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  بین اللغتین الیونانیة القدیمة والحدیثة  "Περίφρασις" اإلطناب

  من خالل كومیدیا أریستوفانیس وٕاستافروس 

  

  فاطمة جابر .د

  جامعة الفیوم –كلیة اآلثار

  

  الملخص

التغیر اللغوي هو سمة من سمات التطور الفكري والحضاري، واللغة الیونانیة الحدیثة 

من اللغة  والحضاري التطور اللغويهذا دة علي هي واحدة من بین اللغات الشاه

حتى أن اللغة الیونانیة الحدیثة احتفظت بالعدید من الیونانیة القدیمة وصوال إلیها، 

ولذلك قامت الباحثة بدراسة أسلوب بین طیاتها، خصائص اللغة الیونانیة القدیمة 

یمة والحدیثة تطبیقًا دراسة مقارنة بین اللغتین الیونانیة القد  Περίφρασιςاإلطناب 

ومقارنتها بترجمة الشاعر الیوناني  Αριστοφάνηςكومیدیا أریستوفانیس علي كل من 

وذلك لشرح مفهوم اإلطناب في ، Θρασύβουλος Σταύρουثراسیفولوس إستافروس 

للتعرف   اللغتین الیونانیة القدیمة والحدیثة ودراستهما دراسة نحویة وداللیة وصرفیة

، وأوجه التشابه ا المفهوم بین اللغتین الیونانیة القدیمة والحدیثةعلي خصائص هذ

  .ومدي التأثیر المشترك بینهما  واالختالف بینهما

Abstract 
Linguistic change is a feature of intellectual and cultural development, and 
the Modern Greek Language is one of the languages that witnesses to the 
intellectual and cultural development of language from ancient Greek to 
Modern Greek.  So the Modern Greek even retained many characteristics of 
the Ancient Greek language. Therefore the researcher studied the 
Periphrasis style " Περίφρασις" as a comparative study between the ancient 
and modern Greek languages applied to each of the comedy Aristophanes 
Αριστοφάνης and compared it to the translation of the Greek poet 
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Θρασύβουλος Σταύρου, in order to explain the concept of " Περίφρασις"  in 
The ancient and modern Greek languages and their study grammatical and 
semantic and morphological study to identify the characteristics of this 
concept between the ancient and modern Greek languages, and similarities 
and differences between them and the extent of their common impact. 

  المقــدمــة 

من أصعب ) القدیمة علي وجه الخصوص والحدیثة(تعد اللغتان الیونانیة   

اللغات حیث تتعدد فیها المداخل المعجمیة باإلضافة للعدید من المفردات المتعددة 

من المتقابلة والمتضادة التي تسهم بشكل فعال في تنوع األسالیب اللغویة الداللیة؛ و 

" أمثلة هذه األسالیب اللغویة في اللغتین الیونانیة القدیمة والحدیثة هو 

واألطناب في اللغة عامة هو استخدام كلمتین منفصلتین بدًال ".Periphrasisاإلطناب

واإلطناب في اللغة العربیة من مصدر أطنب  )١(من استخدام كلمة واحدة مصرفة،

داللي معین كالمدح والذم، واإلطناب یختلف  وهو الزیادة والمبالغة فیه من آجل غرض

  )٢(.عن اإلطالة في أن األخیر لن یعطي معني داللي جدید للجملة

  الهدف من الدراسة

 تحاول الباحثة من خالل هذه الدراسة شرح وتوضیح مفهوم اإلطناب   

περίφρασις یة وتتبع التطور اللغوي له من اللغة الیونانیة القدیمة إلي اللغة الیونان

الحدیثة وذلك من خالل دراسته دراسة نحویة وصرفیة وداللیة؛ تطبیقًا علي كل من 

ثراسیفولوس ومقارنتها بترجمة الشاعر الیوناني  Αριστοφάνηςكومیدیا أریستوفانیس 

  .Θρασύβουλος Σταύρουإستافروس 

  ة ـمـدیـقـة الـیـانـونـیـة الـغـلـاب في الـنـاإلط

                                                           
(1) Crystal D.,(2008), A  Dictionary  of  Linguistics  and  Phonetics, Blackwell 

publishing, 6the edition, s.v. periphrasis.  
، القاهرة، في كتاب الفائق في غریب الحدیث) البیان والمعاني(البالغة ، )٢٠١٥(عطیة الغول، (٢)

 .١٤٣ص 
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ناب هو استخدام كلمتین منفصلتین بدًال من استخدام كما سبق القول بأن اإلط  

في اللغة الیونانیة  περίφρασιςومصطلح  )٣(كلمة واحدة مع الحفاظ علي تصریفها،

 غیر–ملتویة بطریقة - الموضوع حول(بمعني  περίالقدیمة یتكون من حرف الجر 

–أتكلم( بمعني φράζωالمشتقة من الفعل ) الكالم(بمعني φράσιςوالمفردة ) مباشر

الكالم بطریقة  –الكالم غیر المباشر  –حول الموضوع  الكالم(أي أنها تعني ) أخبر

في اللغة الیونانیة القدیمة كان یوظف في الجملة  περίφρασις، ومصطلح )٤()ملتویة

، )اإلطناب(وهو ما یقابل في اللغة العربیة مصطلح  )٥(للتعبیر عن مغزى داللي معین؛

م .بشكل أكبر في نثر القرن الرابع ق لغة الیونانیة القدیمةفي ال وظف اإلطنابو 

وذلك  )٦(م ووظف بصورة أكبر في الكومیدیا،.مقارنة باألدب في القرن الخامس ق

ویعبر عن اإلطناب في )٧(.لیسلط الضوء أو یركز علي فاعل الجملة أكثر من الفعل

أو فعل  εἰμίفعل الكون ( ة باستخدام فعل من األفعال المساعد القدیمة اللغة الیونانیة

وهذا هو االستخدام الشائع أو األعم في  )٨(،Participleمع اسم الفاعل ) ἔχωالملكیة 

اللغة الیونانیة القدیمة، حیث یوجد بعض األشكال األخرى كما سیتضح من خالل 

وبالتالي فإنه من الممكن القول أن اإلطناب في اللغة الیونانیة القدیمة من . البحث

، أما تحدید الهدف )الخ...للفعل، لالسم أو للصفة(ناحیة النحویة هو حدوث زیادة ال

                                                           

(3)Olbertz H., (2011),Verbal Periphrasis in a Functional Grammar of Spanish, 
New York, p. 31. 

(4)Brewer E. Z., (1882), Etymological and Pronouncing Dictionary of Difficult 
Words, Cambridge, S.V., Greek Periphrasis 

(5)Warburton  I.P.,& Nicolaidis K.,& Sifianou M., (1994), Themes in Greek 
Linguistics, Papers From the First International Conference On Greek 
Linguistics, Reading, September, Volume 117,  Amsterdam, p.129 

(6)Willi A., (2006), The Languages of Aristophanes: Aspects of Linguistic 
Variation in Classical Attic Greek, p.153 

(7)Farenga V.,(1979), Periphrasis on the Origin of Rhetoric, MLN, Vol. 94, No. 5, 
Comparative Literature, pp. 1033-1055,p.2 

(8)Bortone P.,(2010), Greek Prepositions from Antiquity to the Present, Oxford 
University press,p.68 
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الداللي فهو یختلف  من عمل ألخر حسب توظیفه في هذا العمل؛ وهذا ما نحاول 

الكشف عنه من خالل دراسة اإلطناب في كومیدیا الشاعر أریستوفانیس وترجمة 

  . إستافروس

والتي  االحتمالیة والتمني نصیغتیالباستخدام  اإلطناب كان یعبر عنو   

فعند توظیف اإلطناب في الصیغة االحتمالیة  )٩(.استمرت حتى فترة اللغة العامیة

فیوظف الفعل في زمن المضارع التام المباشر السم الفاعل مع فعل الكون في  

، وعند توظیف اإلطناب في λελοιπὼς ὦ: الصیغة االحتمالیة في زمن المضارع، مثل

الفعل في زمن المضارع التام المباشر السم الفاعل مع فعل التمني یوظف صیغة 

وهناك أیضًا ما )١٠(.λελοιπὼς εἴην: الكون في  صیغة التمني في زمن المضارع مثل

وهو الذي یتكون من تصریف الفعل في اسم الفاعل في زمن  یعرف باإلطناب األمري

λελυκὼς ἴσθιالمضارع التام مع فعل الكون في زمن المضارع 
فیعد اإلطناب هو ،)١١(

  )١٢(.Perfect Tensesأحد األشكال البدیلة ألزمنة الماضي

اإلطناب في اللغة الیونانیة القدیمة علي عكس اللغة االنجلیزیة واللغات  

ولكنه كان یستخدم بجانب الشكل Compulsory الرومانسیة الحدیثة لم یكن إلزامي

صود بهذا أن أسلوب اإلطناب لم یكن له شكل والمق )١٣(،Synthetic Formالتركیبي 

                                                           

(9)Browning R., (1995), Medieval and Modern Greek, p. 33 

(10)Mastronarde D., (1993), Introduction to Attic Greek, University Of California 
Press,  p.284 

(11)Mastronarde D., op.cit., p. 310 

(12)Boas E., Rijksbaron A., Huitink L., Bakker M., (2019), Cambridge Grammar of 
Classical Greek, Oxford,  p. 242 

(13)Markopoulos Th.,(2009), The Future in Greek: From Ancient to Medieval, 
Oxford, p.17. 

Klaas B.,(2016), Verbal Periphrasis in Ancient Greek: Have- and Be- 
Constructions, Oxford, p.11 
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ولكن من الممكن أن یستخرج من تراكیب نحویة  )١٤(محدد في اللغة الیونانیة القدیمة

المعتمد علي Verbal Periphrasisأخري ثابتة في اللغة فنجد اإلطناب الفعلي

 يأ Nominal Periphrasisالتوظیف الفعلي داخل الجملة؛ وهناك اإلطناب االسمي 

 Adjectival Periphrasisالوصفيالمعتمد علي التوظیف االسمي، وهناك اإلطناب 

الخ، وسنحاول توضیح كل نوع علي حدي حسب توظیفه .... المعتمد علي الصفة

  .عند كل من الشاعرین

وبالتالي یمكن القول أن اإلطناب یستخدم في اللغة للتعبیر عن بعض   

 .غرض داللي بعینه یقصده الشاعر أو الكاتب والتي یكون لها )١٥(التراكیب الخاصة،

ویعد اإلطناب أول خطوة من الخطوات لتحویل الفعل إلي شكل أسمي   

Partial Nominalization  ،فعلي سبیل المثال:  

Σωκράτης γράφει  تحولت إليΣωκράτης γράφων ἐστι  

في هذه  γράφωνاسم الفاعل ، "سقراط كاتب"أصبحت " سقراط یكتب"فبدًال أن نقول 

  )١٦(.الجملة قد یعامل علي أنه أسم أو صفة

  :اإلطناب إلي ثالثة أنواع هم -علي وجه العموم –)١٧(وقد صنف علماء اللغة

، هو شكل یحل محل الشكل الفردي Substitute Periphrasisاإلطناب البدیل  -١

Monolectic مثل. دون تغیر في المعني :μαινόμενοι εἰσιν = μαίνονται 

                                                           

(14)Anderson J.M., (2011), The Substance of Language Volume III: Phonology-
Syntax Analogies, Oxford University press, P.120 

(15)Klaas B., op.cit., p.2 

(16)Willi A., (2006), op.cit., p.121 

(17)Björck G., (1940), Ἦν διδάσκων. Die periphrastischen Konstruktionen im 
Griechischen. Uppsala: Almqvist & Wiksell (diss. Uppsala). 
Aerts W.J., (1965), Periphrastica: An investigation into the use of εἶναι and 
ἔχειν as auxiliaries or pseudo-auxiliaries in Greek from Homer up to the 
present day. Amsterdam: Hakkert (diss. Amsterdam). 
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هو الشكل الذي یحل محل الشكل  Suppletive Periphrasisطناب التكمیلي اإل -٢

، وهو شكل صرفي جدید للفعل ولیس هناك عالقة بین Non-Monolecticالمركب

  .الفعل الرئیسي وتكملته وبالتالي ینشأ لدینا أكثر من فعل مستقل یقوي ویؤكد المعني

یستخدم للتعبیر عن مغزى  وهو Expressive Periphrasisاإلطناب التعبیري  -٣

أي أن الكاتب من خالل هذا الشكل یحاول أن یعطي لنا مغزًى جدیدًا  )١٨(خاص،

  )١٩(.ومختلفًا عن المعني الفردي

وتتفق الباحثة مع هذا التقسیم لإلطناب والذي سیكون بشكل كبیر خطوة   

عنه بشكل داللیة للتعبیر عن مغزى داللي معین ال یرید الشاعر أو الكاتب أن یفصح 

  .مباشر

أن اإلطناب قد یوظف في البیت الشعري للحفاظ علي  Klaasویري كالس   

  )٢٠(.األوزان الشعریة،وبالتالي یمنع وجود خلل في الوزن الشعري

  ١٠٨٢ - ١٠٨١: البیتین: أندروماخي: یوربیدیس
ὦ μοῖρα, γήρως ἐσχάτοις πρὸς τέρμασιν /οἵαμετὸν δύστηνον 

ἀμφιβᾶσ’ ἔχεις 

 !القدر، كم سحقتني، أنا الرجل التعیس، وأنا علي حافة نهایة العمرأیها 

وذلك  ἀμφιβᾶσ’ ἔχειςأن الشاعر وظف اإلطناب  ١٠٨٢نالحظ في البیت  

–أطغي (بمعني  ἀμφιβαίνωمن الفعل ) أنت قد قهرت(ἀμφιβέβηκαςبدًال من الفعل 

خدام الفعل في المصرف في زمن الماضي التام مع المخاطب المفرد ألن است) أقھر

  .زمن الماضي التام كان سیحدث خلًال في البیت اإلیامبى الثالثي

                                                           

(18)Klaas B., op.cit., p.12 
Bons B.,(2011), Et  sapienter et eloquenter : studies on rhetorical and stylistic features of 

the Septuagint, Göttingen, p.130. 
Evans T.V., (2001), Verbal Syntax in the Greek Pentateuch: Natural Greek Usage 

and Hebrew Interference, Oxford, p.221 
(19)

Bons B., op.cit.,p.130. 
(20)

Klaas B., op.cit., p.13 
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أو  morphological Levelویمكننا دراسة اإلطناب علي المستوي الصرفي   

  .Semanticأو الداللي  syntacticالنحوي 

ویجب علینا أال نحدث خلطا بین اسم الفاعل المستخدم في الجملة كخبر أو   

، وبین اسم الفاعل الموظف في الجملة علي أنه شكًال من predicateمكمل للفعل 

  )٢١(.أشكال اإلطناب

  :علي سبیل المثال

١ - κεχωρισμέναι μὲν γάρ εἰσι
) یكونوا(لكن علي الرغم من ذلك هم ()٢٢(

  )منفصلین عن بعضهم البعض

٢-γεγραφὼς ἔσομαι
  ) سأكون قد كتبت( بمعني )٢٣(

أنهما احتویا علي اسم الفاعل مع فعل ) ٢(و  )١(نالحظ من خالل المثالین   

الكون؛ ولكن هل من الممكن أن نعتبر هذین المثالین إطنابًا؟ ستكون اإلجابة طبعًا 

مكمًال ضروریًا أو خبرًا  κεχωρισμέναιجاء اسم الفاعل ) ١(، ألن في الجملة )ال(

واضحًا في الجملة  وٕاذا تم حذفه من الجملة سیحدث خلالً  εἰσιمباشرًا بعد فعل الكون 

 γεγραφὼςفسنجد أن عبارة ) ٢(ولم یستقیم معني الجملة بدونه، أما في المثال 

ἔσομαι اسم الفاعل : تتكون من كلمتین منفصلتین األولي γεγραφὼς المصرفة في

 ἔσομαιفعل الكون : ، والثانیة)أكتب(بمعني  γράφωزمن المضارع التام من الفعل 

، وبالتالي هما عبارة عن )أكون(بمعني  ἐιμίبل من الفعل المصرفة في زمن المستق

كلمتین منفصلتین أعطتا لنا تركیب نحوي جدید وهو ما یعرف بزمن المستقبل التام 

هذا من ناحیة ومن ناحیة أخري سیخرج لنا معاٍن داللیة جدیدة، وبالتالي فإن اسم 

                                                           

(21)Kahn Ch., (2003), The verb "be" in Ancient Greek, Cambridge, p.126 

   ٦٨٠السطر :De partibus animaliumأرسطوطالیس، عن أجزاء الحیوانات)٢٢(

(23)Smyth H. w., (1920), Greek Grammar for Colleges, Harvard, P.198 & 600 
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نحوي خاص بذاته ویحمل لنا الفاعل في هذه الحالة لیس مكمًال وال خبرًا ولكنه تركیب 

  .معاٍن داللیة متنوعة جدیدة

مع اسم الفاعل في زمن  ἔχωاإلطناب المكون من فعل الملكیة لم یظهر   

في صیغة المبني للمجهول في الفترة الكالسیكیة،  perfect participialالمضارع التام 

تاب العصر ولم یستخدم بصورة مطلقة عند ك Koineولكنه ظهر في اللغة العامیة 

 Early Modernالبیزنطي، ولكنه ظهر بصورة أكبر في الیونانیة الحدیثة المبتكرة 

Greek.)٢٤(  

مشتقة من الفعل ) متعلماً  كان(بمعني  ἡν διδάσκων: فعلي سبیل المثال  

διδάσκω  المصرف في اسم الفاعل مع المتكلم المفرد المذكر ) أدرس -أتعلم(بمعني

في زمن  εἰμίمن الفعل  ἡνللمعلوم، مع فعل الكون في زمن المضارع المبني 

وهذا ما یطلق علیه اسم الفاعل أو  الماضي البسیط المبني للمعلوم مع الغائب المفرد،

حیث أن الكاتب أو الشاعر في  )٢٥(المفعول الوصفي وهو ما یكون أقرب لإلطناب،

 ἀρέσκωνقول هذه الحالة یرید أن یسلط الضوء علي حالة الفاعل، وكذلك عندما أ

ἐστί  إنه مسرور(والتي تعني.(  

  اإلطناب في اللغة الیونانیة الحدیثة

إحدى أشكال اإلطناب في  Reciprocal Periphrasisیعد اإلطناب التبادلي   

، وهذا النوع )كل من األخر(بمعني  ο ένας τον άλλα: مثلاللغة الیونانیة الحدیثة  

 وتكون في) األول(بمعني ο έναςاألولي وهي  من اإلطناب یتكون من عبارتین العبارة

وتكون في حالة المفعول به ) األخر(بمعني  τον άλλαحالة الفاعل والعبارة الثانیة 

 :مثل )٢٦(وذلك للتعبیر عن مشاعر مشتركة

                                                           

(24)Browning R., op.cit., p.33& 94. 

(25)Kahn Ch., op.cit., p.127 

(26)Holton D., Mackridge P., Warburton Ph.,(2005),Greek: Essential Grammar of 
the Modern Language, London, p.238 
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Οι δυο αυτοί φίλοι αγαπούν πολύ ο ένας τον άλλον 

  .یحب هؤالء األصدقاء بعضهم البعض كثیراً 

 )٢٧(،مع المضاف إلیه البسیط απόب في اللغة الیونانیة الحدیثة منیستخدم األطنا

مع أسم الفاعل في زمن المضارع  ἐσομαι: باإلضافة إلي وجود نماذج أخري مثل

Present Participle ،μέλλω  مع زمن المضارع أو المصدر في زمن الماضي

  )٢٨(.البسیط

 έχωلحدیثة بالفعلأرتبط في اللغة الیونانیة ا اإلطنابمن المالحظ أن   

ولم یستخدم مع أسم  Aorist في زمن الماضي البسیط Infinitiveللمصدرالمصاحب 

  )٢٩(.الفاعل في زمن الماضي البسیط

نالحظ أن زمن المستقبل في اللغة الیونانیة الحدیثة عبر عنه بواسطة   

 ,θέλω λύω, θέλω λύσειالتراكیب  فنجد فقط اإلطناب ولیس من خالل التصریف

θα λύω
أي أن اإلطناب في اللغة الیونانیة الحدیثة كان یوظف من خالل الفعل  )٣٠(

θέλω  أو من خالل األداةθα هذا باإلضافة إلي األشكال المختلفة الموظفة مع األداة،

να.)٣١(  

تالشت في اللغة الیونانیة الحدیثة،  optativeمن المعروف أن صیغة التمني   

وهو أحد مع زمن المستقبل  ανن خالل األداة ولكن من الممكن أن یعبر عنها م

  )٣٢(.أشكال اإلطناب

                                                           

(27)Vincent E., Dickson T. G., (2017) , A Handbook to Modern Greek, Oxford, p. 
312 

(28)Ibid, p.324 

(29)Pappas P., (2004), Variation and Morphosyntactic Change in Greek, British, 
p.62. 

(30)Vincent E., Dickson T. G., op.cit., p. 316 

(31)Josephson F., (2008), Interdependence of Diachronic and Synchronic Analyses, 
University of Gothenburg, p.133. 

(32)Vincent E., Dickson T. G., op.cit., p. 331 



  

  بین اللغتین الیونانیة القدیمة والحدیثة  "Περίφρασις"اإلطناب

١٤٦  
 

 Αριστοφάνηςأریستوفانیس
)٣٣(  

لم تكن كومیدیا أریستوفانیس مجرد نوع من األعمال األدبیة الضخمة فقط،   

م لتخلد لنا األسالیب اللغویة المتنوعة .ولكنها أعمال خالدة من القرن الخامس ق

  )٣٤(.اللهجات داخل هذه األعمال والمختلفة باإلضافة إلي تنوع

تشهد مسرحیات أریستوفانیس اهتمامه الشدید بشؤون وطنه السیاسیة كما  

واالقتصادیة واالجتماعیة، وحیاة عصره األدبیة، وٕالمامه الواسع بالتیارات الفكریة 

الواسعة، ومؤلفات معاصریه من الشعراء والكتاب والمؤرخین، والشك أن منتصف 

م هو من أزهر الفترات التي شهدت نقاء وصفاء المجتمع األثیني .قالقرن الخامس 

والحریة المطلقة التي سمحت لكتاب الكومیدیا القدیمة أن یعبروا عن آرائهم بكل حریة 

  )٣٥(.دون أي تردد

ومازالت كومیدیا أریستوفانیس مصدر إللهام الكثیر من الكتاب علي المستوي   

فمن المعروف  )٣٦(.الب، ووضع نظریات علمیةالعالمي، بل أنه مصدر تعلیمي للط

أن كومیدیا أریستوفانیس هي كومیدیا ساخرة هدفها السخط والسخریة من األوضاع 

 .السیاسیة والحیاتیة

                                                           

ولد في أثینا عام  رواد المسرح الیوناني القدیم أعظم هو من: Αριστοφάνηςأریستوفانیس )٣٣(

، وله العدید من األعمال الكومیدیة الساخرة الناقدة ألوضاع م .ق ٣٨٦م وتوفي عام.ق ٤٤٧

عمًال فقد، ویتمتع بأسلوب لغوي بسیط یجسد عصره ) ١١(وصلنا منها  ده الحیاتیة والسیاسیةبال

. بكل ما فیه من ممیزات وعیوب حتى هناك من یري أنه یقابل أو یشبه كتاب عصر النهضة

  :لمزید من المعلومات عن حیاة أریستوفانیس أنظر
Biles  Z., (2011), Aristophanes and the Poetics of Competition, Cambridge 

University Press. Russo F., (2002), Aristophanes: An Author for the Stage, 
London. 

(34)James C., (2015), Language and Society in Greek and Roman worlds, 
Cambridge,p. 174 

(35)Hadas M., (2006), Complete Plays of Aristophanes, New York. p.12  

(36)Demetriou  K.N., (2016), Brill’s Companions to Classical Reception, Volume 
8, Leiden | Boston. p.3 



 

  فاطمة جابر

١٤٧ 
 
 

ومن خالل الدراسة المصدریة لكومیدیا أریستوفانیس نالحظ أن الشاعر   

 .  أریستوفانیس وظف اإلطناب في أعماله الكومیدیة المختلفة

  Θρασύβουλος Σταύρουفولوس إستافروس ثراسی

هو أحد الُكتاب الیونانیین الذي ترجم العدید من األعمال األدبیة للغة الیونانیة   

كما له العدید من  )٣٨(ومن المعروف عنه أنه مترجم أعمال أریستوفانیس، )٣٧(الحدیثة،

، )یوربیدیس(بمعني  Ευριπιδάκι: الترجمات األخرى للیونانیة الحدیثة مثل

Φίλτατος μου  محبوبا(بمعني( ،γλυκός μου  بمعني)وهو من موالید عام )فاتنتي ،

٣٩(.١٨٨٦(  

  التراكیب المختلفة للتعبیر عن اإلطناب

  Perfect Participleأسم الفاعل في زمن المضارع التام - ١

اإلطناب یمثل نقطة تحول صریحة من األسالیب الفعلیة الصریحة إلي   

وأكبر دلیل علي ذلك هو استخدام زمن المضارع  Nominalizationاألسالیب االسمیة 

التام في اسم الفاعل كموازي للصفة، وبالتالي فاإلطناب یمثل نوعًا من التغیر اللغوي 

كأكثر األزمنة الممیزة الموظفة  perfectومن المالحظ استخدام زمن المضارع التام  - 

طنابي یمدنا بنوع من الدمج النحوي وبالتالي فالتعبیر اإل -)٤٠(للتعبیر عن اإلطناب

Syntactic Integration،)أي یمكننا القول أن  )٤٢(.فیعالج علي أنه فعل أو صفة )٤١

الخطوة األولي الستخدام اإلطناب كان الدمج النحوي بین الخصائص االسمیة والفعلیة 

                                                           

(37)McDonald M., WaltonM., (2007),The Cambridge to Greek and Roman Theater, 

Cambridge University press, p.120. 

(38)θραςύβουλος Σ., (1976), Οι Κωμωδίες του Αριστοφάνη, Αθήνα. 

(39)Brentari D., Larson L.N., MacLeod L. A., (1992), The Joy of Grammar: A 
festschrift in honor of James D. McCawleyp. p.170 

(40)Anderson  J M., (2011), op.cit., Oxford,  p.312 

(41)Willi A, Op.cit., p.152 

(42)Kahn Ch., Op.cit., p.132 
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١٤٨  
 

ان برلم"لیخرج لنا في صورة اسم الفاعل؛ كما ظهر عند أریستوفانیس في كومیدیا 

  ٧٤٧: البیت" النساء

  )٤٤(٧٤٧- ٧٤٦: )٤٣("برلمان النساء " كومیدیا 

Αν. ἐγὼ καταθήσω τἀμά; κακοδαίμων ἄρα 
ἀνὴρ ἔσομαι καὶ νοῦν ὀλίγον κεκτημένος. 

؟ممتلكاتيعن  سأتخلىهل   

  .طبع الرجل البسیط اً ومكتسبأحمقًا وسأكون حقًا رجًال 

الجدید حتى یسود المساواة  شرحت براكساجورا للرجال كیف ستطبق النظام  

بین الشعب، فال یكون هناك من هو غني وآخر فقیر، وبالفعل هناك من استجاب من 

الرجال أو الجیران وبدأوا في التنفیذ، ولكن هناك أحد الجیران الذي كان متردد في 

  . تنفیذ مثل هذه األحكام ویري أن تنفیذها بمثابة حماقة منه

في زمن  κεκτημένοςفي هذا البیت اسم الفاعل وظف الشاعر أریستوفانیس   

، وتري الباحثة أن توظیف اسم )كتسبأ(بمعني ) κτέομαι(من الفعل المضارع التام 

في زمن المضارع  κεκτήσομαιفاعل أفضل من توظیفه بصورة مباشرة في الفعل 

، ألننا ألنه سیبرز لنا الصفات والحالة النفسیة لهذا الرجل والتي سیبقي علیهاالتام 

، لیس فقط بل أن أسم الفاعل في هذا البیت یدل لیس في حاجة إلي معرفة الحدث

علي أن  اكتساب هذه الصفات لیس بإرادة الشخص ولكن بصورة غیر مباشرة ورغم 

                                                           

للشاعر الكومیدي أریستوفانیس، عرضت في بالد : "Ecclesiazusae" برلمان النساء: "كومیدیا)٤٣(

وتدور أحداث ، م، ونال بها الشاعر جائزة المسرح في األعیاد الدیونیسیة.ق) ٣٩١(الیونان عام 

الالتي " بلیبیروس"زوجة " براكساجورا"المسرحیة حول مجموعة النساء والتي ترأسهم السیدة 

تمعن في البرلمان لیًال لالتفاق أن یتولین حكم البرلمان بدًال من الرجال، وذلك لما تشعر به اج

. المرأة األثینیة من معاناة وخاصة بعد هزیمة أثینا علي ید إسبرطة في الحرب البلوبونیسیة

 : أنظر
Usseher R.G.,(1973), Aristophanes: Ecclesiazusae, Edited With Introduction 

and Commentary, Oxford. 
 ،٧٥٥: البیت: كومیدیا الطیور: أنظر أیضا نفس االستخدام في زمن المضارع مع اسم الفاعل )٤٤(

  .٣٧١: البیت: كومیدیا الثروة ،١٣٩٦ :البیت :كومیدیا الضفادع



 

  فاطمة جابر

١٤٩ 
 
 

أن أسم  Mastronardeإرادته، ولعل ما یعضد رأي الباحثة ما قاله ماستروناردي 

 Indirectیة القدیمة في الحدیث غیر المباشر الفاعل أصبح یستخدم في اللغة الیونان

Speech،)بل وتري الباحثة أن رأي كالس  )٤٥Klass  صائب في أن الشاعر

وهذا ما یمكن أن . أریستوفانیس أراد أن یبرز النتیجة الحتمیة للتخلي عن ممتلكاته

نستدل علیه من االستخدام األولي لزمن المضارع التام، حیث أنه كان یوظف في 

  )٤٦(.ملة للتعبیر عن تحدید المواقفالج

καταθήσωنالحظ استخدام الفعلكما  
، أتخلي(بمعني καταθέωمن الفعل )٤٧(

في زمن المستقبل مع المتكلم المفرد في الصیغة اإلخباریة، حیث أنه ) أقلع، أیأس

یعبر عن حالة االستیاء من إتباع هذا النهج أو الطریق المقترح من أحد الشخصیات 

  )٤٨(.صاعداً من اآلن و 

  إستافروس ثراسیفولوس عند

μου; έχει εγώ να παραδώσω, λέει, το Κι 
κουταμάρα μου και τρέλα. τανε᾽Θα   

  ، عما هو ملكي؟)لي(هل سأتخلى ، كما یقال 

  .حماقتي وجنوني) تكون(إنها 

نالحظ أن الكاتب عندما قام بترجمة البیت للغة الیونانیة الحدیثة استخدم   

في زمن الماضي  ήτανمع فعل الكون  Θα المكون من األداة τανε᾽Θαاألسلوب 

عن النتیجة الحتمیة التي ستلحقه إذا اتبع  المستمر مع الهیئة المستمرة وذلك للتعبیر

یعبر عن مدي سخطه من هذه الصفات هذه التعالیم وتخلي عن ممتلكاته، كما أنه 

                                                           

(45)Mastronarde D. J., op.cit., p.159 

(46)Klaas B., (2012), Perfect Periphrases in Post-classical and Early Byzantine 
Greek An ecological-evolutionary account, Fifth International Conference of 
the German Cognitive Linguistics  Association, p.2. 

  ٣٦٩: أنظر أیضاً نفس االستخدام في مسرحیة الطیور البیت)٤٧(
(48)Ussher R.G.,(1973), Aristophanes Ecclesiazusae, Oxford, p.72 



  

  بین اللغتین الیونانیة القدیمة والحدیثة  "Περίφρασις"اإلطناب

١٥٠  
 

أكبر دلیل علي فهم وٕادراك  والتي ستالزمه طوال حیاته، وهذا) الحماقة والجنون(

الكاتب إلي أن الشاعر أریستوفانیس وظف اسم الفاعل في زمن المضارع التام كخطوة 

أولیة للتعبیر عن اإلطناب والذي بدوره یعبر عن النتیجة الحتمیة للتخلي عن هذه 

  . الممتلكات

ة أو تستخدم في اللغة الیونانیة الحدیثة مع أفعال ماضی θαولما كانت األداة   

فإن الباحثة تري أنها من الممكن أن تستخدم  )٤٩(غیر ماضیة للتعبیر عن االستدالل،

كأحد أشكال اإلطناب ألن لو أراد الكاتب االستدالل المباشر لكان من الممكن 

  .استخدام أحد األدوات الیونانیة المعروفة للتعبیر عن االستدالل بصورة مباشرة

مضارع التام وظف للداللة علي نتیجة حتمیة وبالتالي أسم الفاعل في زمن ال  

 .ولكن رغم أنف وٕارادة الشخص أو المتحدث نفسه

بأن زمن المستقبل في اللغة الیونانیة الحدیثة هو تركیبة  McKayكاىویري م

التي كانت مستخدمة في الفترة الوسطى من اللغة  )٥٠(متطورة من الصیغة االحتمالیة،

 qe/leiمصدر باستخدام الصیغة االحتمالیة مع الفعل الیونانیة حیث كان یعبر عن ال

  :، ثم بدء یحدث هذا التطورi(/naاألداة + 

θέλει (i(/)na>        θε να    >   θανα     >        θαν       >  θα
)51(
 

 Perfect Participleفعل الكون مع اسم الفاعل في زمن المضارع التام  - ٢

                                                           

(49)Hesse R., (2003), Syntax of the modern Greek verbal system: The Use of the 
Forms, Particularly in Combination with θα and να, Secondrevisededition, 
University of Copenhagen ,p.58. 

(50)McKay K.L., (1994), A New Syntax of the Verb in New Testament Greek. Vol. 
5.  New York, p. 51 

(51)Hesse R., (2003),Syntax of the Modern Greek Verbal System, 2nd Revised Ed, 
Denmark,.P.68 

  : انظر أیضاً 
Gelbart  M,(1870), The Modern Greek Language and Its Relation to Ancient 

Greek., Oxford. P. 87 



 

  فاطمة جابر

١٥١ 
 
 

لفاعل المصرف في زمن المضارع التام هو یعد تركیب فعل الكون مع اسم ا  

وقد استمر هذا  )٥٢(من أكثر التراكیب المعبرة عن اإلطناب في اللغة الیونانیة القدیمة

التأثیر حتى أن اللغة الیونانیة الحدیثة استخدمت هذا التركیب للتعبیر عن المبني 

، زمن present perfectزمن المضارع التام : في األزمنة الثالثة Passiveللمجهول

  )٥٣(.Future perfectوزمن المستقبل التام  Past perfectالماضي التام 

  ٧٩٦ - ٧٩٤: األبیات: )٥٤(كومیدیا السحب

Χο. ἡμεῖς μέν, ὦ πρεσβῦτα, συμβουλεύομεν, 
εἴ σοι τις υἱός ἐστιν ἐκτεθραμμένος, 

πέμπειν ἐκεῖνον ἀντὶ σαυτοῦ μανθάνειν. 

،)لصدیق القدیما( نحن ننصحك، أیها العجوز  

)وشب في هذا البیت(إذا ابنك كان قد ترعرع   

.إلي هناك لیتعلم بدًال منك هترسلفل  

) الرجل المسن(وبین الشیخ ) السحب(یدور في هذا البیت حوار بین الجوقة   

ستربیسیادیس، حیث أن هذا الشیخ الكبیر حاول فهم تعالیم سقراط لیتمكن من مراوغة 

دیون بفصاحة وحكمة؛ ولكنه لم یتمكن من فهم هذه التعلیم الدائنین وعدم سداد ال

                                                           

(52)Betts G., Henry A., (2018), Complete Ancient Greek: A Comprehensive Guide 
to Reading and Understanding Ancient Greek, with Original Texts (Complete 
Language Courses), Oxford. p. 107 

(53)Kahn Ch., Op.cit., p.135. 
Papaloizos, Th., (2011), 333 Modern Greek Verbs: Fully Conjugated and 
Translated in English, with Examples of Regular and Idiomatic Uses, English 
and Greek Lists of Verbs, Korea, p. 6. 

حیث یحاول . حول صراع األجیال بین القدیم والجدید "Nubes"تدور مسرحیة السحب  )٥٤(

أن االبن  حتىأریستوفانیس أن یبرز الدور الذي تلعبه التعالیم السفسطائیة في قلب الحقائق، 

إلي مدرسة سقراط فإنه استطاع أن یتلقي الفالح الذي تملص من أصوله القدیمة وأرسله األب 

ال یسدد دیونه، بل ونجحت هذه التعالیم في أن تجعل  حتىالتعالیم للدفاع عن أبیه أمام القضاء 

، مما یدفع األب بالتعدي علي یئاً یتعدي علي األب بالضرب ثم یبرهن أنه لم یفعل ش االبن

  : أنظر. دةمدرسة سقراط لهدمها والقضاء علي تلك التعالیم الجدی
Johnston, J., (2008), Aristophanes: Clouds, U.S.A.  
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١٥٢  
 

فأصابه الیأس وأخذ رأي الجوقة بماذا تستشیر علیه أن یفعل، فتنصحه الجوقة إذا كان 

  .لدیه ابنًا صالح ترعرع وكبر علي یدیه فعلیه أن یذهب هو لتلقي هذه التعالیم

ن اسم الفاعل وهنا نجد أن الشاعر أریستوفانیس وظف اإلطناب المكون م  

ἐκτεθραμμένος الفعل  منἐκτρέφω مع فعل الكون )یكبر(بمعنيἐστιν  بدًال من

إن  –تري الباحثة و مباشرة،  في زمن المضارع التام بصورة ἐκτρέφωاستخدام الفعل

الذي ترعرع  - أن الشاعر أریستوفانیس یسخر من هذا االبن - صحت وجهة نظرها

أمه االرستقراطیة وصرف أموال أبیه في تعلم  وعاش في رفاهیة وأنصاع وراء كالم

بدال من أبیه، فاإلطناب هنا یجسد لنا صورة مذبذبة غیر واضحة عن قدرة  -الفروسیة

هذا من ناحیة ) هاابسبب هذا النوع من التربیة الذي تالق(هذا الولد لتنفیذ هذه المهمة 

 .ومن ناحیة أخري احتمال قبول أو رفض الولد لطلب األب

اسم الفاعل في زمن المضارع التام مع  أن استخدامAndreasأندریاس  ویري  

  )٥٥(.فعل الكون هي بدایة للتعبیر عن الملكیة

ولكن السؤال هنا هل أریستوفانیس كان في حاجة للتعبیر عن الملكیة من   

في زمن المضارع  ἐκτεθραμμένοςخالل أسلوب اإلطناب المكون من اسم الفاعل 

  ؟ἐστινعل الكونمع فperfectالتام 

أن هذا الرأي غیر مقنع ألن ملكیة  -إن صحت وجهة نظرها –تري الباحثة   

وضمیر المخاطب في حالة υἱόςالرجل لالبن فعًال تم التعبیر عنها من خالل االسم 

القابل، ومن المعروف نحویًا أن هذه التركیبة تدل علي الملكیة، أذن فاستخدام 

فة داللیة أخري غیر الملكیة، وهي التأكید وحتمیة اإلطناب في هذه الجملة له وظی

ذهاب االبن بدًال من األب كما ذكرت الباحثة من قبل، والسخریة من هذا النوع من 

  . األبناء الذین تربوا علي الرفاهیة وعدم تحمل المسئولیة لیكونوا سندًا آلبائهم

  إستافروس ثراسیفولوس عند

                                                           

(55)Willi A., op.cit., p.152. 



 

  فاطمة جابر

١٥٣ 
 
 

χειςέ ΑνΝά η συμβουλή μας, γεροντάκο:  
στείλεις τον νακάμποσο μεγάλο,  γιο 

για σένα. μαθητής αντίς γίνει να  

  نصیحتنا، أیها الرجل العجوز، إذا 

  لدیك أي ولد كبیر، فلترسله

  . لیصبح طالبًا بدًال منك

من  قد وظف أسالیب اإلطناب إستافروسنالحظ في هذه األبیات أن الشاعر  

مع الفعل ναوالمكونة من األداة γίνει να و ςστείλει ναخالل الصیغة االحتمالیة 

من  γίνει، والفعل الماضي)أرسل(بمعني στέλνωمن الفعلστείλειςالماضي

ما أراده الشاعر مع رأي الباحثة و ، ولعل هذا  یتفق )أصبح(بمعني γίγνομαιالفعل

ة، كما لتقبل هذا الولد هذه المهمة وتلقي التعالیم المختلفأریستوفانیس أن هناك احتمال 

أن الشاعر فًضل توظیف أسلوب اإلطناب المتمثل في الصیغة االحتمالیة في حین 

في صیغة األمر للداللة علي  στείλειςأنه من الممكن أن یوظف الشاعر الفعل 

النصح وتحوي فكرة اإللزام؛ ولكن السؤال هنا لماذا فًضل الشاعر أسلوب اإلطناب 

  :أسباب أهمها علي صیغة األمر؟  ویرجع ذلك إلي عدة

في اللغة الیونانیة الحدیثة من الممكن ) أسلوب اإلطناب(أن الصیغة االحتمالیة  -١

  )٥٦(.أن تحل داللیًا محل الصیغ األخرى

non-عدم االستمراریةكما أن الصیغة االحتمالیة التامة تعبر عن  -٢

progressive.)٥٧(  

موفق من الدرجة  اختیارب هو الشاعر لهذا األسلو  اختیاروبالتالي یمكننا القول بأن 

  .األولي

                                                           

(56)David M.J., (1824), A Grammatical Parallel of the Ancient and Modern Greek 
Languages, London, p. 148. 

(57)Mpampiniw/th G.,(1996), Ellhnikh/ Glw/ssa, Aqh/na, p.126. 



  

  بین اللغتین الیونانیة القدیمة والحدیثة  "Περίφρασις"اإلطناب

١٥٤  
 

كما نالحظ في ظل التطور اللغوي الحادث من اللغة الیونانیة القدیمة وصوًال   

للغة الیونانیة الحدیثة احتفاظ اللغة الیونانیة الحدیثة ببعض الكلمات من اللغة الیونانیة 

  : القدیمة كما ظهرت في األبیات السابقة فنجد

  الفعلσυμβουλεύομεν" "في زمن المضارع من  في اللغة الیونانیة القدیمة

وكذلك نجد في اللغة الیونانیة الحدیثة ، )أنصح(بمعني " συμβουλεύω"الفعل

 ".συμβουλεύω" والمشتق من الفعل ) النصیحة(بمعني συμβουλήاالسم 

  كذلك حرف الجرὶντἀ  ظل ) من بدالً –ضد(في اللغة الیونانیة القدیمة بمعني

ي اللغة الیونانیة الحدیثة بنفس المعني ولكنه في اللغة الیونانیة مستخدمًا ف

وقد یضاف إلیها في بعض األحیان حرف  γιαالحدیثة غالبًا ما یتبع باألداة 

  ".σ"الـ 

  ٧٦١: )٥٨(كومیدیا الضفادع

ΞΑ.              ᾿Εκ τοῦ; 

ΟΙ.                       Νόμος τις ἐνθάδ' ἐστὶ κείμενος
(59)

 
ἀπὸ τῶν τεχνῶν, ὅσαι μεγάλαι καὶ δεξιαί, 

  ماذا هناك؟: كسانثیاس

                                                           

هي أحدي مسرحیات الشاعر الكومیدي أریستوفانیس وتعود إلي  :"Ranae"كومیدیا الضفادع  )٥٨(

محیرة ومتناقضة، فكان  أثینا، ذلك  العام الذي كانت فیه الظروف السیاسیة في )م.ق ٤٠٥(عام 

 ، وكان هناك من حرموا منبالدیمقراطیةهناك الصراع بین مجموعة األقلیة والمجموعة المنادیة 

حریتهم فكان أریستوفانیس یحاول الدفاع عنهم في كومیدیا الضفادع، وهناك صراع آخر بین من 

یریدون الحرب ومن یریدون التوقف، أما النوع الثالث من الصراع فقد كان بین األغنیاء والفقراء 

سوس الذي یحاول أن یرجع یدیون اآللةوفي ظل هذه الظروف یظهر . بسبب ظروف الحرب

. بعد أن فقد الشعر قیمته بسبب تلك الصراعات المختلفة األخروربیدیس من العالم الشاعر ی

السحب، "من أعمال النقد األدبي المسرحي باإلضافة إلي مسرحیتي  " الضفادع" وتعتبر كومیدیا 

. Lenaiaوالتي نال بها الجائزة األولي في االحتفال الدرامي اللینایا ". ونساء في الثسموفوریا

، المجلس الوطني للثقافة والفنون الضفادع: أریستوفانیس، )٢٠١٢(بد المعطي شعراوي، ع:أنظر

  .واآلداب، الكویت
http://www.ancient-literature.com/greece_aristophanes_frogs.html 

: البیت: ، كومیدیا الطیور٨٥٤:البیت: كومیدیا الفرسان: أنظر أیضًا نفس االستخدام )٥٩(

  ٨٦٧: البیت: ثروةال،كومیدیا ١٤٧٣



 

  فاطمة جابر

١٥٥ 
 
 

  هنا  موجودإنه قانون : أیاكوس

  عن الفنون، بما فیها من عظمة ونبل، 

مستفسرین عن صوت الصراخ  )٦١(وبین كسانثیاس )٦٠(یدور حوار بین أیاكوس

ن المكان، حیث یعلم كسانثیاس من أیاكوس أنه صراع بین كل م یمألوالعویل الذي 

أیسخیلوس ویوربیدیس علي من یتربع علي عرش التراجیدیا، وأن هناك قانون یحكم 

  .هذا المكان بخصوص الفنون المختلفة

بأن انتشار الصفات واإلطناب عند أریستوفانیس هو نوع من  Willi"ویلي"یري  

وتتفق الباحثة مع رأي ویلي من حیث توظیف اإلطناب في هذا  )٦٢(،أنواع السخریة

حیث أن الشاعر أریستوفانیس یسخر من الشاعر یوربیدیس في هذه الكومیدیا البیت؛ 

وبالتالي فإنه یسخر من وجود مثل هذا القانون في عالم الموتى، ولهذا استخدم 

المصرف في زمن  ἐστὶالمكون من أسم الكون  ἐστὶ κείμενοςالشاعر اإلطناب 

بمعني " κείμαι"الفعل  من κείμενοςالمضارع مع الغائب المفرد، واسم الفاعل 

 ألنه یرید أنمصرف مع زمن المضارع اإلخباري مع حالة الفاعل المفرد، ) یوجد(

یسلط الضوء علي الحدث نفسه وهو الوجود من عدمه ویبرز أن هذه المكانة أصبحت 

 . غیر موجودة بین بني البشر ولكنها موجودة فقط بین الموتى

  إستافروس ثراسیفولوس عند

 ιτία;Κι η α ΞΑΝ. 
,χάμω εδώ ένας νόμος ᾽Είν ΥΠΗ. 

όσες ᾽τέχνη, απ κάθε σε ο ανώτερος 
λένε και σπουδαίες, τις ευγενικές  

                                                           
والذي كان غاضبًا من هیراكلیس الذي سرق سیربیروس  الموتىهو أحد قضاة  :أیاكوس )٦٠(

Cerberus .أنظر:  
http://www.ancient-literature.com/greece_aristophanes_frogs.html 

  :أنظر .سوسیهو أحد عبید دیون: ΞΑΝΘΙΑΣكسانثیاس   )٦١(

http://www.ancient-literature.com/greece_aristophanes_frogs.html 
(62)Willi A., (2007), The Language of Greek Comedy, Oxford, p.122. 



  

  بین اللغتین الیونانیة القدیمة والحدیثة  "Περίφρασις"اإلطناب

١٥٦  
 

  هذا؟) مصدر(ما سبب : كسانثیاس

  إنه قانون واحد موجود هنا باألسفل،: أیاكوس

  أنت األفضل لكل الفنون، المعروفة) أن تكون(

  بالرقة والعظمة،

الشاعر في التعبیر عن السخریة مما یحدث ومن هذه  نالحظ هنا مدي براعة  

القوانین التي أصبحت فقط موجودة بین عالم الموتى ولیس لها وجود بین بني البشر، 

بمعني εδώالظرف مع ) علي األرض -أسفل( χάμωفنجده وظف األطناب الظرفي 

اعر أراد ،حیث أن المعني كان من الممكن أن یستقیم بدون هذا الظرف ولكن الش)هنا(

. توظیف اإلطناب الظرفي للتأكید علي وضعیة هذا القانون وٕانه هنا باألسفل فقط

وبالتالي یمكن القول بأن الشاعر استبدل اإلطناب الفعلي بما یمكن أن نطلق علیة 

  .اإلطناب الظرفي

  أفعال الحركة اإلطناب معأسلوب  - ٣

حظ استخدام اسم من خالل الدراسة المصدریة لكومیدیا أریستوفانیس، نال  

الفاعل مع أفعال الحركة كشكل من أشكال اإلطناب، وهذه األفعال توظف مع اسم 

الفاعل في زمن المضارع أو زمن المستقبل، وهناك بعض العلماء اللذین أضافوا أن 

أفعال الحركة قد تأتي مع اسم الفاعل في زمن المضارع التام أو الماضي البسیط وهذا 

ویوظف اإلطناب في الجملة  )٦٣(.راكیب في اللغات الرومانسیةیتشابه مع بعض الت

  )٦٤(.Aspectللتعبیر عن الهیئة 

  )٦٦( ١٠٦: )٦٥(كومیدیا لیسیستراتي
                                                           

(63)Klaas B.,(2016), op.cit., p.61. 

(64)Comire P., (2001), Aspect An  Introduction  To The  Study  Of  Verbal  Aspect 
And  Related  Problems, California, P.9. 

وتدور أحداث هذه ) م.ق ٤١١(عرضت هذه الكومیدیا عام : Lysistrataكومیدیا لیسیستراتي )٦٥(

الكومیدیا حول فكرة سیاسیة جدید ومن طراز جدید حیث نجد السیدات األثینیات قررن معاقبة 

أزواجهن المنخرطین في الحروب تاركین منازلهم، ویتمثل هذا العقاب في هجر األزواج في 



 

  فاطمة جابر

١٥٧ 
 
 

ΛΑ.                ῾Ο δ' ἐμός γα, καἴ κ' ἐκ τᾶς ταγᾶς ἔλσῃ ποκά, 
πορπακισάμενος φροῦδος ἀμπτάμενος ἔβα. 

  ذا كان عاد من المعركة بعض الوقت،أما بالنسبة لیفي أي حال من األحوال، إ

  ). یذهب طائرًا للحرب( فلیحمل درعه طائرًا 

وهم السیدة اإلسبرطیة  –یدور في هذا البیت حوار بین مجموعة من السیدات   

 - المبیتو والزوجة الشابة األثینیة الصغیرة میریني والسیدة لیسیستراتي وجارتها كالوني

معركة وجاء للوطن من أجل فراش الزوجیة، فكانت عن الزوج سینیسیاس والذي ترك ال

كل منهن تبدین رأیها في هذا الموضوع، وكانت تري السیدة المبیتو إذا كانت عودة 

.الزوج عودة مؤقتة من آجل فراش الزوجیة فقط فلیذهب طائرًا مرة أخري للحرب

البیت أن الشاعر أریستوفانیس وظف أسلوب اإلطناب نالحظ في هذا   

ἀμπτάμενος ἔβα  المكون من أسم الفاعلἀμπτάμενος  -  المشتق  من الفعل

)ἀναπέτομαι ( بمعني)المصرف في زمن الماضي البسط في البناء الوسیط  )أطیر

) یذهب(بمعني ) βαίνω(المشتق من الفعل  ἔβαوالفعل  - مع الفاعل المذكر المفرد

فرد، وذلك للتعبیر عن في زمن الماضي البسیط في الصیغة اإلخباریة مع الغائب الم

مدي سخریة السیدة اإلسبرطیة المبیتو من الزوج میَریني الذي عاد من الحرب من 

آجل الفراش وسیعود مرة ثانیة لالنضمام إلي صفوف المحاربین، ولكنها ترفض ذلك 

طالبة أن یحمل درعه طائرا للحرب للداللة علي مدي االستغناء عنه واتخاذ قرار ال 

  .رجعه فیه

  إستافروس ثراسیفولوس عند

                                                                                                                                                    

حتى العدول عن فكرة الحرب وبالفعل تنتهي الكومیدیا بانتصار السیدات وٕاجبار الرجال الفراش 

  : أنظر. علي عقد اتفاقیة صلح بین أثینا واسبرطة

Carey G.K., (1999), Aristophanes' Lysistrata: The Birds, The Clouds, The 
Frogs, U.S.A., p.17. 

(66)Klass B., (2012), State Of The Art :Verbal Periphrasis in Ancient Greek, p. 21. 



  

  بین اللغتین الیونانیة القدیمة والحدیثة  "Περίφρασις"اإلطناب

١٥٨  
 

σκάσει να το μου, σαν τύχει Κι ο δικός ΛΑΜ. 
,σφίξω να τον του, όσο λόχο το ᾽απ  

την ασπίδα του και κόβει… αρπάζει 

  إلیها) فلیهرع(فلیهرب ) من المعركة(وحقي، إذا كان قد أسرع 

  علیه، ) أزید الضغط(من أجل قائده، طالما أني أضغط 

  ......فلیحمل درعه ویقطع

السیدات قررن هجر أزواجهن والضغط كما سبق الحدیث من ذي  قبل أن   

علیهم لترك الحرب والعودة للوطن وممارسة الحیاة بشكل طبیعي دون الخوف من 

اآلثار السلبیة للحرب وهدم الوطن، وهنا نالحظ اختالف الشكل النحوي لإلطناب في 

القدیمة؛ ففي الوقت الذي عبر فیه  اللغة الیونانیة الحدیثة عن اللغة الیونانیة

أریستوفانیس عن سخریة النساء من أفعال الرجال ووجوب اتخاذ القرار الحازم 

عن هذا  ٕاستافروسباستخدام اسم الفاعل مع فعل من أفعال الحركة، عبر الشاعر 

بمعني  σκάσει να το المدلول في اللغة الیونانیة الحدیثة بتوظیف الصیغة االحتمالیة

  .)علیه أضغط(بمعني σφίξω να τον، )فلیهرع - إلیها هربفلی(

وهذا یظهر لنا التغیر اللغوي الحادث من اللغة الیونانیة القدیمة إلي اللغة   

الیونانیة الحدیثة؛ فكل منهما عبرا عن الحالة الفكریة السائدة مع السیدات وعالقتهن 

للغة الیونانیة القدیمة قابله بأزواجهن من خالل اإلطناب الفعلي، ولكن زمن الفعل في ا

عن هیئة  Aoristیعبر الماضي البسیط الهیئة الماضیة مع الصیغة االحتمالیة، حیث 

فاللغة الیونانیة القدیمة یغلب علیها الزمن عن هیئة )٦٧(لحدث یحدث لمرة واحدة،

ما أما هیئة الفعل في اللغة الیونانیة الحدیثة فهي صاحبة الدرجة األولى، أ )٦٨(.الفعل

                                                           

(67)Duhoux Y., (2000), Le Verbe Grec Ancien Eléments de Morphologie et de 
Syntaxe Historiques Peeters, pp.260-261. 

(68)Thomson G., (1960), The Greek Language, Cambridge, P.21. 

  :ة الیونانیة القدیمة انظرلمزید من المعلومات عن الھیئة في اللغ
Lanter B.,( 2009),  Tense and Aspect in Greek, Greek 101. 



 

  فاطمة جابر

١٥٩ 
 
 

بینما تعد الهیئة التامة غیر الماضیة  )٦٩(.الوقت أو الزمن فیعتبر في المرتبة الثانیة

perfective non past  من أكثر الهیئات التي لها دور كبیر في اللغة الیونانیة

الحدیثة؛ إذ إنها ال تظهر بمفردها، أي أن هذه الهیئة دائمًا ما تسبق بإحدى األدوات 

وتدل الهیئة التامة على  )٧٠(.قبل زمن المستقبل qaاالحتمالیة، قبل الصیغة  na: مثل

أو قد توظف  )٧٢(.أو ستتم في المستقبل القریب ٧١أن هیئة الفعل قد تمت فیما مضي،

، وقد یستخدم natural wayفي الجملة عندما یكون یسیر الحدث بأمر طبیعي 

بمعنى  perfectiveبدًال من المصطلح ) البسیط(بمعني  simpleالمصطلح 

  )٧٣().التام(

  فعل الملكیة مع اسم الفاعل في زمن الماضي البسیط  - ٤

كما سبق القول بأنه من الممكن التعبیر عن أسلوب اإلطناب من خالل أسم   

بمعني  σχήμα Ἀττικόνوكان یطلق علي هذا الشكل اسم  ἔχωالفاعل مع فعل الملكیة

ة یتمتع بنفس الخصائص التي ، وأسلوب اإلطناب في هذه الحال)األسلوب األتیكي(

حیث أنه یعبر عن حالة الحدث في زمن   Perfectیتمتع بها زمن المضارع التام

ولكنها  Aoristالماضي من خالل اسم الفاعل المصرف في زمن الماضي البسیط 

مازالت مستمرة ولها تأثیر في زمن المضارع من خالل فعل الكون المصرف في زمن 

                                                           

(69)Mackridge p.,(1985), The Modern Greek Language, Oxford,p.102. 

(70)Giannakidou A.,(2009), The Dependency of The Subjunctive Revisited: 
Temporal Semantics and Polarity. Lingua 119,.P.1898. 

(71)Binkert P. J., (2004),A Glossary Of  Terminology Used In The Study Of 

Language And Linguistics, Oakland University, s.v. "Perfective aspect". 

(72)Chondrogianni M.,(2013),Generative Grammar: A Personal Perspective, 
Princeton University,p.327. 

(73)Holton D., (2004), Greek: An Essential Grammar of the Modern Language, 
London, 2004. Greek, P.110. 
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١٦٠  
 

فمن خالل مسرحیات أریستوفانیس نستطیع رصد التطور وبالتالي  )٧٤(.المضارع

  . اللغوي في هذه الفترة الزمنیة وتحدید أسالیب اإلطناب المختلفة

  )٧٦( ٨٥٢: )٧٥(كومیدیا الطیور

ΧΟ.  ῾Ομορροθῶ, συνθέλω,                                                           
συμπαραινέσας ἔχω 

προσόδια μεγάλα σεμνὰ προσιέναι θεοῖ- 
σιν, ἅμα δὲ προσέτι χάριτος ἕνε- 

κα προβάτιόν τι θύειν. 

، أن نصطف سویًا، نفس األمنیة أنا أتمني  

أن )موافقاً (ًا متفق  

لآللهة موكب عظیم مقدس، یمنق  

 باإلضافة إلي ذلك نضحي 

.)لآللهة( ببعض الحمالن من آجل الشكر  

بیدیس ولهما جناحان مثل الطیور، تحدثا بعد ظهور األثینیین بیستایروس ویوال  

عن المدینة الجدیدة وبدأ في اختیار اسم لها وبعد أن استقرا قررا أن یكون هناك آله 

حارس لها وأن یصلوا من أجله، وبالفعل ظهرت الجوقة لتنشد هذه الكلمات المعبرة 

                                                           

(74)Rijksbaron A.,(2002), The Syntax and Semantics of the Greek Verb in Classical 
Greek, Amsterdam, p. 76. 

وحصلت علي الجائزة  الكبرىسوس یاد دیونم في أعی.ق ٤١٤عام  "الطیور"عرضت كومیدیا )٧٥(

الثانیة، حیث یسخر أریستوفانیس كالعادة من األثینیین ویظهر سخطه علي الحرب، حیث یظهر 

اللذان غضبا من هذه الحروب الدامیة التي ال نهایة لها، وبعد  األثینیین بیستایروس ویوالبیدیس

الطیور وبالتالي یمكنهما السیطرة علي عالم تفكیر عمیق قررا االنتقال من عالم البشر إلي عالم 

البشر واآللهة والتحكم في مواردهم، وبعد العدید من المناقشات والحوارات مع الطیور وافق 

الطیور علي هذه الفكرة وباإلضافة إلي ذلك یرغب العدید من البشر اللجوء والعیش في المدینة 

  :بینهما أنظرلیتم التصالح  الجدیدة، كذلك تتم المعاهدات بین البشر واآللهة
Halliwell S.,(1999),  Aristophanes: Birds and other Plays, Oxford, p. 1. 

، ١٩٧: البیت: كومیدیا السالم ،١٠٨٢: البیت: أنظر نفس االستخدام في كومیدیا الطیور)٧٦(

 . ٣٥٥، ٩٥٧: األبیات: ، كومیدیا برلمان النساء٥١٢: البیت :الزنابیر: مسرحیة



 

  فاطمة جابر

١٦١ 
 
 

لمراسم المقدسة عن اقتناعها التام بالتقرب لإلله الجدید وأن نتفق جمیعًا علي إقامة ا

 .  وتقدیم القرابین له

أن الشاعر أریستوفانیس وظف الشكل ) ٨٥٢(نالحظ في البیت   

)συμπαραινέσας ἔχω ( المكون من اسم الفاعلσυμπαραινέσας  المشتق من

في زمن الماضي البسیط اإلخباري مع الفاعل ) أتفق(بمعني  συμπαραινέωالفعل 

في زمن المضارع اإلخباري مع المتكلم  المصرف ἔχωالمذكر المفرد، وفعل الملكیة 

المفرد،ویعد هذا هو أحد أشكال اإلطناب الفعلي المستخدمة عند الشاعر أریستوفانیس 

وقتنا هذا وهو تقدیم  منذ القدم ومازال مستمرًا حتى والذي یعبر عن حدث یتم ممارسته

  . القرابین وٕاقامة المواكب المقدسة لآللهة

لقول بأن الشاعر أریستوفانیس یصور لنا من خالل أسلوب كما یمكننا ا  

صورة متكاملة عن الشكل الطبیعي والمرتب نتیجة  συμπαραινέσας ἔχωاإلطناب 

) وكأنها إشارة للتأكید علي ضرورة االتفاق قدیمًا وحدیثاً (لألحداث الجاریة وهي االتفاق 

  .علي إقامة المواكب المقدسة وتقدیم القرابین لإللهة

استخدمت ) سویاً  أصطف(بمعني  )Ομορροθῶ῾(ومن المالحظ أن كلمة   

وتري الباحثة أن االستخدام ) ٧٧(مرة واحدة فقط عند أریستوفانیس في كومیدیا الطیور،

أنه  انت سائدة في عصر أریستوفانیس حتىالداللي لها یشیر إلي عدم الوحدة التي ك

  .لم یشر إلیها في أي مسرحیة من مسرحیاته

  إستافروس ثراسیفولوس عند

εμείς, κι θέλουμε Συμφωνούμε και το ΧΟΡ. 
ακουστούνε ᾽νκι η καρδιά μας  θέλει ναι, το 
θεούς, τους λιτανείας προς ύμνοι 

μεγάλοι·επίσημοι  ύμνοι 
                                                           

(77)Dunbar N., (2002), Aristophanes: birds, Oxford, p.350. 
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١٦٢  
 

θεοί, πιο καλόβουλοι οι ναι᾽θα  αλλά 
θυσία. ένα ζώο αν τους προσφέρουμε κι 

  أیضًا، تمناهنو  )علي هذا(نتفق نحن 

  نعم، وقلبنا یریده لیسمع

  تراتیل موكب لآللهة،  

  . تراتیل رسمیة عظیمة

  لكن اآللهة ستكون أكثر عطفاً 

  .إذا قدمنا حیوان للتضحیة

نالحظ في اللغة الیونانیة الحدیثة أن الشاعر استخدم أكثر من شكل لإلطناب   

ل اآللهة الجدیدة، فنجده للتعبیر عن رغبته المتشوقة لسماع تراتیل المواكب من آج

وزمن المستقبل  ακουστούνε ᾽νوظف اإلطناب الفعلي من خالل الصیغة االحتمالیة 

ναι᾽θα  باإلضافة إلي التكرار االسمي للكلمة ،ύμνοιللداللة علي ) تراتیل( بمعني

  .التأكید

ویمكننا القول بأن الشاعر وفق في توظیف األشكال المختلفة لإلطناب للتعبیر   

رغبته في إقامة المواكب لإلله الجدید وٕانشاد التراتیل، فمن المعروف تالشي  عن

الصیغة االحتمالیة (صیغة التمني في اللغة الیونانیة الحدیثة ولكنه عبر عن اإلطناب 

للتعبیر عن هذه األمنیة في الوقت الحالي وفي المستقبل، بل وزاد ) وزمن المستقبل

  ).تراتیل(المتمثل في تكرار كلمة وأكد علي هذه الرغبة بالتأكید 

نالحظ من خالل مقارنة األبیات بین اللغتین الیونانیة القدیمة والیونانیة   

في اللغة الیونانیة  συνθέλωالحدیثة التطور اللغوي لبعض الكلمات، فنجد المفردة 

مع (بمعني  συνوهو فعل مركب من حرف الجر ) أتمني نفس الشيء(القدیمة تعني 

 θέλω، مع الفعل )نفس(ولكن عندما یركب مع األفعال فإنه یعني ) معاً  - بــ  –

، وبالتالي فهو من أفعال الرغبة أو التمني، وعند ترجمة )أتمني - أرغب - أرید(بمعني 

المكونة من  κι θέλουμεهذه المفردة للغة الیونانیة الحدیثة نجد أن الشاعر ترجمها 



 

  فاطمة جابر

١٦٣ 
 
 

لیعبر ) أیضا(بمعني  κιع الفعل بأداة الربط وأتب) أتمني –أرغب (بمعني  θέλωالفعل 

أحتفظ بالمعني اللغوي له من  θέλωعن رغبته في نفس الشيء، فنالحظ أن الفعل 

فعلي الرغم من وجوده  συνالیونانیة القدیمة إلي الیونانیة الحدیثة أما حرف الجر 

بعض معانیه واستمرار توظیفه في اللغة الیونانیة الحدیثة إال أن تقلصت أو تضاءلت 

 .)٧٨()معاً  - بـ  –مع ( فأصبحت المعاني السائدة له هي 

ظلت مستخدمة في اللغتین الیونانیة القدیمة  μεγάλαكما نجد أن الصفة   

  .والحدیثة بنفس الشكل النحوي والداللي

في اللغة الیونانیة القدیمة والذي θύωالمشتق من الفعلθύεινكذلك نجد الفعل  

فقد أرتبط ) العرض عن طریق النار(د حمل في البدایة معني حدث له تطور داللي فق

 –یذبح (بالنار أو الطهي عند هومیروس ثم أصبح بعد ذلك المعني الشائع له هو 

في اللغة الیونانیة الحدیثة  حتىوبالفعل هذا هو المعني الشائع والمستخدم )٧٩()یضحي

  )٨٠(.)التضحیة(بمعني  θυσίαاالسملذلك نجد أن الشاعر وظف 

  اإلطناب من خالل تكرار المرادفات - ٥

  ٣٤٥ -٣٤٣: األبیات: كومیدیا الطیور

ΧΟ.                  ᾿Ιὼ ἰώ·                                                                                             
ἔπαγ' ἔπιθ' ἐπίφερε πολέμιον ὁρμὰν 

φονίαν,  

 آه آه؛

)الحرب(جم ولتنقض علي العدو للحث علي فلتتقدم ولتها  

 الدامیة،

                                                           

(78)Stavropoulos D. N., (2008), Oxford Greek – English Learner's Dictionary, 
Oxford University Press, S.V., συν. 

(79)Maltby E.,(1819),Greek Poetical Lexicon of the Greek Language with A Latin 
and English Translation; An English Greek Vocabulary, London, S.V., θύω. 

(80)Stavropoulos D. N., op.cit.,S.V., θυσία. 
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عن اقتراحهما وعندما  تحدثا األثینیین بیستایروس ویوالبیدیس إلي قائد الطیور  

وكان هناك هجوم شدید علیهما  عرض هذا االقتراح علي بقیة الطیور رفضوا االقتراح

.معركة دامیة أنهما التفوا حول الرجلین وأرادوا قتلهم في حتىمن عالم الطیور؛ 

ولما كان اإلطناب هو زیادة أو مبالغة فیه لغرض داللي معین، فنجد هنا أن   

دون استخدام فعل الكون أو فعل  - الشاعر أریستوفانیس وظف أسلوب اإلطناب  

، ἔπαγ' ἔπιθ' ἐπίφερεوذلك من خالل األفعال األمریة  - الملكیة مع اسم الفاعل

مصرف في الصیغة األمریة مع ) أتقدم(معني ب) ἐπάγω(من الفعل  'ἔπαγفالفعل 

مصرف في ) أهجم(بمعني ) ἔπειμι(الفعل  من 'ἔπιθالمخاطب المفرد، والفعل 

الصیغة األمریة مع المخاطب المفرد، وبنفس التصریف یأتي الفعل الثالث 

ἐπίφερε من الفعل)ἐπιφέρω ( بمعني) والتي تحمل معني الهجوم  ، )أنقض –أتقدم

ذلك من آجل حث القائد وتشجیعه علي اإلقدام وعدم التراخي مع بني علي العدو و 

  .البشر

  إستافروس ثراسیفولوس عند

το αίμα τους· Χιμήστε, πιείτε 
αςφτερούγες σ τις απλώστε 

τους από παντού· και ζώστε 

  لتهجموا وتشربوا دمهم،

  ضعوا أجنحتكم

  .وطوقهم من كل مكان

كرر استخدام المترادفات في  إستافروسر نجد في هذه األبیات أن الشاع  

مثلما فعل الشاعر أریستوفانیس، حیث أن تكرار  πιείτεو  Χιμήστεالصیغة األمریة 

  . المترادفات یمكننا القول أنها إحدى أسالیب اإلطناب للداللة علي تأكید الفعل

  أسلوب اإلطناب االسمي - ٦



 

  فاطمة جابر

١٦٥ 
 
 

دام كلمات أو مفردات من خالل الدراسة المصدریة لكومیدیا نالحظ استخ  

  .أسمیة للداللة علي اللقب أو كنایة عن أسم

   ١٧١٤: البیت: الطیور

πάλλων κεραυνόν, πτεροφόρον Διὸς βέλος. 

  .، جناح زیوس الصاعق )البرق(متمایًال بصاعقة 

بدء الرسول في الحدیث عن مراسم الزفاف والسعادة الغامرة التي ملئت   

لزفاف یستطرد في الحدیث عن زیوس وقوته والمهارات المكان، وأثناء حدیثه عن ا

  .التي یتمتع بها

هي ) البرق –الصاعقة (بمعني  κεραυνόνاالسم نالحظ في هذا البیت أن  

، حیث أن الشاعر أراد )صاعقة زیوس(بمعني الصاعقة  Διὸς βέλοςاالسمكنایة عن 

  .أن یعبر عن األلقاب الخاصة بزیوس من خالل اإلطناب األسمى

  إستافروس ثراسیفولوس عند

αστροπελέκι πάλλοντας, το βέλος᾽τ 
φτερωτό.  Δία το του 

  .متمایال بالصاعقة، سهم زیوس المجنحو 

إذا نظرنا إلي هذین البیتین نجد أن إستافروس وظف اإلطناب االسمي   

هذا من ناحیة ومن ناحیة أخري نالحظ  للتعبیر عن الكنایة أو اللقب الخاص بزیوس

توي المفردات أو الكلمات مدي التشابه بین الكلمات التي انتقلت عبر الزمن علي مس

) أتمایل–حالوَ (بمعني πάλλωفنجد الفعل  من الیونانیة القدیمة إلي الیونانیة الحدیثة

ظل مستخدما في اللغة الیونانیة القدیمة والحدیثة ولكن مع اختالف التصریف فقط، 

الیونانیة  في اللغة مع الفاعل المفرد المذكرالمضارع اسم الفاعل في زمن فنجد 

ینطبق نفس  كذلك. πάλλονταςبینما في اللغة الیونانیة الحدیثة یكون λλωνάπالقدیمة 

  .βέλοςو  ςὸΔιالكالم علي كل من الكلمتین 
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  ةــمــاتـخـال

دراسة تطبیقیة علي كومیدیا أریستوفانیس  περίφρασις" من خالل دراسة اإلطناب

یمكننا استخراج  ثراسیفولوس إستافروسللیونانیة الحدیثة بواسطة الكاتب  وترجمتها

  :العدید من النتائج من أهمها

  اإلطناب هو مصطلح لغوي وظف في اللغة الیونانیة القدیمة وظل مستخدمًا

في اللغة الیونانیة الحدیثة، ومن المالحظ أننا كنا نستخدم هذا المصطلح علي 

للفعل دون االلتفات إلي المصطلح اللغوي الصحیح  المستوي التركیبي وخاصة

له كما أتضح  من خالل الدراسة سواء في اللغة الیونانیة القدیمة أو اللغة 

 .  الیونانیة الحدیثة

  مدي تأثر اللغة الیونانیة الحدیثة باللغة الیونانیة القدیمة لیس فقط علي

 .  توي المفرداتالمستوي الصرفي والنحوي والداللي ولكنه أیضا علي مس

  أن اإلطناب هو شكل بدیهي من الممكن معرفته بمجرد حدوث تركیب بین

  .كلمتین منفصلتین

  أن اسم الفاعل في اللغة الیونانیة القدیمة هو الخطوة األولي لإلطناب حیث

أنه جمع بین الخصائص االسمیة والفعلیة في كلمة واحدة له خصائص نحویة 

لیة جدیدة وظل هذا التأثیر موجود في اللغة وصرفیة وبالتالي خصائص دال

  . الیونانیة الحدیثة

  یستخدم اإلطناب في اللغتین الیونانیة القدیمة والحدیثة للداللة علي التأكید

 . للفعل

 یوظف اإلطناب في اللغتین الیونانیة القدیمة والحدیثة للداللة علي النتیجة. 

 ت الباحثة أن اإلطناب ومن خالل البحث في مسرحیات أریستوفانیس الحظ

هي أحد األسالیب الساخرة التي وظفها الشاعر في أعماله الستخراج أسالیب 

  .داللیة جدیدة



 

  فاطمة جابر

١٦٧ 
 
 

  فعل الكون في التركیب اإلطنابي من الممكن أن یحل محله أي فعل أخر

 .سواء في اللغة الیونانیة القدیمة أو الحدیثة 

 اإلطناب والتي ظهرت جلیة  من المالحظ تأثر اللغة الیونانیة الحدیثة بفكرة

 .من خالل زمن المستقبل والصیغة االحتمالیة والتعبیر عن التمني

  استخدام اإلطناب الظرفى في اللغة الیونانیة الحدیثة بدًال من اإلطناب الفعلي

 .في اللغة الیونانیة القدیمة

 ة استخدام اإلطناب الفعلي للتعبیر عن الصورة الواقعیة في اللغتین الیونانی

 .القدیمة والحدیثة

 تكرار نفس الكلمة كنوع من أنواع اإلطناب للتعبیر عن التأكید. 

 كل فعل من األفعال قد یعطي أشكال لإلطناب مع فعل الكون. 

  ومن خالل الدراسة یمكننا القول بأن اإلطناب هو أحد األشكال اللغویة

 .  الغرض منها إلقاء الضوء علي الشكل االسمي للفعل
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