭ جٛؼكٰس أ٩ طحقد جٛكحؾحش ج٠ٛغٜ٪ذس ئرج ُٓٔه٨٤ح دُن ًشجٟس )

ذٌٰٜس ُٮ  ح٣َٮـ٤ص ٟوٜد , ضؼ٠ـ٩ٓ٪م ؾشٯ٠س جٛطغٰٜد , ٛزٖٛ ُا١ هرحسز أ٩ ؾ٠ٜس : عٜد جٛغ

( ٓذ عٜد ؾذًج جٛغٜد ,  ḫa-ab-ba-tum)  خ٪ٯش ٧زج ج٤ٛ٪م ٢ٟ جٛؿشجتٞ , ٩ضو٤ٮ أ١ جٛغاّلـضظ

ش٦ٟ ذط٨ذٯذ ج٠ٛغٜ٪خ ٩جٛطشطذ ٦ٛ أ٭ أ٦٣ ٓذ عٜد ٗٚ ٟح ُٮ ق٪صز ج٠ٛغٜ٪خ , ٩أطّش ه٬ٜ ض٤ِٰز ُؾ

 ٓط٦ٜ .أ٩ 

 ٣٩ٔشأ ُٮ ٟػحٙ آخش ٟح ٣ظ٦ :            

[ ib ]-riq   bir-qu 

٬ٛ جٌٜٛس جٛوشذٰس : ذشّ جٛرش٩ّضشؾ٠ط٦ ئ
(ٗٙ)

. 

ذ٠و٬٤ :  ( ٩ib-riqُٮ ج٠ٛػحٙ ٟؿحٌص هّٜٔٮ هالٓط٦ ٟظذسٯس , قٰع ُأع٤ذ ٦ُٰ جِٛوٚ )           

َّ ( أ٭ : جٛرشّ , جٛظحهٔس birqu, ج٬ٛ ٟظذس٥ ) َذَش
 (ٗ1)

جٛرشّ , ٦ُِٰ دالٛس  ٩ٟو٤ح٥ ذشّ ؾذًج . 

 ه٬ٜ شذز قذ٩ظ جٛرشّ ٩ٓ٪ض٦ِ .

عٞ ج٠ِٛو٪ٙجعٞ جِٛحهٚ ٩ٯشجد ذ٦ ج٩رٖٛ ق٠٤ٰح ٯأضٮ :  المفعوليت  -5
(ٗ2)

 : جٛوشذٰس . ٗأ١ ٯٔحٙ ُٮ

ٗح١ ج٤٠ٛضٙ هحٟشًج , ٩ٗح٣ص ُقؿشز ٟؼٰثس . ٠ُٜ٘س ) هحٟشًج ( ؾحءش ذظٌٰس جعٞ جِٛحهٚ 

١ّ ج٤٠ٛضٙ ال ُٯو٠ش ًٰش٥ ذٚ ٧٪ ٩طًِح ٤٠ٜٛضٙ ال ه٬ٜ ٩ؾ٦ جٛكٰٔٔس ذٚ ه٬ٜ ٩ؾ٦ ج٠ٛؿحص , ئر ِئ

٨ح ُٮ قٰٔٔس جألٟش ض٘٪١ ٟؼٰثس أل١ جإلػحءز ال ضٔن ٤ٟٟو٠٪س ذٌٰش٥ , ٗزٖٛ ُا١ جُٛكؿشز ال 

ذٚ ضٔن ه٨ٰٜح ٨ُٮ ٨ٛزج ٟؼحءز , ٩ُٮ ٗال جإلع٤حدٯ٢ ٟؿحٌص هّٜٔٮ هالٓط٦ ِٟو٪ٰٛس
(ٗ3)

. 
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تٰس ٢ٟ جٛركع , أ٭ ُٮ ٧زج ج٤ٛ٪م أٟح ُٮ جٌٜٛس جألٗذٯس , ُٔذ ٩جؾ٤٨ح طو٪ذس ُٮ ٧ز٥ جٛؿض            

٢ٟ ج٠ٛالذغس , ٛزٖٛ ٣ؿذ ٢ٟ جٛؼش٩س٭ ذٰح١ ِٰٰٗس طٰحًس جعٞ ج٠ِٛو٪ٙ ُٮ جٌٜٛس جألٗذٯس ٓرٚ 

 ج٠ٛؿحصٯس .حش جإلشحسز ج٬ٛ أٟػٜس ٧زج ج٤ٛ٪م ٢ٟ جٛوالٓ

. ٩ٓذ هشُِّص  ( ٜٛذالٛس ه٬ٜ ٟو٬٤ جعٞ ج٠ِٛو٪ٙ ُٮ جٌٜٛس جألٗذٯس parisعطو٠ٜص طٌٰس ) أ         

٧ز٥ جٛظٌٰس ٛذ٫ جٛرحقػ٢ٰ جألؾح٣د ذ٠ظـٜف ) جٛظِس جِٛوٰٜس ( أ٭ : جٛظِس ج٠ٛشر٨س ذحِٛوٚ , ٩ُٮ 

قٰٔٔس جألٟش أ١ ٧زج ج٠ٛظـٜف ال ٯورش ذش٘ٚ دْٰٓ ه٢ ٟو٬٤ جعٞ ج٠ِٛو٪ٙ , رٖٛ أ١ ٢ٟ دالالش 

عٞ ِٟو٪ٙ ٧٪ جٛكذ٩ظ ٩جٛطؿذدأجعطو٠حٙ ٧ز٥ جٛظٌٰس ٗ
(٘ٓ)

) جٛظِس , ُٮ ق٢ٰ أ١ ٟظـٜف  

جِٛوٰٜس ( ٯذٙ ه٬ٜ جٛظِحش جٛػحذطس , أ٩ ٠ٗح ضوشٍ ذحٛظِحش جٛذجت٠س
(٘ٔ)

. 

( , ٧٩٪  participleع٠ٮ جِٛحهٚ ٩ج٠ِٛو٪ٙ ُٮ جٌٜٛس جألٗذٯس ذطغ٠ٰس ) أ٩ٓذ أدٟؽ جٛروغ        

ٟظـٜف ٯغطو٠ٚ ٜٛذالٛس ه٬ٜ ٟشطٔحش جِٛوٚ ُٮ جٌٜٛس جألٗذٯس ٛإلشحسز ج٬ٛ جع٠ٮ جِٛحهٚ 

٩ج٠ِٛو٪ٙ
(ٕ٘)

. 

ف ـٟظـٜ  طو٠ٜصـعجٛخحطس ذٔ٪جهذ جٌٜٛس جألٗذٯس ٓذ أ٠ٗح أ١ ٟولٞ جٛ٘طد ٩جٛذسجعحش           

(Stativeأ٩ جٛك )ـٞ ج٠ِٛوـٮ جعـشز ٜٛذالٛس ه٬ٜ طٌٰطـحٛس ج٠ٛغط٠ـ ( ٙ٪Parsum  >Paris  , )

ض ذ٠٨٤ٰحـ( ٢ٟ د١٩ جٛط٠ٰٰ Paris Stativeشز ) ـ٩جٛظٌٰس ج٠ٛغط٠
(ٖ٘)

ذشص ٟح ٯ٠ٰض أ. ُٮ ق٢ٰ أ١ 

طٌٰس جعٞ ج٠ِٛو٪ٙ أ٨٣ح ض٘٪١ ٟوشذس . أٟح جٛظٌٰس ج٠ٛغط٠شز ُطظحى ذاػحُس ٛ٪جقْ خحطس ج٬ٛ 

ؾزم جٛظٌٰس
(٘ٗ)

 . 

 ضٰس :عرحخ جٱ٩ٯرذ٩ أ١ جإلسذحٕ ُٮ طٰحًس جعٞ ج٠ِٛو٪ٙ ُٮ جٌٜٛس جألٗذٯس ٓذ ٯشؾن ج٬ٛ جأل

ُٔذ٧ح جال٩سذٰس ( ٠ٟح أ -ٌحش ) ج٤٨ٛذٯس جأل٩ٙ : دسجعس ٓ٪جهذ جٌٜٛس جألٗذٯس ٩ُْ ٨٤ٟؽ دسجعس جٜٛ

عٞ ٰٛظ ٨ُٰح طٌٰس أل "٬ٛ جٛٔ٪ٙ ذأ١ جٌٜٛس جألٗذٯس ط٨ح جٛظشُٰس , ٧٩٪ ٟح دُن جٛروغ ئع٠

(٘٘)"ج٠ِٛو٪ٙ ٟـًٜٔح 
ٗذٯس , ٩جٛطٮ ض٤ط٠ٮ ٬ٛ جٌٜٛس جأَلٓشخ ئجٌٜٛس جٛوشذٰس ٧٩ٮ جٌٜٛس جأل. ُٮ ق٢ٰ أ١ 

٠ِو٪ٙ ٗزٖٛ ٧ٮ جٛكحٙ ُٮ جٌٜٛس ج٬ٛ ج٠ٛؿ٠٪هس جٌٜٛ٪ٯس ٣ِغ٨ح , ٓذ َُشٓص ذ٢ٰ أع٠ٮ جِٛحهٚ ٩جٛ

جألٗذٯس
(٘ٙ)

. 

جٛػح٣ٮ : ؿرٰوس جٛ٘طحذس ج٠ٛغ٠حسٯس ج٠ٛٔـوٰس ٗح٣ص عررًح ُٮ قذ٩ظ جٛطذجخٚ جٛظشُٮ ) ٩ال ع٠ٰح ُٮ 

paris  (pa-ri-is  )( ٩ج٠ِٛو٪ٙ   pa-ri-is)  pārisقحٛس جإلػحُس ( ٟح ذ٢ٰ جع٠ٮ جِٛحهٚ  

 ٩paris  (pa-ri-is . )جٛظٌٰس ج٠ٛغط٠شز  

جٛػحٛع : ئ١ ج٤ٛظ٪ص ج٠ٛغ٠حسٯس ج٠ٛ٘طشِس ٛٞ ضشد ٨ُٰح طٰحًس جعٞ ج٠ِٛو٪ٙ ٢ٟ جٛؿز٩س جِٛوٰٜس 

ؾ٠ٰوًح أ٩ ٢ٟ جٛظٰي ج٠ٛوش٩ُس ُٮ جٌٜٛس جألٗذٯس
(٘1)

. 

ئ١ جإلسذحٕ جٛكحطٚ ُٮ طٰحًس جعٞ ج٠ِٛو٪ٙ ُٮ جٌٜٛس جألٗذٯس ال ٯ٤ِٮ قٰٔٔس ٩ؾ٪د٥ ٨ُٰح ,          

ّٚ جهط٠حد ج٨٤٠ٛؽ جٛ٪طِّٮ ٠ٛٔحس١ ُٮ دسجعس جٌٜٛس جألٗذٯس ػ٢٠ ج٠ٛؿ٠٪هس جٌٜٛ٪ٯس جٛطٮ ج ٩ٛو
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ع٨ٞ ُٮ ض٪ػٰف جٛوذٯذ ٢ٟ ج٠ٛغحتٚ جٌٜٛ٪ٯس ٯس ٩ضكذٯذًج جٌٜٛس جٛوشذٰس , ٓذ أض٤ط٠ٮ ج٨ٰٛح جٌٜٛس جألٗذ

 ٩جٛظشُٰس ٩ج٤ٛك٪ٯس ُٮ جٌٜٛس جألٗذٯس .

س , ُا١ جٛظو٪ذس ض٢٠٘ ُٮ ٩ذحٛو٪دز ج٬ٛ ٟ٪ػ٪م ذكػ٤ح ٩ضكذٯذًج ٟح ٯطوْٜ ذحٛوالٓس ج٠ِٛو٪ٰٛ         

ه٠ٰٜس جٛركع ه٢ طٰي جع٠ٮ جِٛحهٚ ٩ج٠ِٛو٪ٙ جٛ٪جسدز ُٮ جٛ٘طحذحش ج٠ٛغ٠حسٯس , ٩ضكذٯذ ٠ُٰح جرج 

ضؼ٤٠ص ٟؿحصًج هًٰٜٔح ٢ٟ هذ٦ٟ . ٢ٟ٩ جألٟػٜس ه٬ٜ ج٠ٛالذغس ج٠ِٛو٪ٰٛس ُٮ جٌٜٛس جألٗذٯس ٣ٔشأ ٟح 

 ٣ظ٦ :

ḫa-am-mu-ra-bi-mi   be-lum  ša  ki-ma   a-bi-im  wa-li-di-im   a-na   ni-ši 

٩ضشؾ٠ط٦ ج٬ٛ جٌٜٛس جٛوشذٰس : ق٠٪سجذٮ جٛغٰذ جٛز٭ ٗحألخ جٛ٪جٛذ ٤ٜٛحط
(٘2)

. 

٢ٟ جٛظٌٰس جٛرغٰـس ٢ٟ  , ( أ٭ : جٛ٪جٛذ wālidimُٮ ٧زج ج٠ٛػحٙ ٩سد جعٞ جِٛحهٚ )         

٩ٛذ , ٯٜذ : ( ذ٠و٬٤ w/alāduج٠ٛظذس ) 
(٘3)

. ٩ٯٔحذ٦ٜ ُٮ جٌٜٛس جٛوشذٰس جِٛوٚ ٩ٛذ . ٩ه٬ٜ ٩ؾ٦ 

جٛكٰٔٔس ُا١ جألخ ال ٯ٘٪١ ٩جٛذًج ذ٠و٤ح٥ جٛكٰٔٔٮ ) جٛ٪الدز ( ئ٠٣ح ج٠ٛشجد ذ٦ ُٮ ٧زج ج٠ٛػحٙ جعٞ 

  ٗزٖٛ ُا١ ٢ٟ ٟوح٣ٮ قشٍ جٛؿش , ج٠ٛ٪ٛ٪د : ( أ٭ waldu  ( )parsum  / parisج٠ِٛو٪ٙ ) 

(ana ) ٚألؾٚ , جٛ٪جسد ُٮ ج٠ٛػحٙ ٧ٮ : ٢ٟ أؾ
(ٙٓ)

ق٠٪سجذٮ جٛغٰذ جٛز٭ ٗحألخ  : . ُٰ٘٪١ ج٠ٛو٬٤

 , أ٭ : جٛشجهٮ ٤ٜٛحط .ج٠ٛ٪ٛ٪د ٢ٟ أؾٚ ) ألؾٚ ( ج٤ٛحط 

ع٤ذ ِٜٛحهٚ جٛكٰٔٔٮض٘٪١ جٛوالٓس جِٛحهٰٜس : ٠ُٰح ذ٤ٮ ٠ِٜٛو٪ٙ , ٩ُأ:  الفاعليت  -6
(ٙٔ)

 ذحعطو٠حٙ. 

َِْوٞ , أ٭: عٰٚ ٠ٟٜ٪ءعٞ جِٛحهٚ ٗأ١ ٯٔحٙ ُٮ جٌٜٛس جٛوشذٰس : جعٞ ج٠ِٛو٪ٙ ُٮ ٟ٪ػن ج ُٟ  ٌٚ . عٰ

َِْوٞ( ذ٠و٬٤جع٤ذ ج٬ٛ ( , ٩ٓذ ُأ٧٪ جٛغٰٚ جٛز٭ ُٯِوٞ )أ٭ : ٯ٠ألُحِٛحهٚ جٛكٰٔٔٮ  ُٟ : عٞ ج٠ِٛو٪ٙ )

: أُوٞ ثًح( . ٯٔحٟٙحِٛذٚ ٧٪ ) ٜ٪ءًج( ال ٯ٘٪١ ٩٠ٟؾ٦ جٛكٰٔٔس ُا١ جِٛحهٚ )جٛغٰٚ ٠ٟٜ٪ء . ٩ه٬ٜ

رف ِٟو٪اًل ُر٤ٮ جِٛوٚ ٦ٛ ٜٛذالٛس ه٬ٜ شذز جٛغٰٚ جٛ٪جد٭ , ٦٤٘ٛ ُٮ ؾ٠ٜس ج٠ٛؿحص جٛؤٜٮ أط

جٛغٰٚ ٩ٗػشز ج٠ٛحء , ُٔذ جٟطأل جٛ٪جد٭ ٩ُحع ذ٦ , ٩طحس جٛغٰٚ ٗأ٦٣ ٠ٟٜ٪ء ال ٟحٛة
(ٕٙ)

. 

٩ه٢ ج٠ٛؿحص جٛؤٜٮ ُٮ جٌٜٛس جألٗذٯس ٩هالٓط٦ جِٛحهٰٜس ُا١ جالش٘حٰٛس جٛظشُٰس ٠ُٰح ٯطوْٜ          

جٛطٮ ذحع٠ٮ جِٛحهٚ ٩ج٠ِٛو٪ٙ ٩جٛظٌٰس ج٠ٛغط٠شز ٧ٮ ٣ِغ٨ح جٛطٮ ٩جؾ٨ط٤ح ُٮ جٛوالٓس جِٛحهٰٜس 

والٓس جِٛحهٰٜس ُٮ ٨ٰٛح ُٮ ذحخ ج٠ٛالذغس أ٩ جٛوالٓس ج٠ِٛو٪ٰٛس . ٢ٟ٩ جألٟػٜس ه٬ٜ جٛعرْ أ١ جشش٣ح ئ

 جٌٜٛس جألٗذٯس ٣ٔشأ ٟح ٣ظ٦ :

li-ib-ba-šu   d[a-ma]   ma-lu-ú 

٩ضشؾ٠ط٦ ج٬ٛ جٌٜٛس جٛوشذٰس : ٜٓر٦ ٠ٟٜ٪ء دًٟح
(ٖٙ)

. 

-maئرج ٟح ضذذش٣ح ُٮ ج٠ٛػحٙ ٣ؿذ أ١ جِٛحهٚ جٛكٰٔٔٮ ٧٪ ) جٛذٝ ( ٩ٓذ أع٤ذ ج٬ٛ جعٞ ج٠ِٛو٪ٙ )      

lu-ú ( )Parsum  >Paris  ( ٢ٟ ج٠ٛظذس )malû  ٦ُٰ٩ ٟؿحٌص هٜٔٮ هالٓط٦ جِٛحهٰٜس . *) ,

( , ٩جعطو٠حٙ جعٞ  māli)  , ئ٠٣ح ٧٪ ٟحٛة ٧٪ ) جٛذٝ ( , ٧٩٪ ال ٯ٘٪١ ٠ٟٜ٪ءًج٩رٖٛ أ١ جِٛحهٚ 
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ٜٓر٦ ذحٛ٘حٟٚ  َََٟٜأج٠ِٛو٪ٙ ُٮ ٟ٪ػن جعٞ جِٛحهٚ ٧٪ ٢ٟ ذحخ ج٠ٛؿحص جٛؤٜٮ ٜٛذالٛس ه٬ٜ أ١ جٛذٝ ٓذ 

 ٜر٦ .جٛذٝ َََٟٜٓأ : . ٩ٯظف أ١ ٯٔحٙ 

 الخاتمت

١ جألٗذٯ٢ٰ ٨ٛٞ جٛشٯحدز ُٮ جعطو٠حٙ ج٠ٛؿحص ٢ٟ ٗطحذس جٛركع , ٯ٤٤٘٠ح جٛٔ٪ٙ ِئ ج٣ط٤ٰ٨حذوذ أ١           

) جٛغحٰٟس ( , عرٔص ؾ٠ٰن جٌٜٛحش جٛوحسذس جٛؤٜٮ ٢ٟ قٰع أ٣٪جم جٛوالٓحش أ٩ ج٠ٛالذغحش ٗ٪٨٣ح 

٩٩ؾذش ؿشٯ٨ٔح ج٬ٛ جٛطذ٩ٯ٢ , ٯٔحذٚ رٖٛ ُا١ جٛوشخ أ٩ٙ ٢ٟ ٣ر٦ ج٬ٛ ٧زج ج٤ٛ٪م ٢ٟ جٛرالًس , 

٩أ٩ٙ ٢ٟ ٩ػن جأُلعظ جٛو٠ٰٜس ٩ج٤ٛلشٯس ُٮ دسجعس ج٠ٛؿحص جٛؤّٜٮ . ٩ٯرذ٩ أ١ّ ٧زج ج٤ٛ٪م ٢ٟ 

ج٤٠ٛشأ ٨ٛزج ج٤ٛ٪م ٢ٟ , ٨ُ٪ جٛرالًس ال ٯخطض ذٌٜس ٟو٤ٰس ذكذ رجض٨ح ٗ٪٦٣ ٟشضرـًح ذحٛؤٚ جال٣غح٣ٮ 

جٛرالًس , ٩ٟحدز جِٛ٘ش ٩ٟذ٫ جٛو٠ْ جٛطحسٯخٮ ٌٜٛس ٩سطح٣ط٨ح ٩٩ُشز ِٟشدجض٨ح , ٠ٗح ٧ٮ جٛكحٙ ُٮ 

جٌٜٛط٢ٰ جألٗذٯس ٩جٛوشذٰس . ٣٩أٟٚ أ١ ٯ٘٪١ جٛركع ٣٪جز ٛذسجعس أه٠ْ ٜٛرحقػ٢ٰ ُٮ جٌٜٛس جألٗذٯس 

 ز أ١ ٯكل٬ ذو٤حٯس جٛرحقػ٢ٰ .٩ؿٜرس جٛذسجعحش جٛوٰٜح , ٩جٛكْ أ٦٣ ٢ُ ذالًٮ أطٰٚ ٣ش٫ ػش٩س
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 : الهوامش

                                                           

* أؿْٜ ٟظـٜف )جٌٜٛحش جٛوحسذس( ه٬ٜ ٟؿ٠٪هس جٌٜٛحش جٛطٮ ض٠ٜ٘ص ذ٨ح جأَلٓ٪جٝ جٛٔذٯ٠س جٛطٮ هحشص ُٮ شر٦ 

جٛؿضٯشز جٛوشذٰس ٩جؿشج٨ُح , ٩جٛطٮ ُضوشٍ ذـ )ذحٌٜٛحش جٛغحٰٟس( . ٩ضغ٠ٰس )جٌٜٛحش جٛوحسذس( ٧ٮ ٟٔطشـ أ.د. خحٛذ 

ُٮ ٗطحذ٦ )٦ُٔ جٌٜٛحش جٛوحسذس ج٠ٛٔحس١( ٧٩ٮ أدّ ضغ٠ٰس ٢ٟ قٰع جٛخ٪جص جٛطحسٯخٰس             ٩جٌٜٛ٪ٯس أع٠حهٰٚ 

ٌٛحش جٛوشخ  –, ٩جهط٠ذش ٟإخشًج ذذٯاًل ه٢ ضغ٠ٰس )جٌٜٛحش جٛغحٰٟس( )ٯ٤لش : هحٟش ع٠ٰٜح١ : جٌٜٛحش جٛوحسذس 

 .3ٔ-1٘ص - ٕٗٓٓ –ذٌذجد  – ٔ٘ٝ  – ٖؼ –ٟؿٜس ج٠ٛؿ٠ن جٛو٠ٜٮ جٛوشجٓٮ  –جٛٔذٟحء 

ٔ
 . 2ص  – 32٘ٔ –ٟظش  –دسجعس ضـرٰٰٔس  –جٛطٔحذٜٮ  جٌٜٛس أق٠ذ ع٠ٰٜح١  : ُٮ هٜٞ - 

ٕ
 .3ٕٔص – 32ٖٔ –ذٰش٩ش  – ٖؽ –أذشج٧ٰٞ جٛغحٟشجتٮ : ٦ُٔ جٌٜٛس ج٠ٛٔحس١  - 

ٖ
 . ٣ٔ3ِٓغ٦ : ص - 

ٗ
 –٤٧ذج٩٭  ْ : هرذ جٛك٠ٰذـضكــٰٔ –شجس جٛرالًس ُٮ هٜٞ جٛرٰح١ ـ: أعح٣ٮح٧ش ذ٢ هرذ جٛشق٢٠ جٛؿشؾــهرذ جٛٔ - 

 . 3ٕٗص – ٕٔٓٓ –ذٰش٩ش  – ٔؽ

٘
 . 3ٖٔص – 32٘ٔ –ذٰش٩ش  –هرذ جٛوضٯض هطْٰ : هٜٞ جٛرٰح١  - 

ٙ
 . 3ٕ٘-3ٔ٘ص – 1ٕٓٓ –ذٰش٩ش  – ٕؽ –أق٠ذ ٟـٜ٪خ : ٟوؿٞ ج٠ٛظـٜكحش جٛرالًٰس ٩ضـ٪س٧ح  - 

1
 .3ٙ٘-3٘٘ص –حسز ٩ج٠ٛؿحص ج٠ٛشعٚ . ٣ِغ٦ ٩ُٯوشٍ ٗزٖٛ ذـ )ج٠ٛؿحص ج٠ِٛشد( , ٢ٟ٩ أٓغح٦ٟ ٟؿحص جالعطو - 

2
ذطكْٰٔ  –ؾالٙ جٛذٯ٢ ٟك٠ذ ذ٢ هرذ جٛشق٢٠ ج٠ٛوش٩ٍ ذحٛخـٰد جٛٔض٩ٯ٤ٮ : جالٯؼحـ ُٮ هٜ٪ٝ جٛرالًس  - 

. ٩ج٠ٛٔظ٪د ٢ٟ  ٕٕص –د.ش  –ذٌذجد  – ٔؼ –٩ضوْٰٜ ٛؿ٤س ٢ٟ أعحضزز ٰٜٗس جٌٜٛس جٛوشذٰس ذحٛؿحٟن جألص٧ش 

ِٛحهٚ ٩ج٠ِٛو٪ٙ ٩ٟح ٯشر٠٨٨ح . أٟح ٓ٪ٙ )ًٰش ٟح ٧٪ ٦ٛ( ُِٮ ج٠ٛػح٢ٰٛ )عحٙ ج٠ٛحء ُٮ )ئع٤حد جِٛوٚ أ٩ ٟو٤ح٥( ئع٠ح ج

جٛ٪جد٭( ٩ )ُحع ج٠ٛحء ُٮ جٛ٘أط( أع٤حد قٰٔٔٮ , ذ٠و٬٤ ئع٤حد جِٛوٚ أ٩ ٟح ٯشر٦٨ ٠ٛح ٧٪ ٦ٛ . ٢٘ٛ٩ ه٤ذٟح ٣ٔ٪ٙ : 

ح ٧٪ ٦ٛ , ُحٛغٰال١ ال ٯ٘٪١ ٜٛ٪جد٭ عحٙ جٛ٪جد٭ . ٩ ُحع جٛ٘أط . ٯ٘٪١ ٤٧ح ئع٤حد جِٛوٚ أ٩ ٟح ُٮ ٟو٤ح٥ ج٬ٛ ًٰش ٟ

٩ٗزٖٛ جِٰٛؼح١ ال ٯ٘٪١ ٜٛ٘أط , ذٚ ٠ٜٛحء جٛز٭ ٠٨ُٰح , ٛزٖٛ أطركص جٛورحسز ٟؿحصًج , ٩جٛوالٓس جٛطٮ ؾوٜط٤ح ه٬ٜ 

ذجط : ج٠ٛؿحص ُٮ دالتٚ ٟٓشخ . ٯ٤لش : عـوٰذز أط ٢ٟ طٜس ٩ٟ٘ػٚ ٧زج ٧٪ ٟح ذ٢ٰ ج٠ٛحء ٩ٗٚ ٢ٟ جٛ٪جد٭ ٩جٛ

ئششجٍ : طالـ جٛذٯ٢  –٤ٟش٪سز   طٰش ًٰشـحٛس ٟحؾغـسع –دسجعس ضذج٩ٰٛس  –جٛؿشؾح٣ٮ جالهؿحص ٛورـذ جٛٔح٧ش 

 . 2ٕص – ٕٙٔٓ –ؾحٟوس ٟك٠ذ خٰؼش ذغ٘ش٥  -ٟال٩٭ 

3
هٜٮ : ج٠ٛؿحص  َٮ ٗزٖٛ ذـ )ج٠ٛؿحص جٛك٠٘ٮ( ٩ )ج٠ٛؿحص جإلع٤حدّ٭( ٩ )ٟؿحص جإلغرحش( ٯ٤لش : أقـ٠ذ ٟكـ٠ذ٩٠ُّع - 

 –ئششجٍ : ٤ٟح٧ٚ ُخش جٛذٯ٢ ُٰٜف  –سعحٛس ٟحؾغطٰش ًٰش ٤ٟش٪سز  –)هالٓط٦ ٩دالالض٦( جٛؤٜٮ ُٮ جٛٔشآ١ جٛ٘شٯٞ 

 . ٗٗ-ٖٗص – 332ٔ –ؾحٟوس ج٠ٛ٪طٚ 

ٔٓ
 . 2ٖٕص –هرذ جٛٔح٧ش ذ٢ هرذ جٛشق٢٠ جٛؿشؾح٣ٮ : ٟظذس عحذْ  - 

ٔٔ
 . 2ٖ-1ٖص –أق٠ذ ٟك٠ذ هٜٮ : ٟظذس عحذْ  - 

ٕٔ
 . 3٘ٔ/ٔٗطحخ جٛو٢ٰ : ٟحدز هٔٚ  - 

ٖٔ
 . ٖ٘ٔص –جٛوضٯض هطْٰ : ٟظذس عحذْ هرذ  - 

ٔٗ
ٟؿٜس دسجعحش جٛوٜ٪ٝ جإل٣غح٣ٰس  –دسجعس ُٮ ج٤ٛشأز ٩جٛطـ٪س  –حص ـحعِس : ج٠ٛؿـذجهلل جٛوغـج٠ٛػ٬٤ ٟ - 

 . 2ٖ1ص – ٕٗٔٓ – ٕٟٜكْ – ٔٗٝ –٩جالؾط٠حهٰس 

ٔ٘
 . 1ٕٔص – 32ٓٔ –ذٰش٩ش  – ٔؽ –ٰس ئعشجتٰٚ ٤ِٛ٩غ٪١ : ضحسٯخ جٌٜٛحش جٛغحٟ - 
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ُا٤٣ح ال ٣غطـٰن أ١ ٣كذد ٟط٬ ٣شأش كح٧شز جإلع٤حد ج٠ٛؿحص٭  "* ه٢ ٣شأز ج٠ٛؿحص جٛؤٜٮ ٢٠ُ جٛرحقػ٢ٰ ٢ٟ ٓحٙ : 

ُٮ ٌٛط٤ح جٛوشذٰس ٧زج ه٢ ج٤ٛشأز ج٤ِٰٛس ٠ٜٛؿحص جٛؤٜٮ , أٟح ٣شأض٦ جٛو٠ٰٜس ٠ٗركع ذالًٮ , ُا٤٣ح هػش٣ح ه٬ٜ ذ٪جٰٗش 

) ٯ٤لش : هرذ جٛوضٯض أذ٪ عشٯن ٯظ :  "٬ٛ ٟح ٓرٚ عٰر٪ٯ٦ ٧ز٥ ج٤ٛشأز ُٮ هذز ٠ٛكحش ٟؼٰثس ٯشؾن ضأسٯخ٨ح ج

 ( . ٕٓص –د.ش  –ج٠ٛؿحص جٛؤٜٮ ُٮ جٛرالًس جٛوشذٰس 

ٔٙ
قـٔـ٦ٔ  ٩ُظ٦ٜ :  –٦ ٣٩ـٔذ٥ ـهٜٮ جٛكغ٢ ذ٢ سشْٰ جٰٛٔش٩ج٣ٮ جألصد٭ : جٛو٠ذز ُٮ ٟكحع٢ جٛشوش ٩آدجذ ٪ذَأ - 

 . ٕ٘ٙص – 32ٔٔ –ٟـروس دجس جٛؿٰٚ  – ٘ؽ –ٟك٠ذ ٟكٮ جٛذٯ٢ هرذ جٛك٠ٰذ 

ٔ1
 – 312ٔ –ذٰش٩ش  –: جٛر٤ٰس جٛز٤٧ٰس جٛكؼحسٯس ُٮ جٛشــشّ ج٠ٛط٪عـــٮ جألعـٰ٪٭ جٛٔذٯٞ ٪سج٣ٮٯ٪عَ جٛكـ -

 . 12ٔ-1ٖٔص

( ٠ٰٜٛالد , ٧٩٪ آخش ٣ض 1٘-1ٗ* ُهػش ه٬ٜ ٣ض ُٜ٘ٮ ٯطوْٜ ذحٛطٔ٪ٯٞ جٛضسجهٮ ٯو٪د ذطأسٯخ٦ ج٬ٛ جٛوحٝ )

جٱ١ )ٯ٤لش : ُحػٚ هرذ جٛ٪جقذ هٜٮ : جٛظالش ج٠ٛطرحدٛس ذ٢ٰ ٟغ٠حس٭ د١ِّ٩ ذحٌٜٛس جألٗذٯس ٟوش٩ٍ قط٬ 

 ( .ٔٔص – ٕٕٓٓ –ذٌذجد  –جٛظالش ج٠ٛشطشٗس ذ٢ٰ أذؿذٯحش جٛ٪ؿ٢ جٛوشذٮ جٛٔذٯ٠س  –جٛغ٪ٟشٯس ٩جألٗذٯس 

ٔ2
 . 1٘-ٕٗص – ٕ٘ٓٓ –دٟشْ  –هحٟش هرذجهلل جٛؿ٠ٰٜٮ : جٛ٘حضد ُٮ ذالد جٛشجُذٯ٢ جٛٔذٯ٠س  - 

ٔ3
ٟشجؾوس :  –ذحقػ٢ٰ  ضأَٰٛ ٟؿ٠٪هس –ن جٌٜٛ٪٭ جٛوشذٮ جٛٔـذٯٞ ـجٛ٪جٓ –ٜٞ جألٗذّٯ٪١ هحٟش ع٠ٰٜح١ : َٰٗ ض٘ -

 . ٕٙٔص – ٕٙٓٓ –ذٌذجد  –هرذ جٛؿرحس ٣حؾٮ 

ٕٓ
 –ضكْٰٔ : ٟك٠ذ سػ٪ج١ جٛذجٯـس ٩ ُـحتض جٛذجٯس  –هرذ جٛٔح٧ش ذ٢ هرذ جٛشق٢٠ جٛؿشؾح٣ٮ : دالتٚ جإلهؿحص  - 

 . 2ٖٕص – 321ٔ –دٟشْ 

ٕٔ
جٛٔح٧شز  – ٔؽ –ضـحسٯخٰس   س ذـــالًٰسـدسجع –ٰذ جٛطــٜد : ٟظـٜكـحش ذٰــح٣ٰس ـــ٠ٰذ جٛغـــذ جٛكــجذـــشج٧ٰٞ هر -

 . 13ص – 331ٔ –

ٕٕ
 –جٛٔح٧شز  –دسجعــس ضكٰٰٜٜــس ٠ٛغـحتٚ هـٜٞ ج٠ٛوـح٣ٮ  –: خظـحتض جٛطشجٰٗــد ٬ــٟكــــ٠ــذ أذــ٪ ٟ٪ع - 

 . 12-11ص – 32ٓٔ

ٕٖ
 . ٕٕص –ق٢٠ جٛخـٰد جٛٔض٩ٯ٤ٮ : ٟظذس عحذْ ؾالٙ جٛذٯ٢ ٟك٠ذ ذ٢ هرذ جٛش - 

ٕٗ
 .2ٗص – 32ٙٔ –ذٌذجد  –سؤٯس ذالًٰس ٟوحطشز  –ٟك٠ذ قغ٢ٰ هٜٮ جٛظٌٰش : أط٪ٙ جٛرٰح١ جٛوشذٮ  - 

ٕ٘
 .٘ٗٔص –هرذ جٛوضٯض هطْٰ : ٟظذس عحذْ  - 

26
 - CAD , B , P . 85 : a . 

ٕ1
 –جإلٟحسجش جٛوشذٰـــس ج٠ٛطكذز  –أذ٪ كرٮ  –جٛوشذٰـس  – هٜٮ ٯـحع٢ٰ جٛؿرــ٪س٭ : ٓحٟ٪ط جٌٜٛس جألٗذٯـس - 

 . 2ٓص – ٕٓٔٓ

ٕ2
ٟؿٜس آغحس  -٣٪جٛس أق٠ذ ج٠ٛط٪ٛٮ : ٟغالش جٛش٪جسم ج٠ٰٜٛ٘س ُٮ ٤ٰ٣٪٫ ذ٢ٰ ج٤ٛض جٛ٘طحذٮ ٩ج٠ٛش٨ذ ج٤ِٛٮ  - 

 . ٕٙص – ٕٕٔٓ – ٔٝ –جٛشجُذٯ٢ 

ٕ3
 . 1ٖص – 32ٓٔ –ذٰش٩ش  – ٕٝ – ٕؽ –أذ٪ صٗشٯح ٯك٬ٰ ذ٢ صٯحد جِٛشجء : ٟوح٣ٮ جٛٔشآ١  - 

ٖٓ
 . 3ٗٔص –هرذ جٛوضٯض هطْٰ : ٟظذس عحذْ  - 

31
 - Simo Parpola , The Standard Babylonian , " Epic of Gilgamesh" , SAACT , Vol : 

1 , Finland , 1997 , P. 84 . 

32
 - CDA , P. 380 : b . 
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33

 - Simo Parpola , Op.cit ,P. 110. 

ٖٗ
 . ٕٕص –هرذ جٛشق٢٠ جٛٔض٩ٯ٤ٮ : ٟظذس عحذْ ؾالٙ جٛذٯ٢ ٟك٠ذ ذ٢  - 

ٖ٘
 –عحذْ  , ٗزٖٛ هرذ جٛوضٯض أذ٪ عشٯـن ٯظ : ٟظـذس ٔ٘ٔص –هرذ جٛوضٯض هطٰـْ : ٟظــذس عحذْ  - 

 . 2ٔٔص

ٖٙ
 . 1ٕص – ٕ٘ٓٓ –دٟشْ  – ٘ؼ –٣حتٚ ق٤٪١ : ششٯوس ق٠٪سجذٮ  - 

ٖ1
 .2ٔ٘ص –هٜٮ ٯحع٢ٰ جٛؿر٪س٭ : ٟظذس عحذْ  - 

38
 - CDA , P. 242 : b. 

ٖ3
 .2ٕٖص -هٜٮ ٯحع٢ٰ جٛؿر٪س٭ : ٟظذس عحذْ - 

ٗٓ
 ٩جٛػحٛع  ح٣ٮــــــ٢ جٛػـحسٯس ٢ٟ ضٚ أذ٪ ه٤طٰٖ ج٠ٛ٪ع٠ٰـحش ه٬ٜ ج٤ٛظ٪ص ج٠ٛغ٠ــــأق٠ذ ٗحٟٚ ٟك٠ذ : ٟالقل - 

 .ٕص -ٕٓٓٓ-333ٔ – ٓ٘ٝ – ٕ-ٔؼ –ع٪ٟش ٟؿٜس  – ٕٔٓٓ-ٕٓٓٓ

ٗٔ
 333ٔ –ذٰش٩ش  – ٔؽ –ػــ٪ء جٛٔـشآ١ جٛ٘شٯـٞ ُـٮ  –ـ٪ٙ جٛرٰــح١ ـٟكـ٠ــذ قغٰــ٢ هـٜٮ جٛظٌٰـش : أط - 

 .ٖٙص –

ٕٗ
 .12ص –أق٠ذ ٟك٠ذ هٜٮ : ٟظذس عحذْ  - 

ٖٗ
 .ٕٙ٘ص – ٖٕٓٓ –ذٌذجد  – ٔؼ –٣حتٚ ق٤٪١ : ششٯوس ق٠٪سجذٮ  - 

ٗٗ
 .ٕٓٓص –هٜٮ ٯحع٢ٰ جٛؿر٪س٭ : ٟظذس عحذْ  - 

45
- CDA , P. 360 : a  

46
 - Simo Parpola , Op.cit , P.84. 

ٗ1
 .3ٓص –جٛؿر٪س٭ : ٟظذس عحذْ هٜٮ ٯحع٢ٰ  - 

ٗ2
 –س ٟضٯـــذز ٤ٟ٩ٔكس ـؿرو – ٓٔؽ –ٜٞ جٛرٰح١ ٩جٛرذٯـن ـه –ـحط : جٛرالًس ٤ُ٪٨٣ح ٩أ٤ُح٨٣ح ـ٢ هرــُؼٚ قغ - 

 .ٗٗٔص – ٕ٘ٓٓ –جألسد١ 

ٗ3
 .ٕ٘ٔص –هرذ جٛوضٯض هطْٰ : ٟظذس عحذْ  - 

٘ٓ
 1ٓم –آدجخ جٛشجُذٯــ٢ ٟؿٜس  –ـس ٟٔــحس٣س دسجع –: جعـٞ ج٠ِٛو٪ٙ ُٮ جٌٜٛحش جٛوحسذس ٢ٰأٟـ٢ٰ هرذ ج٤ٛحُن أٟــ -

 .2ٙٔص – ٕٗٔٓ –

٘ٔ
 .ٔٗص – 3ٕٓٓ –دٟشْ  –ُ٪ص٭ سشٰذ : ٓ٪جهذ جٌٜٛس جألٗذٯس  - 

ٕ٘
 ٕ٘ٓٓ –ج٠ٛ٪طٚ  –ؿروـس ٟــضٯــــذز ٩ٟــ٤ٔكس  –جألشــــ٪سٯس (  –: جٌٜٛــس جألٗذٯـس ) جٛرـحذٰٜس ح١ع٠ٰٜحٟش هــ -

 .13ٔص –

53
 - John Huenergard , A Grammar of Akkadian , Atlanta , 1997 , P. 222. 

٘ٗ
 .3ٙٔص –أ٢ٰٟ هرذ ج٤ٛحُن أ٢ٰٟ : ٟظذس عحذْ  - 

٘٘
 311ٔ –ؾـــحٟوس جٛشٯـحع  –ضــشؾ٠س : سٟؼــح١ هرذ جٛطــ٪جخ  –ٗحسٙ ذش٠ٜٗ٩ح١ : ُٔــ٦ جٌٜٛـحش جٛغـحٰٟس  - 

 .ٕٓٔص –

٘ٙ
 .13ٔص –ٟظذس عحذْ  –جألش٪سٯس (  –هحٟش ع٠ٰٜح١ : جٌٜٛس جألٗذٯس ) جٛرحذٰٜس  - 

57
 - John Huenergard , Op.cit , P. 26 . 

٘2
 .ٖٖص –ٟظذس عحذْ  – ٕ٘ٓٓ –دٟشْ  – ٘ؼ –٣حتٚ ق٤٪١ : ششٯوس ق٠٪سجذٮ  - 
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59

 - CDA , P. 433 : a . 

ٙٓ
سعحٛس ٟحؾغطٰش ًٰش  –دسجعس ٟٔحس٣س  –ٟك٠ذ ٟكحسخ هٜٮ جٛؿر٪س٭ : قش٩ٍ جٛؿش ُٮ جٌٜٛس جألٗذٯس  - 

 .3ٖص – 2ٕٓٓ –ؾحٟوس ج٠ٛ٪طٚ  –ئششجٍ : خحٛذ عحٛٞ جع٠حهٰٚ  ٩ ؿالٙ ٯك٬ٰ جذشج٧ٰٞ  –سز ٤ٟش٪

ٙٔ
 –ٟظش  – ٕؽ –جٛوشذٰس   الًســـ٪ٙ جٛرــٮ أطــس ُـحسٯخٰس ٤ُٰـس ضـدسجع –ح١ ـــٜٞ جٛرٰـح٦٣ : هـذ٩٭ ؿرـذ - 

 .ٗٗٔص – 3ٙ1ٔ

ٕٙ
 – ٔؽ –٩ٟ٪جص٣س  ٚهشع ٩ضكٰٜـــــ –حص جٛؤٜٮ ـ٩ج٠ٛؿ٪د : ذ٢ٰ ج٤٘٠ٰٛس ٩جٛطروٰس ــحـ ُٰـ٪٣ٮ هرذ جِٛطــذغٰ - 

 .1٘ص – ٕٓٔٓ –جٛٔح٧شز 

63
- CAD , M / 1 , P.175 : b . 

* ٢ٟ٩ جٛؿذٯش ذحٛزٗش أ٤٣ح ُٮ ه٠ٰٜس جالعطٔشجء ٩جٛركع ه٢ جألٟػٜس ٩جٛش٪ج٧ذ ج٤٠ٛـرٔس ه٬ٜ هالٓطٮ ج٠ٛؿحص جٛؤٜٮ 

( ٠ٛغ٤ح هذٝ ٩ػ٪ـ ُٮ ضشؾ٠س  CAD( ُٮ ٓحٟ٪ط )  malûج٠ِٛو٪ٰٛس ٩جِٛحهٰٜس ٩ضكذٯذًج ٢ٟ جِٛوٚ جألٗذ٭ ) 

١ ٟولٞ جالٟػٜس ضشؾ٠ص ِئس جِٛوٰٜس ٢ٟ جٌٜٛس جألٗذٯس ج٬ٛ جٌٜٛس جال٣ٰٜ٘ضٯس , ئر ِطٰي جع٠ٮ جِٛحهٚ ٩ج٠ِٛو٪ٙ ٩جٛظ

( ذٌغ ج٤ٛلش ه٢ ٗ٪١ جٛظٌٰس جعٞ ُحهٚ أ٩ جعٞ ِٟو٪ٙ أ٩ طِس ُوٰٜس . ٛزٖٛ ٛؿأ  are full , is fullذـ ) 

د١٩ جٛط٠ٰٰض ذ٢ٰ ٟوح٣ٮ جٛظٰي . ُٮ ق٢ٰ أ١ جالهط٠حد ه٬ٜ  ٢ٟ ألؾح٣د ج٬ٛ جٛغٰحّ جٛوحٝ ٛط٪ػٰف ج٠ٛو٬٤جٛرحقػ٪١ ج

ضش ذ٢ٰ جع٠ٮ جِٛحهٚ ُٯَر٢ِّ أ١ جٌٜٛس جألٗذٯس ٓذ ّٰٟ , دسجعس جٌٜٛس جألٗذٯس ٩ُْ ٨٤ٟؿٰس دسجعس جٌٜٛحش جٛوحسذس

 ٯس , ٩ٯوـٮ ٟوح٨ٰ٣ح ذش٘ٚ دْٰٓ .٩ج٠ِٛو٪ٙ , ٧٩٪ ٟح ٯ٤و٘ظ ه٬ٜ ضشؾ٠س جٛظٰي ُٮ ج٤ٛظ٪ص ج٠ٛغ٠حس
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