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Abstract  

The Functional Uses of the Infinitive Mood in Sophocles’ Oedipus 

Tyrannos and Oedipus Coloneus  

The term infinitive mood is derived from the Greek word (ἀπαρέμφατoς ‚ἡ). 

It is an adjective taken from the verb (παρεμφαίνω) meaning: I define, refer, 

clarify, preceded by the letter (α) that is deprived of meaning, and, therefore, 

the word is "indefinite". It was translated by the Roman grammarians to 

Latin language to become (infinitivus). The infinitive mood is a verbal noun 

because it shares many of the properties with the noun. It comes as a subject 

or object for the main verb in the sentence. It is also used in conjunction 

with the neutral singular article (τό), which is called an articular infinitive 

term. Thus, the infinitive mood can come in all cases (except the vocative 

case), and it can be preceded by any of the prepositions. At the same time, 

the infinitive mood retains the properties and functions of the verb since it is 

followed  by a case (acc., gen., dat.), formulated as one of the verb's tenses, 

associated with the nominative case mentioned in the sentence, or described 

by an adverb, because the infinitive mood is basically a verb of a (tense), 

and a (voice), but it is not assigned to any (personal pronoun), and does not 

have a (number).  

Thus, this research aims to study the infinitive mood from a descriptive 

semantic perspective in Sophocles’ Oedipus Tyrannos and Oedipus 

Coloneus. Through this study, we can list the various uses and functions of 

the infinitive mood used in the two plays, such as: the use of  the infinitive 

mood as a noun, as a subject, as an object, after certain nouns, adjectives, 

and adverbs, the infinitive of comparison, of negation, of purpose, of 
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consecutive, of condition, of time, of place, of command, of petition, of 

indirect question, of indirect speech, and absolute infinitive. 

 

Keywords: descriptive semantics, infinitive mood, indirect question, indirect 

speech, absolute infinitive. 

 الملخص:

 مأخوذ من الكلمة اليونانية (infinitive mood) صيغة المصدر مصطلح

(ἀπαρέμφατoς‚ ἡ)  من الفعلوهى صفة مشتقة(παρεμφαίνω)  بمعنى :
 المعنى، وبالتالي تعنى الكلمةحارمة من ال (α) مسبوقًا بحرف ،حدد، أشير، أوضحأ

. (infinitivus) الرومان في لغتهم الالتينية إلى التي ترجمها النحاة ."غير محدد"
ألنها تشترك مع االسم (verbal noun) الفعل اسمًا مشتقًا منوتعد صيغة المصدر 

به للفعل األساسي في الجملة،  أو مفعوالً  في العديد من الخصائص، إذ تأتى فاعالً 
 اصطالحاً  وهو ما يسمى ((τόتستخدم أيضًا مقترنة بأداة التعريف الجماد المفرد كما 

articular infinitive)) ومن ثم يمكن لصيغة المصدر أن تأتى في جميع الحاالت ،
من حروف حرف أي المنادى(، كذلك يمكن أن ُتسبق بحالة اإلعرابية )فيما عدا 

حيث إنها تحتفظ صيغة المصدر بخصائص الفعل ووظائفه  هوفى الوقت ذات، الجر
، أو من أزمنة الفعل زمنغة في و تكون مص، (.acc., gen., dat) حالة إعرابتتبع ب

، ألن صيغة كون مرتبطة بحالة الفاعل المذكورة في الجملة، أو موصوفة بظرفت
أي إلى  دال يسن، لكنه ((voiceوبناء  (،(tenseزمن  لهالمصدر في األساس فعل 

 . (number)عددليس له و ،  (person) ضمير شخصي

ومننن ثننم فنن ن هننذا البحننث يهنندف إلننى دراسننة صننيغة المصنندر دراسننة وصننفية دالليننة فنني 
سنوفوكليس، ومنن خنالذ هنذد الدراسنة ل " و"أودينب فني كولوننوس"أوديب ملكاً " تىمسرحي

التني وردت فني يمكننا حصر شتي االستخدامات والوظائف المتنوعنة لصنيغة المصندر 
المصدر بوصفه اسمًا، أو بوصفه فاعاًل، أو بوصفه مفعواًل،  استخداممثل:  ،المسرحية
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اسننتخدام المصنندر بعنند عننددم مننن األسننماء، الصننفات، والظننروف، المصنندر الننداذ علننى 
المفاضنننلة، أو النفنننى، أو الغنننرت، أو النتيجنننة، أو الشنننرو، أو الزمنننان، أو المكنننان، أو 

و السننلاذ غيننر المباشننر، أو الحننديث غيننر المباشننر، ثننم المصنندر األمننر، أو الطلننب، أ
 المطلق.

  الكلمات الدالة:
الحنديث غينر المباشنر،  السنلاذ غينر المباشنر، صنيغة المصندر، ،علنم الداللنة الوصنفي

 المصدر المطلق.
 المقدمة:

 اليونانيةمأخوذ من الكلمة ( (infinitive moodالمصدرمصطلح صيغة 

(ἀπαρέμφατoς, ἡ) ،  وهى صفة مشتقة من الفعلπαρεμφαίνω) 
الحارمة من المعنى، وبالتالي تعنى α) ) بمعنى: احدد، أشير، أوضح( مسبوقًا بحرف

 الكلمة "غير محدد". التي ترجمها النحاة الرومان في لغتهم الالتينية إلى

 )infinitivus(.(1)  

( ألنها تشترك مع االسم  (verbal nounوتعد صيغة المصدر اسمًا مشتقًا من الفعل
في العديد من الخصائص، إذ تأتى فاعاًل أو مفعواًل به للفعل األساسي في الجملة، 

وهو ما يسمى اصطالحًا  (τό) كما تستخدم أيضًا مقترنة بأداة التعريف الجماد المفرد 
(articular infinitive)  ، ومن ثم يمكن لصيغة المصدر أن تأتى في جميع

كذلك يمكن أن ُتسبق بأي حرف من  (2)اإلعرابية )فيما عدا حالة المنادى(،الحاالت 
حروف الجر، وفى الوقت ذاته تحتفظ صيغة المصدر بخصائص الفعل ووظائفه حيث 

تكون مصوغة في زمن من أزمنة الفعل،  ،(.acc., gen., dat)إنها تتبع بحالة إعراب 
                                                           

(1) Nunn (H.P.V.), A Short Syntax of Attic Greek, Cambridge: W. Heffer & 

Sons LTD., (1948), p.47. 
(2) Goodwin (William W.), Greek Grammar, London, Macmillan and Co. 

and New York, (1891), p.292. 
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ألن  (1)ملة، أو موصوفة بظرف،أو تكون مرتبطة بحالة الفاعل المذكورة في الج
لكنه ال يسند  ، (voice)وبناء tense) )صيغة المصدر في األساس فعل له زمن 

  number(.(2)(وليس له عدد )person( إلى أي ضمير شخصي 
 و "أوديتتب فتتي كولونتتوس" "أوديتتب ملكتتا " ت استتتخدامات صتتيغة المصتتدر فتت  مستترحي

 لسوفوكليس
  (Infinitive as verbal noun(ا  اسمبوصفه استخدام المصدر  .1
  عنننندما تسنننبقه أداة التعرينننف الجمننناد  )المسنننمى الجرننننديوم(يسنننتخدم المصننندر كاسنننم

، ومن ثنم ينأتى المصندر (μή)سواء بمفردها أو مقترنة بظرف النفى   (τό)المفرد
التعبير عن هذد الحاالت بواسطة أداة التعريف في حاالت اإلعراب المختلفة، ويتم 

    كما توضح األبيات التالية:  (3)،المصدرالتي تسبق 
 الة الرفعح 

{ΚΡ.} Νῦν πᾶσι χαίρω, νῦν με πᾶς ἀσπάζεται,  

νῦν οἱ σέθεν χρῄζοντες ἐκκαλοῦσί με·  

τὸ γὰρ τυχεῖν αὐτοῖσι πᾶν ἐνταῦθ' ἔνι. )4( 

كل اآلن ، فأنا اآلن أشعر بالسعادة بين جميع )المواطنين("كريون )إلى أوديب(: 
؛ نوا يحتاجون إليكَ اآلن َمْن كا بود وترحاب، ويعانقني)مواطن( يحييني   يتوددون إلىَّ

                                                           
(1) Thompson (F.E.), A Syntax of Attic Greek, London, New York and 

Bombay: Longmans, Green and Co., (1898), pp.153-154.  
(2) Curtius (George), A Grammar of the Greek Language, ed. By Smith 

(William), fourth edition, London: John Murray Albemarle Street, (1871), 

p.304. 
(3) Smith (F.Kinchin) & Melluish (T.W.), Kepos- Greek in two years: A 

New Greek Course, London: English Universities Press LTD., (1951), 

p.243. 
(4) Sophocles, Oedipus the king, Oedipus at Colonus, Antigone, with an 

English transilation by Storr (F.), (LCL), London, Harvard University Press, 

(1956), (Oed. Tyr. ll. 596-598). 
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  شخصم واحد."ل هيعود فضل فيما بينهم هنا ح أو نصر يحققونهنجاكل ألن 
  استخدم سوفوكليس في هذد األبيات المصدر(τυχεῖν) أداة التعريف المقترن ب

 (τὸ τυχεῖν)كاسم في حالة الفاعل، وبالتالي أصبحت   (τό)الجماد المفرد
 تعنى "نجاح أو نصر".

 حالة النصب 
{ΧΟ.} Τὰ δεύτερ' ἐκ τῶνδ' ἂν λέγοιμ' ἅ μοι δοκεῖ.  

{ΟΙ.} Εἰ καὶ τρίτ' ἔστι, μὴ παρῇς τὸ μὴ οὐ φράσαι. )1( 

 “؟قولهايمكننى فهل من بين هذد األمور،  ةثاني والً الكورس: "يبدو لى أن هناك حل
 ."االفصاح عنهمن  تحرمنىفال  ،أوديب: حتى لو كان هناك ثالث  

  استخدم سوفوكليس في هذد األبيات المصندر (φράσαι)أداة التعرينف المقتنرن بن
نفننى الم ،(παρῇς) كاسننم فنني حالننة المفعننوذ بننه بعنند الفعننل (τό) المفننردالجمنناد 

 (. (μὴ οὐوأكد الشاعر هذا النفى باستخدام  ،(μή)ظرف النفى استخدام ب
{ΟΙ.} …. ἐπεὶ τό γ' εὐσεβὲς  

μόνοις παρ' ὑμῖν ηὗρον ἀνθρώπων ἐγὼ  

καὶ τοὐπιεικὲς καὶ τὸ μὴ ψευδοστομεῖν· )2(  

 وجدت تقوى اآللهةشخصيًا  ألننىأوديب: "
 ،كامنة بداخلكم وحدكم دون البشر

 ."الصدقوكذلك العدذ و 
  أمنننا فننني هنننذا الشننناهد فقننند تنننم نفنننى المصننندرψευδοστομεῖν)) أداة المقتنننرن بننن

 .(μή)ظرف النفى استخدام ب (τὸ) التعريف الجماد المفرد

                                                           
(1) Oed. Tyr. ll. 282-283. 
(2) Sophocles, Antigone, The women of Trachis, Philoctetes, Oedipus at 

Colonus, edited and translated by Lloyd-Jones (Hugh), (LCL), London, 

England: Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts (1994), 

(Oed. Col. ll. 1125-1127).  
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  أداة التعرينف الجمناد المفنردبن يسنتخدم المصندر المقتنرن)ὸτ( ،(1)بعند حنروف الجنر 
 كما توضح هذد األبيات:

{ΟΙ.} νῦν δ' αἵδε μ' ἐκσῴζουσιν, αἵδ' ἐμαὶ τροφοί,  

αἵδ' ἄνδρες, οὐ γυναῖκες, εἰς τὸ συμπονεῖν·)2(  

لكن هلالء اآلن هن َمْن أنقذن حياتى، وهن َمْن تولين رعايتى،أوديب: "  
 فهن رجاالً ، ال نساء، )جئن( للعمل سويًا من أجل مساعدتى."

 السنابقة فني األبينات سنوفوكليس اسنتخدم ( المصندرσυμπονεῖνالمقتنرن بن ) أداة
 .(εἰς)حرف الجربعد  المفعوذ بهفي حالة  كاسم (τὸ) التعريف الجماد المفرد

{ΟΙ.} …. ἐν γὰρ τῷ μαθεῖν   

ἔνεστιν ηὑλάβεια τῶν ποιουμένων. )3(  

ألن الحذر .... أوديب: "  
 مما نقوم به من تصرفات وأفعاذ كامن في المعرفة."

 الشنناعر اسننتخدم ( فنني هننذد األبيننات المصنندرμαθεῖνالمقتننرن بنن ) أداة التعريننف
 .(ἐν)حرف الجربعد  القابلفي حالة  كاسم (τῷ) الجماد المفرد

 (Infinitive as Subject( فاعال  بوصفه استخدام المصدر  .2
  تستخدم صيغة المصدر كفاعل للفعل األساسى في الجملة خاصًة مع األفعاذ

كما يوضح الشاهد  ίστἐ(،(4)) أو فعل (Impersonal Verbs)غير الشخصية 
 التالى:

{ΙΟ.} ᾿Αλλ' ὡς φανέν γε τοὔπος ὧδ' ἐπίστασο,  

 

                                                           
(1) Goodwin (William W.), Syntax of the moods and tenses of the Greek 

verb, Boton, Ginn & Company, (1900), pp.316-320. 
(2) Oed. Col. ll. 1367-1368. 
(3) Oed. Col. ll. 115-116. 
(4) Morwood (James), The Oxford Grammar of Classical Greek, New York, 

Oxford university press, (2001), p.190. 
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κοὐκ ἔστιν αὐτῷ τοῦτό γ' ἐκβαλεῖν πάλιν·)1(  
كانت واضحة ومحددة على هذا  روايةال)هذد( ولكن على أية حاذ تأكد أن "يوكاستا: 

  ".هذا األمر مرة أخرى عن تراجعي أنبحاذ من األحواذ  ب مكانهفليس  النحو،
  فعلفي هذا الشاهد استخدم الشاعر (ἐστί مع ) المصندر ἐκβαλεῖν))  كفعنل

سننتخدام صننيغة للتعبيننر عننن ا غيننر شخصننى بمعنننى "مننن الممكننن أو مننن المحتمننل"
 .المصدر كفاعل للجملة

{ΑΝ.} Καὶ δὴ μὲν οὖν παρόντα· χὤ τι σοι λέγειν  

εὔκαιρόν ἐστιν, ἔννεφ', ὡς ἁνὴρ ὅδε.)2(    
،أخبرد بما تشاء ؛بالفعل أنه موجود هنا أنتيجونى )إلى أوديب(: "نعم،  

."ألن هذا الرجل )هنا(، الوقت المناسب لَك كى تتكلم هف ن  
  فعننلد األبيننات فنني هننذ سننوفوكليساسننتخدم } εὔκαιρόν ἐστιν  فعللغ ر لل

للتعبينر عنن  ((λέγειν المصندر مع  "المناسنب المالئنم أوأننه الوقنت " }شخصى
 استخدام صيغة المصدر كفاعل للجملة.  

  هناك أفعاذ غير شخصية تتبع بالمصدر والمفعوذ به مثل: فعلχρή أو δεῖ 
كما  ought to،must it is necessary ،(3)" يجب أن، من الضروري أن"

 توضح األبيات التالية:
{ΘΗ.} Δίδασκ'· ἄνευ γνώμης γὰρ οὔ με χρὴ λέγειν.)4(    

 ثيسيوس )إلى أوديب(: "خبرنى، ألنه يتوجب علىَّ أال أتكلم دون معرفة. "
  استخدم المصدر((λέγειν السابق بعد فعل شاهدفي ال" χρὴ).)"يجب أن 

 
                                                           

(1) Oed. Tyr. ll. 848-849. 
(2) Oed. Col. ll. 31-32. 
(3) Smyth (Herbert Weir), A Greek Grammar for Colleges, New York 

(1920), p.442. 
(4) Oed. Col. l. 594.  
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{ΟΙ.} ῞Οταν ταχύς τις οὑπιβουλεύων λάθρᾳ  

χωρῇ, ταχὺν δεῖ κἀμὲ βουλεύειν πάλιν.)1(    

 يحيك الخطط والملامرات ضدى،و أوديب: "عندما يتسلل شخص سريع في الخفاء 
 "من جديد. في تدبير خطة اً عيسر  أكون  فيتوجب على أن

  استخدم المصدر((βουλεύειν في هذد األبيات بعد فعل" δεῖ) .)"يجب أن 
  فعلمثل  ،أفعاذ غير شخصية تتبع بالمصدر والقابل اكهنو :ἐξεστί  من"

 it is allowed, it is possible ،:πρέπει المسموح به أن..، من الممكن..."

 ،it seems  good.."  "يبدو )جيدًا ( أن: it is proper،  δοκεῖ ""من الالئق.. 
ρειέσυμφ: "من المناسب -من الالئق" it is suitable،(2)  كما توضح

 األبيات التالية:
{ΟΙ.} ᾧ μὴ ξένων ἔξεστι μηδ' ἀστῶν τινα  

δόμοις δέχεσθαι, μηδὲ προσφωνεῖν τινα,  

ὠθεῖν δ' ἀπ' οἴκων.)3(    
 للمواطنين أو لألجانب غير المسموحولهذا السبب فمن »أوديب: 

 ،معه أطراف الحديث ايتبادلو شخص  ما في بيوتهم، أو  اأن يستقبلو  
 من بيوتهم." أن يطرودونهولكن )عليهم( 

  اسنننتخدم الشننناعر فننني هنننذد األبينننات الفعنننل(ἔξεστι)  وتبعنننه بعنننددم منننن المصنننادر
(δέχεσθαι προσφωνεῖν, ὠθεῖν ،) وتنم نفنى هنذد المصنادر باسنتخدام

 (neither…nor ,μήτε…μήτε.)أداة الربط 
 
 

                                                           
(1) Oed. Tyr. ll. 618-619. 
(2) Rutherford (W. Gunion), First Greek Grammar Accidence and Syntax, 

London: Macmillan and Co. and New York, (1891), pp.127-129. 
(3) Oed. Tyr. ll. 817-819. 
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 )Infinitive as Object( مفعوال  بوصفه استخدام المصدر  .3
 بعد األفعاذ التي تعبر عن التمنى أو الرغبة كمفعوذ به تستخدم صيغة المصدر 

(Verbs of Will or Desire) (، لتعبر عن شيء األفعاذ )أو ما يقابلهم من
كما تبين  ή(μ،(1)(ظرف النفى ربما يحدث أو حدث بالفعل، ويتم النفى باستخدام 

 األبيات التالية:
{ΟΙ.} ῞Ηκιστα· θνῄσκειν, οὐ φυγεῖν σε βούλομαι.)2(   

 ".تفلت )منى(ال أن  أريد أن أقضى عليكفأننى  على اإلطالق؛ أوديب: "ال
 استخدم سوفوكليس فني األبينات السنابقة المصندرين θνῄσκειν)& φυγεῖν )

 الداذ على الرغبة. (βούλομαι)كمفعوذ به بعد الفعل 
 أداة التعرينننف الجمننناد المفنننردبنننالمقتنننرن  سنننتخدم المصننندري (τό)  أو منننا يسنننمى

inf.}{articular  كمنا يتضنح  (3)،بعد األفعاذ التي تعبر عنن التمننى كمفعوذ به
 في األبيات اآلتية:

{ΟΙ.} ...... οἱ δ' ἐπωφελεῖν,  

οἱ τοῦ πατρὸς τῷ πατρὶ δυνάμενοι τὸ δρᾶν  

οὐκ ἠθέλησαν,)4(   

 أوديب )يتحدث عن ولديه(: "و لكن لم يرغب ولداى في تقديم )أية( مساعدة ألبيهما،
 رغم أنه ب مكانهما التصرف )في شأن( أبيهما." 

                                                           
(1)Aveling (Rev.F.Wilkins), Notabilia of Greek Syntax, London: Relfe 

Brothers, (1886), p.33. 
(2) Oed. Tyr. l. 623.  
(3) Gildersleeve (Basil Lanneau), Syntax of Classical Greek from Homer to 

Demosthenes, New York, Cincinnati, Chicago: American Book Company 

(1904), pp.134-135. 
(4) Oed. Col. ll. 441-443. 
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  اسننتخدم سننوفوكليس فنني الشنناهد السننابق المصنندرδρᾶν))  أداة التعريننف بنن المقتننرن
، وكننننذلك δυνάμενοι)) اسننننم الفاعننننل كمفعننننوذ بننننه بعنننند (τὸ) المفننننردالجمنننناد 

 .(ἠθέλησαν)كمفعوذ به بعد فعل (ἐπωφελεῖν)استخدم المصدر 
 تخدم فعليس: μέλλω)  وشك أن"أنوى أن، على "I am about to, I intend 

to ) و فنني زمننن أ ،المصنندر إمننا فنني زمننن المسننتقبلبللتعبيننر عننن المسننتقبل ويتبننع
كمنا يتضنح فني الشناهد  (1)فني زمنن الماضنى البسنيط، ونادرًا منا يسنتخدمالمضارع، 

 اآلتى:
{ΧΟ.} Γύναι, τί μέλλεις κομίζειν  δόμων τόνδ' ἔσω;)2(  

                                                           الكورس: "موالتى، أتنوين استقباذ هذا الرجل )زوجك( داخل القصر؟"
  اسننننننننتخدم الكاتننننننننب المصنننننننندر(κομίζειν)  فنننننننني زمننننننننن المضننننننننارع بعنننننننند فعننننننننل

(μέλλεις.الداذ على المستقبل ) 
 ( ويسنننتخدم زمنننن الماضنننني المسنننتمر(imperfect  مننننن فعنننل(μέλλω)  متبوعننننًا

   كما توضح هذد األبيات: (3)،الماضيببالمصدر ليعبر عن المستقبل المتعلق 
{ΟΙ.} Φεῦ φεῦ, τί δῆτ' ἄν, ὦ γύναι, σκοποῖτό τις  

τὴν Πυθόμαντιν ἑστίαν, ἢ τοὺς ἄνω  

κλάζοντας ὄρνις, ὧν ὑφηγητῶν ἐγὼ  

κτενεῖν ἔμελλον πατέρα τὸν ἐμόν;)4(  

  ينظر المرء -زوجتي يا - إذاً  لماذا! حسرتادوا !حسرتادأوديب: "وا
، أو يتطلع إلى الطيورموقد العرافة بيثياإلى  بعين االعتبار  
  صياً شخ أننى أشارت )من قبل(التي  وهيالسماء،  عنان في محلقة التي تصيح

                                                           
(1) Thompson (F.E.), op. cit., p.213. 
(2) Oed. Tyr. l. 679.                 
(3) Bevier (Louis), Brief Greek Syntax, New York, Cincinnati, Chicago: 

American Book Campany, (1903), p.48. 
(4) Oed. Tyr. ll. 964-967. 
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 سوف أقتل والدي؟"
  فنني زمننن المسننتقبل المصنندر األبيننات هننذد فنني الشنناعر اسننتخدم(κτενεῖν)  بعنند

 الماضننينبننوءات  كنني يشنير إلننى .المسننتمر الماضنيفنني زمننن  (ἔμελλον)فعنل 
 أن أوديب سيقتل أباد ويتزوج أمه فيما بعد في المستقبل. علنت من قبلالتي أ 

  الحنذرالتني تعبنر عنن فعناذ بعند األ كمفعنوذ بنه صيغة المصندرتستخدم (verbs 

of caution) ظنننرف النفنننى ب سنننواء مقترننننةμή أداة  تسنننتخدم وأحيانننناً ، أو بدوننننه
 كما توضح األبيات التالية: (1)،المصدرمع  (ότ)التعريف 

{ΑΓ.} Εἰ τῶνδε φεύγεις οὕνεκ' εἰς οἴκους μολεῖν. )2(  

 الرسوذ )إلى أوديب(: "إذا كنت تتجنب أن تعود إلى وطنك بسبب هذد األمو ر."
  استخدم سوفوكليس في الشاهد السابق فعل من األفعاذ التي تعبر عن الحذر وهنو

 .μολεῖν))وتبعه بالمصدر  (φεύγεις)فعل 
  بعد األفعاذ التي تعبر عن المقدرة أو كمفعوذ به  صيغة المصدر أيضاً تستخدم

، على أكون قادر" (δύναμαι ,σθένω مثل:، من األفعاذ أو ما يقابلهم القوة

 I am able ,I am strong, I have power to do(،(3)  " على القدرةأملك 

 كما توضح هذد األبيات:
{ΟΙ.} Καὶ σφὼ δακρύω, προσβλέπειν γὰρ οὐ σθένω,)4(   

أوديب )إلى ابنتيه(: "إننى أيضاً  أذرف الدمع )الغزير( من أجلكما، ألننى ال أستطيع 
 أن أراكما."

                                                           
(1) Simonson (Gustave), M.A., M.D., A Greek Grammar Syntax, London, 

Swan Sonnenschein & Co.LIM, New York, D.C. Heath & Co., (1911), 

pp.229,233,279. 
(2) Oed. Tyr. l. 1010. 
(3) Bevier (Louis), op. cit., p.71. 
(4) Oed. Tyr.  l. 1486. 
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   المصدر السابقالشاهد استخدم الشاعر في (προσβλέπειν) كمفعوذ به
 ."أستطيع" ((σθένω الفعل بعد

  يسننتخدم فعننلكمنا (ἔχω)  ًالنفننى ومتبوعننًا بالمصنندر أو بسننلاذ غيننر بنأداة  مسننبوقا
مباشننر للتعبيننر عننن عنندم القنندرة أو عنندم الدرايننة بحيننث يكننون مرادفننًا فننى اسننتخدامه 

كمننننننا  (1)،)أسننننننتطيع :ναμαιύδ(، أو فعننننننل (أعلللللل  :  σκωώγιγν(لفعنننننل 
 اآلتية: توضح األبيات

{ΧΟ.} ῞Ωσπερ μ' ἀραῖον ἔλαβες, ὧδ', ἄναξ, ἐρῶ·  

οὔτ' ἔκτανον γὰρ οὔτε τὸν κτανόντ' ἔχω  

δεῖξαι.)2(   

أي موالى، مثلما تقبلت قسمي وتضرعي )إليك(، فسوف أتحدث على هذا »الكورس: 
  وال يمكننى أن أعرفالنحو: ألنني لم أقتل )الملك(، 

 القاتل."
 استخدم سوفوكليس في األبيات السابقة فعل ((ἔχω  النفىبمسبوقًا (οὔτε) 

 فأصبح يعنى: "أستطيع".  (δεῖξαι)ومتبوعًا بالمصدر 

{ΟΙ.} ῎Εχεις διδάξαι δή μ' ὅποι καθέσταμεν;)3(    

 أوديب )إلى أنتيجونى(: "هل بوسعك   أن تخبرينى أين نحن بالفعل؟"
  فعنل هنذا الشناهداستخدم سنوفوكليس فني ((ἔχω  متبوعنًا بالمصندر(διδάξαι) 

 ".أستطيع" :بمعنى

 
 
 

                                                           
،  (8811) بروفيشناذ لإلعالم والنشر، ،القاهرة قواعد اللغة اإلغريقية، (،عبد المعطي) ي شعراو    )7(

 .779-776ص ص.
 (2) Oed. Tyr. ll. 276-278. 
 (3) Oed. Col. l. 23. 
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 (Infinitive after Substantives(استخدام المصدر بعد األسماء  .4
  للتعبينر عنن "المالئمنة"تستخدم صيغة المصدر بعد عنددم منن األسنماء (fitness) 

مننا، ممننا يحنندد معناهننا  فنني القيننام بشننيء(willingness)  "أو "االسننتعداد والرغبننة
 كما توضح األبيات اآلتية: (1)ويجعله أكثر وضوحًا،

{ΧΟ.} Καὶ θαῦμά γ' οὐδὲν ἐν τοσοῖσδε πήμασιν  

διπλᾶ σε πενθεῖν καὶ διπλᾶ φορεῖν κακά.)2(   

 مضاعفة أن ينتابك مشاعر حزن على أية حاذ  ليس عجيباً "الكورس: 
 ".ةمضاعف شروراً  بين جنباتكأيضًا تحمل أن  أو ،النكباتفي ظل هذد  
 اسنتخدم سنوفوكليس فني األبينات السنابقة المصندرين (φορεῖν & πενθεῖν) 

"عجب أو دهشة" ليعبر أيضًا عن فكرة المالئمة فليس من  (θαῦμά)بعد االسم 
الغريننننب أن يشننننعر أوديننننب بنننناأللم ويقاسنننني األمننننرين فنننني ظننننل كننننل هننننذد النكبننننات 

  .صدرد نتيجة لما ألمَّ به، أو أن يحمل شرورًا في والملمات

 (Infinitive after Adjectives(استخدام المصدر بعد الصفات  .5
 عبنر يالتني خاصة تلك الصفات  تبعفي تحديد وتوضيح معنى ستخدم المصدر ي

منننن  أو منننا يقنننابلهم، ، والقنننوة أو الرغبننة، واالسنننتعدادالقننندرةأو  المالئمنننة عننننمعناهننا 
 كما توضح هذد األبيات: (3)،الصفات

{ΚΡ.} Εἰ τῶνδε χρῄζεις πλησιαζόντων κλύειν,  

ἕτοιμος εἰπεῖν, εἴτε καὶ στείχειν ἔσω.)4(    
 إذا كنت ترغب )اآلن(، أننى مستعد أن أتحدث"كريون )إلى أوديب(: 

 "أن يستمع )إلينا( َمْن هم على مقربة منا، أو فلنذهب إلى الداخل.
                                                           

(1) Simonson (Gustave), op. cit., pp.283-284. 
(2) Oed. Tyr. ll. 1319-1320. 
(3) Parry (Edward ST. John), The Greek Syntax, London: Longmans, Green 

and Co., (1870), p.139. 
(4) Oed. Tyr. ll. 91-92. 
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 استخدمت صيغة المصندر (εἰπεῖν) األبينات بعند الصنفةهنذد  فني ἕτοιμος) 

 ("مستعد، متأهب"
{ΧΟ.} ᾿Ιὼ ἰώ,  

δεινὸς μὲν ὁρᾶν, δεινὸς δὲ κλύειν.)1(    
 الكورس: "وا أسفاد! وا أسفاد!

 ."أن تسمعهكذلك  مرعب  ، و مرعب  أن ترادأنه 
 ينفني هننذا الشناهد المصنندر  شنناعراسنتخدم ال (κλύειν & ὁρᾶν)بعنند الصننفة 

δεινὸς) "بشع، رهيب".) 

{ΙΟ.}  ….. ἄξιος γὰρ οἷ' ἀνὴρ  

δοῦλος φέρειν ἦν τῆσδε καὶ μείζω χάριν.)2(     
 "من أجله هذا وأكثر. جديرًا بأن أقدميوكاستا: "...ألن مثل هذا العبد كان 

 في هذا الشاهد استخدمت صيغة المصدر (φέρειν)بعد الصفة :ἄξιος) 

 .)بجدير 
{ΟΙ.}...... νῦν δ' ἐπεὶ  

ζῇ, πᾶσ' ἀνάγκη, κεἰ καλῶς λέγεις, ὀκνεῖν.)3(    
 لكن حيث أنها "أوديب )إلى يوكاستا(: 

فى كل شيء، رغم أنك  تقولين  فيجب على أن أترددال تزاذ اآلن على قيد الحياة، 
 ")كالمًا( طيبًا.

  المصدر استخدم الشاعر في هذد األبيات((ὀκνεῖν  بعد الصفة:ἀνάγκη) 
 ضروري(.

 

                                                           
(1) Oed. Col. ll. 140-141. 
(2) Oed. Tyr. ll. 763-764. 
(3) Oed. Tyr. ll. 985-986.  
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  أداة التعريف الجماد المفردبالمقترن قد يستخدم المصدر (τό)  أو ما يسمى
{articular inf.} :بعد الصفة، كما يوضح الشاهد التالى 

{ΠΟ.} Αἰσχρὸν τὸ φεύγειν καὶ τὸ πρεσβεύοντ' ἐμὲ  

οὕτω γελᾶσθαι τοῦ κασιγνήτου πάρα.)1(     

 بولونيكيس: "مشين   الهرب، ومشينة  السخرية منى
سنًا." دكبر أ الذي، على هذا النحو من قبل أخى   
  ينالمصدر  هذا الشاهداستخدم الشاعر في ((γελᾶσθαι & φεύγειν 

 (Αἰσχρὸν :بعد الصفة كاسم (τό) أداة التعريف الجماد المفردب المسبوقين
 (.مشينمخز أو 

 الوصنلصنفة المصندر بعند  صيغة ستخدمعندما ت"so, (ὅσος) (relat. Adj.) 

"how كننافم أو وافم " :تصننبح هننذد الصننفة بمعنننى "sufficient ،(2)  كمننا توضننح
  األبيات اآلتية:

{ΧΟ.} Τίς γάρ, τίς ἀνὴρ πλέον  

τᾶς εὐδαιμονίας φέρει  

ἢ τοσοῦτον ὅσον δοκεῖν  

καὶ δόξαντ' ἀποκλῖναι;)3(  

  ناذيفَمْن هو، َمْن الذى الكورس: "
 والهناء، من السعادة قدر أكبر

 كافياً مثل هذا القدر  يبدوأن أو 
 ثم يبدأ )هذا( التصور يتالشى ويختفى."

                                                           
(1) Oed. Col. ll. 1422-1423.  
(2) Babbitt (Frank Cole), A Grammar of Attic and Ionic Greek, New York, 

American Book Company, (1920), p.321. 
(3) Oed. Tyr. ll. 1189-1192. 
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  استخدم الشاعر في هذد األبيات الصفة(ὅσον) مع "كافم أو وافم " بمعنى 

 .(δοκεῖν) المصدر
 الوصنلضنمير المصندر بعند صنيغة سنتخدم وت relat. pron.)  )"such (οἷος) 

"as،  :مالئنم أو قنادر علنى"فيصنبح معنناد "fit  able to  or  ،(1)  كمنا تبنين هنذد
 األبيات:

{ΟΙ.} εἰ τάς γ' ᾿Αθήνας φασὶ θεοσεβεστάτας  

εἶναι, μόνας δὲ τὸν κακούμενον ξένον  

σῴζειν οἵας τε καὶ μόνας ἀρκεῖν ἔχειν,)2(   
تبجياًل لألرباب،المدن  أكثرهي  أثينا إن مدينةيقولون إذ أوديب: "  

 وهي وحدها التي تستطيع أن تنقذ الغريب المبتلى المظلوم،
 وهي وحدها أيضًا التي يمكنها أن تمد )له( يد العون والمساعدة."

 ( استخدم الشاعر الضمير(οἵας مع المصدرقادر على" بمعنى " (σῴζειν). 

 ( Infinitive after Adverbs(استخدام المصدر بعد الظروف  .6
  خاصننًة تلننك التنني يعبننر الظننروف تبعننلتحدينند معنننى تسننتخدم صننيغة المصنندر ،

 كما يوضح الشاهد التالى: (3)،واالستعدادمعناها عن القدرة، المالئمة، الرغبة، 
{ΟΙ.} ...εὐτυχῶς μέν, ἀλλ' ὅμως 

τὰ τῶν τεκόντων ὄμμαθ' ἥδιστον βλέπειν.)4(    
 إال أنه مازاذ، (هنا) ناجحاً  كنتأننى  "رغمأوديب )إلى الرسوذ(: 

 عيون والدى."  أن أرى )بالنسبة لى(  األحلى واألجمل
 استخدم الشاعر في هذا الشاهد المصدر (βλέπειν) بعند الظنرف(ἥδιστον) 

 " األحلنى أو األجمنل: "(ἥδιστος المشتق من الصفة في مرتبة مبالغة التفضنيل

                                                           
(1) Rutherford (W. Gunion), op. cit., p.136. 
(2) Oed. Col. ll. 260-262. 
(3) Goodwin (William W.), (1900), op. cit., pp.305-307. 
(4) Oed. Tyr. ll. 998-999. 



 

 ربيع عبد السالم أسماء

677 
 
 

the sweetest، the most pleasant ليعبننر عننن رغبننة أوديننب الشننديدة فنني )
 إياها عما حققه من إنجازات.رلية والديه وتفضيله 

{ΟΙ.} εἰ μὴ δοκῶ τι μειόνως ἔχειν, ἀεὶ  

μόχθοις λατρεύων τοῖς ὑπερτάτοις βροτῶν.)1(    
 أوديب: "لو أننى ال أبدو وضيعًا إلى هذا الحد، فلم صرت

عبدًا على الدوام لكروب هي األسوأ على اإلطالق ألي إنسان من البشر."   
  األبيات المصدراستخدم الشاعر في هذد (ἔχειν) بعد ظرف المقارنة

μειόνως)  :)"أقل من أو صغير للغاية.  
 )Infinitive of Comparison(المصدر الدال عل  المفاضلة  .7
  تستخدم صيغة المصدر للتعبير عن المفاضلة مع الصفات في مرتبة المقارنة أو

 التالى:كما يوضح الشاهد  degree) Comparative(،(2)  المفاضلة

{ΚΡ.} Οὕτως ἐλέχθη ταῦθ'· ὅμως δ', ἵν' ἕσταμεν  

χρείας, ἄμεινον ἐκμαθεῖν τί δραστέον.)3(     

نعم، ما قيل كان على هذا النحو؛ ولكن في ظل الوضع "كريون )إلى أوديب(: 
 "بما ينبغى علينا فعله. من األفضل أن نحيط علماً  الحالي،

  المصدر عبر سوفوكليس عن المقارنة في األبيات السابقة باستخدام
((ἐκμαθεῖν  مسبوقًا بصفة المقارنة(ἄμεινον) أفضل":better ." 

  كذلك من الممكن أن تستخدم صيغة المصدر مع األداةἤ than) المقترنة )
ته قدر مأو عدم  الشخص قدرةم لتعبر عن (Comparatives) قارنةبصفات الم

 كما يبين البيت اآلتى: (4)،تحقيق أو أداء أمر مافي 

 
                                                           

(1) Oed. Col. ll. 104-105. 
(2) Parry (Edward ST. John), op. cit., pp.136-137. 
(3) Oed. Tyr. ll. 1442-1443. 
(4) Babbitt (Frank Cole), op. cit., p.323. 
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{ΕΞ.}....τὸ γὰρ νόσημα μεῖζον ἢ φέρειν.)1(    
 ".(إنسان) أكبر من أن يتحملهاألن معاناته "الرسوذ الثانى: 

 ( عبر سوفوكليس عن المقارنة في الشاهد السابق باستخدام المصدر(φέρειν 
ليلكد  (ἤ)األداة ب المقترنة) " greater :أكبر من (μεῖζον "بعد صفة المقارنة 

 بذلك أن معاناة أوديب وآالمه تفوق مقدرته وأكبر من أن يتحملها بشر.
  كذلك تستخدم أيضًا صيغة المصدر للتعبير عن المفاضلة منع الصنفات فني مرتبنة

كما توضح  (2)، (Superlative adjectives)التفضيلمبالغة التفضيل أو أفضل 
 األبيات التالية:

{ΕΞ.}῾Ο μὲν τάχιστος τῶν λόγων εἰπεῖν τε καὶ  

μαθεῖν, τέθνηκε θεῖον ᾿Ιοκάστης κάρα.)3(    
 :في القوذ وحتى االدراكمن بين الروايات  األسرع"الرسوذ الثانى: 

 "لقد ماتت موالتى الملكة يوكاستا الموقرة.
  ين المصندر استخدم سوفوكليس في الشاهد السنابقμαθεῖν, εἰπεῖν))  للتعبينر

 األسنننرع"  (τάχιστος:فنني مرتبنننة مبالغننة التفضننيل ةالصنننف ملللعالمفاضننلة  عننن
quickest,  swiftest.) 

 ( on)Negati ofInfinitive نف ال الدال عل المصدر  .8
  يتم نفى صيغة المصدر باستخدام ظرف النفىήμ،(4) :كما يوضح الشاهد التالى 

{ΟΙ.} Πατρός γε χρῄζων μὴ φονεὺς εἶναι, γέρον.)5(    

أيها بأى حاذ من األحواذ قاتل ألبى،  أالَّ أكون فأننى أود "أوديب )إلى الرسوذ(: 
 "العجوز.

                                                           
(1) Oed. Tyr.  l. 1293. 
(2) Goodwin (William W.), (1900), op. cit., pp. 306-307. 
(3) Oed. Tyr. ll. 1234-1235. 
(4) Thompson (F.E.), op. cit., pp.351-353. 
(5) Oed. Tyr.  l. 1001.  
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 ( تم نفى المصدرεἶναι في هذا الشاهد باستخدام ) النفى ظرف.(μή) 
  وفي أحيان أخرى يتم نفى المصدر باستخدام(μὴ οὐ) .إذا ُسب ق بفعل منفى ،

يلكد النفى ويزيد من  (μή)النفى  مقترنًا بظرف οὐ))وهنا استخدام ظرف النفى 
 ، كما يبين الشاهد التالى:(1) هقوة تأثيرد، لكنه ال يغير المعنى أو يلثر في

{ΟΙ.} Οὐκ ἂν πιθοίμην μὴ οὐ τάδ' ἐκμαθεῖν σαφῶς.)2(   

 أعرف هذا األمر بوضوح وجالء."كى أطيعك لن "أوديب )إلى يوكاستا(: 
 ففي هذا الشاهد استخدم الشاعر المصدر (ἐκμαθεῖν) بعد

، وأكد هذا النفى باستخدام (Οὐκ)المنفى بظرف النفى  (πιθοίμην)الفعل
 قبل المصدر. (μὴ οὐ)ظرف النفى 

  ،تستخدم صيغة المصدر بعد األفعاذ والتعبيرات التي تتضمن النفى في معناها
والحرمان، عندئذ ُيسبق المصدر  ،التي تعبر عن الرفت، المنع مثل: األفعاذ
 (3)،للجملة في الفعل األساسي ةالنفى الكامنفكرة يلكد  كي )ήμ( بظرف النفى

 كما تبين هذد األبيات:

{ΟΙ.} Τὸν ἄνδρ' ἀπαυδῶ τοῦτον, ὅστις ἐστί, γῆς  

τῆσδ' ἧς ἐγὼ κράτη τε καὶ θρόνους νέμω  

μήτ' εἰσδέχεσθαι μήτε προσφωνεῖν τινα,  

μήτ' ἐν θεῶν εὐχαῖσι μήτε θύμασιν   

κοινὸν ποιεῖσθαι, μήτε χέρνιβος νέμειν·)4(    
 هذا الرجل، أيًا َمْن يكون،  أمنعإننى "أوديب: 

 حيث أتولى أنا شخصيًا حكم هذد األرت وأسيطر أيضًا على عرشها،

                                                           
(1) Anthon (Charles), An Introduction to Greek Prose Composition, New 

York: Harper & Brothers publishers, (1858), pp.269-270. 
(2) Oed. Tyr. l. 1065.  
(3) Aveling, op. cit., p.44. 
(4) Oed. Tyr. ll. 236-240. 



 
 مصدرالاالستخدامات الوظيفية لصيغة   

677 
 

 معه الحديث، أو السماح )له( بالدخوذمن 
 لألرباب،  واألضاحي القرابين النذور أو ي تقديمفمشاركًا  يكون  أن أو 
 ".(يديه) غسلل المقدس الماء (إليه) قدمأن يُ أو 
  ففي هذد األبيات استخدم الشاعر فعل:ἀπαυδῶ) "أمنع أو أعوق"forbid  )

 ,εἰσδέχεσθαι, προσφωνεῖν)وتبعه بعدد من المصادر 

ποιεῖσθαι, νέμειν) المصادر باستخدام أداة الربط، ثم نفى هذد...μήτε) 

μήτε " "ال هذا وال ذاك   .(neither…nor 

  وفى المقابل تستخدم أيضًا صيغة المصدر بعد األفعاذ التي تعبر عن التخلي، أو
، كمننا يوضننح (μή)السننماح، أو التننرك، ويننتم نفننى المصنندر باسننتخدام ظننرف النفننى

 الشاهد التالى:

{ΟΙ.} ταύτην δ' ἐᾶτε πλουσίῳ χαίρειν γένει.)1(    

مولدها." بثراء وغنىتفخر و  اتركوا هذد )الفتاة( تبتهجأوديب: "  
 في هذا الشاهد استخدم المصدر( (χαίρειν بعد فعل ἐᾶτε)). 

 (Purpose Infinitive of)المصدر الدال عل  الغرض  .1
  تسنننتخدم صنننيغة المصننندر للتعبينننر عنننن الغنننرتpurpose))  ًاألفعننناذ  منننع خاصنننة

األفعنننناذ التنننني تنننندذ علننننى  وكننننذلكدذ علننننى "األخننننذ، العطنننناء، واالختيننننار"، التنننني تنننن
 كما يوضح الشاهد التالى: (2) ،"االرساذ، الذهاب، والمجيء

{ΟΙ.} ῏Ω ξεῖν', ἀκούων τῆσδε τῆς ὑπέρ τ' ἐμοῦ  

αὑτῆς θ' ὁρώσης οὕνεχ' ἡμὶν αἴσιος  

σκοπὸς προσήκεις ὧν ἀδηλοῦμεν φράσαι.)3(     
،سمعت من هذد )الفتاة(، لقد أيها الغريبأوديب: "  

                                                           
(1) Oed. Tyr. l. 1070. 
(2) Goodwin, (1891), op. cit., pp.296-297. 
(3) Oed. Col. ll. 33-35. 
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 التي ترى من أجلى ومن أجل نفسها، أنَك قدمت )هاهنا(
 بوصفك مستطلع مناسب )للغيب( لتخبرنا بما نحن في ريبة من أمرد."

 ( اسننتخدم الشنناعر فنني الشنناهد السننابق فعننل (φράσαιبعنند  فننى صننيغة المصنندر
 الغرت."تأتى" للتعبير عن  (προσήκεις) فعل

{ΑΝ.} ῏Ω πάτερ, πάτερ,  

τίς ἂν θεῶν σοι τόνδ' ἄριστον ἄνδρ' ἰδεῖν  

δοίη, τὸν ἡμᾶς δεῦρο προσπέμψαντά σοι;)1(    

،أبىأي أبى، أي أنتيجونى: "  
 َمْن من األرباب يمكنه أن يمنحك القدرة على رلية

"مرة أخرى؟ أعادنا إليك لذيهذا الرجل النبيل للغاية، ا  
  سنوفوكليس فني األبينات السنابقة فعنل )اسنتخدم (ἰδεῖν بعند  فنى صنيغة المصندر

 "يعطى" للتعبير عن الغرت. (δίδωμι)من فعل   (.aor.2, opt) (δοίη)فعل

  الربطتكون مسبوقة إما بأداة قد تستخدم صيغة المصدر للتعبير عن الغرت وστε ὥ 

 كما يتضح في الشاهد التالى: ςὡ ،(2) أو 

{ΟΙ.}σημήναθ', ὡς ὁ καιρὸς ηὑρῆσθαι τάδε.)3(     

 أوديب: "خبرنى، فقد حان الوقت كى نكتشف هذد )الحقائق(."
 اسننتخدم الشنناعر المصنندر(ηὑρῆσθαι) مسننبوقًا بننأداة الننربط (ὡς)  للتعبيننر عننن

 .الغرت
 
 
 

                                                           
(1) Oed. Col. ll. 1099-1101. 
(2) Anthon (Charles), op. cit., pp.238-239. 
(3) Oed. Tyr.  l. 1050. 
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 )Infinitive of Result)المصدر الدال عل  النتيجة  .11
  الربطأداة مع تستخدم صيغة المصدر (ὥστε) "كى" :that, so that ، ( أحياننًا و

 كما توضح األبيات اآلتية: (1)، للتعبير عن النتيجة  )ςὡ: that مع أداة الربط

{ΤΕ.} Οὐχὶ ξυνῆκας πρόσθεν; ἢ 'κπειρᾷ λέγειν;  

{ΟΙ.} Οὐχ ὥστε γ' εἰπεῖν γνωστόν· ἀλλ' αὖθις φράσον.)2(    

 لحديث؟"ل دفعنىتتيرسياس: "ألم تدرك ما سبق )أن قلته(؟ أم أنك 
 "مرة أخرى. فلتردددفي جميع األحواذ، أنه مفهوم  كى أتأكدبل كال، "أوديب: 

  في هذد األبيات باستخدام المصدر عن النتيجةعبر سوفوكليس (εἰπεῖν) 
  (.(ὥστε الربطأداة مسبوقًا ب

{ΟΙ.} ᾿Επεὶ δίδαξον, εἴ τι θέσφατον πατρὶ  

χρησμοῖσιν ἱκνεῖθ' ὥστε πρὸς παίδων θανεῖν,  

πῶς ἂν δικαίως τοῦτ' ὀνειδίζοις ἐμοί,)3(     

قدر  محتوم على والدي حلَّ  لو ،إذاً  أوديب: "خبرنى  
 من وحي األرباب كى يلقى حتفه على )يد( فلذة كبدد،

"يحق لك )إذًا( أن توبخنى وتلقى علىَّ اللوم )بخصوص( هذا األمر؟كيف ف  
  المصدرفي هذد األبيات باستخدام  عن النتيجةعبر سوفوكليس (θανεῖν) 

  (.(ὥστε الربطأداة مسبوقًا ب

 (Infinitive of Condition)المصدر الدال عل  الشرط  .11

  األداة ُتْحننننننذف قنننننند((ἄν  المقترنننننننة بصننننننيغة المصنننننندر فنننننني جملننننننة جننننننواب الشننننننرو
(apodosis) غيننننننر الحقيقنننننني أو المجننننننازى  للتعبيننننننر عننننننن الشننننننرو(unreal 

condition) ؛ حينننث تتكنننون جملنننة جنننواب الشنننرو منننن الفعنننل فننني زمنننن الماضنننى
                                                           

(1) Donaldson (W.L.), First Greek Course, Cambridge University Press, 

(1960), pp.78,99. 
(2) Oed. Tyr. ll. 360-361.  
(3) Oed. Col. ll. 969-971. 
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اإللننزام  لننىع لتنندذ ((indicativeفنني الصننيغة األخباريننة  (imperfect)المسننتمر 
وينطبق  ،(possibility)أو االحتماذ  (unfulfilled obligation)غير المتحقق

هنننذا األمنننر منننع األفعننناذ والتعبينننرات غينننر الشخصنننية التننني تتبنننع بصنننيغة المصننندر، 
 ،"كنان يجنب أن"  (ἔδει, χρῆν) كنان منن الطينب أن"،" (καλὸν ἦν) مثنل: 

(εἰκὸς ἦν) "كننان مننن المحتمننل أو مننن العننادذ أن"،"  (ἐξῆν)  كننان مننن
توضننح األبيننات كمننا   (1)، وغيرهععم مععف ال،عععم ،"المسننموح بننه أو مننن الممكننن أن

 التالية:
{ΟΙ.} Οὐδ' εἰ γὰρ ἦν τὸ πρᾶγμα μὴ θεήλατον,  

ἀκάθαρτον ὑμᾶς εἰκὸς ἦν οὕτως ἐᾶν,  

ἀνδρός γ' ἀρίστου βασιλέως ὀλωλότος,  

ἀλλ' ἐξερευνᾶν·)2(    

كان األمر نابعًا من لدن األرباب،      حتى لو ألنه أوديب: "  
 فمن الظلم والجور أن تتركوا أنتم )هذا القاتل( الدنس على هذا النحو،  

ه على ألن ملككم الذي لقى مصرعه كان رجاًل نبياًل في جميع األحواذ ال مثيل ل
 اإلطالق،

."بل عليكم أن تقتفوا أثر )هذا القاتل أينما كان(  
 فني هنذد األبينات اسنتخدم الشناعر فني جملنة جنواب الشنرو المصندر (ἐᾶν)  بندون 

((ἄν لالفع بعد   (εἰκὸς ἦν) " للتعبير عن الشرو. "شخصيفعل غير 

                                                           
(1) Sonnenschein (E.A.), M.A.(OXON.), Geek Grammar for Schools: Based 

on the principles and Requirements of Grammatical Society, part II-Syntax, 

3rd.ed.,London, Swan Sonnenschein &Co., limited, New York, The 

Macmillan Co., (1901), p.195. 
(2) Oed. Tyr. ll. 255-258.  
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 الشنننرو  ةتسنننتخدم أحياننننًا جملننن(Conditional Clause)  أفعننناذ القنننوذ أو بعننند
بحيننث يوضننع الفعننل األساسنني  ؛(verbs of saying or thinking)المعرفننة 

في صيغة المصدر في نفس زمنن  apodosis)لجملة الشرو )جملة جواب الشرو 
الشنننناهد التننننالى الننننذى اسننننتخدم فيننننه سننننوفوكليس صننننيغة  يوضننننحكمننننا فعننننل القننننوذ، 

جملنة فني  ἄν مقترنع  بعملةا πεφάνθαι) فني زمنن المضنارع التنام ) المصندر
 (imperative (ἴσθι) القنوذ( وهنو نفنس زمنن فعنل (apodosisجنواب الشنرو 

(perfectجملنة شنرو  ، أمنا (protasis) مكوننة منن أداة النربطفهنى εἰ  منع الفعنل
، واسنننتخدام  (imperfect) (ἐνοσφίζομαν)الماضننى المسنننتمرزمننن فنني 

 صنننيغة المصننندر هننننا بهنننذا الشنننكل يمثنننل )أو يننننوب عنننن( صنننيغة التمننننى المقترننننة

مننبهم فنني زمننن المسننتقبل لكننن مننن الممكننن والتنني تعبننر عننن شننرو (، (ἄνبععملةا  
   كما توضح هذد األبيات: (1)،تحقيقه

{ΧΟ.} ῏Ωναξ, εἶπον μὲν οὐχ ἅπαξ μόνον,  

ἴσθι δὲ παραφρόνιμον ἄπορον ἐπὶ φρόνιμα  

πεφάνθαι μ' ἄν, εἴ σε ἐνοσφίζομαν,)2(    
 ،أقوذ )هذا( مرة واحدة فقط ليس إالأي موالى، "الكورس: 
 أحمق  أننى قد أبدوفلتعرف 

  ".إذا تخليت عنكعديم الفكر، 
 
 
 
 
 

                                                           
(1) Nunn (H.P.V.), op. cit., pp.110 -111. 
(2) Oed. Tyr. ll. 690-692. 
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 (Infinitive of Time(ن االمصدر الدال عل  الزم .12

  تستخدم صيغة المصدر للتعبير عن الزمن بعد الظرف (πρίν)" قبل:before  ،"
 كما يوضح الشاهد التالى: (1)إذا كانت الجملة الرئيسة مثبتة،

{ΚΡ.} ῏Ην ἡμίν, ὦναξ, Λάϊός ποθ' ἡγεμὼν  

γῆς τῆσδε, πρὶν σὲ τήνδ' ἀπευθύνειν πόλιν.)2(     
 كريون )إلى أوديب(: "أى موالى، لقد كان لدينا ذات مرة حاكمًا لهذا الوطن 

 "أنت هذد المدينة. قبل أن تحكم)يدعى( اليوس، 
 عبر الشاعر عن الزمن في الشناهد السنابق باسنتخدام المصندر:ἀπευθύνειν) 

 .(πρίν) بالظرفمسبوق ( يحكمأن 

{ΞΕΝΟΣ} Πρίν νυν τὰ πλείον' ἱστορεῖν, ἐκ τῆσδ' ἕδρας  

ἔξελθ'·)3(     
الغريب )أحد مواطني كولونوس يوجه الحديث إلى أوديب(: "اآلن قبل أن تسألنى 

  ."اترك هذا المكان )من األسئلة( المزيد
  الشننناهد باسنننتخدام المصننندرهنننذا عبنننر الشننناعر عنننن النننزمن فنننيἱστορεῖν) أن :

 .(πρίν) بالظرفمسبوق ( تسأذ

 ( eplacInfinitive of( مكانلمصدر الدال عل  الا .13

   تكننون مسننبوقة بأحنند الظننروفقنند للتعبيننر عننن المكننان، و  مصنندرصننيغة التسععتمة 
 كما يتضح من األبيات التالية: الدالة على المكان،

{ΟΙ.}….. ὅπου θεῶν  

σεμνῶν ἕδραν λάβοιμι καὶ ξενόστασιν, 

  

                                                           
(1) White (John Williams), The First Greek Book, Boston, New York, 

Chicago, London: Ginn & Company, (1896), pp.123,144. 
(2) Oed. Tyr. ll. 103-104. 
(3) Oed. Col. ll. 36-37. 
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ἐνταῦθα κάμψειν τὸν ταλαίπωρον βίον,)1(    

 أوديب: "...حيث أجد 
الربات المبجالت، ظل(في ) المكان والمسكن  

 وهناك سوف أطوى  )صفحة( حياتى المفعمة باألحزان والهموم."
 اسنتخدم الشناعر المصنندر κάμψειν)  :" بعنند ظنرف المكننان( يطنوى أو يثننى"أن 

ἐνταῦθα) :"للتعبير عن المكان. ("هناك 
{ΟΙ.} Οἱ δ' αὐθόμαιμοι ποῦ νεανίαι πονεῖν;)2(   

 أوديب: "أما أخواتكما الُشّبان فأين هم مما أعانى؟"
 اسننننتخدم الشنننناعر المصنننندر πονεῖν)  :"بعنننند ظننننرف المكننننان( "أن يعننننانى، يكابنننند 

ποῦ) :"للتعبير عن المكان. ("أين 
 ) of Command)Infinitive مرالمصدر الدال عل  األ .14

  تستخدم صيغة المصدر للتعبير عن األمر الموجه للضمير المخاطب، ويتم نفيه
   كما توضح هذد األبيات: ήμ) ،(3)(باستخدام ظرف النفى 

{ΟΙ.} ῥῦσαι σεαυτὸν καὶ πόλιν, ῥῦσαι δ' ἐμέ,  

ῥῦσαι δὲ πᾶν μίασμα τοῦ τεθνηκότος·)4(    
 ،نقذنىوا ،نفسك ومدينتك نقذاأوديب )إلى تيرسياس(: 

 "َمْن ُسف ك دمه.لدنس كل )هذا( المن  نانقذابل  
  عبننننر الشنننناعر فنننني هننننذد األبيننننات عننننن األمننننر الموجننننه للضننننمير المخاطننننب المفننننرد

 في صيغة المصدر.) انقذ   (ῥῦσαι :الفعلباستخدام 

 
 

                                                           
(1) Oed. Col. ll. 89-91. 
(2) Oed. Col. l. 335. 
(3) Simonson (Gustave), op. cit., p.285. 
(4) Oed. Tyr. ll. 312-313. 
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{ΧΟ.} τῶν, ξένε πάμμορ', εὖ  

φύλαξαι· μετάσταθ', ἀπόβαθι.)1(     
 الكورس: "أيها الغريب التعس، احترس جيدًا من )هذد( األمور،

تراجع، وارحل بعيدًا )عن هذا المكان(."   
  الفعنلعبنر الشناعر فني هنذد األبينات عنن األمنر باسنتخدام: φύλαξαι)  انتبع ،

 في صيغة المصدر.) احترس

 ظنننننننننرف النفنننننننننى تسنننننننننتخدم صنننننننننيغة المصننننننننندر منننننننننعμή) للتعبينننننننننر عنننننننننن النهنننننننننى )
)prohibition أو األمر المنفى ))command (negative،(2)  كما يبين الشاهد

 التالى:

{ΤΕ.} …. κἀφ' ἡμέρας  

τῆς νῦν προσαυδᾶν μήτε τούσδε μήτ' ἐμέ,)3(      

اليوم (هذا)تيرسياس )إلى أوديب(: "ومنذ   
 حتى الحظة الراهنة ال تتحدث سواء إلىَّ أو إلى هلالء."

  اسننننننننتخدم الشنننننننناعر المصنننننننندر:προσαυδᾶν)  أن يتحنننننننندث( المتبننننننننوع بننننننننالنفى
μήτε)... (μήτε.. .للتعبير عن النهى 

{ΟΙ.} Τοῦ τόνδε πλήσας θῶ; δίδασκε καὶ τόδε.  

{ΧΟ.} ῞Υδατος, μελίσσης· μηδὲ προσφέρειν μέθυ.)4(    
ضًا بهذا أيخبرنى بماذا سوف تمأل هذا )اإلناء( بعد أن وضعته في مكانه؟ أوديب: "
 )األمر(. 

 الكورس: "بالماء والعسل؛ وال تضف إليهما الخمر."

                                                           
(1) Oed. Col. ll. 162-163. 
(2) Smyth (Herbert Weir), op. cit., p.448. 
(3) Oed. Tyr. ll. 351-352. 
(4) Oed. Col. ll. 480-481.   
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 استخدم الشاعر المصندر (προσφέρεινا: أن يضنيف )النفنى  لمسنبوق بظنرف
(μηδὲ) .للتعبير عن النهى 

 بعد األفعاذ الدالة على األمر أو النصح أو الحث للتعبير المصدر صيغة ستخدم ت
 ، وينتم نفني(Dependent or Indirect Command)عنن األمنر غينر المباشنر

 كما تبين األبيات التالية: ήμ( ،(1)(باستخدام ظرف النفى  المصدر
{ΚΡ.} Τούτου θανόντος νῦν ἐπιστέλλει σαφῶς  

  

τοὺς αὐτοέντας χειρὶ τιμωρεῖν τινας.)2(    
 )اإلله( بوضوح وجالء يأمرناهذا الرجل قد لقى حتفه، واآلن "كريون: 
 بأيدينا."القتلة هلالء  أن نعاقب

  وفننننى هننننذد األبيننننات عبننننر سننننوفوكليس عننننن األمننننر غيننننر المباشننننر باسننننتخدام الفعننننل
(:ἐπιστέλλει متبوعًا بصيغة المصدريأمر ): τιμωρεῖν) )يعاقب 

{ΟΙ.} ῞Οστις ποθ' ὑμῶν Λάϊον τὸν Λαβδάκου   

κάτοιδεν ἀνδρὸς ἐκ τίνος διώλετο,  

τοῦτον κελεύω πάντα σημαίνειν ἐμοί·)3(   
 أوديب: "َمْن منكم يعرف رجاًل ُقت ل على يديه 

 مرة،اليوس بن البداكوس ذات 
 "لى كل شيء. أن يبينهذا الرجل  آمرأننى 

  أما فى هذد األبيات فقد عبر سوفوكليس عن األمر غير المباشر باستخدام الفعل
:κελεύω) متبوعًا بصيغة المصدر (مرآ :σημαίνειν)  يدلل، يبرهنأن .( 

 

                                                           
(1) Morwood (James), op. cit., pp.170-171. 
(2) Oed. Tyr. ll. 106-107.    
(3) Oed. Tyr. ll. 224-226.   
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 ) Infinitive of Indirect orلطلب غير المباشرالدال عل  االمصدر  .15

 )oblique Petition 

  تستخدم صيغة المصدر للتعبير عن الطلب غير المباشنر بعند األفعناذ الدالنة علنى
 كما تبين األبيات التالية: (1)الطلب أو التوسل،

{ΙΕΡΕΥΣ} ἱκετεύομέν σε πάντες οἵδε πρόστροποι  

ἀλκήν τιν' εὑρεῖν ἡμίν,)2(     
  تضرعم في  إليكَ  توسلنالكاهن )إلى أوديب(: "فها نحن جميعًا 

 ".بأية مساعدة تمدنا أن 

  اسننتخدم سننوفوكليس فنني األبيننات السننابقة فعننل مننن األفعنناذ التنني تعبننر عننن الطلننب
بمعنى: "نتوسل، نتضرع، نبتهل" وتبعنه بضنمير شخصنى ( (ἱκετεύομένوهو 

 . (εὑρεῖν)والذي يعد فاعل للمصدر( (σεفي حالة المفعوذ به 
{ΟΙ.} Πρός νυν θεῶν, ὦ ξεῖνε, μή μ' ἀτιμάσῃς  

τοιόνδ' ἀλήτην ὧν σε προστρέπω φράσαι.)3(   
 أوديب: "أيها الغريب، أتوسل إليَك اآلن بحق األرباب أن تخبرنى بما )أود معرفته(، 

فأنا كالشريد التائه."دون أن تهيننى،   

  استخدم سنوفوكليس فني الشناهد السنابق فعنلπροστρέπω) ) ،بمعننى: "أتوسنل
( والنننذي يعننند فاعنننل (σεأتضنننرع" وتبعنننه بضنننمير شخصنننى فننني حالنننة المفعنننوذ بنننه 

 . (φράσαι)للمصدر

 
 

                                                           
(1) Buttmann (Philip), Intermediate or Larger Greek Grammar, tr. by 

Boileau, ESQ., ed.by Barker (E.H.), ESQ., London, Black, Young, and 

Young, (1833), pp.365-367. 
(2) Oed. Tyr. ll. 41-42.     
(3) Oed. Col. ll. 49-50. 
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) of Indirect Infinitive الدال عل  السؤال غير المباشرالمصدر  .16

Question) 
  يوضح الشاهد التالى كما ،السلاذتستخدم صيغة المصدر للتعبير عن: 

{ΘΗ.} ᾿Εν τῷ δὲ κεῖσαι τοῦ μόρου τεκμηρίῳ;)1(    
 ثيسيوس: "ولكن على أي عالمة للموت تستند )يا ُترى(؟"

 ( استخدم الشاعر المصدرκεῖσαι : علىأن يعتمد أو يستند )  عن للتعب 
 السلاذ.

 كذلك يستخدم المصدر للتعبير عن السلاذ غير المباشر (indirect question)، 
كما يتضح  (2) ،التفكيروذلك بعد األفعاذ التي تدذ على المعرفة، أو الرلية، أو 

 من الشاهد اآلتى:
{ΑΓ.} Οὔκ, ἀλλὰ ποιμὴν ἄλλος ἐκδίδωσί μοι.  

{ΟΙ.} Τίς οὗτος; ἦ κάτοισθα δηλῶσαι λόγῳ;)3(    

.لى كأعطابل أن راعم آخر ، كالالرسوذ: "  
 أوديب: "َمْن كان هذا )الشخص(؟ هل تعرف كيف اكشف بكلمة )عن شخصيته(؟"

  باستخدام المصدر الشاهد السابقعبر الشاعر عن السلاذ غير المباشر في 

(δηλῶσαι)  أفعاذ المعرفة وهو فعل  أحدبعد(κάτοισθα). 
) of Indirect Infinitiveالمصدر الدال عل  الحديث غير المباشر  .17

Speech) 
  يستخدم المصدر في اللغة اليونانية للتعبير عن الحديث غير المباشر(Indirect 

Speech)، مثنل والمعرفنة، حيث تتبع أفعاذ القنوذ: ( (φημί بالمصندر والمفعنوذ
به إذا كان المتحدث يشير إلى شخص آخر في جملة مقوذ القوذ، وعندئنذم يصنبح 

                                                           
(1) Oed. Col. l. 1510. 
(2) Smyth (Herbert Weir), op. cit., p. 603. 
(3) Oed. Tyr. ll. 1040-1041.  
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  (1)أو جملتنه خبنر للجملنة،المفعوذ به هو فاعنل صنيغة المصندر، ويغندو المصندر 
 كما يبين الشاهد التالى:

{ΤΕ.} Λεληθέναι σέ φημι σὺν τοῖς φιλτάτοις  

αἴσχισθ' ὁμιλοῦντ', οὐδ' ὁρᾶν ἵν' εἶ κακοῦ.)2(    
 على اإلطالق رتبط بأسوأ عالقةمأنك  قد غاب عن ذهنكإننى أقوذ إنك "تيرسياس: 

 ".في أية كارثة قد وقعت تدركوال قلبك(،  إلى) وأحبهم الناس عزمع أ 
  عبر الشاعر عن الحديث غير المباشر في هذد األبيات باستخدام فعل القوذ

(φημι )"مع المصدرين "أقوذ (ὁρᾶν & Λεληθέναι)  والضمير
إلى  يوجه كلماتهالمتحدث  بأنإشارة منه في حالة المفعوذ به؛  (σέ) الشخصي
 .آخر في جملة مقوذ القوذ شخصم 

 بعند للتعبير عنن الحنديث غينر المباشنر المصدر في زمن المستقبل صيغة ستخدم ت
كمنننا يتضنننح فننني الشننناهد  (3)،الوعنننداألمنننل، أو التوقنننع، أو  إلنننى شنننيراألفعننناذ التننني ت

 اآلتى:
 ςὺθεο ῦμοἐ ςὡδ' ίλπἐσχες ἔρ ὰΗδη γ῎{ΟΙ.}  

ὤραν τιν' ἕξειν, ὥστε σωθῆναί ποτε;)4(    
 أوديب )إلى إسمينى(: "هل كان لديك   بالفعل أمالً  أن األرباب

 سوف يقدمون  بعت االهتمام والرعاية ألجلى، كي يتم إنقاذي يومًا ما؟"
 عبر سنوفوكليس عنن الحنديث غينر المباشنر باسنتخدام التعبينر (ἔσχες ἐλπίδ' 

 ثننننم المفعننننوذ بننننه( that :"أن" (ὡς "( متبوعننننًا بننننأداة الننننربطك أو مننننرادكأملنننن تحققنننن"

(θεοὺς)  المسننننتقبلوالمصنننندر فننننني زمنننننن ἕξειν) ،) ألن المتحننننندث يشنننننير إلنننننى
 .شخص آخر في جملة مقوذ القوذ

                                                           
(1) Curtius (George), op. cit., pp.307-308. 
(2) Oed. Tyr. ll. 366-367. 
(3)  Smyth (Herbert Weir), op. cit., p.418. 
(4) Oed. Col. ll. 385-386. 
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  أما إذا كان المتحدث يشير إلى نفسه فى جملة مقوذ القوذ، ف ن فعل القوذ فى
 كما يوضح البيت التالى: (1)،والفاعلهذد الحالة يتبع بالمصدر 

{ΟΙ.} ἁγὼ δικαιῶν μὴ παρ' ἀγγέλων, τέκνα,  

ἄλλων ἀκούειν αὐτὸς ὧδ' ἐλήλυθα,)2(    

 أوديب: "فأنا شخصياً  أعتقد – يا أبنائى-أنه ال يصح أن أعرف )هذا األمر(
بنفسي."قدمت هنا آخرين، لذلك  رسلمن   
 عبر الشاعر عن الحديث غير المباشر في األبيات السابقة باستخدام المصدر 

(ἀκούειν)  بعد اسم الفاعل(δικαιῶν) المشتق من الفعل(δικαιόω) 

 أعتقد" إشارة منه أن المتحدث يتكلم عن نفسه."
 (Absolute Infinitive)المصدر المطلق  .18
  بالظرف إما تستخدم أحيانًا صيغة المصدر مسبوقة(as: ὡς) بالظرف أو 

)σονὅ( :"as ,so "كما يوضح  (3)،لتكون تعبيرًا اصطالحيًا في جملةم اعتراضية
 الشاهد التالى:

{ΟΙ.} Τάχ' εἰσόμεσθα· ξύμμετρος γὰρ ὡς κλύειν.)4(    

 .")اآلن( أن يسمعنا ب مكانهأوديب: "سنعرف )األمر( سريعًا؛ إذ 
  فننني هنننذا الشننناهد اسنننتخدم الكاتنننب صنننيغة المصننندرκλύειν) ) بنننالظرفمسنننبوقة 

((ὡς ( :ُيْسنننمع أو ينننتم سنننماعه"بمعننننى" to the ear للتعبينننر عنننن المصننندر ،)
 المطلق.

{ΑΝΤΙΓΟΝΗ}  

χῶρος δ' ὅδ' ἱρός, ὡς ἀπεικάσαι, βρύων  
                                                           

(1) Donaldson (John William), A Complete Greek Grammar for the use of 

students, Cambridge: Deighton, Bell, and Co., London: Bell and Daldy, 

(1862), p.591. 
(2) Oed. Tyr. ll. 6-7. 
(3) Smyth (Herbert Weir), op. cit., p.447. 
(4) Oed. Tyr.  l. 84. 
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δάφνης, ἐλαίας, ἀμπέλου·)1(    
 أنتيجونى: "لكن هذا المكان مقدس، كما أظن، وهو زاخر  

 بأشجار الغار، الزيتون، والكروم."
 في هذد األبيات استخدم الشاعر صيغة المصدرἀπεικάσαι) ) مسبوقة

للتعبير عن  to make a guess)" يظن: "ُيخمن أو )بمعنى ὡς)) بالظرف
 المصدر المطلق.

أوديننب فنني "و "أوديننب ملكنناً "مننن خننالذ هننذد الدراسننة الدالليننة لمسننرحيتى  تبننين 
حكامننه فنني اسننتخدام األلفننار والعبننارات، إذ  سننوفوكليسمنندى دقننة أسننلوب  "كولونننوس وا 

يتمتنع أيضنًا  ،ب مكانه أن يكثف عدة معاني وأفكار في كلمة واحدة اسنمًا كاننت أم فعنالً 
بقنندرة فائقننة علنننى صننياغة عبنننارات قويننة يسنننتخرج منهننا أقصنننى مننا يمكنننن مننن المعننناني 

التي تشتمل  مختلفةتم الكشف عن المعاني والدالالت ال والدالالت. وبناًء على ذلك فقد
وهننننني كمنننننا وردت فننننني  بننننناختالف وظائفهنننننا وأشننننكالها اللغوينننننة مصننننندرعليهننننا صنننننيغة ال

المصندر بوصنفه اسنمًا، أو بوصنفه فناعاًل، أو  اسنتخداملى: المسرحيتين على النحو التا
بوصننفه مفعننواًل، اسننتخدام المصنندر بعنند األسننماء، الصننفات، والظننروف، المصنندر الننداذ 
علنى المفاضنلة، أو النفنى، أو الغننرت، أو النتيجنة، أو الشنرو، أو الزمنان، أو المكننان، 

غينر المباشنر، ثنم المصندر أو األمر، أو الطلب، أو السلاذ غير المباشر، أو الحنديث 
 المطلق.

 
 
 
 

                                                           
(1) Oed. Col. ll. 16-17. 
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