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مسرية عبد اهلل الراﻫب



الملخص
يُعىن ﻫذا البحث مبسألة حتديد اجلذور يف ضوء املقارنات اليت تظهر أمهية مثل ﻫلذا الدراسلات اللغويلة

املقارنللة ،مللع ابخللذ بللالقوانة الصللوتيةحل يالبحللث اطللديث ارتدل تابيقهللا لتحديللد أصللالة الكلمللة أو عللدم
أصالتها من الناحية االشتقاقية .كما يسهم التحلي والشرح اللغوي واملقارنة يف تتبع اببنيلة الصلريية برصلد
التغلريات والتحللوالت اللليت لرأت علل اللغللة العربيللة عللر اب منللة .يالدراسللة تأصلليلية لبنيللة اجلللذر العللر يف
ابمسللاء اسمسللة ،باملقارنللة مللع اللغللات السللامية ،ويف نتاعلهللا تاس لريات علميللة لظللاﻫرة لغويللة املللا درسللها
ِ
ت يف كتبهم ومصنااهتم آراؤﻫم ،وعل يكلرة امليلنان الصلريف بلنلوا معلا همحل
اللغويون العرب القدام  ،ي ُذكر ْ
يدرسوا الظواﻫر اللغوية ،مث  :االشتقاق ،واإلعراب.
إن البحث يقلوم علل ملنهل التحليل املقلارن ،ييعمل علل يحلص التكلوين الثنلاعو املعلملو ،ووصلف
العالقات الصوتية والصريية والنحوية اساصة بابمساء اسمسة ،وباببنية والصيغ اليت تاتح عليها يف مدونلة
املعلم العر  ،ويف معاجم اللغات ابكادية وابوغاريتية والاينيقية واآلرامية والعرية.
لقللد كشللف البحللث عللن العالقللات الصللوتية والصللريية والنحويللة يف ابمسللاء اسمسللة ،و ﻫللب إ تابيل
القلوانة الصلوتية ،وتتبللع اببنيلة والصليغ يف املعللاجم العربيلة وابكاديلة والاينيقيللة واآلراميلة وابوغاريتيلة ،ينبل
البحللث بمهيللة رصللد التغللري اللغللويحل بن لغتنللا العربيللة بعيللدة العهللد ،مللرت مبراح ل منيللة متعاقبللة ،لللذل
ياطاجلة شللديدة إ معلللم تللارخو ،تللألرف ييل ابلاللاهت ويل اسللتعماالهتا خللالء العصللور امل تلاللة بللدءا مللن
ابص ابقدم.
كلمات مفتاحية :الثناعية اللغوية ،مقارنات سامية.

 أستا ة مساعدة يف قسم اللغة العربية ،جامعة تشرين ،الال قية ،سورية.
تاريخ الوصوء9315/03/91 :ﻫ.ش= 1095/09/00م تاريخ القبوء 9315/00/12 :ﻫ.ش= 1099/99/92م
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تمهيد:
يلر اللغويللون العللرب القلدام أن أبخ و أفخ و حللمخ ﻫللو كبقيللة الثالايلات ،يللاطر الثالللث ييهللا
أحلد حللرو امللد ،وكثلريا ملا يتعللرو للتغللري أو اطلذ  ،ويف حللاء االحتيلاا إليل يُعلاد كمللا يف اإلضللاية ،أو
التثنية ،أو اجلمع ،أو التصغري ،أو النسب.

يتللدخ أحللر املللد يف بنللاء ﻫللذا ابمسللاء ،يتكللون مللن أصللول  ،يهللو مأللاللة مللن أصلللة مللن ابص لوات
السللاكنة ،أ يللأا حللر املللد ييُثلّللث الثنللاعو الصللحيح ،ييصللري االايللاحل بن الللالم ﻫللو اطللر السللاق خ
الذاﻫب ،يهذا ابلااهت اناعية تغدو االاية بإعادة المها إليها.

ويللرون أن وخ مللن ابمسللاء اسمسللة ،بشللر أن يبللة صللحبة ،ييكللون ريعهللا بللالواو ،ونصللبها بللابلف،
وخادها بالياء .وابلف يي أصلية غري منقلبة عن واو وال عن ياء.
وأن يوخ اسم أصل يواخ نقصت من اهلاء ،وبالتصغري واجلمع يرد إ أصل  .وأن ابص يف يمخ ﻫو
يواخ هباء حمذوية ،وامليم ُجعلت عمادا للالاءحل بن اليلاء واللواو وابللف يسلقان ملع التنلوين ،أو بن اللواو

وي يف الام يدارع امتداد الواو.
مل حتتم اإلعراب لسكوهنا يعوو منها امليم ،أو بن يف امليم ﻫ ٌ

وﻫللم يللرون أن التشللديد للصللامت الثللا يف أبخ و أفخ و حل ّلمخ و يللمخ ،لغ لةٌ مللن لغللات العللرب،
ومع ل تصللري ﻫللذا ابمسللاء االايللة ،وعل ل ﻫللذا اآلراء كانللت مسللألة اإلع لراب بللاطرو خ ،مللن املسللاع غللري
املتا عليها ،ب أاارت اجلدء بة النحاة والباحثة.
إن وجللود ﻫللذا ابمسللاء يف اللغللات السللامية دحدللت مللا ادعللاا بع ل

ا للداة – مللا سلليُبل اة يف ﻫللذا

البحث  -بأن إعراهبا باطرو الثالاة ﻫلو ملن اصلاناع النحلاةحل بنل رأي ال يسلتند إ سلند علملو ،يقلد
دلللت املقارنللات علل رهللور حركللة إعلراب ﻫللذا ابمسللاء يف بعل

منهللا ،وبعدللها اآلخللر اقتصللر علل حركللة

واحدة.
وبين للت املقارن للات أيد للا أن ابمس للاء الداال للة علل ل القراب للة وض للعت علل ل ح للريةحل بنل ل ابصل ل الس للامو
املشرتك  ،وأن وخ و يوخ وضعا عل حر واحدحل بن ابص املشرتك ﻫو اطلر الصلامت ابوء اللذاء
ومقابل الداء أو الناي أو الشة يف وخ ،وﻫو الااء يف الصيغ العربية :يو ،يا ،يف ،يم.
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أهمية البحث وضرورته:
يُعىن ﻫذا البحث مبسألة حتديد اجلذور يف ضوء املقارنات اليت تظهر أمهية مثل ﻫلذا الدراسلات اللغويلة

املقارنة ،مع ابخلذ بلالقوانة الصلوتيةحل يالبحلث اطلديث ارتدل تابيقهلا لتحديلد أصلالة الكلملة ،أو علدم
أص للالتها م للن الناحي للة االش للتقاقية .كم للا يس للهم التحلي ل والش للرح اللغ للوي واملقارن للة يف تتب للع اببني للة وابو ان
والصيغ برصد التغريات والتحوالت اليت رأت عل اللغة العربية عر اب منةحل بن أية دراسة للمقابالت يف
اللغات السامية تبحث عن الكلملات الليت ارلدرت ملن أصل اشلتقاقو واحلد ،أ تلدرت ملد االتالاق أو
االختال .
يالدراسة تأصيلية لبنية اجلذر اللغوي باملقارنة مع اللغات السامية ،ويف نتاعلها تاسريات علمية لظاﻫرة
ِ
ت يف كتللبهم ومصللنااهتم آراؤﻫللم ،وعل ل يكللرة املي لنان
لغويللة املللا درسللها اللغويللون العللرب القللدام  ،ي ل ُذكر ْ
الصريف بلنوا معلا هم ،يدرسلوا الظلواﻫر اللغويلة مثل االشلتقاق ،والقللب ،واإلبلداء ،واإلعلراب ،وابضلداد،
والنحت ،واملعرب والدخي  ،واملولد ،واملرتاد  ،واملشرتك اللاظو.
يللإن كانللت يكللرة امليلنان الصللريف عنللد العللرب تقللوم علل أسللات أن أكثللر ابلاللاهت العربيللة ﻫللو مللن أصل
االاو ،يقلد أابلت البحلث املقلارن يف اللغلات السلامية أن ابصل الثالالو كلامن وراء أكثلر كلملات اللغلات
السامية ،ويف الوقت ناس رهر عن ري املقارنة أن جمموعة من الكلمات ميكن أن ترد إ أصوء اناعيةحل
وابصل ﻫللو الصلليغة ال ُقللدم اللليت خرجللت عنهللا الصلليغ ابخللر ابحللدو ،يللال ش ل أن الدللماعر وأكثللر
ابدوات خترا عن إ ار ابص الثالالو ،وأن البحلث يف قدلية الثناعيلة والثالايلةخ يتنلاوء ابيعلاء وابمسلاء
اليت ميكن أن ترد إ أص اناعو.
تناولللت ﻫللذا الدراسللة ابمسللاء اسمسللة بهنللا مللن الثللروة اللغويللة القدميللة اللليت بقيللت اناعيللة ،وإن عمللدت
بع

اللغات السامية إ تثليث اجلذر يف بع

مشتقاهتا كما يعلت العربية.

ييوضللح ﻫللذا البحللث يف اللغللات السللامية عللددا مللن اطقللاع املهمللة حللوء تللاريخ العربيللة مللن اجلوانللب
الصوتية والصريية والنحوية واملعلمية.
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منهج البحث:
يقللوم البحللث عل ل مللنهل التحلي ل املقللارن ،ويسللتهدي باملعايللات املعلميللة يف التحلي ل  ،ييعم ل عل ل
يحص التكوين الثناعو املعلمو ،ووصف العالقلات الصلوتية والصلريية اساصلة بابمسلاء اسمسلة ،وباببنيلة
والصيغ اليت تاتح عليها يف مدونة املعلم العر  ،ويف معاجم اللغات السامية.
وعلل ﻫللذا ابسلات تللتم املقارنلات بللة الظلواﻫر اللغويللة املشلرتكة السللتلالء القلوانة الصللوتية ،ولتظهللري
حتوالت البناء الصريف وتغريات الصوتية والصريية والنحوية واملعلمية والداللية.
وللوقو عل حد ابمساء اسمسة يقد متت مراجعتها يف مظاهنا من املعاجم القدمية ،وضباها وتبيلة
أصوهلا ،بهنلا موسلوعية ضلمت ملا جلاء يف الكتلب واملصلناات اللغويلة والنحويلة ،يكانلت االسلتعانة بأحلد
املعاجم ابمهات يف اللغة العربية ،وقد رأيت من اسري هلذا الدراسة أن تعتمد معللم لسلان العلربخ هللذا
الغايللةحل بن ل معلللم جللامع ملللادة كثللرية مللن املعللاجم قبل ل  ،مللع مراجعللة ﻫللذا ابمسللاء يف املعللاجم ابكاديللة
والاينيقية وابوغاريتية واآلرامية ،وقد كرت يف قاعمة خاصة هناية البحث.
وبن أحللر املللد تللدخ يف بنللاء االسللم الثالاللو يتكللون مللن أصللول  ،يهللذا يع ل أن االسللم ،يف ﻫللذا
اطالة ،مأللف من أصلة من ابصوات الساكنة ،أ يأا حر املد ييثلث الثناعو الصلحيح ييصلبح االايلا
يف أبخ ،و أفخ ،و حمخ ،يهو يف باب الواو والياء من املعت من لسان العرب :أ  ،أخا ،محا ،ويم،
يوا :يا ،يف ،يو ،اسم ورد يي يف با امليم واهلاء ،يلم يذكر يف باب املعت حل بن أصلل باهللاء ،و وخ يف
باب ابلف اللينةحل بن ألاها غري منقلبة عن واو أو ياء.
إن يف الللدرت املقللارن حماولللة لعجابللة عللن أسللللة تتعل ل مبعلومللات عللن أبنيللة ابمسللاء وصلليغها وأو اهنللاحل
لللي لص إ موضللوعات لغويللة ختللتص هبللا ﻫللذا ابلاللاهت .كمللا تتعلل مبسللاع خاصللة ببنللاء الكلمللة يف اللغللة
العربية:
 -9كيف تاور الثناعو إ الثالاو الذي صار مينة من منايا العربية واللغات السامية ابخر ؟
 -1ﻫ يف حتوء الثناعو إ االاو من وساع اعتمدﻫا اللغويون لتحقي ﻫذا التحوء؟
 -3ﻫ ل التثليللث لللللذر الثنللاعو يف ابمسللاء ﻫللو بنيللادة حللرو املللد ابص لوات الصللاعتة الاويلللةخ،
وبنيادة اهلاء؟
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 -2ﻫل العللودة ملعريلة ابصل ابقلدم لظلاللاهت كاييللة بلالرجوع إ التثنيللة واجلملع والتصللغري واإلضللاية،
كالذي جر علي ابقدمون؟
 -5وملا كان التأصي لبىن ابلااهت ينظر إ البنية ال ُقدم بتابي مبادئ املنهل املقارن وأصول  ،يه
ميكللن أن ينظللر إ اطللرو الصللحيحة السللاكنة ،الصللامتةخ يقل دون الصللاعتة اطركللات وحللرو املللدخحل
خاصلة إ ا عرينللا أن معظللم الكتابللات السللامية ،يف للور اكتمالل  ،تتميللن باالﻫتمللام بللاطرو الصللامتة أكثللر
من االﻫتمام باطرو الصاعتة باستثناء الكتابات ابكادية.
ومللا كانللت جملاالت البحللث يف املسلاع والقدللايا اللغويللة ات الصللة باجلللذر اللغلوي عديللدة ومتشللعبة،
يال تتسع هلا ﻫذا الدراسة املقارنةحل كان لناما عليها أن تقف عند أحر املد الواو وابلف والياءخ واملسألة
اللغوية ﻫو اإلعراب باطرو  ،وعند الدمة والاتحة والكسرة واملسألة اللغوية ﻫو امللد بصلواهتا ،يصلارت
أصواتا ويلة و ،ا ،يخحل و ل بعقد املقارنات اللغوية.
أب ،أخ ،حم :في اللغة العربية:1
اتبع اللغويون والنحاة العرب يف سبي معرية ابص لظمساء الثالاة رقا ميكننا أن جنملها باآلا:
-

يعر ابص بالتثنية واجلمع واإلضاية.

-

م ل للا ج ل للر م ل للن نال ل ل نا ل للوقخ عن ل للد الع ل للرب ينقلل ل ل اللغوي ل للون الع ل للرب ،ويثبتون ل ل يف مع ل للا هم:

ألقوا ،سكنوا ،أضايوا ،انوا ،أبقواخ.
-

قيات بالشب  :التمثي بألااهت هلا ات الصيغ وابو ان.

-

التشديد :آخر اللاظة أبخ ،و أفخ.

-

اهلمن :لغة من اللغات يف حمخ :حمءحل بامليم الساكنة املهمو ة.

 -9حممد بن مكرم ،ابن منظور اإليريقو املتوىف  799ﻫل خ ،لساان العارب :بلاب املعتل ملن اللواو واليلاء أبلا ،أخلا ،محلاخ .وميتلا
ﻫللذا املعلللم بللذكر املصللادر اللليت يسللتمد منهللا حل ومنهللا املعللاجم اآلتيللة مرتبللة حسللب التسلسل الللنم  :العللة للاراﻫيللدي ت
 970ﻫل لخ ،و هللرة اللغللة البللن دريللد ت  319ﻫل لخ ،وهتللذيب اللغللة اب ﻫللري ت  310ﻫ لخ ،والصللحاح لللللوﻫري املتللوىف
حل لوا  200ﻫ ل لخ ،وا ك للم الب للن س لليدا ت  220ﻫ ل لخ ،وحواش للو اب للن ب للري أو أماليل ل ت  501ﻫل لخ ،والنهاي للة يف غري للب
اطديث البن اباري اجلنري ت  909ﻫلخ.
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-

أحللر املللد الثالاللة :ابصل انللاعو صللار االايللا بإضللايتها :أبللو ،أخللو ،محلوخ ،أبللا ،أخللا ،محللاخ،

أ  ،أخو ،محوخ ،أي :ﻫو االاية سقات ﻫبتخ منها أحر املد ،يصارت :أب ،أف ،حم.
-

اإلضللاية والتنللوين واملللد :عللدم اإلضللاية تسللتدعو التنللوين للتقويللة قل ّلوواخ ،ومللع اإلضللاية ال سللن

التنوين ،والتقوية تكون يف ﻫذا اطالة باملد.

 االسللتثقاءخ و االسللت اا خ يف لغللة أبللا ،أخللاخ :اسللتثقلوا املتحركللات الللثالو :أب ل ُلو ،أ ُخ،أخ ُو ،أخ ُوخ ،وإلقاء ابلف است اايا لكثرة االستعماء.
 قِصل ُلر االسللم بعللد إلقللاء ابلللف اللينللة يف موضللع الاللتح أبللا ،أخللاخ ،جعل منل للري علل وجللواالنحو ،و ل بعد بقاء الباء واساء عل حركتيهما.
صللر االسللم ،وبقيللت البللاء واسللاء عل ل
أي :بإلقللاء ابلللف اللينللة يف موضللع الاللتح مللن أبللاخ و أخللاخ ق ُ
ِ
قووا بالتنوين أو باملد.
حركتيهما ،يلرتا عل وجوا النحو بسبب القصر ،لذل ّ
أب ،وأخ ،وحم :في اللغات السامية:
تشتم املعاجم ابكادية والاينيقية وابوغاريتية والعرية واآلرامية امللواد اللغويلة الثالالة كملا ﻫلو مبلة يف
اجلدوء اآلا:
العربية

األكادية

الفينيقية

األوغاري
تية

ب
أُ
ف
أُ

العبرية

1

)ab(u

<

ab

<

ab

ab

)a ḥ (u

<

a ḥ

<

aḫ

a ḥ

)em (u

-

ح ُم
ومن تتوضح اسصاعص الصوتية اآلتية:

-

اآلرامية

<

<

aba

<

<

eḥa

ḥām

ḥma

 -9اللغة ابكادية من أﻫم اللغات السامية لغويا وحداريا ،يابكادية أقدم لغة سامية ُد ِّونت حوا  1500ق.م ،ولذا يعد وجود
أية راﻫرة لغوية يف ابكادية والعربية دليال عل كون الظاﻫرة مورواة عن اللغة السامية ابو  ،وبذل نستايع التلأريخ بقلدم
الظلواﻫر يف العربيللة عللن ريل املقارنللة بابكاديللة .والنقللوش ابوغاريتيللة تلللو ابكاديللة مللن الناحيللة النمنيللة ،دونللت حلوا سللنة
 9200ق.م ،لللذا حتم ل مسللات قدميللة كثللرية ،ب ل إهنللا ختتلللف عللن بللاقو لغللات الاللرع الكنعللا  ،وتقللرتب بللذل مللن العربيللة
خبصاعص لغوية كثرية.
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األصوات الصامتة (الساكنة):
تتشاب اللغات السامية يف ابصوات الصامتة يف ابمساء الثالاة ،مع تبدالت صوتية:
 -9بللة اطللاء واسللاء يف االسللم أفخ يف الاينيقيللة والعريللة واآلراميللة ،ياللغللات اللليت حتللتا باسللاء فخ
ﻫو ابكادية وابوغاريتية 9والعربية .وﻫو تغري صلوا رلري عليل ابلالاهت السلاميةحل يكل خلاء ﻫلو حلاء يف
العرية والاينيقية واآلرامية.
 -1بة اهلمنة وابلف :يف االمسة :أبخ و أفخ ،يهو مهنة يف ﻫذا اللغات إال ابكادية ،إ يغيب
ﻫللذا الصللوت الصللامت عللن أاللديتها ،وييهللا أيدللا يبللدء صللوت اطللاء حخ للر علللة قريللب منهللا اِ ُمخ
ي للابلف تلال ل م ال للة دون حتقيل ل للهم للن .وك للذل يف اآلرامي للة ي للاهلمنة ييه للا مال للة يف أفخ .واهلم للن ب للة
التحقي والت ايف  ،و اإلمالة راﻫرتان جاءتا يف كتاب سيبوي .1
 -3غاب اللا

حمخ عن اللغتة الاينيقية وابوغاريتية.

 -2اهلمنة ا ققة ماتوحة غري مدمومة وال مكسورةخ ،3يف االمسة أبخ و أفخ يف اللغات السامية
عدا ابكادية.
األصوات الصائتة القصيرة الحركات:
 -9ابلاللاهت الثالاللة يف اللغللة ابكاديللة ،تنتهللو بالصللوت الصللاعت القصللري الدللمةخ ويف اللغللة اآلراميللة
تنتهو بالصاعت القصري الاتحةخ أ صارت ابلف أداة التعريف آخر االسم ييها.2
 -9تع ل ل ل ل للد اللغ ل ل ل ل للة ابوغاريتي ل ل ل ل للة أقل ل ل ل ل للرب اللغل ل ل ل ل للات السل ل ل ل ل للامية إ العربي ل ل ل للة الحتااره ل ل ل للا ب ل ل ل للاطرو ال ل ل ل للرواد خ :ح ،ف خ
و د ،خ و ت ،و خ و  ،هت خ ،و ع ،غ خ ،بينما تغيب اطرو ف ، ،غ ،و ،هت خ علن ﻫلذا اللغلات إال
ابكادي للة ييه للا ف خ منه للا يقل ل  .ينظ للر ح للوء التش للاهبات اللغوي للة ب للة ابوغاريتي للة والعربي للة :إلي للات بيا للار ،قواع ااد اللغ ااة

األوغاريتية ،جامعة دمش .9119 :

 -1سيبوي  ،عمرو بن عثمان بن قنر ،الكتاب ،حتقي وشرح عبد السالم ﻫارون ،1 ،الرياو :دار الرياعو 993/1 ،و.151
 -3تدم ابادية ابوغاريتيلة االالة رملو كتابيلة للهملنة ﻫلو :اهلملنة املدلمومة أُ خ ،واملكسلورة إِ خ ،واملاتوحلة أ خ ،ويف التنلوع
الثالاو هلذا اطر

اهلمنة خ دلي علمو عل راﻫرة اإلعراب ،حوء الرمو الكتابية املسمارية للهمنة ،ينظر:

Segert,s. , Abasic Grammar of the ugaritic language with Selected texts and
Glossary , California , 1984 , p.21.
 -2ياروق إمساعي  ،اللغة اآلرامية القديمة :ص.12-13
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ويف اللغتللة الاينيقيللة وابوغاريتيللة غللاب ﻫللذان الصللوتان الدللمة والاتحللةخ ،ياحتاظللت الصلليغة الثناعيللة
من مهنة ماتوحة مع الباء يف أبخ ،ومع اساء املبدلة باطاءخ يف أفخ الاينيقية.
يهما لغتان مل تدون يف نصوصهما ابصوات الصاعتة القصرية وال الاويلة و ،ا ،يخ ،و ل يف حاليت
االناراد واإلضاية ،ياو ابوغاريتية أخوك :أ ف كخ ،أخوات :أ ف تخ ،أبانا :أ ب نخ....،
من ﻫلذا املقارنلات اللغويلة بلة اطلرو واطركلات ابصلوات الصلامتة والصلاعتة القصلريةخ ،نسلتنتل أن
صللوتا االثللا ﻫللو صللوت الدللمة يف بنيللة ابمسللاء الثالاللة ،وﻫللو مناللردة ،يف ابكاديللة ،وﻫللو أقللدم لغللة سللامية
دونتحل لذا يإن االشرتاك يف أية رلاﻫرة لغويلة يف العربيلة وابكاديلة يعلد ملن ملوروو اللغلة السلامية ابصللية
ّ
9
ابب،
ابمخ املارتضة يصوت الدمة ل ما يقابل عند املعلمية العرب عند التعريف باملادة املعلميةُ :

اطم .وامليم حر يقع آخر ابمساء املناردة عامة ،رو:
ُ
ابفُ ،
أفخ.
أب خ ،ا ُخمٌ :
ا ُُبٌ :
اُب :أبا خ ،اخم :أخاخ.
اُِبٍ :
أفخ.
أب خ ،ا ِخمٍ :

والتمييم راﻫرة لغوية يقابلها التنوين يف اللغة العربية .1
أبخ ،و أ ّفخ ،يه للو تش للديد للص للامت الث للا  ،م للا عله للا االاي للة وﻫ للو
بالنسللبة لظ للاﻫرة التش للديد يف ّ
بصامتة اانة ،وقد ع اد برجشرتاسر أن التشديد ﻫو امتداد يف نا ابصواتحل يهو ٌّ
مد للحلرو الصلامتة
نظري مل ّد اطرو الصاعتةحل أي :اطركات .3

 -9اللغة السامية ابو ابصلية خ ابم خ :اوء الباحثون يف الدراسات املقارنة ،للغلات امموعلة السلامية وضلع صلورة تقريبيلة
لللبع خصللاعص اللغللة املمثلللة لظص ل املشللرتك هلللا قب ل تارعه لا إ لغللات تتشللاب يف اجلوانللب الصللوتية والصللريية والنحويللة
واملعلميللة والدالليللة ،مللع أهنللم علل إدراك أن ﻫللذا اللغللة ابم ال ختللرا عللن كوهنللا ايرتاضللا قللابال للتعللدي يف أي وقللت بقللا ملللا
تألدي إلي مكتشاات املستقب .

 -1كارء بروكلمان ،فقه اللغات السامية ،تر عن ابملانية د .رمدان عبد التواب ،جامعة الرياو ،9177 :ص.903

 -3ا .برجشرتاس للر ،التط ااور النح ااوي للغ ااة العربي ااة ،أخرج ل وص للحح وعل ل علي ل  :د .رمد للان عب للد الت لواب ،الق للاﻫرة ،مكتب للة
اساجنو ،9107 :ص.53
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ومن الاليت للنظر أن يف ابكادية رقا جلمع االسم ﻫو ع املذكر السامل و ع املألنث السامل ،كما
يف باقو اللغات السامية ،وييها ريقة االثة جلمع ابمساء املذ ّكرة تست دم جلمع ابمسلاء املأللالة ملن حلرية
يق أحدمها حر علة قوامها تدعيف اطر الصحيح ،ومد اطركة ابخرية بعد حذ التمييم غري أن
ﻫذا الاريقة مل تكن شاععة ب اقتصرت عل أمساء حمدودة .9
األكادية

العربية
المفرد
أب
ٌ
أف
ٌ

الجمع

abum

abbū

aḫum

aḫḫū

وملن ابمهيللة أن نللذكر أ ّن يف ابكاديللة امسللا آخللر مللن أمسللاء القرابللة ﻫللو أُمٌّخ :ا ّم ،وﻫللو مشللدد الصللامت

الثا  ،كما يف إحد الصيغ العربية ،ويف اآلرامية كذل  ،وتغيب ﻫذا الظاﻫرة التشديدخ هلذا اللا

ّأمخ

أفخ يف حال للة االنا لراد ،ويف حال للة اجلم للع كم للا يف
أبخ و ّ
ع للن ب للاقو اللغ للات الس للامية ،وك للذل للاظ للة ّ
ابكادية.1
وميكننا – ﻫنا – أن نذكر أ ّن ع ابمساء الدالة عل القرابة العاعلية عل

أيعاءخ يف العربية ،وﻫو من

وع التكسري ييها :آباء ،آخاء ،أمحاء ،وﻫو الو ن الذي ع اوء علي املعلميون العرب يف تقرير أن ابص
يف ابب :أبللو ،ويف ابف :أخللو ،ويف حللم :محللو ،ييمكننللا لللذل أ ّن ناللرتو أن ﻫللذا الصلليغة مللن للوع
التكسري ﻫو من أقدم صيغ ﻫذا اجلمع ،وميكننا أن نقلي عليهلا :أختلان ،أصلهار ،أعملام ،أخلواء ،أبنلاء،
أوالدحل بهنا من ابلااهت الدالة عل القرابة العاعلية أيدا.
وراﻫرة

ع التكسريخ تبدو أوضح ما تكون يف اللغة العربية دون غريﻫا من اللغلات السلاميةحل بن ملا

يف ابوغاريتية من ﻫذا اجلمع نادر ،وبن ملن الثابلت أن لوع التكسلري ملن اللغلات السلامية ال تل ِرد إال يف

 -9عللامر سللليمان ،اللغااة األكاديااة ( البابليااة – اآلشااورية ) تاريخهااا وتاادوينها وقواعاادها ،بلريوت :الللدار العربيللة للموسللوعات،
 ،9119ص.901

 -1إبراﻫيم السامراعو ،فقه اللغة المقارن ،بريوت :دار العلم للمالية ،9170 ،ص.15
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اللهلللات اجلنوبيللةحل أي العربيللة بارعيهللا الشللما واجلنللو واطبشللية ،أمللا سللاعر اللهلللات يلللي ييهللا ﻫللذا
اجلمع إال عل قلة خمتلف ييها .9
2

(فم) في اللغة العربية
ُكِرت يف لسان العرب خ آراء اللغوية والنحاة العرب حوء أص ﻫذا االسم ،وﻫو:
 -9يم :من حرية  /يم ،يُم.
يم.
 -1تشديد امليمّ :

ت الواو صرو النحو إ ناسها ،يصلارت كأهنلا ملدة تتبلع الالاء :يلو
اجتلار ْ
 -3ابص  :يو ،بالريع أ ْ

← يا ،يفحل بن أص بناعها الاواخ ،حذيت اهلاء من آخرﻫا ومحلت الواو عل الريع والنصب واجلر.

 -2يف غري اإلضاية :رع امليم عمادا للااء ،بن الياء والواو وابلف يسقان مع التنوين ،يكرﻫلوا أن
يكون اسم ر مغل  ،يعمدت الااء بامليمحل بن الشاعر قد يدار إ إيراد ل بال ميم ييلو لل يف
القاييةحل رو قوء العلاا:
خال من سلم خياشيم ويا

3

 -5يعر ابص بالتصغري واجلمع :يوي  ،أيواا.
 -9يم :ابص يواخ ،وامليم عوو عن اهلاء ال عن الواو ،بن الواو مل حتتم اإلعراب.
وميكننا االختصار ملا جاء عن امليم يف ﻫذا االسم:
يم

يوا

يم :يو

 -9رمللني بعلبكللو ،الكتاب ااة العربي ااة والس ااامية – دراس ااات ف ااي ت اااري الكتاب ااة وأص ااولها عن ااد الس اااميي  ،بللريوت :دار العلللم
للمالية ،ص.999

 -1لسان العرب :باب امليم ،يص الااء يممخ.

 -3العلللاا ،عبللد اهلل بللن رؤبللة ،حياتااه ورها  ،صللنعة د .عبللد اطاللي السللالو ،1 ،دمشل  ،9103 :ص .251الشللاﻫد ييل :
يقاء يو ،يف ،ياخ يف اإلضاية ،ويشرت يف إعراب الام بابحر
من اك و خ إن صحبة أبانا
أي :اناصلت من امليم ،أي الت من .

واء امليم من  .قاء ابن مال يف ألايت :
امليم من ُ بانا
الام ،حيث ُ
و ُ

وأما قوء العلاا يا خ دون إضاية ،يقد اختلات يي آراء النحاة ،ينظر حوهلا ( :لسان العرب ) :يمم خ ،و يوا خ.
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امللليم عللوو عللن اهلللاء ا ذويللة ال عللن امليم عماد للااء بن الياء والواو وابلف يسلقان
مع التنوين

الواو
(فو ) في اللغة العربية:1

 -9ابص يف يمخ يوا ،باهلاء حمذوية ،لقوهلم :ييّ  ،يياهة.

 -1اهلاء حمذوية كما حذيت من :سنة ،وشاة ،وشاة ،وعدة.
 -3بعد حذ اهلاء بقيت الواو حريا متحركة ،يل ُو ،يوجب إبلداهلا ألالا الناتلاح ملا قبلهلا ← يلا ←

أبلدء مكاهنلا حلر ﻫللو املليمحل بنل مشللاك لل أي للالاءخ يهملا شللاهيتانخ ← ويف املليم ُﻫل ِوي يف الاللم

يدارع امتداد الواوحل واختصارا كاآلا:
:و

ا

←

م

←

واجب اإلبداء
الناتاح ما قبلها

إبداء للمشاكلة
يف م ،خ

ي
امليم والواو ييهما ﻫ ْو ٌ

يو ← يا ← يم.
 -2بق للاء ابمس للاء عل ل ح لرية الس للتثقاء الع للرب الوق للو عل ل اهل للاء وال لواو والي للاء ،إ ا ُس ل ّكن م للا قبله للا،

يتحذ ﻫذا اطرو  ،يحذيت اهللاء ملن يلوا ،شلاة ،شلاةخ ،واليلاء ملن يلدي ،دملوخ ،واللواو ملن أبلو،

أخوخ.
يوا ← ْيو ←

← يم بامليم بهنا من حرو الشاتة.

يم ،تصاريف مسعت وتصاريف مل تُسمع.
 -5التشديدّ :

(فم) في اللغات السامية:

األكادية
العربية
القديمة

الوسيطة والجديدة
والمتأخرة

 -9لسان العرب :باب اهلاء ،يص الااء يواخ.

الفينيقية

األوغاريتية

العبرية

اآلرامية
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يم

pūm

pū

p

p

)pummā Pe (h

يوا

تغري صواحل بن يتحوء من الباء املهموسة ) ،(pوﻫو صوت شاوي ينا
 -9يف صوت الااء العربية ّ

بالتقاء الشاتة متام االلتقاء إ صوت الااء ) ،(Fوﻫو صوت شاوي أسنا ينا بالتقاء الشاة السال

وابسنان العليا .إن الباء املهموسة يف غري العربيةخ ،والااء يف العربيةخ ،ال ختتلاان إال من ناحية امل را
بدرجة ما ،يالشاة السال تشرتك يف ناقهما .9
ﻫللذا التغللري الصللوا ﻫللو تبللدء ماللرد يف اللغللات السللامية ،يك ل يللاء

خ يف العربيللة يقابل ل

خ يف

اللغللات ابخللر مللن امموعللة السللامية اجلنوبيللة العربيللة واطبشلليةخ ،يهللو مللن القلوانة الصللوتية ،وﻫللو حتللوء
الصوت الشاوي الشديد من

خ إ الصوت الرخو املهموت

خ.1

 -1امليم اليت تنتهو هبا الصيغة ابكادية ) (Pūmتقاب نون التنوين يف العربية ،ويشم ﻫذا القلانون
أبنيل للة صل للرييةحل منهل للا اجلم ل للع واملثل للىنحل يل للامليم عالم ل للة ل للع املل للذكر الس ل للامل يف ابكاديل للة والعريل للة والاينيقي ل للة
وابوغاريتية ،وﻫو عالمة املثىن ييها أيدا ،ويقابلها النون مع ابلف والواو والياء يف العربية .3
ويقوء برجشرتاسلر :املليم ييهلا يلمخ مل تصلر نونلا ملع سلاعر امليملات االنتهاعيلة ،بل بقيلت علل حاهللا،
يم ،ي ٍم ،يماخ ،ينقلت امليم من
بهنم كانوا يتلقوهنا كأهنا أصلية ،يأضايوا إليها اإلعراب والتنوين ،يصارت ٌ

آخللر الكلمللة إ وسللاها ،ومللن أج ل

ل ل مل ل ِر عليهللا القللانون الصللوا الللذي مبقتدللاا أصللبحت امللليم

االنتهاعية نونا يف اللغة العربية.2
 -3حركة الريع الدمة خ تشرتك هبا العربية وابكادية.
 -2التشديد للميم يف الصيغة اآلرامية ،وابلف مدودة ﻫو أداة التعريف ،والااء بالدم.
 -5ختلت ابكادية عن متييم االسم يف مرحلة منية متقدمة ،كما يف ﻫذا االسم .5
 -9أمحد خمتار عمر ،دراسة الصوت اللغوي ،بريوت :عامل الكتب ،9179 ،ص.970
 -1كارء بروكلمان ،فقه اللغات السامية ،ص.59

 -3إبراﻫيم السامراعو ،فقه اللغة المقارن :ص.932
 -2برجشرتاسر ،التطور النحوي للغة العربية :ص.59
Moscati,s., An Introduction to the comparative Grammar of the Semitic
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خ وﻫللو الصللوت الصللامت املشللرتك ،ومللا يتلللوا مللن أص لوات يف

الصيغ العربية ،ويف غريﻫا من اللغات السامية ﻫو من أحر املد.
(ذو) في اللغة العربية :1
صاحب ل  ،كقول  :يالن و ماء.
 وخ اسم ناقص ،تاسرياُ
 وخ من سبع كلمات يف كالم العرب ،إعراهبا عل حريةحل ﻫو :و ،يو ،أخو ،أبو ،محو ،امرؤ ،ابنم. عالمات اإلعراب ﻫو ابلف يف النصب ،والواو يف الريع ،والياء يف اسا . التاري ل بللة وخ مبعللىن صللاحب ،وإعراهبللا بللاطرو  ،وصلليغت ليتوص ل هبللا إ الوصللف بابجنللات،وتثىن ورمع وتألنث .وبلة وخ مبعلىن اللذيخ وتكلون ناقصلة ،ال يظهلر ييهلا إعلراب ،وال يثلىن وال ُ ملع،
وتوصف هبا املعار  ،وقبيلة وء كانت تست دم وخ امسا موصوال يتستوي يي التثنية واجلمع والتأنيث،
تقللوء :أنللا و عريللت و و مسعللت ،وﻫللذا ام لرأة و قالللت ،وال يللرق بللة أن يكللون مللا اسللتعم يي ل وخ
املوصولة عاقال أو غري عاق  ،يمن استعماهلا يف املارد املألنث غري العاق  ،قوء الشاعر:
1
وبلري و حارت و و ويت
يإن املاء ماءُ أ وجدي
(ذو) في اللغات السامية:

3

العربية

األكادية

الفينيقية

األوغاريتية

العبرية

و

š

Z

d

Zē – Zū
Še – ša

اآلرامية
d

<

ašer

languages, 2 nd Edition , Wiesbaden , 1969 , p. 52.
 -9لسان العرب :باب ابلف اللينة
 -1ينظر حوء االسم املوصوء

ا خ.

و خ مبعىن صاحبخ :اء الدين ،ابن ﻫشام ابنصاري ،مغني اللبيا عا كتا األعاريا ،

بريوت :دار الاكر 9171 ،م ،ص.521
 -3ورد يف العريللة القدميللة اسلتعماء זֶה و זֶּו بللالناي خ امسللو موصللوء للماللرد املللذكر واملألنللث ،وينللدر ﻫللذا االسللتعماء يف العريللة
اطديثللة ،وﻫللذا االسللتعماء شللبي باسللتعماء و خ امسللا موصللوال يف هللللة للوء العربيللة .ويف العريللة اطديثللة يللدء علل اسللم
املوصللوء ֲאשֵׁר اللليت تسللتعم للماللرد واجلمللع بنوعيهمللا ،وقللد يقتصللر أحيانللا علل حللر الشللة وحللدا مشللكوال بالسلليلوء
שخ بدال من كلمة ֲאשֵׁר .ينظر للتوسع :ر و كماء ،دروت اللغة العربية ،2 ،دمش  :مابعلة جامعلة دمشل ،9199 ،
ֵׁ
ص 927وما بعدﻫا.
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 -9تشرتك اللغتان العربية وابوغاريتية يف الذاء خ ،ويغيب ﻫذا الصوت عن باقو اللغات السامية،
ييقابل يف ابكادية شخ ،ويف الاينيقية والعرية خ ،ويف اآلرامية دخ ،وما يقاب

وخ يف ابوغاريتية يهو

بالداء دخ يف ﻫذا اللا  ،وتعد ابلااهت هبذا التبدء الصوا قليلة إ ا ما قورنت ببقية ابلااهت اليت تتا
والعربية بالذاء .ياحتاظت العربية وابوغاريتية هبذا الصوت الصامت ،وغاب عن أاديات اللغات
ابخر .9
 -1وتشرتك اللغات السامية يعها يف داللة ﻫذا االسم وخ ييدء عل معىن صاحبخ ييها،
وتشرتك يف مال مت اإلضاية ،وقد يكون وخ امسا موصوال مبعىن صاحب.
 -3ابكا دية والعرية تناردان يف است دام شخ يف االسم املوصوء ،ويقابل يف العربية وخ الااعية،
ويف اللغات الثالو يدء عل معىن الذيخ.
 -2تعد اللغة ابكادية أبر اللغات السامية وضوحا طاالت اإلضاية بعد العربية ،وتعد شخ أداة
روية توضع بة املدا

واملدا

إلي  ،يتظهر حركة اإلعراب املناسبة آخر املدا  ،وحركة اجلر آخر

املدا إلي :

ش ِأمل خ :بوابةُ املدينة.
 Abullum – šu – ālimأبلُلُّم ُ
 Abullam – ša – ālimأبللُّم ش ِأمل خ :بوابة املدينة.
ابة ِ
 Abullim – ši – ālimأبلُّم ِش ِأمل خ :بو ِ
املدينة.
يه للذا االس للم ابداة النحوي للةخ ك للان متص للريا يف ابكادي للة القدمي للة ،س للب اطال للة اإلعرابي للة ،والع للدد،

واجلن  ،أ لنم صيغة ) (šaيف ك اطاالت.1
وهلللذا اطالللة مللن حللاالت اإلضللاية مللا يقابلهللا يف العريللة اطديثللة ،يالصلليغ السللاعدة ﻫللو، Še ، ša :
 <ašerخ وتصاغ اإلضاية اللاظية أحيانا – وال سيما يف العرية اطديثة – باستعماء كلمة שֶׁ ל خ مبعلىن
خاصةخ بة املدا واملدا إلي  ،دون إجراء تغيري يف حركات املدا  ،وﻫذا الكلمة تتألف ملن اسلم

 -9مسرية الراﻫب ،اللغة األوغاريتية – دراسات مقارنة ونصوص مسمارية ،الال قية :جامعة تشرين ،1091 ،ص.11
 -1عامر سليمان ،األكادية ( البابلية – اآلشورية ) :ص.191
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שخ اختناء אֲ שֶׁ ר وحر النسب לخ .9ويف اللهلات العربية الدارجة ماردات تدء عل ﻫذا
املوصوء ֶֶׁׁ
املعىن.1
اإلعراب بالحروف في األسماء الخمسة:
مل تكن ﻫذا املسلألة ملن املسلاع املتال عليهلا ،بل أالارت بعل

اجللدء بلة النحلاة والبلاحثة ،يملنهم

من اعرت بوجود ﻫذا اطرو كعالمات لععراب ،ومنهم من مل يواي عل ﻫذا الرأي.
إن ﻫللذا اجلللدء لللي وليللد اطاضللر ،ب ل ﻫللو ق للدل ،وقللد رل ل ﻫللذا اسللال بللة النحللوية البص لرية
والكويية.3
وﻫنللاك بعل

البللاحثة الللذين اتاق لوا علل أن بعل

عالمللات اإلع لراب أصلللية ،وبعدللها يرعيللة يتنللوب

اطرو عن اطركات .بينما ال ير آخرون 2ﻫذا التميين وال تل النيابة ،ب رع كال من موضع أصال،
وتقسم االسم املعرب إ :
 -9اسم تظهر يي اطركات الثالو مع مدﻫا ،وﻫو ابمساء اسمسة.
 -1اسم تظهر يي واو ونون أو ياء ونون ،وﻫو امموع هبما.
 -3اسم تظهر يي ألف ونون أو ياء ونون ،وﻫو املثىن.
أمللا مللا ادعللاا بعل

ا للداة ،5بللأن إعلراب ابمسللاء اسمسللة بللاطرو الثالاللة ﻫللو مللن اصللاناع النحللاة،

يه للو رأي ال يس للتند إ أدل للة علمي للة ،يق للد دل للت املقارن للات اللغوي للة عل ل وج للود ﻫ للذا ابمس للاء يف اللغ للات
السللامية ،كمللا رهللرت حالللة اإلعلراب بللاطرو يف بعل

منهللا ،أمللا بعدللها اآلخللر يقللد اقتصللر علل حالللة

 -9ر و كماء ،دروس اللغة العبرية :ص.927
 -1تبع خ سورية و ح خ السعودية ،و بتاع خ املصرية ،ﻫذا البيت تبع يالن :أي بيت يالن مدا ومدا إلي خ.
 -3ينظر :أبو القاسم النجاجو ،اإليضاح في علل النحو ،حتقي د .ما ن املبارك ،بريوت ،9171 ،ص 929وما بعدﻫا.
 -2حممد اسدر حسة ،دراسات في العربية وتاريخها ،1 ،دمش  :دار الاتح 9190 ،م ،ص.120

 -5يراجع حلوء لل  :إبلراﻫيم أنلي  ،ما أسارار اللغاة ،1 ،القلاﻫرة ،9150 ،ص .150-157ويلألاد حنلا تلر ي ،فاي أصاو
اللغة والنحو ،بريوت :دار الكتب ،9191 ،ص.13
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إعراب ر واحد يف ك املواقع من اجلمللة .وتشلرتك ابكاديلة ملع العربيلة يف إعلراب ﻫلذا ابمسلاء ،يرتيلع
بالواو ،وتنصب بابلف ،ورر بالياء ،كما يف اجلم الثالو اآلتية:9
أ ضرب االبن أباا .

Šumm – māram – abašu- imtaḫas

كما وضع أخوك امسا عظيما .

Kima - aḫuka – šumam – rabiam – ištaknu

اكتب باستمرار إ أخو .

Ana - aḫia – aštanappar

أما اللغة ابوغاريتية يهو لغة معربة ،يتظهر حركات اإلعلراب علل أواخلر ابلالاهت الليت تنتهلو بلاهلمنة،
وغللري املنتهيللة هبم للنة يللللأ الباح للث إ املقارنللة باللغ للة العربيللة لتحدي للد العالمللات اإلعرابي للة ،معتمللدا عل ل
السياقحل رو:
 و ي ع ن .ء-ب

ن .إ ء .د

إِ د

ﻫل .ر ا م .ء ي ص أ

 ب ك م .ت ش أُ .أ ب ﻫلواملالح ل مللن اجلم ل الثالاللة ،أن دخ يقاب ل

و يب إء و الاألاد
ِمن يِي ِ كالم لن خرا
بكاء تنشئ تريعخ أباﻫا
وخ يف اجلملللة ابو  ،وجللاء مدللايا .وأن

خ يقاب ل

يفخ يف اجلملة الثانية ،وأضيف إ الدمري املتص اهلاء ،ويف الثالثة أبخ يقاب أباخ وأضيف إ الدمري
أيدلا ،ومل تظهلر عالمللات اإلعلراب علل آخللر ابمسلاء الثالالةحل بن ابوغاريتيللة مل تلدون ابصلوات الصللاعتة
الاويلة الواو وابلف والياء .واللغة اآلرامية مل تظهر ييها عالمات إعرابية.
أما اللغة العرية يقد اختارت حالة واحدة ﻫو حالة اجلر للتعبري عن ك حاالهتا اإلعرابية لظمساء ָאב
و ָאח و חָ ם و פֶׁה أب و أف و حللم ويللمخحل بن اليللاء تلحل ﻫللذا ابمسللاء ،مثل  :אֲ בִי אֲ ב ְְרהָ ם
أبو إبراﻫيمخ ،و אֲ חי דֹוךִי أخلو عملوخ ،و חֲ מִ י אחֹותִ י محلو أخليت خ ،و פִ יה יֶׁלֶׁד يلم
الولدخ ،ومنها اجلملتان:
מָ ה עֹושֶׁׂ ה ﭏבי ֶָׁ
ד

ما ا يصنع أبوك؟

ﭏחִ יָך י ְדִ ידִ י

أخوك صديقو

-Moscati,s., An Introduction to the comparative Grammar of the
Semitic languages, p. 113-114.
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إن اإلعراب باطرو رلاﻫرة لغويلة سلامية مشلرتكة ،وملا وجودﻫلا يف أيلة لغلة غلري العربيلة إال دليل علل
أصالتهاحل أي مورواة عن اللغة ابصلية ابمخ ،ابو خ.
النتائج التي توصل إليها البحث:
إن اللدرت املقلارن لظلالاهت السلامية املشلرتكة أب ،أف ،حللم ،و ،يلوخ مي ّكلن ملن تسللي نتلاعل علل
اجلوانب الصوتية والصريية والنحوية:
أوالً :على الجانبي الصوتي والصرفي:
 إن بقاء ﻫذا ابلااهت أبخ و أفخ و حمخ يف حالة اإليراد ابب ،ابف ،اطمخ ،ويف حالة علدمحمخ ،ويف حالة اإلضاية إ ياء املتكلم أ  ،أخو ،محوخ يشلري
أب ،ﻫذا ٌ
اإلضاية ﻫذا ٌ
أف ،ﻫذا ٌ

إ مرحلللة لغويللة قدميللة ،وﻫللو املرحلللة اللليت مل تتقيللد ييهللا اللغللة بد لواب واضللحة ،ومللن ﻫللذا البللاب
أصوء اناعيةحل مثل  :ابلن ،أمخ ،ملن ألالاهت القرابلة ،ومنهلا :يلد ،دم ،شلاة ،رعلةخ ملن ابلالاهت الداللة

عل أعداء اجلسم ،ومنها امللح امع املذكر السامل :بنون ،ملون ،سنون ،وﻫلو ألالاهت كلرت يف
لس للان الع للرب للتمثي ل هب للا .وتثلي للث اجل للذر الثن للاعو عم للدت بع ل

اللغ للات الس للامية إلي ل يف اببني للة

الصريية ،مث  :اجلمع والتثنية واإلضاية والتصغري والنسب.
 وتوسللعت العربيللة يف االشللتقاق والتصلريف باالسللتاادة مللن اجلللذور ،رللو :اآلبللاء ،وابخللوة ،واب واء.لاص للع ييل االاللة مللن ابمسللاء اسمسللة مدللاية إ أمسللاءحل يكل هبللا،
وللسلليو و يف منﻫللرا بللاب خل ٌ
وأضايت العربية أيدا اببناء والبنات وابمهات والذوات.
واسللت دمت أبنيللة يعليللة مللن االسللم ،رللو :تأبيللت وآخيللت ،يأضلليات إ املعللاجم ،ورللن نعللر أن
مسألة ابص االشتقاقو القدل يف العربية قد كثر اسال واجلدء ييها.
تعللد اللغللة العربيللة امتللدادا للغللة السللامية ابصلللية – املارتضللة  -الحتاارهللا للرو اطلل  ،وبللالرواد ،
وتعد اللغة ابوغاريتية ابقرب إ العربية.
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 يف املعلم السامو ألاا ٌهت اذر لغلوي مكلون ملن صلوت صلامت واحلد ﻫلو الالاء :يلو ،يلا ،يفخ ،والذاء يف و ،ا ،يخ يف اللغة العربية مع مقابالهتا بالداء أو اللناي أو الشلة يف اللغلات السلامية
ابخر .
 تدخ أحر املد يف بناء االسم الثالاو يتكون من أصول  ،وﻫذا يع أن االسم مأللف من أصلةمن ابصوات الصحيحة الساكنةخ ،أ يأا حر املد ييثلث الثنلاعو الصلحيح ييصلبح االايلا .ولنلا
أن نرصد ﻫذا الظاﻫرة اللغوية يف ابيعاء أيداحل منها املدعاة واملعتلة ،مث  :ش اع :شاعخ ،و ح ان:
حنللاخ ،واملدللاعاة اطللرية ابوء والثللا  ،مثل  :دنللدن ،مللللم ،جللل ...،خ ،وتلل املتاقللة يف املعللىن
اعتمللادا عل ل حللرية ،رللو :قاللع ،قاللف ،قاللم .ولنللا أن نرصللد حالللة اجلللنم للذ حللر العلللة،
وغريﻫا من الظواﻫر اللغوية املتعلقة بالواو وابلف والياء.
ثانياً :على الجان النحوي:
 احتاظللت العربيللة للاالت اإلع لراب الللثالو الرعيسللة سللاملة ،وبقيللت الص لواعت أحللر املللدخ ويلللةداعمللا يف ابلاللاهت الدالللة علل القرابللة ،و لل يف حالللة اإلضللاية وﻫللو اللليت يعللوو ييهللا سللقو الللالم
منهللا هبللذا الاللوء للحركللات :الاتحللة ،والدللمة ،والكسللرة ،وﻫللو رللاﻫرة لغويللة أيللرد هلللا ابللن ج ل يف
اسصاعصخ يصال بعنوان ﻫو ما اطركاتخحل أي :مدُّﻫا.وقد استاادت العربية من ﻫذا املد كثلريا
يف تنويع الصيغ وتكثري املعا .
 واحتاظللت اللغللة ابكاديللة للاالت االسللم اإلعرابيللة كاملللة ،بينمللا مل حتللتا اللغللة اآلراميللة بظللاﻫرةاإلعراب ،وما بقو منها يف اللغة العرية حالة واحدة لظمساء أب وأف وحم ويمخ يف حالة اإلضاية.
 اللغ ل للة ابوغاريتي ل للة :وج ل للود اهلم ل للنة املاتوح ل للة ،واهلم ل للنة املد ل للمومة ،واهلم ل للنة املكس ل للورة ،يف ابادي ل للةابوغاريتية ،دلي ٌ علمو اابت عل التنوع الثالاو طاالت اإلعراب الريع والنصب واسا .

النتيجة:

لقللد كشللف البحللث عللن العالقللات الصللوتية والصللريية والنحويللة يف ابمسللاء اسمسللة ،و ﻫللب إ تابيل
القوانة الصوتية ،وتتبع اببنية والصيغ يف املعاجم العربية وابكادية والاينيقية واآلرامية وابوغاريتية ،ير ت
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االختاليات يف االعتبارات الصريية عند اللغوية والنحاة العرب يف الثناعية والثالايةخ ،ينبل البحلث بمهيلة
رصد التغري اللغويحل بن لغتنا العربية بع يدة العهد ،مرت مبراح منية متعاقبة ،للذل ياطاجلة شلديدة إ
معلم تارخو ،تألرف يي ابلااهت وي استعماالهتا خالء العصور امل تلاة بدءا من ابص ابقدم.
ياللغلات السلامية كانلت متلل جلذورا اناعيلة واالايلة إ جانللب علدد قليل ملن اجللذور الليت تتكلون مللن
حر أصلو واحد ،أو ينيد عدد أصوهلا عل االاة ،وأن يف مرحلة معينلة ملن تالور اللغلات السلامية سلاد
النظام الثالاو يدخلت يي اجلذور الثناعية بإضاية ٍ
صوت لغوي االث إليها.
عامللة ،وابيعللاء بأنواعهللا املدل ّلعاة واملعتلللة ومكللررة
إ ان ﻫللذا البحللث يقتدللو التوسللعة ليشللم ابمسللاء ّ

اطلرية ،وأمسللاء ابيعللاء والدللماعر ،وابدوات ،و لل السللت الص قواعللد التصلريف واالشللتقاق واإلعلراب
وغريﻫا من الظواﻫر اللغوية السامية املشرتكة ،وﻫو ما يبق مرﻫونا بدراسات لغوية مقارنة قادمة.
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چکیده های فارسی

سه جزء کردن ریشه در اسماء خمسه (پژوهش تطبیقی در زبان های سامی)
سمیره عبداهلل راهب

*

چکیده:
اين پژوهش به مسأله مشخصکردن ريشه در پرتو مقايسههايی میپردازد که
اهمیت چنین پژوهشهای زبانی را با توجه به قوانین آوايی ،مشخصمیکند.
پژوهش فعلی در پی مشخصکردن اصالت کلمه يا عدم اصالت آن از جنبه اشتقاقی
است ،همچنین در تحلیل و شرح زبانی و مقايسه در دنبالکردن ساختارهای صرفی
با بررسی تغییرات و تحوالتی که در طول زمان زبان عربی با آن مواجه بوده ،سهیم
است .بنابراين اين پژوهش به دنبال شناخت ريشه عربی در اسماء خمسه در مقايسه
با زبانهای سامی است و در نتايج آن تفسیرهای علمی پديده زبانی تا زمانی وجود
دارد که زبانشناسان عرب قديمی بررسیکرده اند ،و در کتابها ،آثار و آرای آنها
ذکر شده است چراکه آنها معجم های خود را بر اساس مقیاس صرفی تألیف کرده-
اند و پديدههای زبانی مانند اشتقاق ،اعراب ،و  ...را بررسی نمودهاند.
اين پژوهش بر اساس شیوه تحلیلی تطبیقی است و به دنبال بررسی تشکیل
دوگانه معجمی و توصیف روابط آوايی ،صرفی و نحوی مخصوص اسماء خمسه و
ساختارها و صیغههايی است که معجمهای عربی و معجمهای زبانهای اکدی،
اوگاريتی ،فنیقی ،آرامی ،عبری با آن آغاز میشود.
اين پژوهش ،روابط آوايی و صرفی و نحوی در اسماء خمسه را نشان میدهد و
اقدام به پیاده سازی قوانین آوايی و دنبالکردن ساختها و صیغهها در معجمهای
عربی ،اکدی ،فینیقی ،آرامی و اوگاريتی بوده است و اين پژوهش به اهمیت دنبال
کردن تغییر زبانی توجه کرده چون زبان عربی بسیار قديمیتر است؛ از اين رو نیاز
زيادی به يک معجم تاريخی داريم که در آن الفاظ بر اساس استفاده از آن در طی
عصرهای مختلف از مبدأ قديمیتر ،تاريخ نگاری شود.
کلید واژگان :دوگانگی زبانی ،تطبیقی ،سامی.
* استاديار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه تشرين الذقیه سوريه.
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Abstract
This paper deals with the question of defining roots in the light of
comparisons which show the importance of such comparative studies,
taking into consideration phonetic rules. These rules were used in modern
research to establish the originality of a word or lack of it from the
etymological point of view. Analysis, linguistic explanation, and
comparisons contribute to tracing the morphological syntax of words by
tracking changes and transformations that language has witnessed through
time. This study is a foundational study of Arabic roots of the five nominals
in comparison with Semitic languages. It concludes with the interpretations
of a linguistic phenomenon ancient Arab linguists frequently addressed in
their works. In composing their lexicons, these linguists used morphological
measures and included derivations and diacritics. This research adopts a
comparative- analytical approach and focuses on bilingual lexicon making.
The research is interested in the description of phonetic, morphological and
syntactical relations in the five nominal and in the structures and forms
which open Arabic lexicons as well as Acadian, Ugaritian, Phoenician,
Aramaic, and Hebrew ones.
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