معالم جديدة للمنهج المقارن بين اللغات السامية
انثروبولوجية ونفسية واجتماعية
جوانب
ّ

للدكتور سمير ستيتية
جامعة اليرموك

مقدمة:

أدى اكتشاااا الل ااة السيسااكريتية فااا الناارث ال ااامث مشاار المااي د
ملااا الل ااة التاااريااا ومااا ارتااقا قا مااث مناريااا

المتاصصيث قدراسا
ح ااول الع ااا

منارية قيث الل ا

لااظ ورااور

ل ويااة فنااد اااا فرياام مااث العلمااا

الريدو أوروقيةا وتوصلوا لظ يتائج قاهرة

التارياي ااة ق اايث ه ااية الل ااا ا وكي ي ااة تاوره اااا وت اارا قع اارا م ااث

قاال يرااا اسااتااموا أث يقياوا تصااو ار وا ااحا لألصااول التااا ت ا اارا ميرااا ماادد
قعا
ما ااث الل ا ااا ا ويلا ااك قإما ااادة قي ا اا ها ااية اأصا ااول  reconstructionما ااث فرومرا ااا
المستعملة
و ااد أفاااد المستشاار وث مااث هااية الد ارسااا
و ادموا لرايا المياداث الك يار ماث اأقحاا

العمل فا ميداث المناريا

قيث الساميا

فااا منارياااترا قاايث الل ااا

والد ارسااا

الساااميةا

التاا لاا ويساقنوا ليراا و اد كاااث

مم استش ار يا لظ حد كقيرا فا قدايا

هاايا العماال قااصااةا حتااظ ث أحااد العلمااا المعاص اريثا ياارى أي ا سيم ااا و ا

اويال قال أث يناا ملاا المناريااا

العرقية

()1

قايث الل اا

الساامية ملااظ ادا وساام فاا الااق د

مشي ار قيلك لظ أث المستشر يث ها أصحاب صب السقم والندر المعلااظ

فا هيا المجالا حتظ أياميا الحا رة

( )1رم اث مقدالتوابا مندمة ترجمت ل ن الل ا
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السامية ص7

وال أيك اار أث قعا ا

العرقيا ااة والل ا ااا
والكيعاييااة

()1

العلم ااا الع اارب اأ اادميث ااد فايا اوا ل ااظ الع ااة ق اايث الل ااة

السا ااامية فلنا ااد أشا ااار الاليا اال قا ااث أحما ااد لا ااظ الع ا ااة قا اايث العرقيا ااة

وكاايلك أشااار اقااث ح ا ا لااظ أث العرقيااة والس اريايية فرماااث أصاال واحاادا

وأيرما ت رمتا ما الا مثا ماث هايا اأصال
مسااتنلة لرصااد مااا فااا العرقيااة مااث كلمااا

()2

قال ث قعا

ملماا العارب اد أفارد كتقاا

دايلااةا سااامية كايا

أا غياار ساااميةا ويلااك

كما فعل السيواا فا كتاق "الميهب" والجوالينا فا كتاق "المعرب" ولكث يلكا ملظ

أهميت ا ال يت م م الميرج الجديد فا المناريا

قيث الساميا

المنهج المتبع
درج المستشاار وث فااا منارياااترا قاايث الل ااا
الس ااميةا وكيااا ت ارم ا

الل ااا

السااامية ملااظ الحاادي

مااث السااامية اأاا حتااظ أصااقح

ل ااا

مااث تاااري
مسااتنلة

ولنااد امتماادوا فااا يلااك ملااظ مصااادر تاريايااة وديييااةا كمااا امتماادوا ملااظ الينااو

واآل ار التا وجدوها فا مياام ماتل ة مث الشرم اأوسا
واها ااتا القا اااح وث فا ااا ها اايا الميا ااداثا وجلارا ااا ما ااث المستشا اار يثا قالمناريا ااة قا اايث

فوييمااا

الل ااا

الساااميةا قالمناريااة قاايث الواااه ار والت يي ا ار الصااوتيةا فااا هااية

الل ا ااا ا م ا ااث مما ل ا ااة  assimilationوماال ا ااة  dissimilationو ل ا ااب مك ا ااايا
 metathesisوحيا  deletionو يادة  insertionوامالةا وغيرهاا ماث الوااه ار

ال ويولوجية
واهتم اوا كاايلك قالمناريااة قاايث اأيومااة الص ارفيةا فااا ل تاايث أو أك اار مااث هااية

الل ااا ا ويل ااك قا اإق ار السا اواقم  Prefixesواللواح اام  sufixesوال اادواال infixes
ميد تصريا اأفعال م ا وت ير هية اللواصم أو قع راا تقعا لت يار ماث ال عال
( )1الاليل قث أحمدا العين ج 1ص262

( )2اقث ح اا اإلحكام في أصول األحكام ج 1ص63
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(ما

ا م اراا أمار) والعادد (م اردا م ياظا جما ) والجاير (مايكر ومميا ) كماا

الل ا

السامية

اهتما اوا قس ااائر المو ااوما
ولسا

التنليدي ااة ف ااا الص ااراا فجعلوه ااا م اادار مناري اااترا ق اايث

أيكاار أيرااا أولاوا المناريااة قاايث أيومااة الجماال فااا الل ااا

السااامية ميايااة

ااصااة ويلااك كمااا فعاال قروكلماااث الااي اصااص ج ا ا مااث كتاق ا

semitische

 sprachwissenschaftلدراسة يواا الجملة فا الل ا

السامية لكث هيا المجال

مث المناريةا لا يلم اهتماما كقي ارا قالدرجاة ي سارا التاا لنيتراا د ارساة المنارياا
اأصوا

والصرا قيث الل ا

فاا

السامية

وممااا ي حااوا أث ملمااا مناريااة الساااميا ا يرتمااوث قرصااد الواااه ار الل ويااة
فاا هااية الل ااا ا أك اار مااث اهتمااامرا قت ساايرهاا قاا ا مااا ياراة فااا درر الل ويااا
المنارث قيث الل ا

الريدو أوروقية

ث ت سير الواه ار الل ويةا فا أسرة ل وية واحدةا مث أها ووائا ملا الل ة
التارياي ا ااة واث ه ا اايا الت س ا ااير يتال ا اابا قداه ا ااةا رقار ا ااا قج ا اايورها االي روقولوجي ا ااة

وردهااا لااظ أصااولرا الي سااية وال نافيااةا فاإث "ارتقاااا الل ااة قووي ترااا أو
واالجتماميااةا ا
قووائ را الماتل ة فا الجمامة الل ويةا يم ر قال رورةا فا حياة الل ة فرياك فرم

ق اايث أث تك ااوث الل ااة ل ااة جمام ااة مح اادودةا أو أث تكا اوث الل ااة الرس اامية ف ااا دول ااة
مومظا أو أث تكوث ل ة ح ارة دولية

()1

فا المجمومة الساميةا دوث ت سيرها فا

كاث أئمة درر المناريا

قيث الساميا

ولرياا ال يك ا رصاد الوااه ار الل وياةا
و المعايا

المشار ليرا أم ة ولئث

د أجادوا قد اة رصادها الوااه ار الل وياةا

فن ااد تركا اوا لم ااث قع اادها مرم ااة الت س اايرا ويل ااك ق اارد الو اااهرة ل ااظ أص ااولرا ال نافي ااة
واالجتمامية والي سية

( )1محمود فرما حجا

علم اللغة العربيةا الكوي ا 1776ا ص63
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ومما ي حو فا ميداث المنارية قيث الساميا ا أي يا حد

ماا أسنا ماث االمتقاار قعا

أث فسار وااهرة

العوامال المو اوميةا التاا يجادر أث توال فاا دائارة

ال و ا والتا يمكث أث تحمل قيث اياترا ح منقوال لواهرة ماا لند حاول القاحا

اأميركااا  Michale Brameت سااير ماادا دغاااا الا ا فااا (أل) التعريااا قااالجيا
()1

( )Jفارت ا ى أث ال ا ا ال تاادغا فااا الجاايا ملااظ الاارغا مااث كااوث

العرقيااة المعاشااة

تااادغا فا ااا الص ا اوام

االكليليا ااة جميعا ااا) أث الجااايا المعاشا ااة متا ااورة ماااث الجا اايا

اأاير صوتا صامتا  Consonantواكليلياا Coronalا وملاظ الارغا ماث أث الا ا
السااامية ( )gالت ااا تيااام ك ااالجيا المصا ارية ولمااا كايا ا
الحيكيااة المتا ارة – أ الجاايا السااامية -فنااد مولما
ا
أيرا مومل قامتقار ما يعامل ق أصلرا الساما g

ال ا ا ال تاادغا ف ااا الج اايا

الجاايا الم اعاشااة معاملتراااا أ

ال يا ااظ مااا ف اا هاايا الت سااير مااث تكلاااا وكاااث ي يااا مي ا اليواار فااا جمي ا

م مح الجيا المعاشة ( )Jليارج ق ث هايا الصاو يتميا قملماح لاير موجاودا فاا
جمي الصاوام

التاا تادغا فيراا الا ا هايا الملماح هاو أث الجايا المعاشاة صاو

مركااب وهااو يث ملمااح فااارما لااير موجااودا فااا سااائر اأص اوا

التااا تاادغا فيرااا

الا اا فا يادرج معراااا وال يو ا معراا فااا مارة واحادة ومليا ا يكاوث حال معادلااة
دغاا ال ا فا قع

الصوام

كما يلا:

(Michale Brame Arabic Phonology Nonpulished P.h. D dissertation )1
220.
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IT
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وتنا ا ا أر المعادل ا ااة كم ا ااا يل ا ااا :ت ا اادغا الا (أل التعري ا ااا) قالص ا ااام

قشرايث :أث يكوث اكليليا [ ]+ corا وأال يكوث مركقا []- aff

ال ا ااي يلير ا ااا

تفسير الظاهرات اللغوية:
الل ااا

ث الردا اأساسا مث هيا القح ا هو رقا الوااه ار الل وياة المتيوماةا فاا
الساااميةا قالعواماال االي روقولوجيااة واالجتماميااة والي سااية وال نافيااة للشااعوب

أقيث كيا
السامية وأ دا فيما يلا قع الواه ار الصوتية والصرفية والتركيقية؛ ا
يمكث ت سيرها فا و هية االمتقا ار

 -1في األصوات:
ث رقايا لدراسة اأصوا

السامية قالعوامل ال نافيةا يعاييا ت سي ار

فا الل ا

منق اوال لعاادد مااث الواااه ار الصااوتية فااا هااية الل ااا

فالس اقب ال نااافا الاادييا هااو

الي يجعل أفراد الاائ ة السامرية فا مديية ياقلر ما ا يياناوث قعا

اأصاوا

الص يرية فيما قييرا دوث ص يرا مماا مايرا قا يرا ينلادوث موساظ مليا السا ا فاا
يام هية اأصوا

فرا ييانوث ال ا  zوك يراا يال ( )ðويياناوث السايث والشايث

( S )Sوك يرما ا (  ) وقع

رجال الديث ميرا ال ييانوث اأصوا

الص يريةا

مث ممدا ال مث مج وال صور
ويقاادو أث الا ا ا الاادييا واالجتماااما قاايث اليرااود والسااامرييثا ااد أدى لااظ

فااروم ل ويااة ك يارة حتااظ فااا اأصاوا

وال غ ارقااة فااا يلااك؛ فرياااك مااث يعا و تاارك

اليرااود لاارااا النااديا الااي كاااث يعتمااد ملااظ الاااا الكيعاااياا واسااتعمالرا الاااا

الجديااد المرقا ا لااظ الاا ا قاايث اليرااود والسااامرةا ي ث اليرااود كرهاوا أث يساااويرا
السااامريوث ف ااا كاال ش ااا ا فتركا اوا ااراااا و ارحا اوا يكتق ااوث قااالاا الجدي ااد

( )1مويا مقدالرمواا قواعد اللغة العربية ص11
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()1

ولع اال

د ارس ااا

أمم اام لمجتما ا الس ااامرييثا وأما ارافرا الدييي ااةا ت اامد

الحنائم الل ويةا مما ي يد فا درر الساميا

المنارث

ل ااظ كش ااا قعا ا

ث ارتق اااا الس ااامييث قل اااتراا ال ين اال ما اث ارتق اااارا قجيس ااراا ويا اام قعا ا

جماماااترا لااقع

اأص اوا ا ماتل ااا مااث يااام جمامااا

أااارى لرااية اأص اوا ا

يمكااث أث يكااوث مااث أهااا مكوياااترا الي سااية فرااو ل اير مجاارد اااات ا فااا اليااام
وحسبا وايماا هاوا لاظ يلاكا مامال ي ساا اجتمااما فناد ورد فاا العراد الناديا أث
حدى النقائل فا مرد قراهيا ملي السا اا كايا

تياام الساام (  ) Sوهاو صاو

قاايث الساايث والشاايثا شاايياا واااهر هااية اإشااارة يتحااد

مااث اااات ا لرجاااا ولكااث

م اامويرا يحماال قاايث ايات ا ا لويااا مااث الينااد المااقاث لرااية النقيلااة التااا تال ا

مااث

يام السام
ييااا ال يسااتاي أث يسااتومب م رااوا ال صاااحة  eloquencyميااد العااربا ال

يا مرفيااا أقعااادة الل ويااة والي سااية واالجتماميااةا فالقعااد الل ااو لل صاااحة يتم اال فااا
كوث األ ااو اقيياة وااهرةا متقاادرة لاظ ال رااا وفاا كاوث الكلماة مت ل اةا يسارل ملاظ
اللس اااث يانر ااا م ااث غي اار مي ااا ا ما ا و ااو معياه ااا( )1ويتم اال القع ااد االجتم اااما
لل صاااحة فااا أير ااا أيمااويج ومعيااار س االوكا  behavioral normفااا المجتما ا

العرقاا يمتد أجل مث يكوث فصيحاا وييا مث يكوث غير يلك و د ارتقا يام
اأصا اوا

العرقيااةا قم ر ااوا ال صاااحة مي ااد العااربا مم ااا يااوحا قا ا ث

معا اايث لااقع
اأمر لا يعد أمر يام معيثا وايما اتايا لاظ جاياب يلاكا قعادا اجتمامياا وي سايا

رو مث ممر قث الاااب أي كاث مث أفصح اليارا أي كااث يياام ال ااد ماث

الجايب اأيمثا م لما كاث ييانرا مث الجايب اأيسر ث شا

( )1أحمد الراشماا جواهر البالغة ص7
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ث تسمية العرقية ق يرا ل ة ال اد يميد ما يحث قصددةا مث أث يام أصاوا

معييةا قكي ية معييةا اتاي قعدا اجتماميا نافيا وايا أردياا أث يياا

صاحة تسامية

العرقياة قرايا االساااا كااث ملييااا أث ييوار فاا الوصااا التاارياا لراايا ال اوييا ينااول

ساايقوي  :ول اوال اإاقااام لصااار الاااا داالا والصاااد ساايياا والوااا ياالا ولارج ا
ال اااد م ااث الكا ا اا أيا ا ل ااير ش ااا م ااث مو ااعرا غيره ااا
الل ااوييث المعاص اريث ل اظ افت ا ار

()1

ولن ااد يه ااب قعا ا

أث يكااوث ساايقوي ا ومااث قعاادة مااث الل ااوييثا ااد

أاا وا فا وصا هيا ال اويياا فوياوة رااوا ال و ايااا أو أث ياام ال ااد كااث م ال
يام ال ادا ملظ يحو ما هو معروا فاا قعا اللرجاا العامياة المعاصارةا فاا
ك ير مث الق د العرقية
أما االفتا ار

()2

اأولا وهاو أث سايقوي وساائر الل اوييثا اد أااا وا فاا وصاا

هاايا ال ااويياا فيااردة أث ساايقوي ااد اارث قاايث اليوااائرا قصااورة ي ا ول معرااا االحتمااال
ق ي ا و ا فااا الاا ا فرااو يناقاال قاايث الصاااد والساايثا ويناقاال قاايث الاايال والوااا ا

قامتقار اإاقام ومدما

ولكيا ال يناقال قايث الادال وال ااد قامتقاار اإاقااما فراو

يث يعا ما ينول
وهو ليلك غير ماائ قعدا مناقلة ال اد قالدالا مما يادل ملاظ أث ال ااد لاا

يكث الصورة الم امة للدال
وأمااا االفتا ار

ال اااياا وهااو أث ال اااد كاااث ييااام م اال الوااا ا فا أر مرجااو ا

و ااول مااردود وال يش ا

ل ا أث ال اااد ييااام وااا فااا ك ياار مااث اللرجااا

المعاصرة فا الق د العرقية قل ث هيا النول مدفوا قما يلا:

( )1سيقوي

الكتاب ج 4قتحنيم مقدالس ا هاروثا 1776ا ص663

( )2كمال قشر علم اللغة العام – األصواتا ص136

37

المحكيااة

 -1أييا ال يجد مالما واحدا يصا ال اد ق ي ك ث ييام واا

قال لاا يجاد مالماا

واحاادا يصااا الوااا ق ي ا صااو ييااام جايقياااا كمااا كاااث حااال ال ااادا الااي

وص ملما العارب جميعااا ق يا يياام ماث الجاياب اأيماثا أو ماث اأيسارا

أو ميرما معا

 -2وصااا العاارب ل ااترا ق يرااا ل ااة ال ااادا ولااا يص ا وها ق يرااا ل ااة الوااا
امت ار

وهااو

يرد ق ا كيلكا ملاظ ماث ي مماوث أث الياام الناديا لل اادا هاو ي ار

اليا اام المعاص اار لل اااد ف ااا العرقي ااة ال ص اايحة المعاصا ارة فل ااو ك اااث ال اااد
ييام و يا ملظ يحو ما ييان ا معاشر المتاصصيثا هية اأياااا لماا س اامظ

العاارب ل ااترا ل ااة ال اااد فال اااد الااو ا كاااث موجااودا فااا الل ااة الحقشاايةا
وكاااث العاارب يعرفااوث يلااكا أث جاليااة مااث اأحقااا
وكاااث قا ل قااث رقااا

ا مااميث الرسااول 

كاي ا

تعااي

فااا مكااةا

ماايرا وايثا فا قااد أث يكااوث يااام

ال اد العرقا ماتل ا مث يام ال اد فا الحقشيةا حتظ تسوغ تسمية العرقية
ق ير ااا ل ااة ال اااد واليتيج ااةا أث تس اامية العرقي ااة دوث س ااائر الس اااميا ا قل ااة

ال ااد متسام ما الحنيناةا قشارا أث يكاوث ال ااد كماا وصا سايقوي وغيارةا
ال كما ييان فا فصيحتيا المعاصرةا ي ث الصاي ة اليانياة اأايارة موجاودة

فا ااا الل ا ااة الحقشا ااية  Gaziوتسا اامية العرقيا ااة ق يرا ااا ل ا ااة ال ا ااادا اتاا ااي قعا اادا
العلو
اجتماميا وي سياا في شا مث يورة التمي و ا

س ااتة أصا اوا

ف ااا العقري ااة النديم ااة تيا اام و ي ااة ش ااديدةا يا ل ااا تك ااث مس ااقو ة

قحركة وتيام راوةا يا كاي

مسقو ة قحركة هية اأصوا
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ها:

هيا فا العقرية النديمةا أما فاا العقرياة الحدي اةا فااليرود الشار يوثا دوث ال ارقييثا
ما الوا يحت ووث قالارينتيث الساقنتيث فا الياما فا

ة أصوا

فنا مث الستة

الساقنة وها:

وهااو ا ا ا ااد يع ا ى لااظ أسااقاب نافيااةا فالشاار يوث مااث اليرااودا أ اال قاااال ملااظ
التاور والت يير مث يورائرا ال رقييث وال قد أث أ ارر هياا أث اإيسااث الشار ا أ ال
اقليا ااة للتاا ااور ما ااث اإيسا اااث ال رقا اااا ملا ااظ يحا ااو ما ااا يها ااب لي ا ا قع ا ا

ملما ااا

االي روقولوجيااا ولكييااا أيهااب لااظ النااولا ث اإيساااث الشاار اا أك اار محافوااة ملااظ
يم وت ار مث اإيساث ال رقا

يتقاايث ممااا ساالاا أث مااة واواهر صااوتية فااا الل ااا

الساااميةا يمكااث أث تجااد

أجوقة منيعةا يا درس فا أار اجتمامية وي سية واي روقولوجية ولس اأدما أث
كل واهرة صوتية يمكث أث تدرر أو ت اسر قرية المعايير ولكييا أ ول ث فيرا ما
الساميةا دفعة وية لظ اإماا

يدف الدرر الل و المنارث قيث الل ا

 -2في الصرف

غيا مث القياث أث درر المناريا

لرية الل ا ا ومعرفة الص حا

قيث الل ا

الساميةا يمد

لظ فرا أف ل

الماوية مث تاريارا ولي اي م ااال لايلك ماا يسامظ

فاا ملاا الل اة المعاصاار قالقيياة التحتياة  underlying formفالصارفيوث العاارب

افتر اوا أث األاا فاا اأفعاال ال

ياة المعتلاة واليا صاةا مينلقاة ماا ماث ياا واماا

مااث واو فا ا " ااال" أصاالرا " ااول" و"رمااظ" أصاالرا "رمااا"ا قاال يهق اوا لااظ أث ال عاال

"رد" و"مااد" و"جا ا " مينلااب مااث أصاالا هااو فااا هااية اأفعااال "ردد"
ال ااا فااا م اال ا
ومدد و"ج "
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قحجااة أث الل ااة
و ااد يهااب قع ا المعاص اريث لااظ ا
رد افت ار ااا الص ارفييثا ا
تدرر ملظ ما هاا مليا ا ال فاا او افت ار اا لاير مليراا دليال ولاو أث هامال
المعاص اريث يوااروا فااا الل ااا

الساااميةا قاال صاادار أحكااامراا لمااا أصاادرها ف ااا

الحقش ااية يج ااد أير ااا يس ااتعملوث ال ع االا مش اااقرا للص ااورة الت ااا افتر اارا الصا ارفيوثا
ورف را قع

المعاصريثا ويلك كما فا الجدول التالا:

نطقها بالعربية

الكلمة الحبشية

كتابتها الصوتية

قيث

تحنم

Bayana

تلو

Talawa

ديث

Dayana

رما

المعنى
ت

داث

رمظ

ramaya

ك ت اعي فاا العقرياةا
وفا العقرية يجد يوي ار لل عل الم عا العرقاا و اد فوا ا
ويلك كما فا الجدول التالا:
الكلمة العبرية

نطقها بالعربية

المعنى

كتابتها الصوتية

الاا جم
ص
ا ا ا
ص
ا

لااير غريقااا أث يكااوث فااا الل ااا

السااامية كلمااا

مشااتركةا يتااااقم ل ورااا قاايث

ل تيث أو أك ارا و اد يتاااقم الل او والمعياظ و اد وجاديا ملماا المنارياة قايث السااميا
يرتمااوث قرصااد الكلمااا

المتشاااقرة فااا الل ااا
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السااامية غياار أيرااا ال يكااادوث ياايهقوث

لظ ما و ار يلك؛ فنلما يتعر اوث لد ارساة تااور األ ااوا وكياا تااور دالالتراا ماث

ل ة سامية لظ أارى؛ فك ي ار ما يحد

أث تدل الكلمة الواحدة فا ل ة سامية ماا ملاظ

يناقل ا فااا العقريااة

"أﭭ ااا"ا الااي يعيااا شااا ور ااا و ااد تسااتعمل

يني

ما تدل ملي فا ل ة ساامية أاارىا ويلاك م ال ال عال "أقاظ" فاا العرقياةا والاي

الكلمة الواحدة للداللة ملظ المعيظ و دة فا الل ة الواحدة

()1

ث واييث ملا الل اة التااريااا ت سار تااور األ ااو ودالالتراا و اد اساتادم

هية الناواييث اساتاداما جيادا فاا ت ساير تااور الل اا
ه ااية النا اواييث قك اي ااةا ف ااا ت س ااير تا ااور الكلم ااا
الكلمااا

وتتاا ااور دالال
ااام مجالرااا وايا

فااا الل ااة مااادة

الريادو أوروقياة ولاا تساتادا

ودالالتر ااا ف ااا الل ااا

الس ااامية

ااينا واتساااما فاإيا اتسا محتااوى الكلمااة

ااام محتواهااا اتس ا مجالرااا

()2

وايمااا يتس ا محتااوى الكلمااة أو

ي اايما تقعااا لعواماال اي روقولوجيااة اجتماميااةا أو ي سااية و نافيااة وي اااي م ا

لراايا

اليا ااوا ما ااث التاا ااور كلما ااة "ي ا اار" فا ااا العرقيا ااةا ويويرها ااا العقا اار
والسا اريايا

فر ااية الكلم ااة تال اام فا اا الل ااا

الحيةا وملظ جساد الميا

وايماا كااث اأمار كايلك أث محتاوى الكلماة أصا ا كااث

يت مث كل ي جساد حاا؛ ليكاوث مجالراا اإيسااث حياا اا

الا ا

ا مل ااظ ال ااي ر
اام محتاوى الكلماةا

ليصقح "كل ي جسد حا" فاتس مجالرا وأصقح الجسد حيا وميتا وهايا مقايث فاا

التو ي التالا:

( )1ايور ت صيل يلك فا كتاب د رقحا كمالا التضاد في ضوء اللغات الساميةا 1776
( )2

Thomas pyles The Origins and Development of the English Language 1971
p345.
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الكلمة

المحتوى

المجال

ير

كل ي جسد حا (اتاس )
كل ي جسد ( ام)

الجسد الحا فنا ( ام)

ير
ل

الحا والمي

(اتس )

ث ال ايم واالتساااا اد يتمااث قتا ير موامال اجتمامياة و نافياة وي ساية

وهااو فااا هاايا الم ااال وا ااح قاايث فالعنليااة السااامية تك ارة المااو وت قاااة لكيرااا فااا
المناقلا تممث ق لعوامل نافية دييية وايثا فا قاد ماث
ملااظ الميا ا ممااا يعاااا للحااا أصا

ا ا قعا

وكاااث أث أماااا لجسااد الميا

الاصاائص

كلمااة "ي اار"

وها مما يعاظ للحا
ث معرفااة اأسااااير ميااد اأمااا السااامية الو ييااة ومعرفااة النصااص الاادييا فااا

اأدياث السماوية التوحيديةا تادميا فا ت سير اأم ا فا ك ير مث اأحيااث ي ااي
ليلك م

واهرة ايتشار كلماة "مقاد" وماا ت ااا ليا فاا العرقياةا ملاظ يحاو أك ار

ممااا ياراة فااا سااائر الل ااا

ورقمااا كاااث قعا

اليااار يتو ا وجااود هااية الواااهرة فااا

العقري ااة أك اار مم ااا ف ااا العرقي ااةا ف اااليرود ماشا اوا مقي اادا م اايلليثا ف ااا مص اارا أي اااا
ال راميااة و ااد اسااتم أروا العقوديااةا كمااا ياارو تاااريارا ولكييااا ال يجااد فااا أساامائرا
مق اادالحما ومق اادالرحمثا ومقدالياص اارا ومق اادالنو ا ومقداللا ا ا ومق اادالجقار ولكيي ااا

يجد م ل يلك فا العرقيةا حتظ فا الجاهليةا حي

قع

أسما اللا ما وجالا قال لاظ اأصاياا وقعا

شاامرا ومقااد ال ا

يشي ل و العقودياة م اافا لاظ

الواواهر الاقيعياة م ال مقاد

ا ومقااد ي ااو ا وغياار يلااك مااث يحااوة أ ااول يجااد يلااك فااا ل ااة

العرب الييث لا يعرفاوا العقودياة يومااا وال يا اوا وي ترااا قال ماشاوا يو أي اة وما ةا
ملظ الرغا مث شوا العي ا و ساوة الاقيعة والي أراة فا ت ساير هاية الوااهرةا

هو أث العرب كايوا يرقاوث قيث الرجولة والعقودية لمعقاودهاا ف ااي
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الكلماة "مقاد"

مجالرااا مااث الااييوا وااليتشااار فااا اأم ا اا لااظ أث رأييااا مااا رأيياااة مااث ش ا يرا فااا

العرقية

ت اايعكر الاقيع ااة والقيئ ااة العرقي ااةا مل ااظ اأس ااما واأما ا ا العرقي ااةا ايعكاس ااا

وا حا جدا فالعرب يسموث أقيا ها كلقا وجحشاا وصا ارا وحج ارا و علقااا وأساداا
وموفا

()1

وغير يلك مث يحوة وقاق

وايا وليي ااا وجري ااا ش ااار اأما ا ا ف ااا العقري ااةا وج ااديا م ااة العج ااب العج اااب
فالمعتناادا

الديييااة هااا سااقب ك ياار مااث التسااميا

أث الرب هياك قلقل لساث كل اأر

()2

فقاقاال ما ا دميا

قراايا االسااا

واقراهيا ملي الس ا ُي َغ ّي ُر اسم مث اقاراا

لاظ " قاراهيا" قإ اافة م ماة الجما ال حناة

) (Plural markerأيا

أصقح أقا لجمراور ماث اأماا "فا يادمظ اسامك قع واد قارااا قال يكاوث اسامك قاراهيا
أيا أجعلك أقا لجمرور مث اأما( )3والم حو ملظ الرغا مث هيا اليص الوا ح

فااا التااوراة أث اليرااود يتسااموث قا ا "اف اراا" و "أق ارهاااا" ويرغقااوث مااث االسااا الااي في ا

شادة ق قا اأيقياا مليا السا اا وماا ساقب يلاك فاا يوار ا ال أث اليراود يريادوث

أث يساات روا ق اإقراهياا اسااتئ ا ار يي ااا يسااقة غياارها لي ا

وهاايا ياادليا قو ااو أي اااا

ملظ أث الل ة تتحكا فيرا الموا ا الي سية واالجتمامية وال نافية
وف ااا الل ااا

الس ااامية جميع اااا كلم ااا

ايح اادر

لير ااا م ااث أص ااول س ااومرية أو

كيعايية ي اي ليلك م مث العرقيةا "شنائم اليعماث" التا ها اسا ل هر اقر ااث
مع ااروا ف ااا ميان ااة القح اار اأق ااي المتوس ااا وأص اال ه ااية التس اامية ما ا اوي م ااث
( )1العااوا هااو الاااائر ومااث اأسااما العرقيااة الشااريرة مقاادالرحمث قااث مااوا الصااحاقا الجلياال
فا العقرية تعيا "اائر" م ل العرقية تماما

وقرية المياسقةا فإث كلمة "موا"
( )2العرد الندياا تكويثا ص11
( )6المرج الساقما تكويثا ص17
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أسا اااورة سا ااورية ديما ااة تا اادور حا ااول منتا اال "أدويا ااير" ل ا ا ال ارما ااة والاصا ااب ميا ااد

السااورييث ئيئااي وكاااث ل ا "أدويااير" اسااا ئااار هااو اليعماااث ولمااا تاال أدويااير احما اار
هيا اليق القر مث دم وسمي أ هارة "شنائم اليعماث"
هاياث وأصال "أدوياير" هاو "ئدوث"ا وايماا أ ااي

لاظ ئاارة السايث ماث الل اة اليوياييااة

حييما أصقح (هيا اإل ) الكيعاياا معروفا ميد اليويايييثا وأصقح مث ئلرترا

القااح يث المعاصاريث لاظ أث "تراماة" ما اوي هاو اآلاارا ماث

و د يهب قعا

اس ااا اإلر ااة "تياما ا " المعروف ااة ف ااا و يي ااة العا اراما قكوير ااا ترم اايث مل ااظ الش اااوا

والسواحل ومصائد اأسماك

()1

 -3في النحو والتراكيب
أسا اال

السا اااميةا ومعتنا ااداترا وكتقرا ااا الديييا ااةا

النا ااول أث د ارسا ااة المجتمعا ااا

و نافتر اااا ترف ااد الد ارس ااة الل وي ااة المناري ااة لر ااية الل ااا

وأ اايا هي اااا أث الد ارس ااة

الل ويااة المناريااة يمكااث أث تو يااا ملااظ فرااا أشاايا لااا يكااث ليجااد لرااا قيايااا شااافيا ث
هاية المنارياا

يمكااث أث تادليا ملاظ فرااا أف ال لااا ييتقا ليا أقيااا الل اة وملمامهااا

ورد فا صة يوا فا النرئث الكريا اآلية التالية" :ويصي ال لك وكلما مر ملي ماأل

مث وم ساروا مي "
وجااد

()2

و

ميد الواو اأولظ فا هية اآلية "ويصي ال لك"ا فما

الم س اريث يتحااد وث مااث هااية ال اواو قشااا ا م ا أث قع اارا أدرك أث ال عاال

الم ااارا "يصااي " يشااير لااظ الما ااا ويتحااد
"ويصا ااي ال لا ااك حكايا ااة حا ااال ما ا ااي
الم اراا فصرف

()3

مي ا

فنااد ااال أقااو حياااث اليحااو

وفا ااا يوا اار أث ال ا اواو ها ااا التا ااا لق ا ا

داللت لظ الما ا وهاا لايلك صايو الاواو العقرياة التاا تساقم

( )1حسث واوا الساميون ولغاتهما 1771ا ص16
( )2سورة هودا 11
( )6أقو حياثا البحر المحيط ج5ا ص221
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ال ع اال الم ااارا فتص اارا داللتا ا ل ااظ الما ااا فن ااد ورد ف ااا العر ااد الن اادياا ميا اد
الحدي

مث صة يو أي ا اليص العقر التالا:

" ولاو أث اليحااة العارب

وترجمت الحرفية "وينول الل ليو اداال أيا

أفادوا مث درر المناريا ا أو سلكوا سقيل ا أ افوا لظ رصيد الواوا

فا العرقياة

هية الواو
قاال ييااا أيهااب ل اظ أقعااد مااث هااياا ف ا رى و اواهر ل ويااة ك ي ارةا فااا اللرجااا
المحكيااة فااا الااق د العرقيااةا ممااا يمكااث أث ي رااا فااا

السااامية وأ اارب لاايلك ما

ااو المناريااا

الا ا التااا تسااقم الم عااول قا فااا ك ياار مااث اللرجااا

المحكيااةا فينولااوث "أيااا شا ت أحمااد" يرياادوث "أيااا أري ا

لوليد" يريدوث "أيا

فينولوث م :

اأر
تعادد

ارق

قاايث الل ااا

أحمااد" وينول اوث "أيااا

ارقت

وليادا" وهاية الا ا تساقم الم عاول قا فاا الل اة الحقشايةا

فااركاه ااا ل .م اادر ا فتك ااوث الترجم ااة الحرفي ااة :النا ا

ل ااألر ا الما اراد :النا ا

ث أهااا مشااكلة تجاق ا ملمااا العرقيااة اليااوا هااا ت سااير واااهرة اإم اراب ولنااد
اآل ار فاا هاية الواااهرة وااتل ا ا فاإقراهيا أياير ما ا يارى أث اأصال فااا

كا اال كلما ااة سا ااكوث ئارها اااا وأث حركا ااا
الساكييث

()1

اإم ا اراب ااترم ا ا

ويقرر قراهيا أيير يلك قنول ث الل ا

( )1قراهيا أيير من أسرار اللغة ص ص26-226
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للا ااتالص ما ااث التنا ااا

السامية غيار معرقاةا وكايلك

اللرجا

العامية

ويهب ق ارهيا السامرائا لظ الناول ث "العرقياة شا عية التعقيار

()1

ميي أث كاي ا فيرا ل ة فصايحة يتوااهاا الكاتاب فاا كتاقتا ا وهاا ملت ماة ق اواقا

اإمارابا ول ااة أااارى ينولرااا اليااار ويسااتعملويرا دوث أث يل ماوا أي ساارا قعيااا هااية
ال واقا"

()2

ث الي يهاب ليا قاراهيا أيايرا ماث أث اإماراب ااتارا للاتالص ماث التناا

الساكييثا مردود قما يلا:

 -1ث المعيظ يت ير قت يار الحركاا اإمراقياة فاا م ال :ارب محم داد االاداا فلاو
االد الاتلا المعيظ وهيا دليل ملظ أث لإلمراب ووي ة
ل  :رب محمدا د
أارى أك ر مث مجرد وصل الك ا

 -2لند أصقح مسلاما ق فا الدراسا

الل وية المعاصرة أث لإلمراب ووي ة داللية

فالل ة السيدية م ا يرتقا فيرا اإمراب  inflectionقالمعيظ وكايلك اأمار
قاليسقة لل ا

السامية

 -6أما االدما قا ث الل اا

الساامية ليسا

معرقةا وكيلك الل ة االكادية

 -6أما تحلل اللرجا

معرقاةا فماردود قا ث الل اة الحقشاية ل اة

المحكية مث اإمرابا فلاير دلاي ملاظ أيا اساتعمل لمجارد

وصاال الك ا اا واال لكاااث ليااا أث يس ا ل ق اراهيا أيااير لمااايا أتااظ العاارب قرااية
الحركا

المتيومة لوصل ك مرا؟ أال تك يرا الكسرة م

ها الحال فا ال ارسية؟

( )1المرج الساقما ص ص233-177
( )2قراهيا السامرائا التطور اللغوي التاريخيا ص31
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لوصل ك مراا كماا

المراجع
أولا :المراجع العربية والمترجمة

-1

اأق ارش اااا محم ااد ماي ااة وئاا اراث المفصلللل فلللي قواعلللد اللغلللة السلللريانية

-2

اقث ح ا اإلحكام في أصول األحكام ،الناهرةا 1661ها

-6

أقو حياث اليحو ا البحر المحيط ،قيرو ا 1771

-6

أقو ه لا أحمد مقدمة إلى األنثروبولوجيا التربوية ،مماثا 1776

-6

أييرا قراهياا من أسرار اللغة ،الناهرةا 1776

-3

قروكلماثا كارل فقه اللغات السامية ،جامعة الريا

-7

قشرا كمال محمد علم اللغة العام ،اأصوا ا  1776الناهرة

-1

حجا ا محمود فرماا علم اللغة العربية ،الكوي ا 1776

-7

سيقوي ا الكتاب قتحنيم مقدالس ا هاروث الناهرةا 1776

الناهرةا 1766

ا 1777

 -13السامرائاا قراهيا التطور اللغوي والتاريخي ،قيرو ا 1711
 -11سوا ا فرار مغامرة العقل األولى ،دمشما 1773
 -12واواا حسث الساميون ولغاتهم ،الناهرةا 1771
 -16مقدالتوابا رم اث اللغة العبرية ،الناهرةا 1777
 -16مقدالتوابا رم اث فصول في فقه العربية ،الناهرةا 1777
 -16مقدالتوابا رم اث في قواعد الساميات ،الناهرةا 1771
 -13مقد الرمواا مويا قواعد اللغة العبرية الناهرةا 1771
 -17مقدةا داود أبحاث في اللغة العربية ،قيرو ا 1776
 -11ال راهيد ا الاليل قث أحمد العين ،ق دادا 1737
 -17كمالا رقحا التضاد في ضوء اللغات السامية ،قيرو ا 1776
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