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Abstract: 
The Formation of the Nouns Related to Nature in Hesiod's ”Erga kaˆ 

`Hmšrai and Plautus' Rudens 

This research deals with comparative linguistics, and compares the 

derivational morphology of the nouns related to nature between Greek and 

Latin, which belong to the Indo-European family. 

  There are two processes of word formation: i.e. derivation and 

compounding. The primary derivation is the creation words from roots, but 

the secondary derivation is from already derived words, and the 

compounding is the combination of two word stems or more. 

The noun can be directly formed from the root stems with or without 

gradation, or from the root or the stem by adding either vowel or consonant 

suffixes. Each suffix makes the noun having a certain meaning and 

semantics. 

Moreover, investigating the etymology of the words helps in 

distinguishing the rules of the changes that happen in the word formation. 

Most suffixes, found in Greek and Latin, were already inherited from the 

parent language, in addition to formation of new suffixes. 

Although compounds are an inheritance from the parent speech, the 

Greek and Latin differ greatly in their employment, and the Greek is 

wealthy with compounds, which the Latin borrowed some of them.  

our study is based on two texts, which are extensive in these 

phenomena, the poem of Hesiod Works and Days and the play of Plautus 

The Rope, written in old Latin. Hence, this play contains many formations 

that appeared for the first time and shows to what extent which Greek has a 

manifest influence on Latin.   



 
 التامزمنى الماضي البسيط والمضارع بنية الفعل في  

218 
 

د تطب ر اعربرا  ربد  يظهر االشتقاق من تركيب  اجذبع غ ريبر اجمةر ببع   ةب
اجشببك  ا  جببت اجببع   -اجتببت ت ببد  ا   ببط  -إحببدا اجكامببا  اجم ببارب مببن   بب   احببد

 بب ا   -تشببتق م ببم كامببا  اجمذم رببب ا  ببرار جكببن  مببر ر اج ابب    بب ح  اجة اببا 
 ين اجكثير من اجكاما  مش شب  مرت كبع ف تغير اجاغب جم تةد  -كا   حقيقيب    ظاهرة
ت دمبع  كبببعا جبببم تببرد فبببت ا د ع   تذببب  مشببتقا  كثيبببرة ذبببرا  كثيببر مبببن اجكامبببا  م بب

فقدان اجشك  ا  جت اجع   يغ  م مر   ما  ن  يارب اجكامبب اج اتذبب تقايديببع كا ب  
اج طب ا  اج  ببطح تحبعه م هبباع  ت بتا ر هببا اشبتقااا   ارببحب جبم  ةثببر جهبا راببح    

 (رAllen & Greenough, 2006, 140) شك    جت م ا   راح اعط ق
 ذر مباشرة بدون الحقةجالأسماء مشتقة من أوال: 

 هعه ا  ما  إما إ ها اائمب راح ذع ر فةايبب    ذبع ر ا بميبع  جبعا تظهبر ذبع غ 
 ,gradation (Ibrahim, 2004هعه ا  ما  مب      بد ن ت بارد فبت اجحبره اج بائ  

(ع  يةد هعا اج  غ من اجذع ر ه  اجشك  ا كثر  درة جاكامب فت اجي  ا يب  اج تي يب 181
ببببا    بببب م ا ببببماا مذببببرداا   abstract substantiveراببببح اج بببب ا ع جك ببببم جببببم يظهببببر دائما

(Bopp,1885,122ر) 
 لهسيودوس: "األعمال واأليام"أسماء مشتقة من الجذر في قصيدة  -أ

 ابببدم م ببب  ن مبببن اجكامبببا ع  م هبببا رابببح  ببب ي   ت تمببت هبببعه ا  بببما  اجذعريبببب إجبببح
ع  م هببببا مببببا يببببرت ط  اج ةبببب ع مثبببب  )ر ببببب اجايبببب ع اجايبببب l.17( ¹nuktÒj,,NÚx )(اجمثببببا  

)l.516()1(γαἶα ) مبن  )مبار(¹a‡x, a„gÒj, Ð,  ) ؛  هبح فبت ا  باس   بما  تشبير
إجببح اجحببدح  تحديببد اجم ببميا   اجحي ا ببا     اجتة يببر رببن ا فكببار اجمذببردةر   ببادراا مببا 
تشك  هعه ا ج اظ ا  ما  اجداجب راح مبن يقب م  اج ةب ع  ر بدما تبرد    ب ها اجة  بر 
اجثببببا ت مببببن اجمركبببب  ت بببباي م هببببا   ببببما    بببب يب داجببببب راببببح اج اربببب  كمببببا فببببت كامببببب 

                                                           
 (رLSJ) اعه   رربع   قضع  ا م  حركا   ريةب م اذئب( ) ¢sswΐمن  1
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(l.667))1(
,θωνχίνοσἐ  مزلزل األرض، وهو لقب اإلله بوسيدوو(()Palmer, 1980, 

 (ر247
ا فت   رة مرة بع كما فت  )إر بارع  la‹lay يمكن  ن يظهر هعا اج  غ  يرا

 boàj Ð, ¹    ةبب(ع  كبعا مب  اجكامبا  اجقديمبب اجم تهيبب  حبره  بائ  مب د  ع مثب 

(l.348)  ( )قرةع ث ر (Chantraine,1968, 1ر) 
athematic جقد احت ظ  اجاغب اجي  ا يب فت ا  ما  اجب 

" االشبتقاق اجبدا ات"     (2)
االشتقاق من     تحب   اج  برة  درذبب شبدة اجحبره اج بائ ع إع   هبا اات ب   ثبر هبعه 
اجةمايببب فببت ت بب يه اجتحبب   اعررا ببت اج ارببت فببت اج ببيارا  اجمرك بببع   شببك   كثببر 

 (رRau, 2010, 180 ين اج يارا  اج  يطب )
a- مببب  عجببب    حبببظ  ن اج بببيارب   حقبببب )  ا بببب  بببب ̄-  (-h- )  -o-  تحببب )

(ع Palmer, 1980, 247ربادة محب  هبعه ا شبكا  اجقديمبب اجمشبتقب مبن اجذبعر م اشبرة )
 (رChantraine, 1968, 1 ظراا ج ر ح هيك  تا  اج يغ االشتقاايب   ه جتها )

 لبالوتوس: "الحبل"أسماء مشتقة من الجذر في مسرحية  -ب
ات إمببا مبب  حببره  ببائ   يظهببر اجذببعر اجم ببت دم ه ببا راببح ا رذببت    بب م ذببعرا

ع   lăsع مبببن اجذبببعر ع مبببعكر( ,salissal)مبببن  )مابببتl.937()3(sale )(ا بببير كمبببا فبببت 

                                                           
 (رLSJ)) رض(  cqèn, cqonÒj, ¹) ج ا (ع   œnosij, ewj, ¹من  1
اجع  ال ت ت دم فيم حر ه  ائتب ر د ر طم  ا   ع    تراه فيم اج هايا  م اشرة اجت ريه  2

 إجح اجذعغ اجم تهت  حره  ام ر
بببا فبببت  λςἅ) فبببيضع  تببدفق(ع ابببارن  sal-مببن اجذبببعر  3 ) حبببر( اجي  ا يبببع  ر مبببا  ذبببدها م ذبب دة  يرا

insula   )ذ يبرة(salix  ( شبذرة اج   باهLewis & Short ر) ةبض ا  بما  اجي  ا يبب اجتبت 
ع  ي مبا ت بد  مثي تهبا aspirate(ع  ه  ما يةبره  باج  رة اجهائيبب `ت د   حره  ائ  ف ام اجة مب )

 sol  =¼lioj(ع  7)رام  £septem  =˜pt )مات(ع   sal = λςἅع مث ت sفت اج تي يب  حره 
 )غابة(، وهكذا. silva  =Ûlh)شمس(، و
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)l.84()1(nocte ) مببن  )اجايبب(nox, noctis مؤ ببح)  ع    مبب  حببره  ببائ  ط يبب ع مثبب
lūx   ر  (ع    م  اجترةيهع مث(marmor ( )ر امع  حبر(Allen & Greenough, 

(ع مبب  إمكا يبب ا ببت دام هبعا اجذببعغع كمبا هبب  اجحبا  فببت اجي  ا يببع    بب م 141 ,2006
  (2)(رSchleicher, 1877, 187ر  راا ثا ياا جامرك  )

، وفاي مسارحية "األعماال واألياام"بإضافة الحقة في قصيدة أسماء مشتقة ثانيا: 
 "الحبل"

إمبا إجبح اجذبعر  -كمبا حبدح فبت اجه بد    ر  يبب ا  جبح -تراه هبعه اجا احبق
   إجح ذعغ اج ة  )  ي مح هعا اشتقاااا   جيابا(ع    إجبح ذبع غ إ بميب ) ي بمح اشبتقاااا 
ثا  ياببا(ع مبب  إ تببا  ج احببق ذديببدة ت ببي اجاغتببين اجي  ا يببب  اج تي يببب مببن  بب    ةببض 

ق ا  جيببب م هببا  اجثا  يببب د ر اجطببرق   ر هببا اج ببيارا  اجقيا ببيبع  اببد كببان جهببعه اجا احبب
مهم فبت تحديبد مة بح اال بم  دالالتبمع حيبح يمك هبا  بيارب   بما  تبد  رابح مبن ابام 

(      بما  مشبتقب مبن nomina actionis(      ما  مذردة )nomina agentis اج ة  )
  ا  جتة ر رن اجكي يبع      ما  تد  رابح اجت بغير    اج  ب ع    برا تشبير إجبح 

 ي  م ط ببم    ذ  ببيتم    مه تببم  اعرببافب إجببح   ببما  مام  ببب ترمبب  إجببح  اببد اجشبب
 (ر  Ibrahim,2004,177-180اج  ياب  ا داة )

 جقببد  رثبب  اجي  ا يببب اجكثيببر مببن اشببتقاق ا  ببما  مببن ا فةببا    رببافب  ةببض 
 *-matoj-ma, -  <<-menع  مبب  اج حقببب *-si-/-ti- < -ti-اجا احببق مثبب  اج حقببب 

-ع  اج حقبب *-/ toroj-twr, -  <-tr-torجأل بما  اجمذبردة  اجمام  ببع  مب  اج حقبب 

                                                           
1 Nak, naktis   جيبب ( فببت اج   ببكريتيبع(nÚx  فببت اجي  ا يببب مببن ذببعرnaç  اجببع  ي ت ببت فببت

فبت  (ذثب) κυςένفت اج تي يبع   ) ات ع  ها ع راج ا د ن   ح( neco (1)اج   كريتيبع 
  (رLewis & Short) اجي  ا يب

جاذببعر  aآ ببر مبن اجمركبب  فبت اج تي يببب يرببةه اجحبره اج ببائ   اذبب  ا    ب ها  ر بد ا ببت دامها  2
( ع ربببراه ببائد اجطيبب ر) au-ceps, au-cupisع مثبب  i    e (Bopp,1885,122)فيتحبب   إجببح 
 (رIbrahim, 2004, 181) م  ( ) capiō)طائر( +  avisمرك ب من 
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tÁroj-t»r,   <-tr-/-ter-* (  جأل ما  اجداجب راح مبن ابام  اج ةب رررررإجRau, 2010, 

 (ر187
(  ن اجكامبا  اجم بارب مبن 2006,141) Allen & Greenough  ي مبا ي حبظ

 ااياب فت اج تي يبر -  جيبرن طريق إرافب ج احق  -اجذعر
هعا  تتمي  اج تي يب اجقديمب  ا بت دامها جاكامبا  اجم تذبب مبن ج احبق اشبتقاايب 
مةي ب تم اال بتغ ا  ر هبا فيمبا  ةبدع  راج ابا مبا يتذبا   ت  يةهبا اج ظي بب ا  بايبع  هب  

 مببن عجبب  راببح  بب ي  اجمثببا  ظهبب ر كامببا   -مببا يةكببس  شببك  م اشببر فتببرة اجتذريبب 
د ن ا ت ه  ارت فبت اجمة بحع  يبتم عجب  ر بد  ت تهت  اجذعغ عاتم م  ج احق متةددة

بببا  كة هبببا مذبببا  جت ظيبببه اجاغبببب جات  ببب ع  اجحاذبببب إجبببح تطببب ر كامبببا  ذديبببدة  بببد  تماما
فة ببب ت اجكتبببا  اج تبببين يشبببةر ن " ببب قي مببب اردهم" ر بببد اجم اذهبببب  ببباج فرة اجمةذميبببب 

جتببةثير ج مباعذهم اجي  ا يبببع  ا ببب مببا   حظببم فببت حاجببب إرببادة إحيائهببا جاتركيبب  تحبب  ا
اجي  ببا تع راببح ا ابب  فببت اجكتا ببا  اجمتةاقببب  بباجحر   اجقتببا ع  ا ببب اجشببةرع   بب ه 
عجببب  فاجمركببب  اج تي بببت اجم كبببر مقيبببد ذبببدااع  اج ببب غ اجذيبببد شبببديد اجشبببي غ هببب  اجمرك بببا  

 (رClackson& Horrocks, 2007, 107) inاجم  يب اجداجب راح اجماكيب م  اج ادئب 

، وفاااي مسااارحية "األعماااال واألياااام"يدة لواحاااق بحاااروف صاااا تة فاااي قصااا  -1
 (1):"الحبل"

 ( الالتينية:-a–و -o-اليونانية، و) (-h-أو  -a-، و-o-الالحقتان) -
-  -o-مبب  ا ببت داما  ) (-a-    -h-ع  -o-يتماثبب  مةظببم ا ببت داما  الحقتببت)

ā-( فبت اجاغبا  اجه بد    ر  يبب ا  برا  اجم ر ثبب  شبك   اربت )Buck & Petersen, 

 (ر1 ,1984

                                                           
)ال  بببببيما اجي  ا يبببببب  يبببببب  ر  اجا احبببببق فبببببت اجاغبببببا  اجه بببببد   تق بببببيم Quiles (4-1122007, ) م يقببببب 1

 رathematic   را  thematicإجح ج احق   اج تي يب(
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راح   ما  تد  راح  اجي  ا يبo- (-o- )- تترمن اجمشتقا  اجم ارب  اج حقب  
 ,πόντoj, ou)من  ) حر( πόντon (l.620)اج ة  ر د  ر  اج  رة راح اجذعرع مث  

Ð)  ع  راح   ما  داجب راح مبن ابام  اج ةب  ر بد  رب  اج  برة رابح اج حقببع كمبا تغاب
grade-o  راح ذع ر  ا بe  ع مث )l.566()1(ονῥό )من  )مجرى، جدول(j,ou, οῥό

Ð) ببا كمببا فببت  )l.117(ع مبب  حببد ح اجببدرذا  ا  ببرا  يرا
)2(νÒκαρπ )فاكهبببع ثمببرة( 

-    -ā- (-a-ع  ي مبا   حبظ  ن اجمشبتقا  اجم بارب  اج حقبب (καρπÒj,oà, Ð)مبن 

-h  )هببت فببت اجغاجبب    ببما  داجببب راببح اج ةبب  مبب   ذبب د اج  ببرة راببح اج حقببب اجي  ا يببب
 (4)(رIbrahim, 2004, 181) (fu», Áj, ¹)من  )ط يةبl.129( )3(νὴφυ )(مث  

بببا الحقبببب  د راا فبببت  بببيارب كامبببا  اج اكهبببب     (5)اجمحايبببد e/oكمبببا تاةببب   يرا
)ت باحع اطيب   m»loisi (l.120)م تذا  ا شذارع  هبعه ا  بما  راج ابا رامربب مثب  

(؛  ت بباي  ةببض Chantraine, 1968, 15-6)(m»lon, ou, tÒ)مببن مببن ا ر ببام( 
 )اجكرمببl.570()6(ναςἴο )( اج  اتا  فت اجمؤ ح من ا م اج اكهبب  م بت رذاتها كمبا فبت

 (رChantraine, 1968, 24) (οἴνh,hj, ¹)من 

                                                           
 (رLSJ) ) ذر ع  فيضع  تدفق( šwῥمن  1
 (رBeekes, 2010,649اج تي يب ) اطهع  اتا ( ) carpoجب  *kerp-تقارن رادة  اجذعر    8
 )  م ع  جدع   تا(ر fÚw من 8
اجي  ببا ت ع  طبب ا  فتببرة اجتبباري  ك  ببيبم ر ثببب  ظابب  م تذببب حتببح ر بب ر مببا  ةببد اج -hفاج حقببب  4

فةبا ع  ي مبا ا قرربب    بما  مذبردة مبن ا  بت دم فببت  بيارب ف ب  اجةديبد مبن اجا احبق اجتبت ت ا
 (رPalmer, 1980, 251) اجميكي يباجاهذب فت 

 فت اجاغب اجي  ا يبع oÙdšteron, tÒع جك  ا ا ت ةد اهع فاجمحايد "اجذماد" ار  ذ س جم فت اجةر يب  5
 neuter genus  تة ببت اجببع  جببيس  اجمببعكر  ال  اجمؤ ببحع كمببا   هببا التة ببت  عاج تي يبببفببت اجاغببب

اجذماد اجع  الحيباة فيبمع   اجتباجت ال  حبتكم ر بد اجحكبم رابح ذب س إجبح اجمة بح  ب  إجبح اج ب   
 ة اجتةريهرا  د

 (رBeekes, 2010, 1058) )  يع( ςoνἴοمشتقب من  6
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ت ببي  -o– يحببدح هببعا اج بب غ فببت اج تي يببب فببت رببدد مببن اجكامببا ع فاج حقببب 
مشتقب  محايد( vadum,i)من )مياه رحاب(  vadost (l.170)اجمعكر  اجمحايدع كما فت 

ببببا  vado(3)مببببن فةبببب    Schleicherكمببببا ي  ر ببببا -) عهبببب ع  تقببببدم(ع اجتببببت تحببببدح  يرا

بببا اج حقبببب فبببت اجذببب   اجثبببا ت مبببن اجمركببب ع  ه بببا   -(189 ,1877) اج ا بببب  -a– يرا
ع جك هببا جي بب  مؤ ببح( terra,ae)مبن  ) رض1l()1(terras ).( ا  بما  اجمؤ ثبببع كمببا فببت 

 ر (Ibrahim, 2004, 182)م تذب كما ه  اجحا  فت اجاغب اجي  ا يب 
a-و hj- ]المذكرة  ā–الالحقة  - ̄j  في الفاعل المفارد ) وناادرا-a ( عادا ˘a-و ̄

ia- و thj-و dhj-الموجودة في   ̄jاليونانية، و-a الالتينية]: 
فببت ا  ببما   ā-جا اربب  اجم ببرد جاذببع غ اجم تهيببب  حببره  j- بباجررم مببن  ن إرببافب 

اجمببببعكرة ظبببباهرة م رف ج ذيببببب فببببت اجمقببببام ا   ع ف  هببببا  ةببببد تط يرهببببا رببببد  مهمببببب فببببت 
 بببيارب اجكامبببب   بببم كبببان مبببن اجمةتببباد  بببيارب اج ئبببا  اجذديبببدة جأل بببما   ةكماهببباع  ال 

من     تذ يد ا  ما  اجمؤ ثبب اجمذبردة  thj  -iāj-يمكن ا    فكرة  شةة اج  رين 
 ذببب د هبببعا ا  ببب  فبببت كامبببا  ااياببببع جكبببن مبببن  -مببب  عجببب  –اج  بببيطبر  مبببن اجممكبببن

اج ارت  ن راج يتهبا مرك با ع شبكاها اجمبعكر اج  بيط ريبر مةبر هع ربدا حباال  اايابب 
ā  -a-مذببردة مببن اجمرك ببا ع  ي مببا كببان ا ببت دام  شببكا   ج ببيارب  شبب اي مببعكرة  ̆

 j- يةببت إرببافب اجذب سع  مببراا م  براا جببدا اجي  ببان حتبح فببت اجمرك با ع جببعا كببان مبن اجط
ر  راج يتهبا فبت اجمرك با    بما  داجبب رابح مبن ابام  اج ةب ع oj- اجقياس مب  اجمبعكر  بب 

ا   ما  فت اجشك  اج  يط تد  راح من اام  اج ة ع م   ذ د   بما   كما  يغ   يرا
)اطةببب  γύην (l.427)جبم تكببن  اجرببر رة تببد  راببح عجبب ع  جبم تشببتق مببن اج ةبب ع مثبب  

 l.777()2(χνηςάρἀ(ع  تمثب  كامبب (Ð ou, j,ηύγ)من   ش  م ح يب جامحراحع شذرة(

                                                           
) ذببهع  رطببو(ع  كا ببم  tarsh-) ذ ببهع  طرطببو(ع  ر مببا مببن ذببعر اج   ببكريتيب  torreo(2)مببن  1

 (رLewis & Shortرام تة ت ر ب ا رض )

ا فت اجمعكر 2  رχνηάρἀ فت اجمؤ ح   racnoj¥تةتت  يرا
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ببا جات  بب  اجقيا ببت  ,hj-  j̄a- (Buck & Petersenاجمت بب غ جببب  (1))ر ك بب  (  م عذا

 ر(1984,2-3
بببا  ةبببض ا  بببما  اجمبببعكرة اجداجبببب رابببح مبببن يقببب م  اج ةببب  فبببت اج تي يبببب   ه بببا   يرا

)مببن  )فبب حع مبب ارغ(agricolae (l.616) ع  را هببا مرك ببا  كمببا فببت -ā-م ببارب  ببب 
agricola, ae  )معكر (Ibrahim, 2004, 182)  ر 

ī-/-yā- (-i-الحقة  - ̯a- /-i ̯ā-  )اليونانية 
)فببت اج اربب  اجم ببرد( رببن تابب  ǎ-جببم ت   بب  ا  ببما  اجمؤ ثببب اجمك  ببب مببن اج حقببب 

ع جك ها ت  ه ح   اجحبره اج با قع  م هبا رابح  ب ي  اجمثبا ت ā  -h -اجم تهيب  ب 
-eia   م-eiā  ع-aina-   مnh  ع-lla   مبlh  la با  ̄ رررررإجب ر  هبح تمثب    را

اجدرذبب اجربةي ب ريبر اجمدرمبب مقا ب   -i̯ǎ-ع  اد تمثب  م  اجدرذب -yā–ممي اا ج حقب 
فت اج   كريتيب(ع  هبح اج حقبب اجمةج فبب  pr…amai  priاجمدرمب  شك  مةج ه )اارن 

ع كعج  اجغاج يبب اجةظمبح مبن -u-فت  يارب اجمؤ ح جذع غ اجحر ه اج امتب  ذع غ 
حقيقببببت     مذم ربببب مببببن ا  بببب ا   iم بببب  اب  بببب  ǎ-ا  بببما  اجمك  ببببب مبببن اج حقببببب 

ررر إجب (ع  ه با   aina, -eira, -za, -ssa-) iاج اتذبب ربن  ةبض اجتك ي با  مب  
ع    ذرا ت  يرها راح   ها iǎ-من  ǎ-اجحاال  اال تث ائيبع اجتت جم تكن فيها   ةض

 ر(Buck & Petersen, 1984, 1) ا رم  إجح هعا اج  غ رن طريق اجقياس
 مبببن اجممكبببن تحديبببد مذم ربببا   بببغيرة ت ربببت ت  رهبببا فبببت اجدالجببببع ف بببت  ةبببض 

ا   اج حقب فت   ما  ا داةع  فت   ما    را تحدد   lاجمشتقا  يتم إد ا  اجحره 
ع  اعرببافب (qÚella,hj, ¹)مببن  )   ةبببl.551()2(ῃλλέθυ )( ظبب اهر ط يةيبببع مثبب 

                                                           
 *eCظهببر اجت ببا    ببين شببكات  حبب ع فاج حقببب امتببداد يط م هببا  ه  ببين اجا احببق  اجت  بب اال ببت إن  1

 C* االمتببداد ية ببع شببك ع فببت حببين  ن C* قببطع فة ببدما تربباه الحقببب اجذببعرف eC*  إجببح اجذببعر
CeC* حره ع ي قطe   من اجذعر جي  ت اجشكeC-CC* (Clackson, 2007, 66ر) 

 (رLSJ)  دف   ق ةع  ر هع  ث ر( ) qÚwمن  2 



 

 نورا عبد الحليم  

218 
 
 

إجبببببببح   بببببببما  ا رض حيبببببببح يظهبببببببر فيهبببببببا ذببببببب س اجمؤ بببببببح   ببببببب رة  اربببببببحبع مثببببببب  
)l.11()1(ανῖγα )مببن  ) رض(aj, ¹α,ῖγα) ع   كببعج    ببما  ا شبب اي  اجحي ا ببا ع

ع كمبا   هبا تت ب  م اشبرة (mšlissa, hj, ¹)مبن  ) حابب233l( )2(σσαςίμελ ).(مثب  
) اد   ببببغير  l.510()3(ςῃσσήβ( ذببببعر فةاببببت جت ببببتا كامببببا  عا  مةببببان  م تا ببببب مثبببب  

ع كمببببببا   هببببببا تقببببببدم   ببببببما  داجببببببب راببببببح  ابببببب غ اجحببببببدح (bÁssa,hj, ¹)مببببببن  م ةبببببب  (
(Chantraine, 1968, 97-99ر) 

 اج تي يب( -i-اجي  ا يبع   -i-) -i-أسماء مصاغة من الالحقة  -
جه بد    ر  يبب ررببم اجتغيبرا  اجتبت تحببدح ا i- اجي  ا يبب رامببب ذبع غ i-تمثب  ذبع غ 

–راح  ب ي  اجمثبا  درذبب م ها ع فت اجت ريهع  يظهر مقط  اجذعر  درذا  مت ا تب

o فبت ὄιες (l.234) )مبن  )حمب ع  ةذبب(ὄιj, ὄιoj, Ð, ¹) ع كمبا تظهبر هبعه اج حقبب
ا من  ا فت اجمحت ا اجدالجت اجمحددع فه ا  ااي  من ا  ما  اجمذردةع  اجقاي   يرا  ق ا
ا  بببما  اجداجبببب رابببح اج ةببب ع  جبببم ي بببتا ربببن    مبببن هبببعه اج ئبببا  اجدالجيبببب   بببما  فبببت 

ع مةظمهببببا ع    بببب   ذ  ببببت    ij-كامببببب     كثببببر  ببببب  464اجة بببب ر اجي  ا يبببببع فمببببن 
 ij-امتببببداد ثببببا   ر   كثببببر مذم رببببب متذا  ببببب جكامببببا   ij-رببببامض اشببببتقاايااع     ن 

ببباع  جبببم تكبببن ه بببا  ذبببع غ  بببب  محايبببد م ر ثبببب  i-  بببما  جحي ا بببا ع    بببما    اتبببا   يرا
) حببر( اج تي يبببرررر إجبب ع فكبب  اجكامببا   mare)مببا ( اج   ببكريتيبع   variتتماثبب  مبب  

-Buck & Petersen, 1984, 14كامبا  م بتةارة ) i- ب عا  اجذب س اجمحايبد  بباجي  ا يب

 (ر15
 avibus (l.770)) حبر(ع   mare (l.34) تحدح هعه اج حقب فبت اج تي يبب كمبا فبت 

 رمؤ ح( avis, is)من  )طائر(
                                                           

 (رLSJ) ¹gÁ, Áj , الصدغة الشعردة لـ  1
2 mšli, itoj, tÒ  ر  (ع(mel فت اج تي يب  (LSJر) 
 (رLSJ))ا  ة( فت اج تي يب  saltus) عه ع   ط ع   ةد(ع  ba…nwمن  3
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 :-u–و  -ū–الالحقتان  -
 ترذببب  هاتبببان اج حقتبببان إجبببح اجاغبببا  اجه بببد    ر  يببببع  مبببا يربببمن  ذ دهمبببا هببب  
اجت افبببق  بببين اجي  ا يبببب  اج   بببكريتيب  اج تي يببببرررر إجببب ع  ه بببا   ببب غ ي ةبببدم فيبببم  طبببق 

,dÒru )مببببن )ذببببعغ شببببذرةع  شبببب l.456()1(ρατaύδο )( بببب   جحعفببببمع كمببببا فببببت 

dÒratoj (dourÒj), tÒ)     ع    غ آ ر ال ةكاسe  اجمب ر ح ربن اج باه )حيبح
)اطيبببب  مببببن  πώεα (l.516)فببببت اجمربببباه إجيببببم كمببببا فببببت مك بببب رة(  uكا بببب  ت طببببق 

ع  اعرافب إجح  ن اجذ   ا ك ر م هبا يقبدم اعربرا  فبت (pîu, eoj, tÒ)من  اج راه(
uoj-/ uj-  ع مثبببب)l.473()2(χυεςάστ  )مببببن ) بببب  اب اجقمببببت(Ð uoj, j,χυάστ) 
(Chantraine, 1968, 118ر) 

ببا ربببن  -u–ج حقببب    اج  بب ب فببت اج تي يبببع ف ذببد  ن هببعه اجذببع غ تح جبب  تماما
اج هائيببب كمببا فببت  uاجمرببافب إجببح  iع مببن  بب   iطريببق اجقيبباس إجببت إرببرا  ا  ببما   ببب 

leu-i-   اجربب  (ع كمببا  قببت شببك(u ( فببت   ببراSchleicher,1877,192  جببح ذا بب (ع  ا 
 l.942( )3(pecu( ذ دها فت اج  ا  يمكن م حظتها فت   ما  اج  غ اجرا  ع كما فت 

l.660)(  ةببببامع ماشببببيبع اطيبببب (  
)4(

suem (مببببن    يببببر( )sus, suis )مببببعكرن مؤ ببببح 
(Allen & Greenough, 2006, 141ر) 
- –euj الخاصة باليونانية: 

ت بببيغ   بببما  مه يبببب جمبببن يقببب م  اج ةببب   ا داةع  ابببد ظهبببر   ببب فرة فبببت   ببب ي 
Linear B  ع   شببك  رببام تة ببت هببعه اج حقببب "مببن جببم ر اببب  اال ببم ا  ا ببت"ع مثبب

                                                           
 ر ببدما تقطبب  ت ببت دم فببت  عذببعغ شببذرة فببت ا  بب  حهبب، ataρÒδ ببيغب ماحميببب جا اربب  اجذمبب   1

 ر(LSJ) مةان   را  رراض مةي بت  ش  اج  نع  ش  حر ب اجرمت  هكعا
2 spica  (  ا )ا فت اج تي يبع  تة ت  يرا ( شك  رام LSJ)ر 
) ط برغ(  pango (3)مبن فةب   pag-اجكامبب إجبح اجذبعر  Fick (apud. Lewis & Short)يرذب   3

(Lewis & Shortر) 
4 ςὗ ع  اليونانيةsu  اجذرما يب اجقديمبعsow  swine ( )ير   ( اع ذاي يبLewis & Short) ر 
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)l.791()1(αςῆρὐο ) من  ) غ(oÙreÚj, Áoj, Ð) ع  اد  د  هعه ا  بما  إجبح اشبتقاق
 (رPalmer, 1980, 249)eÚw- فةا   ب 

 "الحباااال"لهساااايودوس، و "األعمااااال واأليااااام"لواحااااق بحااااروف صااااامتة فااااي   -2
 لبالوتوس:

  الالحقة-yo- : 

ا مبببن  بببيارا  -اجم ر ثبببب ربببن اجه بببد  -yo–اج حقبببب  شبببكا    ر  يبببب ربببدداا رببب ما
مب  اج ب    -yo–ا  ما   اج  ا   شك   ايع متمثاب فت شبكاينت  حيا ابا  اجشبك  
مبببب  اجحببببره  -iyo–اج بببب ير  اجببببع  ياةبببب  د ر اجحببببره اج ببببام ع   حيا اببببا   ببببرا  ببببب 

 ال بببببببيما فبببببببت اشبببببببتقاق ا  بببببببما  كمبببببببا فبببببببتاج بببببببائ ع اجبببببببع  ي بببببببد  مثمبببببببراا جاغايببببببببع 
)l.155()2(οιοίελἠ )مببن  (3))اجشببمس(šlioj, ou, Ðἠ)(  ع  اجمرك بباChantraine, 

 ر(38 ,33 ,1968
مبن اج ب ا    مبن م تذبب ج بيارب   بما  مذبردة مبن ا  بما     ia-بـ اج حقبب   تةد

ا فةببا  طبب ا  فتببرة اجتبباري  اجي  ببا تع  تكمببن ربب ارة ا تاذهببا  شببك   بباي فببت ارت اطهببا 
(ع كمبا يمكبن اجةثب ر رابح هبعه اج حقبب Palmer, 1980, 251) ew- ا فةا  اجمشتقب  بب 

يرها راببح  ذبم اجيقبينع كمبا فببت اجقديمبب ربم ياا فبت اجكامبا  اجقديمببب اجتبت ال يمكبن ت  ب
)l.589()4(»σκι ( ) ظ(Chantraine, 1968, 81ر) 

                                                           
 Beekes(ع جكبن يبرا LSJ) )ذ ب ع تب ( Ôroj, tÒع مبن ÑreÚj, šwj, Ð بيغب إي  يبب  بدالا مبن  1

ع اجتت تة ت فت ا    )  بد دع حقب (ع  مبن اعي  يب oároj)حد د(ع  Óroj, Ð  ها مشتقب من 
مببن يقب م  ح ببر ا  ببد دع  ر مبا يط  ببر ا ت اجهبا جاة مببب اجهائيبب إجببح ارت اطهببا  ÑreÚjثبم اببد تة بت 
 (رBeekes, 2010, 1100))ذ  ع ت ( Ôroj, tÒاجثا     ب 

)شمس( فت  sol)حرارة أو ضوء الشمس(،  lh, ¹‹، م  lioj, Ð¼الصدغة الشعردة واإلدوندة لـ  8
 (رLSJ)اج تي يب 

من  فهت عهعه اجكامب راح اج حقب   اجررم من احت ا م   (n.1,38 ,1968يرا ) Chantraineجكن  3
مبببب   ةببببض ا شببببكا    بببب  ها ا  ذهببببب اج ظببببر اجي  ا يببببب ريببببر اا اببببب ج  ببببت دامع جببببعا  حاهببببا ذا  ابببب

 اجغامربر
 (رLSJ))ظ (  ski£, ¹ يغب إي  يب جب  4
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اجمببعكرةع  ioj-جتقا بب   a…-  اجطريقببب عاتهببا اجتببت تحتبب    هببا اجي  ا يببب راببح اج حقببب 
ع eoj-إجببح ذا بب  اج هايببب  eya-اجتببت ت ببت د  بب  شبب  إجببح  ea- ذببد  ن ه ببا  اج هايببب 
فبببت ا  بببما  اجمبببة  عة مبببن اجذبببع ر اج ةايبببب جاشبببك  ث بببائت  ea- ابببد ج حظببب  اج هايبببب 

ع  اعرببببافب إجببببح مذم رببببب   ببببرا مك  ببببب مببببن   ببببما  اجمقطبببب ع  اجداجببببب راببببح اجحببببدح
 ( جام بببببردا  اجشبببببة يب    اجتق يببببببع مثببببب a) ا شبببببذارع حيبببببح تقبببببدم اجكامبببببب  ببببب  

)l.435()1(ηςέπτελ )مبن )شبذرة اجبدردار(hj, ¹ η,έπτελ )(-91Chantraine, 1968, 

92) 
on, λλύφ)مبن )  راق اجشبذرl.421()2(λλαύφ  )( اديمبب فبت -ion ت بد  اج حقبب 

ou, tÒ )  كما تظهر فت  رب  كامبا    براع حيبح تشبك  اج هايبب مب  اجشبك  اج بام
فت اث تبين مبن اجطبرق  ion-ع  ت ظه اج حقب yon(Chantraine, 1968, 54)– ج حقب 
  الات اجت غير  ب ا  تبدجي ا     (Micheal, 2016, 5-6, apud. Hsieh, 2016, 3ا  جيب )

ا درا ا؛ ثا ياببات ا ببت دامها جادالجببب راببح اجتةاببقت اال تمببا  اجببع  يمتببد إجببح مةببا ت فرريببب 
متةببببددة مثبببب  اجم  بببب   ا  بببب ؛ اجمببببادة اجم بببب ةب    اجمك  ببببب م هبببباع اجط يةببببب    اج ئببببب 

 اجم تمت إجيها؛  اجتشا مر
ع eyom–، التي  ربميا تسيتنو  لي  eon-وهناك مجموعية ليديية مي  األسيماء بالن ادية 

ال بببم )شبببذرة( اجتبببت تحاببب  ربببادة فبببت  šndreonδ ي بببت دم هببب مير س فقبببط اج بببيارب 
šndre#onδ* ع  هبببببببببببببح كامبببببببببببببب ا بببببببببببببت دمها ه بببببببببببببي د س فبببببببببببببت)l.583()3(έῳδενδρ 

(Chantraine, 1968, 62n.). 
                                                           

 فببب مةج -aέاج حقببب   (ع LSJفببت اج تي يببب ))شببذرة اجببدردار(  ulmusع aέπτελ ي  يببب جببب إ ببيغب  1
 (رBeekes, 2010,1247) ذدا فت   ما  ا شذار

حع  باجررم اجه بد    ر  يبب ا  جبفبت   *io-olhb-) رابب شبذر( اج تي يبب مثب   foliumيمكن ر طها  ب  8
 (رBeekes, 2010, 1596) من ردم تطا قها فت اجحر ه اج ائتب

( يببرا  ن اج ببيغب 2010,316) Beekes(ع جكببن LSJ( ))شببذرة dšndron, tÒ ببيغب إي  يببب جببب  3
بببببهنييييياك توجيييييو بدنميييييا ثا  يببببببع  dšndronا تيكيبببببب اجمةج فبببببب   δšndroj (s)ا  بببببيغب فبببببت  يرا

( هببح  قطببب اج دايببب Collectiveاجذمبب  فببت ) δšndrea إجبب (ع  يمكببن  ن تكبب نرررر سد تبب)هير  
(Chantraine, 1968, 62n). 



 

 نورا عبد الحليم  

288 
 
 

ع رابح ركبس -yo–ا مث  اجي  ا يبب جبيس جهبا تبةثير م بتظم فبت اج حقبب  اج تي يب  يرا 
   ببهاع     بب ب اجرببر رة    اعجبب ام  ا ظي بببم هببا ا  ببما  جاج   ببكريتيب اجتببت ت بباي 

(Schleicher, 1877, 194ر) 
م ذبب دة فببت ا  ببما  اجمذببردة اجمحايببدة اجذبب س اجتببت ت تقبب  إجببح  -yo– هببعه اج حقببب 

إجح اجم ا     ا  شطبع  هبح ت باي مبن ذبع غ ا بميب    ر مبا اجةاجم اجماد  جتشير 
 )l.426(( كمببا فببت -io-ذببع غ فةايببب رببن طريببق إرببافب اجا احببقع م هببا )

otium   ابب (
 بيغ   -(-ia-(ر      ها الحقب مؤ ثبب )Allen & Greenough ,2006, 147اج راي( )
با فبت   بما    برا مذبر  -)ابردl.598( )1(simia )(مث ا فت  ع كمبا ēsiدة ت تهبت  بب   يرا

 (رIbrahim, 2004,185)ي م( ) l.131()2(dies(فت 
با جا احبق  -yo– راج اا ما تقتبرن اج حقبب  با رظيما مب  ج احبق   برا جتةطبت ت  را

 (ر Ibrahim, 2004,184اجمرك ب )
  الالحقة–wo (-#oj اليونانية، و-vo- /-uo- و-va- /-ua- :)الالتينية 

تقت بببت اجاغبببب اجي  ا يببببع فبببت ربببدد محبببدد مبببن ا  بببما   اج ببب ا   ا ببببع  ثبببر 
م كبببببراا فبببببت  ةبببببض  #  ر  يببببببع  جقبببببد ا ت بببببح حبببببره -اجه بببببد  -wo- /-ewo–اج حقبببببب 

ربن  oj#-اعي  يببع  راج ابا مبا يةباد   با  اج حقبب  -اجاهذا  اجي  ا يبر ال بيما ا تيكيبب
 )مببرضع   ببا l.92()3(σωνύνο )(طريببق اال ببتقرا  مببن  ذبب  اجي  ا يببب اجمشببتركبع مثبب  

                                                           
 & Lewis)مثببب ع شببب م( ) similisاالشبببتقاق ريبببر مؤكبببد  مشبببك   فيبببمع  جةاهبببا تماثببب  اج ببب ب  1

Shortر (ع  من ثم ر ما تة ت اجمة ح اجمذرد جاكامب 
فبببت  ( بببما  ) οςῖδاج   بببكريتيب )يببب م(ع   dinasاج   بببكريتيب )يربببت ع يشبببرق(ع   diذبببعر  مبببن2

 & Lewis)إجببم( فببت اج تي يببب ) deusاجشببك  اجقببديم جببب  diusاجي  ا يببب اجتببت يمكببن مقار تهببا  ببب 

Shortر) 
 س   بببببم طاجمبببببا ا بببببت دم هير د تببببب  يكبببببيس ي ربببببت  ع (LSJ)مبببببرض( ) nÒsonي  يبببببب جبببببب  بببببيغب إ 3

noàsoj   ذ  ابببببا إجبببببح ذ ببببب  مبببببnosšw بببببيغب ه ميريبببببب ر بببببد ةتقبببببد  ن اجكامبببببب ا  جبببببح يط ع جبببببعا 
-nÒs#oj (Beekes, 2010, 1023ع  مبن ثبم يمكبن إربادة   با  اجشبك  اج با ق هكبعا  سهريبد ت

 ر(1024
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ع  ررم عج  جم تةد هعه اج حقب ظاهرة فبت اجة ب ر اجتاري يببع إع (nÒsoj, ou, ¹)من 
جكن جبيس  اجشبك  اج ظبامت جامشبتقا ع  oj#- ت ذد فت اجي  ا يب كاما  متةثرة  اج حقب

ف   حدة تحكمها  ال ااردة جها ر د  رب  اج  برةع  ي بد   ن مةظبم اجكامبا  اجم تهيبب  بب 
-#oj  ر  يبع راح ا ا  من اجي  ا يبب اجمشبتركبع  فبت -حتح اآلن جم تكن من اجه د  

 ا   اج تي يبب  ةض ا مثاب يترت ا ثر اجه د    ر  ت اجقبديم جامشبتقع فه با   مثابب تب
ببببببباع مثببببببب   )حبببببببت( اج تي يبببببببب  vivus= ( Ð j,ou,οίβ)مبببببببن )حيببببببباةl.42()1(ονίβ  )(تماما

(Chantraine, 1968, 122ر) 
 aquam (l.134)ا  ببايب شببائةبع كمببا فببت  va– فببت اج تي يببب   بب ح  اج حقببب 

 equoع مثب  uus-ع كما  ذبد   بيارا    برا كثيبرة  بب (مؤ ح ،aqua,ae)من  )ما (
(l.268) )مببن  )فببرس(equus ,iع مببعكر) ع  كببعج  ت تمببت إجيهببا اج ببيارا   اج حقببب–

iuus (Schleicher,1877, 199-200    ع  تببببببرد هببببببعه اج حقبببببببب مبببببب  اجمة ببببببح اجمةاببببببب م)
 (رAllen & Greenough, 2006, 142اجمذه   )

 لواحق تبدأ بحروف أنفية: 
(ع كمببببببببببا فببببببببببت -jόμع  هببببببببببت م ر ثببببببببببب فببببببببببت اجي  ا يببببببببببب )–mo-م هببببببببببا اج حقببببببببببب 

)l.518()2(μουένἀ )مببن  )ريببت(Ð ¥nemoj, ou,)  ع  اببد ظابب  م ببت دمب حتببح اج ابب
ع  ت بببت دم هبببعه اج حقبببب ismÒj-اجحاربببرع  ا بببب فبببت  بببيارب ا  بببما  اجم تهيبببب  بببب 

 (رPalmer, 1980, 252ج يارب   ما  تشير إجح  تيذب    هده اجحدح    م )

                                                           
(   هبببا مشبببتقب مبببن اجذبببعر ث بببائت 1968,12) Chantraine) حيببباع  ربببيو(ع  يبببرا  biw-مبببن فةببب   1

 جتد  راح اجحدحر -o-)يةيوع يحيا( رن طريق إرافب اج حقب  vivereاجمقط  اجع  ية ت 
2 entusv  )فت اج تي يب)ريت (LSJ)ر 
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اجي  ببا يتين فببت اجمببعكرع فتشببتم   mhn  -mwn-اجم ببارب  ببب  -men– مببا اج حقببب 
رابببببح   بببببما  داجببببببب رابببببح مببببببن ابببببام  اج ةببببب ع    ا  ببببببما  اجداجبببببب راببببببح اج ةببببب ع مثبببببب  

)l.496()1(νοςῶχειμ ) من  )اجشتا(ceimèn,înoj, Ð )(Ibrahim, 2004, 189ر) 
فبت اجي  ا يبب  ma, -atoj-فت حين تمث  ا  ما  عا  اجذ س اجمحايبد اجم تهيبب  بب 

 men-  فببت اج تي يببب اعرببرا  اجي  ببا ت جذببعغn–  فببتgrade -0 (mn̥-*( )Palmer, 

(ع  هببح فببت ا  بب    ببما  تببد  راببح اجحببدحع جك هببا كثيببراا مببا تشببير إجببح 252 ,1980
ببا فببت اجي  ا يببب  ي بب  رببددها إجببح رببدة   تيذببب اجحببدحع  هببح  حببد ا  بب اغ ا كثببر إ تاذا

 ,Ibrahim, 2004)( tÒ , atoj,μα‹χε )من)اجشتا l.450()2(ματοςίχε  )(آالهع مث  

   (3)(ر189
-ع sma- إجببح ج احببق   ببرا جت ببتا ج احببق مرك بببع مثبب  ma-كمببا ت رببم اج حقببب 

hma   بببببببا إجبببببببح اج حقبببببببب مببببببب  حبببببببره    بببببببت  -ma-tجت ببببببب ت  -t-ع كمبببببببا ت ربببببببم  يرا
 (رChantraine, 1968, 175-180) ع  رماق اج حر()دطّ امب l.164() 4(τμαῖλα(فت

 hn (-enoj-فقبد  ذبدا  هبعه اج ب رة فبت اجي  ا يبب   -en-   –yen– مبا اج حقتبان 

or -hnoj)  ع-wn (-onoj or -wnoj) ع  ربد  اج حقبب-ων  م بت دمب ج ببيارب
 اج ما  اجمميب ة جألشب اي  euj-  ما  عا  مةان    يبع حيح تمد ا مث  اج حقب 

  ببببما   -Chantraine (1968, 162)كمبببا يشببببير  - ا مببباكن  ا شبببيا ع فربببب ا ربببن 
                                                           

 ا(ع جكبن يبر LSJ)( شبديدرا ب بع  برد  عاجطقبس اجشبت  )ع  مبن مةا يهبا ,atoj, tÒ ce‹maمبن  1
Beekes (2010, 1619 ) شك  آ ر مت  غ جب   ها ce‹ma جي   مشتقب م هار  

 2 hiems  ) فت اج تي يب)شتا (LSJ)ر 
ع  فبت ك  بيبفبت فتبرة مبا  ةبد اج  هت م ت دمب فت اجتراذيبديا  اج ثبر اعيب  تع   رد    ب رة  فيبرة 8

م هبببا فقببط تشبببير إجبببح  كامبببا  ااياببب  mÒj-اج حقببب مترادفبببب مبب  هبببعه اجميكي يبببب   بب ح  اجاهذببب 
 (رPalmer, 1980, 252) دالجب   ايب"اج تيذب"     ها 

t-¥e- اجتت ت ذد فتع -ma-tم  اج حقب  )حاقع ح ذرةع   ر(  laimÒjمن هت فت ا    4

m-a ع اجمعك رة فت اام س هي ي  س )ح اجت اجقرن اج امس م(تἄετμα· φλόξ (Lexicon, 

Alphabetic letter alpha entry 1422, l.1)  (شعلة، نار)(Chantraine, 1968-80, 614)ر 
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ع    بما  اج  اتبا  (kÚwn, kunÒj, Ð, ¹)مبن  )كاب ( κύνα (l.604)اجحيب انع مثب  
)مببن  )ر ببدجي l.203()1(ναόηδἀ )(  ررببا  اجذ ببمع  يشببتق  ةرببها مببن  فةببا  مثبب  

¢hdèn, ἀηδόνoj, ¹) ع جكبببن اجمشبببتقا  م هبببا كا ببب  تظهبببر  شبببك   بببايع  جهبببعه
(ع حيبح o, -onis( )Palmer, 1980, 250-اج بيارب   ب  ابديم )تقبارن فبت اج تي يبب  بب 

فببببت اجمبببعكر  اجمؤ بببح  اجذبببب س  n)  ر  يبببب مشببببتقا  الح بببر جهبببا فبببت )-كبببان جاه بببد 
فببت اجكببم  فببت إرببرا  تابب  اجمشببتقا  فببت ت بباين م تاببه يمثبب  ت ا تاببا nاجمحايببدع  تظهببر 

 e(  ت ا تاببا فببت اجحببره اج ببائ  ) بب   -0)اجدرذببب اجمط جببب  اجدرذببب اجكاماببب  درذببب 
     o( ع  كا   م  طب فت اجي  ا يب)Chantraine, 1968, 158ر) 

(ع  هببت -men–) ةيببداا رببن  -n– ه ببا    ببما  عا  ذبب س محايببد ت بباي  ببباج حقب 
فبت اجمرباه إجيبم(ع إع   هبا  atoj-) ar   -wr-مماثاب فت اجي  ا يب جا ئبب اجم تهيبب  بب 

ع  اجحاال  ا  را  ذعغ  r–تةكس   راا  ارت اجمةاجم )اج ار   اجم ة    م اجم رد  ب 
n– ع مثبب) )l. 57()2(Ûdei ) مببن  )مببا(Ûdwr, Ûdatoj, tÒ)اجتببت ال ببد  ن تكبب ن  ع

ظاب   -رابح اجةكبس-را  ب فت اجاغبب ا مع  هبح جبم ت بتا  ب   اج تبرة اجتاري يببع  ب  
ررربب ال حب   م بتمر حتببح اال قبراضع  ةبد  ن ا بت دج   كاماتهببا كامبا    برا فببت 

 ر(Buck, 1917, 21, 24اجي  ا يب اجحديثب )
  ر  بت مت ب غ جاغايببع جك بم يشبتم  -اجه بد  r/ n مبن حيبح اجدالجبب فب ن هبعا اج ب غ 

 شبببك    ا بببت رابببح كامبببا  تة بببر ربببن ا ج بببب  ا شبببيا  اجمام  بببب  تق بببيما  اج اببب ع 
 ,Buck تكمبببن اج بببمب ا  بببر  فبببت   هبببا تتربببمن ربببدداا مبببن اجكامبببا   ذببب ا  اجذ بببم )

 (ر1917,22

                                                           
)يغ بببببت(ع  مبببببن ثبببببم ت بببببت دم جكببببب    ببببب اغ ا  ببببب ا ع مثببببب  )ي بببببيتع يغبببببردع يبببببرنع  e…dw¢مبببببن  1

  اج  ببب ب جهبببعه اج حقبببب يمكبببن  ن تقبببارن  ا بببم طبببائر      بببما  اجحي ا بببا ع مثببب   (عLSJ()ي ببب ر
celidèn   طائر اج     (ع(tenqrhdèn  ( اج ط  طب ر) ب غ مبن اجبد  ر ي ب   رشبم فبت ا رضع

(Beekes, 2010, 27ر) 
 (رLSJ))ما (  Ûdatiمن   دالا اجم رد ميب جاقا    يغب ماح 2
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عه ع  ت ذببد هببs  ببه جب مبب   -no– مثبب   ةببض اجا احببق ا  ببرا يببتم دمببا اجمبب رفيم 
فببت اجي  ا يببب  شبك  رببامع  يت بب    s  ر  يبببع  ي مببا ت بقط -اجطائ بب فببت اجاغببا  اجه بد 

 بببق طها فبببت اجتغيبببر اج ببب تت جمذم ربببب اجحبببر ه اج بببامتبر  يتبببةثر ربببدد مةبببين مبببن 
ا  ما   هعه اج حقبع  ي تمت اجذ   ا ك ر من هعه اجمشتقا  إجح اجم بردا  اجمةج فببع 

 ,Chantraine, 1968يمكن فيها تحديد اج  ا   داب ) )ر ك   (ع  جكن ال ἀράχνηمث  

 (ر192
ع  ه بببا  -īno– ت ببباي  ةبببض   بببما  اجحي ا بببا ع  ا بببب ا  بببما ع مبببن اج حقبببب 

رببدد مةببين مببن   ببما  اجحيبب ان    اج  ببا  ي بباي  هببعه اج حقبببع جببم يهتببد اج بباحث ن إجببح 
 ,pr‹noj)من )شذرة اج ا ط اجقرم يبl.436()1(νουίπρ  )(ا    اشتقاق مؤكد جهاع مث  

ou, Ð )(Chantraine, 1968, 204ر) 
( إمبا -no– ذا ب   -n̥o–اجي  ا يبب )مبن  ανoj-فبت اج حقبب  a ي ما ي  ر حبره اجبب 

–    -oج حقبع    من درذتت  -nno– تةثير اجذع ر ث ائيب اجمقاط ع    من اج يارب 

e تشتم   حيا ابا رابح اجذب س اجحبت   حيا ابا رابح ع  م ها ي اي ردد من ا  ما  اجتت
ع   ةربها (Òj, oà, Ðρανὐο)مبن  )اج بما l.111( )2(ῷρανὐο )(اجذ س اجمحايدع مث 

-ي  ر من  ب   مقار با  مؤكبدة    محتمابب فبت اجاغبب اجي  ا يبب    فبت اجاغبا  اجه بد 
 (رChantraine, 1968, 196-198  ر  يب ا  را )

ج   تببب سع ف ذبببد  "اجح ببب " مبببا ربببن اجا احبببق اجم بببد  ة  حبببر ه    يبببب فبببت م بببرحيب 
اجتببببت ت بببباي م هببببا   ببببما  عا  ذبببب س محايببببد تشببببير إجببببح اجحببببدح     -men–اج حقببببب 

-, en– (inis/ -o-ع  اج حقب (semen, inis)من  ) عرةl.327()3(semen )(اج  يابع مث  

                                                           
1 ilex  شجرة البيوط( ف  الالتدندة((LSJر) 
2 coelum  =caelum  ) ببما  اج ببما ع اجق ببب اج راببا ع اج )ا بببفببت اج تي يبببع ر ببد هبب مير س )اج ببما 

 (رLSJ( )  ه اجكرة اجمقةرراح شك  اجم  رة 
(ع   sevi)  بعر اج بع رع   رغ(ع   seroع اارن sa  -se-اجذعر  من 3 ع  ررب ط )اج باعرع  sator) بعر ط

 ر (Lewis & Short) اج ارغ(
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onis-  اج تي يبببب( فبببت(l.532))1(carbones )مبببن  )فحبببم متببب ها(carbo, onis )ع مبببعكر
اج تي يببب(ع اجتببت تشببك    ببما ا مببعكرة داجببب راببح اج اربب ع  io, -ionis-) -yen– اج حقببب 

ع   اج حقبب (potio, onis)مبن  )شبرا l.530()2(potionem )(   را مؤ ثب مذردة مث  
-no-  حببببد ا  ببببب اغ اجم تذبببببب كثيبببببراا جا ببببب ا   جأل ببببما  فبببببت كببببب  ا ذ ببببباسع كمبببببا فبببببت 
)l.4()3(signum    ع) ك ك ببببع مذم ربببب مبببن اج ذببب م اجثا تببببع  طبببر()l.545()4(ballaena 

ع   را هبببببا  بببببب ا  تشببببببير إجبببببح اجبببببب من كمببببببا فببببببت ernus(t))حببببب  (ع   حببببببد مشببببببتقاتها 
)l.69()5(hibernum  ع   حببببببد مشببببببتاااتها)  اجطقببببببس اجشببببببت(ūnus-   ūna–  كمببببببا فببببببت
)l.84()6(Neptūnus  ع  اج حقبببب)ت  ببب سع إجبببم اج حبببر  (-nu–  بببادرة اجحبببد حع كمبببا فبببت 
)l.418()7(mane  ع  اج حقببببب)اع فببببت اج بببب اح  l.134()8(ignem(كمببببا فببببت  –ni-) بببب احا

مبعكرن مؤ بح(  canis, is)مبن  )كاب l.842( canem )(ع  مبعكر( ignis,is)مبن  ) بار(
(Ibrahim, 2004, 189-195 ع  ت تمببببت)canēs   ه ببببا إجببببح فئببببب مةر فببببب " اجحي ا ببببا

                                                           
) طه ع  ش  ع    نع  coquo(3)م در اج ة   coquereاج   كريتيبع من  raç هح مشتقب من  1

 ر (Lewis & Short) حرق( ) cremo(1) رات(ع اارن اج ة  
 ر (Lewis & Short) شر ع  رتشه( ) poto(1)من فة   2
 (رLewis & Short) اج   كريتيب )يتش حع يات قع يتحد( sag-ر ما من  3
)حبب  (  طبببة  balaenaكطت ببب  كامببب  TLG اعرببافب إجببح  LCL  Oxford بباجرذ غ إجببح ط ةتبببت  4

 ر (Lewis & Short)اليونانية  λαιναάφفت م رحيب "اجح  "ع  هت من  ballaenaهكعا 
)اجشبتا (ع  ببدالا  heimsمبن اال بم  hīm-)شبت  (ع مببن ذبعر  hibernusا بم م  ب ه مبن اج ب ب  5

 (رLewis & Short) heimernusمن 
6 nepa ما (ع  اجذعر( فت اج   كريتيب-nip  -nib  ج ةn…fw   )ثااع  رطت  اجثاا ((Lewis & 

Short) ر 
ع  ابارنت (ف يتع هائ ع رب م) immanis من ثم  ع( يِّر)  ,imanusاج تي يب اجقديمب من  7

Manes ( طي بباجراحاين اج ر اح) (Lewis & Shortع مبن)   فعل μηνύειν (  ينشلر، يجعلل

ع حيببح تشببير إجببح اج بب اح فببت  ابب  م كببر مببن اجيبب م اجمشببرق مقا بب   ببارا  (ا، يظهللرمعروف لل 
 (رDoderlein) اجظهيرة  اجاي 

8 agnis   ار( فت اج   كريتيبع (γληἴα ( المع، وملي ضوء) وςόγλαἀ  فبت ) باجي  ا يب)المب 
(Lewis & Shortر) 
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–ع  راج يب هعه اج ئب من ا  ما  ت تهت  هعه اج هايب ēsاج غيرة" اجتت ي تهت فاراها  ب 

ēs (    شك  ثا Piwowarczyk, 2016, 112ر) 
  لواحق بحرف-r- : 

  ر  يببب مذم رببب مببن اجمشببتقا  اجحيببب )عا  اجذبب س - رثبب  اجي  ا يببب رببن اجه ببد 
ع ف ببت hr-ع جكببن ال ت ذببد الحقببب  ببب tor-ع  ter-ع  er/ -or-ت r-اجمببعكر  اجمؤ ببح( فببت 

)اجهببب ا ع اجذببب ع اجغببب ه اجذببب  ( ا بببم ذبببعر  مشبببتق مبببن  r (l.549)«¢اج اابب  كامبببب 
¢e…rw ر   ببببيراا راببببح اارببببدة¢»r   تشببببكαἰθέρι (l.17)  اجط قببببب اجةايببببا مببببن اجهبببب ا ع(
) رب،ع  شبة ع  ربرم اج بار(ر  a‡qw ع اجمشبتقب مبن(αἰθ»r, έρoj, Ð,¹)مبن  ا ثيبر(

 اجمقار بب )إجح اجذبعر r) ذم(؛ حيح ت تمت اج هايب  ρὴστἀ)l.417()1( كما تشكا  كامب
 ر(Chantraine, 1968, 219)اج يدا يب(  tārah̟ ب 

  ر  يببب اجقديمبببع  ت ببت دم -( كبب  اجاغببا  اجه ببد t»r-) -tēr– ي مببا تمثبب  اج حقببب 
جادالجببب راببح مببن اببام  اج ةبب ع  مبب  عجبب   ذببد  مثاببب جببدالال    ببراع مثبب  اجقبب ةع ا داةع 

 (2)ر(Luján & Abad, 2014,262اجحا يبع اجمكان ) ررا  اجذ مع اج  يابع 

                                                           
1 astrum  عا ااتبببرن  اج ببب ب )ماتهببب ( فهمبببا ية يبببان  ببب ياا )اجببب ذم  ριοςίεs) ذبببم( فبببت اج تي يببببع  ا 

 مة ببح  ذبببم "اجشِّببةمرا اجيما يبببب"  Σείριοςاجماتهبب ع    اجشبببمس(ع  ه ببا ااتبببرن  اال ببم اجم  ببب ه 
(LSJر) 

إجيببم مببن دالئبب  مببن  بب   اجتحايبب   ( مببا ت  بب 263-2014, 262) & Abad  Lujánيا ببي 8
مببن د ر دالجببت  ت جهببا تحبب   اجمة ببح اجرئي بب عفببت اجي  ا يببب اجقديمببب -tēr–اجم  بب  جتبباري  اج حقببب

ما ياتت اج ذ   ا ادم فت اجي  ا يبب   ن   ا  إجح إجح عإجح آ ر     مراح  متتاجيب م تا ب
تاري هببا جألج يببب اجثا يببب قرم(ع حيببح تشببير هببعه  اجتببت يرذبب  Linear B)فببت اجاهذببب اجميكي يببب  ببب 

جبح ا داة  شبك   بادر جاغايببر  فبت اج بذ   اجي  ا يبب  ب    ا إجح من اام  اج ةب ع  ا  اج حقب دائما
جببح ذا بب  اج  بب ي اجمكت  ببب  اهذببا    ببرا ريببر ا ج يببب ا  جببحع    فببت ا شببةار اجه ميريبببع إ

اعي  يبببع  ذببد  يببادة فببت  ببيارتها جأل ببما  فببت مة ببح ا داةع  مبب  عجبب  ال تبب ا  دالجتهببا -ا تيكيببب
اعي  يبببب ت اببب  هبببعه -رابببح مبببن ابببام  اج ةببب  ت ببب ق  ر د دالجتهبببا رابببح ا داةع  ي مبببا فبببت ا تيكيبببب

مببب  اايببب  مبببن اال بببتث ا ا ع   بببتا ر هبببا فقبببط  اج حقبببب ال بببت دامها جادالجبببب رابببح مبببن ابببام  اج ةببب 
 مشتقا  جادالجب راح ا داةر
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م ببببت دمتان فببببت  -فببببت اجغاجبببب  ا رببببم– tro-  –dhro– ي مببببا  ذببببد  ن اج حقتببببين 
  بببما  عا  ذببب س محايبببدع مببب   ةبببض ا  بببما  اجمبببعكرة  اجمؤ ثببببع  همبببا تشبببيران إجبببح 

)مذبراع  l.738( )1(εθραῥέ(اجحبدحع    راج ابا إجبح اج  بياب    ا داة    اجمكبانع مثب  
 (رIbrahim, 2004, 197)( ῥέεθρon, ou, tÒ)من ذد  ع  هر( 

 o-grade  ر  يبب   ب رة شبائةب  ذبع ر -فت اجه بد  -ro– يمكن  ن ترت ط اج حقب 
 0- grade ع  جبببم تكبببن هبببعه اج حقبببب  فيبببرة حقابببا فبببت اجي  ا يببببع جك هبببا ت حبببظ   الا فبببت

ا  بببببما  اجقديمببببببع    بببببما   رربببببا  اجذ بببببمع  اجم بببببطاحا  اج  يبببببب  اجمةج فببببببع مثببببب  
)l.670( )2(,ραιὖα )مبن  )  بيمع هب ا  اج ب اح اجمب ةو(aÜra, aj, ¹)  ع  مقار بب مب

با فبت اجم بطاحا  اجمتةاقبب -ردد م ها ف  ها تة د إجح اجه د    ر  يبع كما ت اي  يرا
ع (Wra, aj, ¹“)مببن  )ف بب  مببن ف بب   اج بب بl.75()3(‘Wrai )( درذببب اجحببرارة مثبب 

)مطر(ع  μβροςὄ)l.492()4( إجح اجذعرع  مث  r هح كامب اديمب اد ي تمت فيها حره 
)   يببر  κάπρον (l.790) عا  اجطببا   اجشببة ت    اجمة ببرةع مثبب    ببما  اجحي ا ببا  

ع جك  ببا  ذببد فببت  ةببض اجحبباال   ن   بب  اجكامببب ريببر (κάπρoj, ou, Ð)مببن   ببر (
) قةببع  l.390()5(ρονῶχ( فبت rمؤكدع إع جم يكن ه ا  احتما  جاتةبره رابح الحقبب  بب 

ع  مب  عجب  ف بت  ةبض ا  بما  ابد ي اجذ با فبت (χῶροj, ou, Ð)مبن  مكبانع اجيا  بب(

                                                           
 . (LSJ) ) فيضع  تدفق(ع مشتقب  اجدرذب اجكاماب w∙š من، ∙e‹qron  يغب إي  يب شةريب جب 1
w¥مبببن  2

 aura) تببب  س   بببة  بع تهببب  اجريببباح(ع  hmi¥) ر بببهع   طابببق   بببررب( ذبببعر اج ةببب   *
(   هبا  شبك  ربام اري بب 1968-80,142) Chantraine(ع كما ي رت LSJ)اج  يم( فت اج تي يب )

)اجغببب ه اجذببب  ع  مبببؤ را اجهببب ا ( د ن اجحاذبببب إجبببح حذبببا حا بببمب جشبببرح  ببب ا    يبببب   r«¢مبببن
 تشير  شك   حيت إجح "اجه ا  "ر r«¢اجم طات    دالالتمع فب 

3 hora  )  فت اج تي يب) اربع  ا ع ف (LSJر) 
4 imber  )اج تي يب )مطر(LSJر) 
5 egior  ) إاابببيمع م طقببببع حقببب(فبببت اج تي يبببب (LSJ ع)بببب   بببيارتها تقبببارن -r-   مببب¢grÒj  ) حقببب(

 ›dra   )مقةببد(t£froj  )ما    ببرا جامكببان ) ت ببمي)  ببدقFrisk, 1960-73, apud. 

Beekes, 2010, 1655 ع جكن)Chantraine (1968, 12 ي   ها رمن ا  ما  اجبب )thematic 
 ر-gherإجح اجذعر )اجراي فت حاقب(  corÒjع حيح إ م ر ما ت تمت م  o–م  اج حقب 
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-ro- (Chantraine, 1968, 221-اجي  ا يببب شببة ر   ذبب د ذببعر فةاببت متببةثر  اج حقببب 

 (ر222
مبب  ع  ذببد  فببت تببرا ط -ero- مببن  احيببب   ببرا ررفبب  اجي  ا يببب الحقببب مةقببدة  ببب 

 mar½ ذا ب  ( a, aj, ¹ρέμἡ)مبن )اج هبارl.102()1(ῃρέμἡ  ) (كمبا فبت -rذبع ر  بب 
 ceimèn)اجم بباا اجقا ببت اجةا ببه(  ذا بب   dusce…merojكمببا فببت  n-    ببب )يبب م(ع 

 ce‹ma ع كما  ن ا  ما  اجتبت تظهبر فيهبا اج هايبب فبت-ero-  مت اي بب فبت  ااب  ا مبر
 (رChantraine, 1968, 228)  ال يحس اجمر  فيها  اج حقب دائماا

ع جكن د ر اج حقب مرئت   ر حع -uro- جم يكن ه ا   ظام جأل ما  فت اج حقب
اجتت هح رادة ما تكب ن اري بب  (Zšfuroj,ou, Ð)من  )اجرياح اجغر يب( ρουύΖεφ)2(فب 

)اجظ مع  ا ب فت اجةباجم اج ب اتع اجذا ب  اجمظابم  ا اجغبر (ع كمبا رطثبر  zÒfojمن 
 āحبره  hاعي  يب فيما يتةاق  ا  ما  حيح تمث  -فت ا تيكيب -hro-راح اج حقب 

  ر  يببع  كثيببراا -اجه بد  ēمبب   hاجقبديمع  مب  ا شببكا  اج ةايبب اجتبت يت افببق فيهبا امتبداد 
 عا  اج ابع كما فبت  āع  من اجذع ر  ب e/oما يؤ ع اجمشتق من ذعر  ب 

)3(δηροςίσ

(l.151)   )حديد((Chantraine, 1968, 230-232ر) 
ما ي قبح فبت اجي  ا يبب  قايبا ع جكن -ri-   –ru–  ر  يب   حقتت - اد تحظح اجه د 

)م ا ق حكيم مقت دع  ماب( اجتت  δριςἴ)l.778()4( م هما فقطع م ها راح   ي  اجمثا 
 (ر.Chantraine, 1968, 134-135 n  ر  يب اديمب )-يمكن ارت ارها  يارب ه د 

                                                           
 (رBeekes, 2010,518( )يوم) mar½صيغة مطولة لـ  1
)اجريبباح  Eâroj)اجظب م    اجغبر (ع  ي مبا تشبتق  zÒfoj ر مبا تة بت  يربا اجشبماجيب اجغر يببع مبن  2

Chantraine (1968-1980,399 )(ع كمبببا يؤكبببد LSJ)اج ببب اح    اجشبببرق( ) wj‹اجشبببرايب( مبببن 
zšfojإجح  ذ د اجذ س اجمحايد  –u-ع  اد تشير zÒfoj يرا  ب ارت اطها 

 ر*
ع ذبببائ ة ب فيبببمكا ببب  تقبببدم اطةببب ع إعهببب مير سايمبببب راجيبببب فبببت ر بببر  اع δηροςίσاجحديبببد كبببان  8

 (رLSJ) إجح    مكان يق م   يةم    ع   شت      م مجإلشارة ا ت دم هعا اجا ظ كما
 )الصييدغة الميحمدية لييـ menaiδἴ)مبباهرع   يبرع مقت بد( مبن  δριςἴا بم م  ب ه مبن اج ب ب  4 

e„dšnai صدغة المصور لفعل )o‹'da ( )أعرف، أورك(LSJ). 
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ا   ما  من ابام er  -or–)  حيا ا -ter-   –tor–كما تةد اج حقتان  ( ا كثر ا تاذا
فبببببت اجي  ا يبببببع كمبببببا فبببببت  -thjاج ةبببب  فبببببت اج تي يبببببع  هبببببت الحقتببببان حاببببب  محاهمببببا  
)l.312()1(piscatorem ) مببببن  ) ببببائد   ببببما(oris piscator, مببببعكر)  ع  اببببد  ذببببد

 شبببك   ك بببر فبببت اج ببب ا  مببب    بببما  اايابببب فبببت كببب  ا ذ ببباس كمبببا فبببت   –ro-اج حقببب 
)l.34()2(agro )مببببببببببببن  )حقبببببببببببب ع م طقببببببببببببب ري يببببببببببببب(gri ager, )ع جكببببببببببببن تةببببببببببببد مببببببببببببعكر
)l.181()3(vesperi  )من )م ا ا(vesper, is & i  )كامب م تةارة من اجي  ا يب مب  معكر

فبببت اج تي يبببب( اجتبببت  crum–  حيا بببا  brum-) -dhro-الحقتهبببا اجمةقبببدةع  كبببعا اج حقبببب 
 l.570()4(barathrum(ا تةارها    ت س م  اجكامب اجي  ا يبب   قاهبا رابح هبعه اج ب رة 

) ببببباق  l.633()5(magudarim(كمبببببا فبببببت  –ri- يبببببب اج بببببحيقبع ذهببببب م(ع  اج حقبببببب )اجها
ع مؤ ح( magudaris, is)من  اج  ا ع  ط قا آل رين ه  ذعر    ر ير   ا  اج  ر(

 (رIbrahim, 2004,195-200 هح كامب م تةارة من اجي  ا يب )
 لواحق بحرف-l- :  

فبت اجي  ا يببع إجبح ذا ب  اج ب ا ع   بما ا فبت كب  ا ذ باسع م هبا  -lo-شكا  اج حقبب
 l.427()6(λαᾶκ(  ما   ررا  اجذ مع    را داجبب رابح ا داةع    برا جامبادةع مثب  

با م هبا اجي  ا يبب  ةبض اجمشبتقا  (κᾶλon,ou, tÒ)من  ) ش  ذاه( ع كما ادم   يرا

                                                           
 (رLewis & Short)  طاد اج م ( ) piscor(1)من  1
8  =γρόςἀ حق ( فت اجي  ا يب( (Lewis & Short) . 

3 =  σπεροςἕ وραέσπἑ (المساء )في اليونانية (Lewis & Short) ر 
4 =ραθρονάβ (دمار، هالك ) (مأخوذة منها)اليونانية (Lewis & Short) ر 
5  =δαριςύμαγ اليونانية (Lewis & Short) ر 
( ك شببب  اج اببب د  مقار تهبببا ) حبببرقع  ربببرم اج بببارع  ربببت  ka…w  kaàsai  ابببد ذبببا  ر طهبببا  بببب 6

جببب   onλᾶκ افتببراض إمكا يببب تمثيبب  مبب  (da…w)مببن #elÒj-da >)ذمببرة(  dalÒj بباجمراده 
elon-k£#

ا بتةار  اج تي يبب ع رابح ررارهبا ka…wع  م  عج  جبم يؤكبد ر طهبا  شبك  مطابق  بب *
cala   ش  ذاهع حط ( من اجذم (k©la (Beekes, 2010, 626ر) 
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)مبببببببن  )اج بببببببر  قl.41()1(ῳλέσφοδἀ )( فبببببببت -elo-ا  جيببببببببع  بببببببعكر م هبببببببا اج حقبببببببب 
¢sfÒdeloj, ou,Ð) ع  اج حقبببب-alo- ع اجبببع  ي تمبببت فيبببم حبببره اجببببa  حيا ابببا إجبببح 

 ) راب شبذرl.486()2(nλοισιάπετ )(اجمقط  اجثا ت من اجذعر ث ائت اجمقط ع كما فت 
اجمشتقب من اجذعر اج ةاتع  فت حباال  كثيبرة   حبظ  ن هبعه ( pštalon,ou, tÒ)من 

 -lo-اج حقببببب م ببببتقاب  ماحقببببب  بببباجحره اج ببببام ع  ي ببببة  اشببببتقااها مببببن اج حقببببب 
(Chantraine, 1968, 239-240, 243-245)ر 

ببببا  ببببب ا   كامببببا  فببببت كببببب   -lo- فببببت اج تي يببببب  ببببيغ  مبببببن اج حقببببب   يرا
) ذمع  l.3()3(stella(ع  محايد( caelum, iمن ) )اج ما l.5( caelo )( ا ذ اس كما فت

 ذمبببب(ع كمبببا تغاببب  رايهبببا دالجبببب اجت بببغيرع رابببح ركبببس اجي  ا يبببب حيبببح ت ذبببد  شبببك  
l.298)(كمببا فببت  –ulusرررببتع مببن  بب   اج حقببب 

)4(
musculos )مببن  ) اببت اج حببر(

musculus,i  )معكر(Ibrahim, 2004, 200-201ر) 
ع  بببببببب ا  فببببببببت ulus-(  ن ااج ببببببببيارب  ببببببببب 1933,328a,80,82) Buck ي حببببببببظ 

) بببادم(ع فهبببت مبببن  famulusاجت بببغير    فبببت تكببب ين  ةبببض اجكامبببا  اج تي يببببع مثببب  
ع جك  هبا uع اجتبت تح جب   بد رها إجبح lع جك  ها ا   oاجح  e) ةد تح    -elo–اج حقب 

 اجي  ا يبر eloj-(ع    ها ت تمت إجحlفت مقط    طت ا   

                                                           
يشب م  ذب س   باتت ي تمبت إجبح اج  بياب اج ر ايبب ع  هبح تشبير إجبحريبر مةبر ه هبعه اجكامبب اشتقاق 1

 ر(LSJ) اج   ن
)م تشبببرع مت بببتتع مترربببرغ(ع اجتبببت مبببن فةببب   pštalojكبببان ي بببت دم جات ببب ي ع ر مبببا مبببن اج ببب ب  2

pet£nnumi ( )فتتع  كشه (Beekes, 2010, 1181ر) 
) متبببدع   تشبببرع  رطبببتع  sterno(1)مبببن فةببب   ster-ر مبببا مبببن اجذبببعر  عsterulaت بببت دم  بببدال مبببن  3

) ذببم(  st»r¢اج   ببكريتيب   starasع اببارن فببت اجي  ا يببب( ννυμιέστορ)مببن اجكامببب  (ّ بب   
 ر(Lewis & Short)اجي  ا يب 

ع  مبن اليونانيلة( فأر) ςῦμاجتت هت من      احد مب   -مؤ ح  معكر )فةر( mus, murisمن  4
 Lewisتة ت )فةر  غير(ع ثم ا تق  مة اهبا جية بت  ابت اج حبر ) musculus ثم  يغب اجت غير

& Shortع  ه  كائن  حر  ر    يةيو فت اجم اطق اج احايبر) 
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ه ببا   ةببض ا شببكا  اجتببت اج تي يببب( ف -bulum  bula-) -dhlo–اج حقببب   مببا رببن
فبت  dhro (-brum–ع    رة  فر  من ا تمائها ج حقب brum  -bra–ت تمت إجيها فت 

ع  تؤكبد عجب  حقيقبب culum– ذا    crum–اج تي يب(ع من     ردم اجتماث  كما فت 
فبببببببببت مقطببببببببب   بببببببببا قع كمبببببببببا فبببببببببت   lجحبببببببببره  –brumامبببببببببت    شبببببببببكا  كثيبببببببببرة فبببببببببت 

)l.223()1(latebris  )من )شقع م  ة(latebra, ae, مؤ ح )(Buck, 1933, 330aر) 
ج ببيارب اج بب ا ع  مبب  طائ ببب مببن اج بب ا   -li–كمببا ت ببت دم اج تي يببب اج حقببب 

اجه د    ر  يب من     تح جها  -lo–اجمشتقب  اجم ت دمب     ها   ما  من اج حقب 
 (رIbrahim, 2004, 204)اطب( ) l.748()2(feles(ع كما فت iإجح إررا  ا  ما   ب 

 :لواحق بحروف سنية 
اجم ببت دمب ج ببيارب   ببما  فببت كبب  ا ذ بباسع  هببت  -to- ببعكر م هببا اج حقببب 

 l.545()3(ῦετοὑ(   ما  فةايب مذردة  شك  رئيسع    مب  مة بح مامب س مشبتقع مثب 

 (رIbrahim, 2004, 211)( ὑετÒj, oà, Ð)من  )المطر(
فهب  اج ب غ ا كثببر  tou- اجمرباه إجيبم م هبا  thj-ا  بما  اجم بارب  بب   مبا 

ا جأل ما  اجداجب راح مبن ابام  اج ةب ع كمبا فبت اجمركب   l.99( ταοένεφεληγερ( إ تاذا

-thrاجتبت حابب  محب  ع (thj, ou, Ðέηγερ-νεφελ)مببن  اج بح ( مذمب )
ع  كببعا (4)

 ,Ibrahim, 2004 هبا رررر إجب  )اجمشتقا  اجثا  يبب اجتبت تشبير إجبح اجشب ي اجمشبغ   

 ر(212
                                                           

 (ر Lewis & Short)(  ت ،ع     ع  ت اراع   دس) lateo(2) من 1
 ر (Lewis & Shortع حيح إن مة اها اجم ا   تا  اجتت تحم   غيراا )fe-من اجذعر  2
 ر(LSJ) )أبيل، أمطر( Ûw م  فعل 8
ب ع  اج بيغ اجمرك بب  ب-t»r-  twr فت اج   ي اجم كرة  بيغ  مشبتقا  مبن ا فةبا  اج  بيطب  بب 4

-thjك هببا   بب ح  مش شببب ر ببد هبب مير سع فببت حببين طم بب  اعي  يببب ا تيكيببب هببعه اجميبب ةع ع ج
    ها كاما  تشير إجح  ب ب مهذب رة فبت م بردا   t»r-حيح   تذ    ما  من اام  اج ة   ب 

احام   ,Palmerهت   ياب مق  دة جتحقيق   ا   راات ) thj- دالا من  t»r-اجقا  ن  اجدينع  ا 

 (ر254 ,1980
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-د راا محد داا فقط فت مةظم اجاغا  اجه بد  d- ي ما تاة  اجا احق اجم د  ة  ب 
-مثب    ر  يبع جك ها تغد   فيبرة ربن طريبق  ةبض ا  ب اغ اجم تذبب ذبداا فبت اجي  ا يببع

aj (-adoj   ع)فبببت اجمرببباه إجيبببم-ij (-idoj  ع    بببما  اجك يبببب)فبببت اجمرببباه إجيبببم
patronymics  فت-adhj  -idhj (Ibrahim, 2004, 218ر) 

م ببتا ذببدا  م تشببر راببح ح ببا   فببت اجمربباه إجيببمij  (-idoj )- مببا اج بب غ  
(ع  اج ببيارا  اجذديببدة ا ت ا بب  إمببا مببن Ibrahim, 2004, 218)ا  ببايب  -iذبع غ 

 ,Chantraine) مب (ع    مبن ا شبكا  اع بميب ) ™l.96()1(ς…λπ(, اجذبع ر اج ةايبب مثب 

 (2)(ر338 ,1968
تط راا ك يراا فت اجي  ا يب اجقديمبع حيبح  طذبد  فبت  -ad- ي ما شهدح اج حقب 

  ر  ببت فيهبباع فهببت -كامببا  مت  رببب ي ببة  راببح اج بباحثين إدرا   دايببب اج ظببام اجه ببد 
التحت   راح شت  مشا م جم تماماار  ي د   ن فئبب اج بيارب اكت ب    هميبب ك يبرة فبت 
اجي  ا يب اجمشتركبع حيح  ذد  فت ا  ما   ا فةا   اجظر هع  يمكن افتبراض ت ب غ 

ربدداا  -ad-  اها م  م حظب ادم اج بيغ اجمميب ة  حبر ه  ب يبع كمبا ابدم  اج حقبب
)مببن  )اج ببقي ع اج ببداl.505()3(δαςάπηγ )(ك يببراا مببن مشببتقا  اجذببع ر اج ةايبببع مثبب  

πηγάj, £doj, ¹)  ع جت بتمر فبت اجي  ا يبب مب  مب رفيم ا بم اج ارب–end-  فبت اجه بد-
م تا اببا  درذببب  athematicع  تشببك   -اجببع  ظهببر فببت اجذير  ببدي م اج تي ببت -  ر  يببب

ع  مببببببن ثببببببم ت بببببباط  ةببببببض اجحبببببباال  اجربببببب   راببببببح اجطببببببا   اج ةاببببببت جهببببببعه اج ببببببيغ -0
(Chantraine, 1968, 349-350ر) 

                                                           
1 spes  ) مب (( فببت اج تي يببLSJ ع)مبن اج ةبب    هببت مشببتقبœlpomai  مب (آ) ت ابب ع (Beekes, 

2010, 415.) 
با ج بيارب  8 ترباه فبت اجمقبام ا    إجبح ا بم    الحقبب   بما  مؤ ثببع فهبت ي ت دم هعا اج  غ  يرا

بب ا اج ظيببر اجمؤ ببح جا ببيارا  اجمببعكرةع  ه ببا  رببدد  ا بب  مببن تابب  ا  ببما  ا  ثببحع  تشببك   يرا
 (رPalmer, 1980, 248جألداة ) يشك    ما ا 

 ر(LSJ   شت  مذمد    محذر )) طث  ع  ت ثرع  ذمد(ع  هت كامب تة ت  p»gnumiمن  3
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جح ذا   ااتران اجم رفيم  ع qroj-ع qmoj-ع qma-م  اجا احق ا  ر  ) -q- ا 
-qloj ع  مبب  الحقبببs )(ع كثيببراا مببا  ببتا ت  بب  )    يببادة فببت اجذببعر-q-  فببت اج ظببام

 p…mplhmi ذا ب   pl»qw)حشبدع ذمهب ر( مبن فةب   plÁqoj, eoj, tÒاج ةاتع مث  
 ب اج ياراج هائيب فت ردد من اجكاما  اجي  ا يب إما -q-) متا،ع  كتم (ع  ي ما ت حظ 

thematic اجب
 ,Chantraine, 1968))طبائرl.212()2(ρνιςὄ  )(مثب   athematic اجب    (1)

 ر(365
-ج   ت س تظهبر   بما  جاط يةبب م بارب مبن اج حقبب  "اجح  " فت م رحيب 

tāt- ا جأل ما  اجمذردة اجتت جهبا ر ابب  باج  غ  اجكي يبب اجمشبتقب مبن ع اج  غ ا كثر ا تاذا
ع اجم تذببب –ti-)را بب ب(ع  اج حقببب  tempestās)l.368()3(اج بب ا   ا  ببما ع كمببا فببت 

ع  را هبا sij-كامبب( تمب   بيارتها  ببب  5444ذداا فت اجي  ا يبب  اجمتمثابب فبت حب اجت )
 اايببببب  مبببببن ا  بببببما  اجتبببببت تشبببببير إجبببببح اج ارببببب ع كمبببببا فبببببت  بببببما  فةايبببببب مذبببببردة مببببب  

)l.675()4(morte )  من  )اجم(mors, mortis )ع  اج حقب مؤ ح-tu- ع اجتبت هبح  بادرة
 -ti-اجحببببد ح فببببت اجي  ا يببببب فببببت حببببين   هببببا م تذببببب فببببت اج تي يبببببع  هببببح مثبببب  اج حقببببب 

)م ذببببب(ع  تببببةتت م هببببا  fluctus)l.69()6(كمببببا فببببت  (5)مةظمهببببا   ببببما  فةايببببب مذببببردةع
اجتببت هببح فببت ا  بب  مببن مشببتقا   فةببا  اجمذم رببب ا  جببحع كمببا فببت  -ātusاج حقببب 

                                                           
 ا   ع     ر  حره  ائ   ين اجذعغ  اج هايا   ا حر ه  ائتب تر طه باجمر  م 1

 اجش  يبر
فببت  ρνιςὄ  ع  ا بت دم(اجة بدجي ) hdènρνις ὄ¢مثبب   ع  بما  اجطيب ركثيبراا مبا ت بت دم  ةببده  2

 (رLSJفت اجمؤ ح )  دذاذب فت اجمعكر ا تيكيب  مة ت دي 
  (رLewis & Short) ا ( ) tēmpus,orisمن  3
ببا رببن  moriorمببن فةب   morمبن اجذببعر  4 ) مبب  (ع اجمبب    كب   شببكاجم  بب ا   كبان ط يةياببا     اتذا

  ر(Lewis & Shortر ه )
رايهبببببا  ببببب  ي  م فبببببت حببببباجتت اجم ةببببب    بببببم   م ةببببب   ا داة اجم بببببرد  هبببببح اج ببببب رة اجتبببببت يطابببببق   5

(Schleicher,1877,233ر) 
 ر (Lewis & Short) فيضع  تدفق( ) fluo(3)من  6
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)l.298()1(striatas ) مبن  )ا  بقا  ت محبار مر حبت اجشبك(striata, ae )ر  هبح مؤ بح
الحقببب رببد   فيببرة فببت اشببتقااا  ثا  يببب تشببير إجببح هيئببب ر ببميب    م  بب ع    مه بببع 

ع مببببعكر( piscatus, us)مببببن  ) ببببيد اج ببببم l.299()2(piscatum )(  ذبببدها ه ببببا فببببت 
اجتبببت تظهبببر فيهبببا ا  بببما  فبببت كببب  ا ذ ببباست ا  بببما  اج ةايبببب اجمذبببردة  -to- اج حقبببب 

ع  تبرد )مبن ( ) حبرl.66()3(altum )( شك  رئيس )    مة ح مشتق مام س(ع كما فت 
جك هبببا  (4)عēاجتبببت هبببح فبببت ا  ببب  مبببن ذبببع غ اج ةببب   بببب  –ētumم هبببا اج حقبببب اجثا  يبببب 

   ببب ح  م تذبببب   بببما  اجمكبببانع  ا بببب حيبببح ي مببب  اج  بببا ع كمبببا فبببت 

)5(
murteta

(l.782) )مببن )  ببتان اآلس( murtetum,i محايببد) ع  م هببا اج حقببب–d-   اجتببت ظهببر
 ,lapis)مبن  )حذبرع ح ب ةl.842()6(lapidem  )(ع كمبا فبت  شبك   بادر فبت اج تي يبب

idis ع  (معكر)l.122()7(paludem )من  )م ت ق ع  حيرة(palus, udis )ع  كبعج  مؤ ح
اجتت تشتم  فت اجغاج  راح   بما  فةايبب مذبردة ترمب  إجبح حاجبب ماديبب  -den-اج حقب 

 harundo, inis)مبببن  )ح مبببب مبببن ا ببب l.122()8(harundinem )(   مة  يببببع مثببب  
 (رIbrahim, 2004,207-220) مؤ ح(

                                                           
 (رLewis & Short) ذه   ا  اديد    اجق  ا ع   ططع   ق ع  اةرع  شق( ) strio(1)من  1
 (رLewis & Short)  طاد اج م ( ) piscor(1)من  2
3 altum  من اج ب ب  ( حر هائا    اج ما  اجةايا)ا م م   ه  مة حaltus ( عرميبق عربا) اجتبت 

 ر (Lewis & Short( ) داد  م ع  رع ع ) ط  alo د رها من  هح مة  عة
 (رIbrahim, 2004,212ا( ))   ت العرا  acesco)  ( من اج ة   acetumمث   4
(ع Lewis & Shortاجي  ا يببب( ) ρτοςύμمؤ بحع )اآلس( )=  us /i ),murtus( myrtusمبن  5

 يرببا      رديببب رطريبببع  ثمارهببا جي ببب     هارهببا عا  راق رببا يب ي دائمببب اج رببرة  شببذرة اآلسع
  راجت ا     دا  تؤك  رربع  تذ ه فتك ن من

) ك برع  مب ق(  rumpo(3)) ب رة( مبن  rupesاالشتقاق مشك   فيمع ر ما من   س اجذبعر مب    6
(Lewis & Shortر) 

7 = ςόπηλ  ) يمكبن مقار تهبا  بب  فبت اجي  ا يبب) ح ع طينع  ا ا (palvala  اج   بكريتيب
 ر(Lewis & Short)( ما ) δωρὕاجذعغ اجم ذ د فت –ud ر ما   مة ح  ركب(ع

) ببببري ( فببببت  aras) طاببببق اجة ببببان جببببب (ع  ar- هببببح كامببببب ريببببر مؤكببببدة االشببببتقاقع ر مببببا مببببن ذببببعر  8
 (رLewis & Short) ش ع كشت  ي م ( فت اج   كريتيب ) aranjasاج   كريتيبع  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%84
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اجمةج فببب فببت  ببيارب  ع-nt–اج حقببب كمببا  ذببد  ببيارب   ببرا ت ذببد ر ببدما تذتمبب  
)اج ربببl.396()1(argentum  )(ج ببيارب  –o-ا ببم اج اربب  اجم  ببت جامةابب مع مبب  الحقببب 

(Schleicher,1877, 238 ر  ه ا   يارب   را م ر ثب رن اجه د)-( ا -  ر  يب  يرا

tio-    -tyo- ع ت تهبببت  اج حقبببب)–yo-  مببب  اجكامبببب اجم بببارب مبببن إحبببدا ج احبببق–t- ع
اجتبببت تشبببك  فبببت ا  ببب   ببب ا ع جكبببن ت تشبببر  بببيارتها جأل بببما  فبببت اج تي يببببع مثببب  

)l.432()2(puteum  )مببن )ي  بب غع  ئببرع ح ببرة(puteus, i  )مببعكر(Ibrahim, 2004, 

 (ر  217
  لواحق بحرف-s- : 

 احبببدة مبببن  كثبببر  (oj,-eoj-اجمحايبببد اجم بببارب  بببب )تشبببك  ا  بببما  عا  اجذببب س 
  ر  يبببع  مببن اجمؤكببد   هببا متة بباب كببعج    ةمببق فببت -اج ببيارا  اجرا بب ب فببت اجه ببد 

اجاغب ا م    هاع  هعا  ارت جيس فقط من  مطها فت تغير اجحره اج ائ ع اجع  جبم 
بببببا مبببببن  ببببب   اجةبببببدد اجرببببب م جتةببببباد  اجكامبببببب  يحبببببدح فبببببت    ذبببببعغ آ بببببرع جكبببببن  يرا

إيرا يببب  - اعرببافب إجببح رببدد اايبب   ذببد فببت اجه ببد  (3)اجم ببت دمب ر ببر اجاغببا  اج رديبببع
فبببت  هايبببب اجذبببعر فبببت حببباجتت اج ارببب   اجم ةببب    بببم  -grade-0  2h اجي  ا يبببب مميببب ا  بببب 

 kravíh̥ اجي  ا يببببب )جحببببم(  kršajاجم ببببردر   ذببببد  ن اجكامببببب اج حيببببدة اجمتةادجببببب  ي همببببا 

 ) رضع  بببطت ا رض( οὖδας(l.534)ع  ر بببد ه بببي د س اج   بببكريتيب )جحبببمع شبببحم(

                                                           
1 ειςήργἀ  وςήργἀ (ςᾶργἀ )ابارنع فبت اجي  ا يبب اجد ريب( )  يضع  ا     مةدن   بيض 

arǵunas   )  ا (arǵatam ( فت اج   كريتيب )فرب(Lewis & Short)  
 putus، و(نقي، نظيف، طلاهر)تعني  purusومن ثم فإن ( أنظف، أطهر، أنقي) pu-الجذر  2

 (رLewis & Short)( أنظف) purgo(1)، و(منقي، منظف، ناصع)
رن اج م ع  اعررا بت جهبعا اج ب غ مبن ا  بما ع  ربن اجتغيبرا  اجتبت تحبدح فبت  رب  اج  برة  تغيبر  3

يبب ا  جبحع   ر  درذب اجحره اج ائ  فت اجذعر  اج حقب مقار ب  باج م ع  اعررا بت فبت اجه بد  
 (Meissner, 2005, 53-60ا ظرت )
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ع  راج يببب هببعه ا  ببما  جببيس جهببا اشببتقاق مؤكببد    مةببر ه    (οὖδας,eoj, tÒ)مببن 
 ر(1)(Meissner, 2005, 45, 125) مق     شك  رام

 s–   حببظ  ن اجقارببدة االشببتقاايب جأل ببما  عا  اجذبب س اجمحايببد اجم تهيببب  اجذببعغ 
  ر  يب رير متذا  ب تمامااع  جم يقت ر ا مر راح ك  هبا   بما ا مذبردةع -فت اجه د 

 l.155()2(οςάφ( ببب  إن  ةربببها مشبببتق فةابببتع   هبببا تقببب م  بببد ر اال بببم اج ةابببتع مثببب  
ح اجذبببع ر ع    بببرا تر طهبببا ر ابببب ا يبببب  اج ببب ب     بببا حرا  مبببا ي بببم)رببب  ع  ببب ر(

 ,Chantraine (1968)اج قي ع اج رد(ع اجتت يقار ها  οςύκρ اج   يب  شك    جتع مث 

)ثاذت(ع   ةض ا  ما  ي تمت إجح اجذع ر اجتبت الت ذبد جهبا  kruerÒj(  اج  ب 416
 ,nšfoj, eoj)مبن  (سلاا ) νεφέεσσι (l.204) بيارا  فةايبب  تةبد ثا  يببع مثب  

tÒ)  ع   اعرافب إجح هعه اجمذم را  ه با  ربدد ك يبر فبت اجي  ا يبب مبن ا  بما  عا
د ن   بب  ثا بب ع كثيببر م هببا مةبب    م رف ج ذياببا  -sاجذبب س اجمحايببد اجم تهيببب  اجذببعغ 

) هبرةع  ἄνθεσιn (l.75)ع  (ἔτoj, eoj, tÒ)مبن  )  ب( ἔτεα (l.130)  مةذميااع مث 
 ,Chantraine (1968كمبا ي حبظ -ع  هبح كامبا  اديمبب (ἄνθoj, eoj, tÒ)مبن  بررم(

(ع يمكببن  ن ت  ببرها اجق ارببد اجمقار ببب فببت  رابب  ا حيببانع جك هببا ال تببرت ط  اجذببعر 417
باع  ابد ت بيغ كامبا  د يابب م بتةارة مثب    ,Meissner) ) حبر( pšlagojاج ةابت دائما

 (ر50 ,46-47 ,2005
ببببا  ن ه ببببا  Meissner (2005,115 )  اج  بببب ب جدالجببببب تابببب  ا  ببببما ع ي حببببظ   يرا

 جببم دالجببب اجم  ببت جامذهبب    قببدر مببا تمثبب   تيذببب  عا دا  راببح اج تيذبببذببدا  اك يببرا  ارببددا 

                                                           
ت رببت  -aj اجذبب س اجمحايببد اجم تهيببب  بببا  ببما  عا  كبب  (  ن 1917, 24,26) Buck ي حببظ  1

يةبد فبت اجي  ا يبب اجمتبة رة  aj, -atoj-فقبطع  فبت كب  اجكامبا  اجتبت ت ربت  s- ذبعغ شكا  
ا  شكا  ثا  ياا t    -aj-إما إررا     ما  عا  ذ س محايبد م تهيبب  t-ع   اجقياس ت ذد  يرا

 s- ذعغ  ر د ه مير سهت فقط اجتت تظهر  ) عن(ع oâj (<*oâsoj), oÜatojع مث  oj- ب 
 )ر  (ر f£oj, f£ouj دال من  fîj, fwtÒjع  اج يغب ا تيكيب atoj-م  

  ر(LSJ)( جم  رت ع  ) fa…nw ذعر اج ة  f£wم   8
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حببد حع اج تيذببب  بادر   جي باجببع  اجحبدح اجمة ببر مبن اجذببعرع  ي مبا اجمة ببح اجمذهب     
فببت رببدد  اجمةابب م حذببد هببعا اجمة ببإرببافب إجببح  ببدرة اج ببيغ اجم  يببب جامةابب مع  مبب  عجبب   ط 

اجثا  يبع   يارا  ااياب تشم  اجمة ت اجمةا م  اجمذهب    s–  ما  ذع غ  منمحد د 
مثبب   عا مببر مةقببد فببت تحايبب  دالجببب  ةببض اجكامببا  فببت حببين  ناجببدا  راببت اج تيذبببع 

nšfoj حا (ر ( 
إجح ذا ب    بما  اج  ب    ا  بما  اجداجبب رابح  –كما ت اي  هعه اج حقب  يرا 

ا  ببما  اجمام  بببع مثبب    ببما  اجذابب د  ا  بب اهع    ببما  اجذمببادا   -درذببب اجحببراراة
 ة  ارهاع    ما  اجم  سع    ما  ا ماكنع    ما   ررا  اجذ مع    ما  ا  احبع 

 (رChantraine, 1968, 419م    ما    را تشير إجح اجكائ ا  اجحيب )
(ع  اجكامبا  اجمؤ ثبب جهبعا اجي  ا يبب wj-) os– ب م تهيب  بب مؤ ث ةمعكر    ما ه ا   

ع اجتببت   بب ح  ت تهببت فببت اجغاجبب  ا رببم (1)اج بب غ فببت اجي  ا يببب  كثببر  ببدرة مببن اجمببعكرة
ركببببس ا  ببببما  اجمؤ ثببببب اجتببببت ظابببب  محت ظببببب  راببببح)اجحبببب (ع  œrwjمثبببب   t– ذببببع غ 

ع  ي د   ن هعا اج  غ م ر ح رن اجاغب ا مع  اجشباهد رابح هبعا هب  (2) ذعرها كما ه 
                                                           

هبببا  اج ةببب  ؤ مبببن  ببب   ا بببت تاذم  ن هبببعه ا  بببما  يةببباد   اMeissner (159-2005,158 )ي حبببظ  1
عا  ظهبببر    اارببدة   بببما  ت( فببت اجاغبببب ا مع جببم ك  هبببا ذمببادا   ببما  حيبببب )مقا بب     بب ها 

ع  جبم *-sدالجب محتمابع  ر ما  يغ  من ر مب اجذب س اجحبت  ب ذا  ها  ال حتت  يذ س محايد 
بب*-2h المنتهللي بللـ collectiveاال ببم اجذمةببت تشببتق مببن  مشببتقب  collectives ا   ببما ع  ت ذببد  يرا

 جك ها تظ  كما هت مة رة رن ذمادا رمن ا  ما  عا  اجذ س اجمحايدع 
ع جكببن  ةببد ر ببر هبب مير س -t ببد ن  ςèἠحيببح إ هببا كا بب  ت ببره فببت ا  بب  مثبب  ت ببريه  2

( ت  بير 2005, 140-142) Meissnerيحبا   (ع   Buck, 1917, 296فبت اعربرا  ) t- د اب  
ا إياه  اجمرارغ فت ا  ما  اجمؤ ثبع مقار ا   ر دهاإجح ا  ما  اجمعكرة جهعا اج  غ  ردم  t–امتداد 

ع ذب س اجمحايبدفقبط إجبح ذب س اجمبعكر  اج t– حبره اجتام ال م اجم ة   اجم  ت جامةا م حيح امتبد
 ةبببض اال ت فبببا   ي همببباع حيبببح يحبببت ظ ج شببب    ظبببرا  تمبببر مبببر ر اجكبببرامجبببم  ه اجمقار ببببجكبببن هبببع

اجحببره اج ببائ  ا  بباتع  جكببن فببت اال ببم اجم  ببت جامةابب م  درذببب م ةبب   اجمرببارغ اجتببام ال ببم اج
هببعا افترربب ا  ن فببر ق اجبب من  ي همببار  جبب   ذبب د ع  اعرببافب إجببح يقتببه  ثببرهجببم ( wjاجمؤ ببح  ببب )

 ن اجت  ببير  ببائ ع فبب ررا  اجحببر ه اج بب يب جببم يقت ببر فقببط راببح ا  ببما  اجمببعكرةع كمببا يذبب  
 ن فبت االرت بار  ن ا  ببما  اجمؤ ثبب تظهبر  مةببد   ك بر مبن  ظيرتهببا اجمبعكرةع إربافب إجببح   رب 
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 ,Meissner  ر  يب )-اجمتماثاب فت مةظم اجاغا  اجه د )اج ذرl.547()1(ςèἠ  )( كامب 

 ر(132-133 ,129 ,2005
 ادرة ع م   قايا مت اثرة فقط فت  -so-   –sa–مث   s ه ا  ج احق   را م د  ة  ب 

 كثبر مبن اجا احبق  sاجمحت يبب رابح  اجي  ا يب    اج تي يبع  فت اجي  ا يب تظهر اجا احق
 sij  -sioj  -sia-" فببت t" هببت شببك  متحبب   مببن حببره "sاج ببا قبع حيببح إن اجببب "

 simoj-  sunoj-  sunh-
ع ssoj-  ssa- (3)ررر إجببببببب  فبببببببت ki  ̭ti̭ع    مبببببببن (2)

جح حد ما فت كاما   ب  -  -so–ع جكن ردداا من اجطائ ب ا  يرة يةكبس soj  -sa- ا 
sa  ر  يببببع كمبببا فبببت -اجه بببد  νήσοισι (l.171) )مبببن  )ذ يبببرة(nÁsoj, ou, ¹) 
(Ibrahim, 2004, 228ر) 

 -os, -es- تظهببر فببت اج تي يببب   ببما  فةايببب مذببردة عا  ذبب س محايببد م ببارب  ببب 

(oris–(or)  eris-us,   ع كمببا فببت)اج تي يببب)l.149()4(litus ع)،اعرببافب إجببت  )شبباط 

                                                                                                                                                    

فببت اج  بب ي اجي  ا يبببع  مببن  ش  بب ب)اجشببة ر  اج ذبب ( م (ºèj  a„dèjا  ببما  اجمؤ ثببب )=
ع  اجتببت ر مببا  ثببر  فيهببا )ر ببب اج ببدا( Hcè'مثبب   -oi̭–ثببم يمكببن ارت اطهببا  ا  ببما  عا  ذببعغ 

 جيس م اذئاا  ن يحدح ت دي  فت شكايهما فت اج ار  اجم رد فت اجي  ا يب اجمتة رةر فت إررا هاع   
 (رLSJ)اج ذر( ) ‹wj ي  يب جبإ يغب  1
فبببت حاجبببب كا ببب  م تذبببب  شبببك    ا بببت  -sunh اج حقبببب  نإجبببح Palmer (1980, 251 ) يشبببير 2

  تيب   اج ا ب يب جا ثبر اعا  ا   ايبب ه با  ثبرا  جام برد    ما  اجداجبب رابح اج بما  اجش  بيبع ا
بببإ هبببا  اببب  ك ج مبببن  اابببي ا ر اج ي  طيبببب   تذببب  هبببعه اج حقبببب اجة ببب  فبببت ر  حتبببح Òthj-ا مبببن  تاذا

مببن  James (2019, 263- 281)  يحبا  يبدة مبن اج رديبا  اج طاميبب ف باردااع اج بيارا  اجذد
اج ببب ةي يب تاببب  اج حقبببب فبببت اجترذمبببب ا  تحايببب  دايبببق جام بببردا  اجم بببارب مبببن  ببب    حثبببم إذبببر 

 اجترذمببببا  اجي  ا يببببب ا  ببببرا جاتبببب راة فببببت  ببببياق اجظهبببب ر ا    جتابببب  اج ببببيارا  فببببت اج رديببببا  
 ريبرهم ممبن  ب ق جهبم  Buck & Peterson ع Palmerدرا با   اج ثائقيبب  اجةهبد اجذديبد مكمب ا 

 اجر   رات هعه اج حقبر إجقا 
  ب ح  م تذبب   يبرا فبت اج تي يبب  اجاغبا  اجر ما  بيب     تشبر  شة    ال فت اجم  ح ا  اتع  ا  3

 (رess( )Palmer, 1980, 249–)مث  اج حقب  فت اع ذاي يب
ملللر ، ) νώλειμ)مي ببا ع مبب ع(ع    νήλιμ، و(بركللة واسلللعة للميللاد الراكلللدة) μνηίλاببارن  4

 (رLewis & Short) (كتان) lino، وفي الالتينية (أرض خضراء
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اج تي يببب(ع   ببررم  or (= -ōs), -ōris-)  ōs- ا  ببما  اجمببعكرة  اجمؤ ثببب اجم ببارب  ببب
ظه رهببا اج ببادر فببت اجي  ا يببب فقببد رببد  م تذببب جأل ببما  اج ةايببب اجمذببردة اجتببت تببد  فببت 

 ,Ibrahim)اج بببرد( ) l.215()1(algor(اجغاجببب  ا ربببم رابببح اجحاجبببب  اجكي يببببع كمبببا فبببح 

 (2)(ر228-2004,227
 : لواحق بحروف حلقية  

  ر  يبب اجا احبق اجم بد  ة  حبره حاقبتع جك هبا جبم ت بتا - رث  اجي  ا يب رن اجه د 
 ثبر  فبت  بيارب   بمائهاع   اجتباجت ربد  هبعه  - ا بتث ا  اجقايب  -  ا ثر ة مةق جب 

اج هائيببببب عا    بببب    kh-ع  koj-ع  -k-اجا احبببق ريببببر  فيببببرةع إع ال يمكببببن ارت ببببار 
 ق راح اجهذبرا  اجي  ا يببع  اعربافب إجبح   بم ي  ا يبع حيح إ ها ت تمت إجح ر ر  ا

 اج   ب ج ةض ا  ما  من اجمرذت  ن   اها ال ي تمت إجح اجذ   اجبدا ات مبن اج ظبام 
)شبببمر رمببب قع  l.52()3(ρθηκιάν(اجي  بببا تع إع ر مبببا ا بببتةارتم مبببن جغبببب   بببراع مثببب  

َدانع   ا  من اج  بياب اج يميبب(  ,Chantraine, 1968) (νάρθηx, hkoj, Ð)مبن    مذط

 (ر376
 a  بببباجت ا   مبببب  مذم ربببببع -āk– تحتبببب   اجي  ا يببببب راببببح   ببببما  متببببةثرة  اج حقببببب 

ببب عاجق بببيرة يمبببباع  ال يمكبببن ا ادجكبببن هيكاهبببا   ربببتع فه بببا  مشبببتقا    جيبببب ت بببد  رم ما

                                                           
 algus    algu اال بمين مبن  بدالا  م ت دم ه با algor اال مع   ( شةر  اج رد) algeoاارن  1

 (ر Lewis & Short)اج ا قين 
با الحقبب ت تهبت  بب و 8  mšgaqojاجتبت ي ب قها حبره  بام  د ن اجذبعرع مثب   *-os-/ -esه با   يرا

ا الحقب ثا  يب جب )اجةظمب(   ر  يبب ا  براع -ع فت اجي  ا يبب  فبت اجاغبا  اجه بد *-os-/ -esع   يرا
اج ببا قين جببمر فةاببح  i  -u– مبب  ذببعرت s–   بب ها  قايببا مت بباثرة ف ببر  راببح   هببا امتببداد جذببعغ 

ع كمبا هب   اربت مبن إررا هبا  مبن i–)تبرا (ع ذبعرها ا  بات  kÒnij, -ioj, ¹ ب ي  اجمثبا  
s-koni-    ذعرها فت مقا   اجذب غ 

kon…w  <-koniت اج بيارب اج ريبدة اجبع  يتربت فب *
*

s-i̭w (Meissner, 2005, 50-51)ر 
 ferulaع   يقا اهبببا ا بببت دمها  ر ميثيببب س فبببت  قببب  شبببرارة اج بببار اجمقد بببب مبببن اج بببما  إجبببح ا رض 3

 (رLSJمرع  ا تقا  جتة ت ر ن  غير فت شذرة( فت اج تي يب ))اجشّ 
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ت  يرها إال مبن  ب   اجمقار ببع  اعربافب إجبح  ةبض اج بيارا  اجثا  يبب اجمشبتقب مبن 
 حدة مةي بع م هبا   بما  اجحي ا با  ع  تر ط مةا تا  ما     من اج  ا ع  م  عج  

   ببببما  جاحشببببرا  عا  هيكبببب  متغيببببرع  ا  ببببما   اج  اتببببا ع    ببببما  اجطيبببب رع مثببببب  
)l.203()1(ρηξἴ  ) قرع  ا ((Chantraine, 1968, 380)ر 

ت تهببت   بب   حاقببت فببت  اجي  ا يببب athematicاجببب  اجقايبب  مببن ا  ببما  اجم  بب فب  
 هايب اجذعرع  هت ال تشك  الحقبب م تذبب ربادة مبا تشبك  امتبدادااع رابح  ب ي  اجمثبا ع 

ةتمبد ت ع  هبت ت بميب)طبائر اج اب قl.486()2(κκυξόκ )( اجط ي ع كما فبت  ūم  حره 
ع  اعربببافب إجبببح  ةبببض ا  بببما  مبببن   ببب  اجكامبببب ا كثبببر    اجمحاكببباة اج ببب تيبراببح 

ا ت تبببببتم  بببببب  )ذط بببببد ع  يببببب   l.582()3(ττιξέτ( اج هائيببببببع كمبببببا فبببببت -ḡi-ا اببببب   رببببب حا
 ر(Chantraine, 1968, 397)  ه  ا م يةتمد  يرا راح اجمحاكاة اج  تيب اجح اد(ع

اجغامرببع اجتبت  coj- ه ا  ردد محد د من ا  ما  اجي  ا يبب اجم بارب  اج هايبب 
  ر  يبع   بادراا مبا ي بمت اجتطبا ق  بار  اجي  ا يبب -اجه د  khos-ع    ghos-ر ما تمث  

 تر ي  ط يةب اجحره اج بام ع  مبن  احيبب   برا ه با  ربدد مبن اجكامبا  اجغامربب 
ّ بببا ع   بببا  مبببن  l.41()4(ῃχάμαλ(ع فاال بببم اجتبببت ي بببة  تحديبببد ر اتهبببا  اج حقبببب ) ط

اببد يكبب ن م ببتةارااع  ي ببد    ببم  ي تهببت ( μαλάχh, hj, ¹)مببن اج  ببياب اج  ا يببب( 
                                                           

 (رLSJ) ƒšrax, akojإي  يب جب يغب ا   اعدرامع  هت  šrhx„كان هعا اال م  1
(  ليي  شيي  الموجييه الصييداا أو النييواء )وميي   يي   (صييداا الطييا ر) التيي  لييو تعنيي  κκυόκمببن  2

(LSJ) ع  كامببببκόκκυ   متةاقبببب  اجمحاكبببباة اج ببب تيبع  مثاهببببا رابببح  بببب ي  اجمثببباcuculus  فببببت
 (رBeekes, 2010, 73-3) فت اع ذاي يب cuckooاج تي يب  

3 cicada ( فببت اج تي يببب )يبب  اجح بباد (LSJ ع  هببت)متةاقببب  اجمحاكبباة اج بب تيب ) كامبببBeekes, 

 (ر 1474 ,2010
Ariston. τετριγῶτας: ὅτι Ζηνόδοτος γράφει „τιτίζοντας”. )scho.Il. 2, 314b. l.2). 

)ُدَسْقسييي (  τιτίζw   قبببرا ة  ي  د تببب س هبببعه ي تبببرض  ن اج ةببب  اجمتةابببق  اجمحاكببباة اج ببب تيب هببب 

(Beekes, 2010, 1488ر) 
(ع LSJ)اج ّ ببببا ( ) malvaع  فببببت اج تي يببببب هبببب    ببببا  رشبببب ت  رايببببق(ع ) malakÒjمببببن اج بببب ب  4

  ي مح )  ي ة( فت اجةاميب اجم ريبر
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)رايببقع  ببارم(ع malakÒj  ع  يمكببن  ن يبرت ط  ة بب  اجكامببب اجشبائ  جببب-cā- اج حقبب 
 رcoj (Chantraine, 1968, 402)- ي ما ترت ط  ةض ا  ما  ا  را  اج حقب 

ببببا فببببت  k-الحقببببب م ببببد  ة  ببببب  -كمببببا فببببت اجي  ا يببببب -  اج  بببب ب ج تي يببببب ه ببببا   يرا
اج تي يببب(ع كمببا فببت  cus-) -ko-  جيبببع جكببن  شببك   ابب ع مثبب  اج حقببباالشببتقااا  ا 
iunci (l.732) مبببببن  ()  بببببا  ا  ببببب ع اج ببببب ي(iuncus,i مبببببعكر) ع مببببب  ظه رهبببببا فبببببت

(ع Schleicher,1877,245) īcus–ع  مببببن مشببببتقاتها االشببببتقااا  اجثا  يببببب  شببببك  شببببائ 
ا   l.298()1(urticam(ع كما فت –to-ع من     اجذم   ي ها   ين اج حقب –ticus  يرا

اا الرالللر)  triticum,i)مبببن )امببتl.146()2(tritico  )(ع  مؤ بببح( urtica,ae)مببن  (قللرص
-  -g-اج تي يببب(ع اجتببت تذمبب  اج حقتببين  go,-ginis-) -gen-   مثاهببا اج حقببب محايببد( 

-n ع كمببببا فببببت)l.1300()3(robigine )مببببن  ) ببببد  اجمةببببادنع آفببببب  راريببببب(inisrobigo, 
 (رIbrahim, 2004, 225-226) مؤ ح(
 :لواحق بحروف شفهية 

  ر  يبب  بيارا  جأل ببما   ا فةبا  ربن طريببق إربافب الحقببب -جبم ت بت دم اجه ببد 
بباع -fo-شبب هيب    حاقيببب شبب هيبع فبب عا مببا   ببع ا اج حقببب   بباد ارتقبباد م ببع فتببرة   م عذا

  ر  يببببع اجتبببت ا بببت دم  فبببت اجمقبببام ا    فبببت -اجه بببد  -bho-ط يابببب   ذببب د الحقبببب 
 بببيارب  ببب ا  ا جببب انع    بببما  اجحيببب انع  مبببن اجممكبببن  ن ي تمبببت اجمببب رفيمع  بببد ن 

اج   بببكريتيبع    بببم فبببت ا  ببب  يشبببك  اجة  بببر اجثبببا ت مبببن  phātiإربببافبع إجبببح ذبببعر 
ببباع فاجه بببد  ال تتربببمن   ر  يبببب -اجمركببب ر  فبببت اجحقيقبببب  ذبببد   هبببا الحقبببب مة  جبببب تماما

                                                           
  رشبب ت(ع كمببا تحبب ر مة بباه ) حببرقع  ذ ببه(ع  هبب  حرفياببا ية ببت   ببا  اجقطببّراي )  ببا uro(3)مببن  1

 (رLewis & Shortّراي اج حر )جية ت ا
 & Lewis) ) طحبنع   بحنع  فبر ( tero(3))مطحب نع م بح ن( ا بم اجم ةب   مبن  tritusمبن  2

Shortر) 
) د ( اجتت  يغ   robigo)  غ من شذر اج ا ط اج ا (ع   roburاجشك  ا ادم جب  robusمن  3

 ر (Lewis & Short) د  اجحديد( ) ferrugo) د  اج حاس(ع   aerugoراح ررار 
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-الحقب ش هيبع  تدرم اجقيمبب اجدالجيبب ج حقبب هبعه اج رربيبع  مب  عجب  ابدم  اج حقبب 

bho-  ببما  مشبببتقب فببت اجي  ا يببببع  تربببم   بب رة  ا بببب   ببما  اجحي ا بببا ع  مةاجذبببب  
-  ر  يبببع  تظهببر  ةببض اجكامببا  فببت اجي  ا يببب تطا قاببا دايقاببا مبب  اجاغببا  اجه ببد -ه بد 

ع (œrifoj,ou, Ð,¹)مبن  ) بغير اجمبار l.786()1(φουςίρἐ )(  ر  يبب ا  براع مثب  
 olumbus, ic( )مبن )عكبر اجحمبام l.887()2(columbum( كما ا تةار  اج تي يب اال بم

 ر(Chantraine, 1968, 257, 262-263)من اجي  ا يب  شك  م اشر( معكر
لهسيودوس، وفاي  "األعمال واأليام"في قصيدة  مركباتبوصفها أسماء مشتقة ثالثا: 

 لبالوتوس: "الحبل"مسرحية 
رابببح اجببببررم مببببن ميبببراح تركيبببب  اال ببببم اجم حببببدر مبببن اجاغببببب ا م فبببب ن اجاغببببا  

ببا -اجه ببد    ر  يببب ا تا بب   شببك  ك يببر فببت درذببب ت ظيببه هببعا اجتركيبب ع إع  ذببد ت اارا
مببن كمببا  ن اجكثيببر  ع(3)اجي  ا يببب   ببدرتها فببت اج تي يببب ماح ظاببا  ببين  فببرة اجمرك ببا  فببت

اجمرك ا  اجتت ا ت دمها اجمؤج  ن اج تين م تةارة  شك  م اشر من اجي  ا يبع    راح 
ا   را اا جهمع كما ات ة   ةبض  شبكا  اجمرك با  اج تي يببع مثب   ا رذت ات ع ها  م عذا

merobibus  اجببببع  يشببببر    يببببعاا ريببببر م ابببب ط( اجقيبببباس مبببب  مرك ببببا  م ببببتةارة مببببن(
ع  ررببم عجبب  فبب ن اجمرك ببا  اج ةايببب شببائةب محبب  جاحكمببب() filÒsofojاجي  ا يبببع مثبب  

 (رIbrahim, 2004, 240-241)(4)فت اج تي يب كما ه  اجحا  فت اجي  ا يب
                                                           

ع   يقا اهبا   را بير( مذم رب  ذ م ثا تب ت ب   ر ا بهتة ت ك ك بع ) œrifoi, oƒف  الجمع و 1
haedi فبت اج تي يبب (LSJ  ع)haedus  تة بت ) بغير اجمبار (ع  ا تقاب  فبت اجذمب  جتة بت  ذمببب

(ع  هببت ك ك ببب مم بب  ا رو  ببب    Auriga( )Lewis & Shortم د ذببب  ببغيرة فببت يببد اجةر ببب )
 (   ذمب راح ي ار ك ك ب اجذ ار  ر6اجقدمع  اجتت تتك ن من )اجةّ ا  اجمةر فب م ع 

 (رLewis & Shortاجي  ا يبع ))يمامبع حمامب(  λυμβοςόκمن   2
مثبب  ت  ةببض اجاغببا  ( كببعج  رببةه إمكا يببب  ببيارب اجمرك ببا  فبب2011, 183) Beekesي حببظ  3

 اجي  ا يب  اج   كريتيبر  را مث  جغا  ا فت مر ب ذدا    هافت حين ع اج تي يب  اج اطيب
 فببت اج ببر غ ا  ببر   عفببت اجي  ا يببب شبب اي ببما  ا  ا فببت  ببيارب كببان ا ببت دام اجمرك ببا  شببائةا    4

 ظببام  تاجم ر ثببب رببن اجاغببب ا مع رببدا اج ببرغ اعيطبباجتع اجببع  ارتمببد رابب   ر  يببب-جاغببا  اجه ببد 
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 ,Ibrahim, 2004 يمكن تق يم مرك ا  ا  ما  ط قابا جامة بح رابح اج حب  اجتباجت )

 (ت241-244
  يمكبن  ن ع (1)مركبات دالاة علاى المشااركة، أجزا هاا متسااوية فاي األهمياة - 

 ت يد راح ذ  ينر
) رببحيب )مببن جحبب م(  su-ove-taurīlia)  بب   جحببم( فببت اجي  ا يبببع   rtÒkreaj¢مثبب  

 اج   ير  اج ر ه  اجث ر( اج تي يبر
(  ببدرة هببعا اج بب غ فببت اجي  ا يببب اجقديمبببع جك ببم  كثببر 1980, 259) Palmer ي حببظ 

 )اري ان= رذ     ذتم(ر ndrÒ-gunon¢شي راا فت اجي  ا يب اجحديثبع مث  
 ع ي ه فيها اجة  ر ا    اجة  ر اجثا تع  تشتم  راحتمركبات محددة - 
 ع اجة  ر ا    فيها ه  اجمحَ ر اج   ت    اجظرفتع مثا تمركبات وصفية -1
)مي   (الُوّوامية العمدقية) βαθυδίνην (l.171):  "األعميال واألديا "في   لصيدوة  

βαθυδίνηj, ou, Ð Ð )الصفة م    مرك بbaqÚj   عمد (، واالسي(d…nh, ¹ )ُوّوامية( 
(LSJر) 

، (مؤ ببح insula, ae)ميي   )جزدييرة( insulam (l.544)ت "اجح بب " فببت م ببرحيب 

 salio)مات( اجع  يرت ط  د ره   ة   -salمة  عة من اجذعر  sulع  in+sulم  مركبة 

(ع Lewis & Short)) ماببت(ع  مببن ثببم ية ببت ريببر اجمماببت    اجببع  جببيس   حببر  (4)
(   م يمكن إربافب الحقبب جاة  بر اجثبا ت مبن اجمركب ع 2007, 133n) Quiles ي حظ 

 . اد ي تاه ذ  م رما كان رايم ا   اجتركي 

                                                                                                                                                    

praenomina=  اال م ا    اجع  ي  ق ا م اجةائاب( اجع  يطم ت     مرة فت اجيب م اجثبامن  ةبد(
)اجتببببت تشببببير إجببببح   gentile اجةشببببائر   ببببما    الدة اج تبببباة  فببببت اجيبببب م اجتا بببب   ةببببد  الدة اج بببب تع 

 تجام يبد ا ظبر   ع(Ibrahim, 2004, 253,256) مب  ا بم ا   فبت حاجبب اجمرباه إجيبماجةائابب(ع 
(Quiles,2007, 134ع)  (Ibrahim, 2004, 253-256)ر 

ببا  فيبراا جبم يكبن  عاج   بكريتيب )   ع اال د اذيببب( Dvandvas يطابق رابح هببعا اج ب غ ا بم 1 فببت    را
 (ر(Lehmann, 1974, 53يب ا  جح   ر  -اجه د 
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 هبب  ذببعغ ا ببمع   ببادراا مببا يكبب ن  -ع يةتمببد اجة  ببر ا    فيهببامركبااات تابعااة -2
 راح اجة  ر اجثا تر-شك ا جحاجب إررا  حقيقيب

ا ت ا ماا داالا راح من اام  اج ة ع ي ا   اجمرك   يغب  ر دما يك ن اجة  ر اجث
 (ع مثا تPalmer, 1980, 259اج ة  م  اجم ة    م)

)مبن )مذمب  اج بح l.53()1(hgeršta-nefel  )( ت "ا رما   ا يبام"فت ا يدة  
νεφεληγερέthj, ou, Ð ذببعغ اال ببم  مببن( مرك بببnefšlh  ببحا ب(ع  مببا اجة  ببر (
 (ر LSJ)) ذم (  ge…rw¢اآل ر فه  مشتق من فة  

 agricola, ae)مببن )فبب حع مبب ارغ(  agricolae (l.616)ت "اجح بب " فببت م ببرحيب 

 Lewis( )) حبرحع   رغع  رت بت  اجحقب  colo)حقب (ع  اج ةب   agerمبن مرك بب  معكر(

& Shortر) 
 اعرببببافب إجببببت  ذبببب د مرك ببببا  ت تمببببت إجببببح  بببب غ اجمرك ببببا  اجمحببببددة ي ببببه فيهببببا 
اجة  بببر اجثبببا ت اجة  بببر ا   ع حيبببح إ هبببا م بببارب م اشبببرة مبببن ر بببارا  مةي بببب فبببت 

)فببرس اج هببر(  ببدالا مببن اجشببك   ƒppo-pÒtamojاجشببك  اجمببةج هع  م هببا فببت اجي  ا يببب 
)ماجبب  ا رض( =  domn-aediusع  فببت اج تي يببب اجمتببة رة ppoj pot£mioj†اجم كببر 

dominus aedium ر كبببعج  يبببتحكم اجة  بببر ا    فبببت اجة  بببر اجثبببا ت ر بببدما يكببب ن
اجة  ببر ا    شببك ا فةايابباع  جقببد شبباغ تركي ببم فببت اجي  ا يببب ررببم ااتببم  ظهبب ره اجمتببة ر 

ع  فببت  حيببان   ببرا تكبب ن تابب  ا شببكا   اشببئب (2)  ر  يببب ا  ببرا-فببت اجاغببا  اجه ببد 
 ob viam)فببت اجطريببق( =  ob-viusا  مك  ببب مببن  حببد حببر ه اجذببرع مثبب  ربن ر ببار 

(Buck,1933, 355a, 357aر) 
                                                           

 (رLSJ)مذم  اج ح ( ) thjέηγερ-νεφελ   يغب ماحميب ج  م اجمرك  1
  بما  ا جتبت ت بيغ ربادةا -ti-اج حقبباجة  بر ا      ذب د تمي  ي  هعا اج  غ فت  ةض مرك ا 2

اجة ا ر  ال تقت ت ذمي فت جهذا  اجشرق اجي  ا يبع جكن  -si-  اج  رة ا ت دامهاع م  اج ةايب
ع s- بب   باربا فةا  اجمفت اجغاج  ا رم تظهر م   ع  اج حقب  هعا ا   ا  جح اجتت  ها تا

 (رPalmer, 1980, 259) اجمارت اج  يطفت  من جرر ب    فت حاجب ا   ا  
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ع  هبت فبت ا  ب  مرك با  ا بميب محبددة اكت ب   اب ة مركبات دالة على الملكياة - 
(ع مثامبا Ibrahim, 2004. 243   يب من     ا ت دامها  جقا اا  دياب   ما    برا )

) اب  اج بك نع  ا اجايب l.560()1(ναιόφρὐε  )(:  "األعمال واألديا "ف  لصدوة   ذد 
)مبببب هاع مببببريتع  ببببا   مببببن  eÜ-frwnاج بببب ب  مببببن( مرك ببببب εὐ-φρόνh,hj, ¹)مببببن 

"اعح باسع اجةقب ع اجحذبا   fr»n"ح ب اا"   اال بم   eâاجهم م(ع اجمرك ب من )اجظبره
 (رLSJ) nÚxاجحاذ "(ع  هت ت ميب جغ يب ماط ب جباي  

)َ  جبب  اج حببر )ا ببم يطاببق راببح  polypum (l.1010)ت "اجح بب " فببت م ببرحيب 
 ع  هبحمبعكر( polypus, iاجمرذبان  ريبره( )مبن  شكا  اجحي ا ا  اجمائيبب اج  بيطب مثب  

فببت اجد ريببب  ποςύπωλ)متةببدد ا اببدام( اجي  ا يبببع   podoj, Ð-, πουςύπολمببن 
 (رLSJ))ادم(  poÚj)كثير(   polÚjمرك ب من  (عLewis & Short اآلي جيب )

ببا ر ببدما    ببررم ت اببه هببعا اجبب مط مببن اجتركيبب  رببن  ن يكبب ن   ا ببياا    م تذا
) ماب (ع  habeoط ر  اجاهذا  ا  ماط اج ةايب جاتة ير رن اجماكيبع كما فت اج تي يبب 

ظ   مط هعه اجمرك ا  م تمراا  شك  ماح ظ مثاما  ذد اجمرك با  اجم تا بب مبن اجذب غ 
filo- مح ( فت اجي  ا يب( Lehmann,1974,52)ر) 
كا   اج  برة إع امقاط  اج هائيبع ج  فقاااج ترة اجتت   ق  تحديد م ر  اج  رة       

 rā́ja-putra( RV) كمبببا فبببت عفبببت اجمرك بببا  اجداجبببب رابببح اجماكيبببب رابببح اجمقطببب  اج بببا ق
راببح اج قببيض مببن اجمرك ببا  اجتببت يحببدد فيهببا اجة  ببر ا        ببا (عهببم ) ذبب د مابب   

(ع  يظهببر هببعا Lehmann,1974.52)  ببن اجمابب (ا) rā́ja-putráاجة  ببر اجثببا ت كمببا فببت 
اال ببت ه فببت كامببا  ي  ا يببب مةي ببب مببن حيببح ارت اطهببا  بباجمة ت اجمةابب م    اجمذهبب   

 (رIbrahim, 2004. 243-244جاة  ر اجثا ت )
                                                           

تشببهد إع اببح مببدار تبباري  اجاغببب اجي  ا يبببع     جكثيببر مببن اجمرك ببا  ر ار  ببرا هببعا اجظببره  ا ببت دم 1
ا بت دم  كمبا ع e-u-me-de /Ehu-mēdesمثب   ع شب اي  بما   ذب د اجميكي يب رابح اجاهذب 
بب   بببما      بب ا     بب ها  -u™ع  -ºãع -ã™ ببب  اجه ميريببب اجكثيببر مبببن اجمرك ببا  هذبببا اجا يرا
 ,Meier-Brugger)مها  بب ب م  ببردة    ظبره د ن اجمركبب  ع  اعرببافب إجببح ا بت داشب اي 

 (ر184 ,2019



 

 نورا عبد الحليم  

288 
 
 

-(   ببم مببن  ببين كثيببر مببن ا شببكا  اجمرك ببب فببت اجه ببد 2010, 183) Rau يببرا 
  ر  يببب ا  جببح ي ذببد   رببان م تذببان فببت اجي  ا يبببت اجمرك ببا  اجتببت يببتحكم فيهببا اج ةبب  
 اجمؤج ببب مببن ر  ببر فةاببتع  ا ببم    ظببرهع  يتميبب  تركي ببم اجببدا ات  اجمر  ببب جي ببمت 

اجداجبببب رابببح اجماكيبببب  جاة  بببر اج ةابببت  ن يشبببغ  اجة  بببر ا       اجثبببا تع  اجمرك بببا 
اجمؤج ببب مبببن ا ببمينع  جهبببا مة بببح "امببت   اجة  بببر اجثبببا ت"   بب ب   ا بببيبع    يمي هبببا 

   o-اجة  ر ا   ع  ه    غ م اي من     االشتقاق اجدا ات    إربافب الحقتبت 
-iع  ه  مةج ه فت   ما  ا ر م  فت ا جقا ر 

 :ويمكن تصنيف المركب طبقا للشكل إلى
ا ا ببمياا  قيابباع    ذببعراا مميبب اا رببن طريببق تغيببر األولالعنصاار  ت اجببع  يشببك  ذببعرا

ع مثبب  (1)   شببك  حاجببب اعرببرا   - ا ببب اجدرذببب اجرببةي ب -درذببب اجحببره اج ببائ 
d©j-Potei

ع فببببببببببباجم ترض   بببببببببببم فببببببببببببت (2))ماجببببببببببب  ا رض( فبببببببببببت حاجبببببببببببب اجم بببببببببببادا *
)l.667()3(,ωνάΠοσειδ اجظرفيبببع    ؛     ااترا ببم  حببره ذببر حقيقببت  ةيببد رببن  بب تم

حتح م  ظره    م  ردد   اتع     حد اجة ا بر اجم ر ثبب اجمةر فبب    ب م  ادئبب 
(ع اجتبببت هبببت اجشبببك  *n̥-(ع مثببب  اج ادئببب اجظرفيبببب )Palmer, 1980, 259-260ظرفيببب )

 ᾿154l( δαο̈́ίΑ.( كمببا فببت  (4)(عIbrahim, 2004, 249) *neا  ببات اجرببةيه جببب 

                                                           
Allen & Greenough (2006, 161 ) اجمرك با  اجم بارب م هبا تبد   ربمن مبا يطابق رايبم   1

مببن كامببا  كاماببب  بهببعه اجمرك ببا  اجمك  بب   ع"syntactic compoundsا ببم "اجمرك ببا  اجتركي يببب 
ا كثبر هبح (  ن اجمرك با  اال بميب جهبعا اج ب غ 2004, 240) Ibrahim ي رت   جيس من ذع غر

بشي را  ع ا فبت اجاغبب ا ماع اجع  يشك  ر  ره ا    ذعغ ا م     ب بع يةكبس اج ب غ اجم  بت تماما
فترة  ةيبدة ا ب  اجتطب ر اجكامب  جت بريه ا  بما ع ر بدما جبم يكبن اجذبعغ م يرذ  إجح ال د    اجع 
 فت اال ت دام اجحقيقتر ا فقطع    شكايااا تذريديا تة يرا 

 (رPalmer, 1980, 260)ذ  يتر( اج تي يب ) ,peter-Djeu* Iupiter- ب   قارن ه  ي 2

 (رLSJ)  ت   س( فت اج تي يب ) Poseidîn, înoj, Ð  =Neptunus  يغب ه ميريب جب  3
 (رGray, 1925, 122)( فت اجي  ا يب  درذا  م تا ب *ane-تظهر اج ادئب اجظرفيب ) 8
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)غديير مر يي ،  ¢-id»jميي   الصييفة مركبيية  ew,(hj, δίΑ᾿)-,(Ð ao)مببن (1))هباديس(

 (ر LSJهالك( )
( اجتبت ت يبد اج  بت مب  *ne-  ر  يبب ا  جبح  ادئبب )-كما   ع  اج تي يب ربن اجه بد 

فت درذتهبا اجثا يبب  (*nē-فا تقا  ) (2)مراراة ا ت ه درذب اجحره اج ائ  ر د  قاهاع
)ال ايمبب  nē-quamاج تي يبب مثب   -nē( إجبحthe second prolonged gradeاجمط جبب )

ne-اج تي يبب مثب   ne- إجبح II b( فبت درذتهبا اجكامابب *ne-جبمع حقيبرع تافبم(ع  ا تقاب  )

fandus  غببيضع ريببر تقببح(ع كمببا   بب ح  درذببب (grade-0 (-n̥* )-in (3)فببت اج تي يببب 
(Gray, 1925, 123 ع كما فت)in-fortunium (l.118)  اجم بارب مبن )    اجحبظ(عin 

                                                           
درذبب ع *sm̥-  ااب فبت اج ح اجتبت هب ع"ع  ا باباجتبت يطابق رايهبا "را طبب n̥-اجكامب مرك ب مبن اج ادئبب 1

grade -0   جكامب-sem*بهائيباجة مبب اجت قبد مبا تا بح  ن جك هبا  ¡ربادة مبا تظهبر  ح) احبد(ع  هب 
 Grassmann (apudر بببدما يحتببب   اجة  بببر اجثبببا ت جاكامبببب رابببح حبببره هبببائت ط قبببا جقبببا  ن 

Palmer) ع  جكن رن طريق اجقياس ا تشر اجشك  رير اجهبائت فبت اجمرك با  اجتبت ال تت ب   حبره
 (رPalmer, 1980, 260هائت )

2 in  ظبببره مت ببب   اجكامببببع اجتبببت ت بببت دم( ادئبببب جا  بببت اجمةذمبببت in  dis اجمميببب  ربببن  ري )رهمبببا
 ,Pinkster, 2015) باجذمابب ال(ع حيببح إ هببا ت  ببت اجكامببب nonاج راذمبباتت )مثبب  اج  ببت اجببدالجت   

 ر(734
 ع مثبببب  تبببا  محببببد د فبببت ا شببببكا  اجمةذميببببع اجتببببت تظهبببر  ne(c)-اجمقار ببببب  اج ادئبببب مبببن  ببب      8

nescio ذهبب (ع  كببعا ا شببكا  اجم ببتةادة إ (مثبب   عاتيم ج ذياببnemo    ع)فببت اج حبب   يرببا )ال  حببد
با ظهب ر اجمت امن ج تي يب اج  ن  Baldi (1989,4-6)ي بت تا فبت اج حب  اج بدائت  neك  بيبع   يرا

in-  بتظهر إذماالا راح   هبا فبت  -unا ج بيغب ا م ا يبب فبت ذميب  اج ب احت تقري اب ادئبب م تذبب تماما
 ك  ما يةتت راح يمي هاع  ررم مبن  ذب د ت  ت  ع     ا  حاجذ   اجشماج -inع ذاي يبع  تشغ  ا

)ربببةيه جاغايبببب(ع  perinfirmusكمبببا فبببت  inا ببب   حفبببت اجذببب   اجشبببماج per مثابببب اايابببب تظهبببر 
ت اجكامبببا  عا  اجمحتببب ا اجبببدالجت اعيذبببا ت    اجةببباط ت اجمحايبببدع  ال يمكبببن  ن ت  ببب  -in  تقتبببرن
با مبن اذتمباغ   ه ا تاما )ا مبرع االتذباه(ع  in)اج افيبب( +  in اع  راح اجررم من  ن ه ا  ارترارا
ع كمببببا  ن )ريببببر اا بببب  جا حببببح(  ininvestigabilisه ببببا  حبببباال  ااياببببب جهببببعا اال د ا  مثبببب فبببب ن 

ع  ن  شببك  مطاببقع جكببن هببعا جببم يحببدح il   ir   imت بب ت  ربب رها  حكببام اجتماثبب  يذةاهببا 
 م ا   فت ك  اجحاال ر inاجشك  
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)حبظع ابدر(ع     ب م ا بم رابمت  fortuna,ae) داة مت اب ج  ت اال م اجمتةاق  هبا(ع  
 (رLewis & Short)ر ب اجقدر 

( إجبببح تاببب  اجقائمبببب إمكا يبببب  ن يكببب ن 2004, 545-550) Ibrahimهبببعا  يربببيه 
 اجة  ر ا    ه  ذعغ اج ة ع  هعا اج  غ  كثر شي راا فت اجي  ا يبر

نجللم ) ᾿l.566()1(ροςῦΑρκτο(ت  يشببك  إمببا ذببعغ ا ببم     بب بع مثبب  الثااانيالعنصاار 

 oâroj, Ð)د ع اجقطبب  اجشببماجح(   rktoj, Ð, ¹¥مببن  المللع يقتللر  خلللف الللد (
)ذ يبببرة(ع  يمكبببن  ن يظهبببر  حبببد اجة  بببرين فبببت  insulam  (ع  مثبببLSJ))حبببارس( 

 (رIbrahim, 2004, 250-252اجتركي  فقط ررم ردم ظه ره فت ا ت دام م تق  )
 راج ا ما تةم   حكام اجتركي ا     اج يارا  اج  تيب راح تغيبر شبك  اجة  بر 

فت حس اجاغبع جكن اج ر  م تاه  اايب ا   ع  م  عج   قي  اجطريقب ا  ايب حيب 
ال إع اع جتكبب ين اجمرك ببا  فببت  ابب  م كببر ذببدا  ميبب كببن ه ببا  يفاببم  عفببت اج ببرغ اعيطبباجت

هبببعه اجمرك بببا  ا مبببا ات بببع  ربببدد محبببد د مبببن اجمرك بببا  اجقديمببببع جكبببن  بببادرا  ي ذبببد ا  
 *dicos-causoمث   عر ما  ذد فت  ا  م كر  ةض اجكاما   ا جمرك ا  ذديدةع  ماعذا 

فتبرة مبا ا ب  كتا بب ا د    ب     ر*dicos-causi ع  ذا ب  اجشبك  ا ابدم)مداف ع مؤيبد(
اجحبببره اجتبببت ي ذبببد فيهبببا ذبببع غ اججتغيبببر كببب  ا تشبببر   حكبببام اج  بببرة اعيطاجيبببب اجم كبببرة 

جمرك ببا ؛ هببعه اع  هببعا مببا حببدح جǐاج ببائ  اجق ببير ا بب  اجحببره اج ببام  اجم ببرد إجببح 
 agri-colaكمببا فبببت  ع بببيارا  التي يببب ا بب  اج تبببرة اجك  ببيب جهببعا اجتغيبببر  حيببح  طذببد
ببا إجببح ر  امتببد تببةثير هببعه ا حكببام اج بب تيب )مبب ارغ( ي تهببت  تتبباجمرك ببا  ا  ببرا اجايا ا

 فبببت جغببببذبببعرها   بببائ  يت ةبببم حرفبببان  بببامتان     كثبببرر  مببب  عجببب  فبببا مر اجشبببائ  
ع اجببع    بع محبب  ǐ ن كب  اجمرك ببا  جهبا حببره  بائ  مت بب  هب   يبد  راببح اجر مبان

شبببةرا  اجحبببره اج بببائ  فبببت ذبببعغ اجمركببب  فبببت اجة  بببر ا   ع  مبببن ثبببم ا بببتطاغ اج
                                                           

ببا  ابب     رببمع م ت ببه  بب تم ر 1 ببما  اجببر امتع  هبب   ية ببت  يرا ع حببارس اج ببما  فببت راببم اج ابب  اج ِّ
(LSJر) 
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 -    ت س Livius Andronicus  د  يك س   جي ي س Ennius مثا  إ ي س  -ا  ائ 
مرك با  التي يبب ذديبدة اائمبب رابح  مباع  ي  ا يبب  اف بار   عم ردا  التي يبب  تكر ا ن ي

 جكن  ا بت دام اجحبره اج بائ   عفت اجذعغاجم ذ د د ن    ارت ار جاحره اج ائ  
شببببةرا  اج تببببرة اجك  ببببيب  مببببا  ةببببد اجك  ببببيب حببببع  اجمحبببباكين  ا(ع  اببببد حببببعǔ) ǐاجببببرا ط 

ع  حبدح i ذا ب   ارا طا  ا ائتا  احرفا     ها  uم  امكا يب ا ت دام  ع  ا يين ا  ائ اجي
م  ردد اايب  مبن مرك با  من   اهاع  فت ردد من اجمرك ا  ا ادم  اجشائةب  كثر هعا
 sacri-ficaboا(  ذا بببب )يقببببدم ار ا ابببب sacru-ficat (l.133)مثبببب   ع ةببببد اجك  ببببيب مببببا

(l.1263)ذبببببع غ  اك يبببببرا  اربببببددا  ن كمبببببا  ع -ŏ  -ā  ي تهبببببت  ببببببŏ  ا    مبببببن  هفبببببت ر  بببببر
 حببد اجة  ببرين    بب م كامببب ي  ا يببب   ببمج ببيارا  ي  ا يببب مةظمهببا  اةاجمركبب ع محاكبب

حعه اجحبره اج بائ  فبت اجذبعغ إعا  بد  اجة  بر اجثبا ت مبن اجمركب  جكن يط  عاجمرك ين
تهببت   ببائ  مقطبب   احببد  ي مك  اببا مببن إعا كببان اجة  ببر ا      مببا ر حببره  ببائ 

syncope اجتر يم اج  طت )حعه اج  ط( ر د اجتركي ع كما جة د ن تغيير فيظ  
(1) 

 sacro-dos > *sacor-dos > sacer-dos*  فبت  ذبده كمبا عا فبت اجمرك با  ا ابدمد را 
 > semi*semestris-مثب   عي بقط اجمقطب  ع  اج ب   اجمماثب  مبن اجمركب   ع )كباهن(

mestris  م ت ه اجةبامع كب   بتب شبه ر(؛  مبا  اج  ب ب جذبع غ(io (i̭o   )يربا iā (i̭ā 
بببببا(  ت ببببب ت  ( (ablaut)مببببب را(ع  تيذبببببب اجدرذبببببب  anxi-ferفبببببت اجمركببببب ع مثببببب   i يرا
ع ربببدا  ةبببض اجمرك بببا  اجتبببت يظهبببر فيهبببا اجتبببةثير اجي  بببا تع مثببب  i̭oاجربببةي ب ج حقبببب 

Claudio-polis  مدي بببب ك  ديببب س(ر كمبببا ا بببت دم(i  بببا را طابببا فبببت ذبببع غ اجحبببر ه  يرا
اج ببامتب طبب ا  فتببرة ا د  اج تي ببتع رببدا  ةببض اجحبباال  اجتببت حبب  محاهببا اعدرببامع 
 فت اجكاما  اجم ارب فت مرحاب م كرة جاغب ا   ا بت دام اجحبره اجبرا طع  ال ي بت دم 

ببا ا بب  اجة  ببر اجثببا ت مببن اجمركبب  اج بباد    ببائ  كمببا فببت  ) ببراغع  jur-gium يرا
                                                           

ا ظر اام س  عجا ظب  حعه حره    اكثر من   طهاه  تر يم ا syncopeاجتر يم اج  طت  1
 رs.v. syncopeاجم رد ا ذاي   رر ت 
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؛  ه با  ميب  فبت اج تي يبب ج بيارب ذبع غ  حبره  بائ  م اشبرة jus agereمبن  ب اغ( 
 foedi-fragosمببن حاجببب اج اربب  جأل ببما  اجم ببارب  ذببع غ اجحببره اج ببام ع كمببا فببت 

 (1)(ر68-Chase,1900,61) fragos-foederi)رادرع  ااض جاةهد(  جيس 
( a,e,o فبببت اجاغبببب اجي  ا يبببب ر بببدما ي بببد  اجة  بببر اجثبببا ت  ةحبببد اجحبببر ه اجتاجيبببب ) 

 (رIbrahim, 2004,252)( ā, h, wمت  راا  حره  ام  فرد  تتم إطاجتم إجح )
 e/os–ع  ا بببتث ا  ذبببع غ grade -0 راج ابببا مبببا يكببب ن اجة  بببر ا    جامركببب  فبببت 

–يظهبر  thematicر كما   بم فبت اجذبع غ i-  ةض اجا احق اجتت تة ض  اجتط ي  فت 

e/o  اجبببthematic  دائمببا كبببo  جبب  كببان ا ببماا     بب بع  كبببe ( جبب  كببان فةبب اQuiles, 

 (ر134 ,2007
اجي  ا يببببب  اجاغتببببين   ببببت اي  ن  ببببيارب ا  ببببما  فببببت مببببن هببببعه اج راببببب اج حثيببببب

االشبتقاق اج بيارب ربن طريبق  ب ا   ع  ر يبب-ه بد ن اجرب ها    بمب   د  اجب ي اج تي 
إرببافب إجببح اجتببةثير اجي  ببا ت اج ارببت ع ديببدةشببكا  ذ مبب  ا تكببار كبب  جغببب  ع   اجتركيبب 

 راح اج تي يبر  
 

 

 

 

 

                                                           
باع  مبن ثبم ه با  جامرك   ياا  ج ار  را     م جةدد ج يارب ا اج   ب  1 فهح تمث  ظاهرة م ة جبب تماما

(ع جام يبد ا ظبر اجمرذب     بم Chase, 1900, 71فبت اج ااب  ) مثاب اجم ارب ج  تشهاد  ا حاذب
  ر72-71ي ي 
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