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 معالم جديدة للمنهج المقارن بين اللغات السامية
 جوانب انثروبولوجّية ونفسية واجتماعية

 للدكتور سمير ستيتية  
 جامعة اليرموك  

 مقدمة:

لااظ ورااور ة فااا الناارث ال ااامث مشاار المااي د   دى اكتشاااا الل ااة السيسااكريتيأ
ياام مااث العلمااا  ملااا الل ااة التاااريااا ومااا ارتااقا قاا  مااث مناريااا  ل ويااة  فنااد  اااا فر 

لظ يتائج قاهرة  وروقيةا وتوصلوا أالمتاصصيث قدراسا  منارية قيث الل ا  الريدو 
تاورهااااا وت ااارا قع ااارا ماااث حاااول الع  اااا  التارياياااة قااايث هاااية الل اااا ا وكي ياااة 

لألصااول التااا ت ااراا ميرااا ماادد  وا ااحا   ث يقيااوا تصااورا  قعاا   قاال  يرااا اسااتااموا أ
مااااث فرومرااااا  reconstructionصااااول ا  هااااية اأمااااادة قيااااإمااااث الل ااااا ا ويلااااك ق

 المستعملة 

فاااد المستشاار وث مااث هااية الدراسااا  فااا منارياااترا قاايث الل ااا  الساااميةا و ااد أ
ليراا  و اد كاااث  قحاا  والدراسااا  التاا لاا يوساق نوا و ادموا لرايا المياداث الك يار ماث اأ

قدايا  ظ حد كقيرا فا ل  استشرا يا   العمل فا ميداث المناريا  قيث الساميا  مم   
يااا  سيم اااا و ااا  أيااارى  حاااد العلماااا  المعاصاااريثاهااايا العمااال قااصاااةا حتاااظ  ث أ

ملاا المناريااا  قايث الل اا  الساامية ملااظ  ادا وساام فاا الااق د أث يناا اويال  قال 
ندر المعلااظ صحاب  صب السقم والأث المستشر يث ها ألظ  قيلك  مشيرا   (1)العرقية

 يا الحا رة يامفا هيا المجالا حتظ أ
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لاااظ الع  اااة قااايث الل اااة  ث قعااا  العلماااا  العااارب اأ ااادميث  اااد فاياااوا أيكااار أوال 
لااااظ الع  ااااة قاااايث العرقيااااة  حمااااد أشااااار الالياااال قااااث أالعرقيااااة والل ااااا  السااااامية  فلنااااد 

 صاال واحااداأث العرقيااة والسااريايية فرماااث ألااظ  وكاايلك أشااار اقااث حاا ا  (1)والكيعاييااة
 فارد كتقاا  أث قعا  ملماا  العارب  اد  قال  (2)صالماث هايا اأيرما ت رمتا ما  الا مثا وأ

ا غياار ساااميةا ويلااك قيااة مااث كلمااا  دايلااةا سااامية كاياا  أمسااتنلة لرصااد مااا فااا العر 
ا كتاق  "المعرب" ولكث يلكا ملظ كما فعل السيواا فا كتاق  "الميهب" والجوالينا ف

 يا  هميت ا ال يت م م  الميرج الجديد فا المناريا  قيث السامأ

 المنهج المتبع
درج المستشاار وث فااا منارياااترا قاايث الل ااا  السااامية ملااظ الحاادي  مااث تاااري  

صاااقح  ل ااا  مساااتنلة  أاا حتااظ اميةا وكياااا ت راماا  ماااث السااامية اأالل ااا  الساا
ولنااد امتماادوا فااا  يلااك ملااظ مصااادر تاريايااة وديييااةا كمااا امتماادوا ملااظ الينااو  

 وسا ل ة مث الشرم اأواآل ار التا وجدوها فا مياام مات

واهااااتا القاااااح وث فااااا هاااايا الميااااداثا وجلارااااا مااااث المستشاااار يثا قالمناريااااة قاااايث 
فوييمااا  الل ااا  الساااميةا قالمناريااة قااايث الواااهرا  والت يياارا  الصااوتيةا فااا هاااية 

و لااااااب مكااااااايا  dissimilationوماال ااااااة  assimilationالل ااااااا ا مااااااث مما لااااااة 
metathesis  وحياdeletion ة و يادinsertion   مالةا وغيرهاا ماث الوااهرا  وا
 ال ويولوجية 

ك اار مااث هاااية أو أيومااة الصااارفيةا فااا ل تاايث واهتمااوا كاايلك قالمناريااة قاايث اأ
 infixesوالااادواال  sufixesواللواحااام  Prefixesقرا  الساااواقم إالل اااا ا ويلاااك قااا
ر  ماث ال عال لت ي ا و قع راا تقعا  ا وت ير هية اللواصم أفعال م    ميد تصريا اأ
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مار( والعادد )م اردا م ياظا جما ( والجاير )مايكر ومميا (  كماا أ)ما ا م اراا 
اهتماااوا قساااائر المو اااوما  التنليدياااة فاااا الصاااراا فجعلوهاااا مااادار مناريااااترا قااايث 

 الل ا  السامية 

يومااة الجماال فااا الل ااا  السااامية ميايااة أولااوا المناريااة قاايث أيرااا أيكاار ولساا  أ
 semitischeمااث كتاقاا   وكلماااث الااي  اصااص جاا  ا  ااصااة ويلااك كمااا فعاال قر 

sprachwissenschaft  لدراسة يواا الجملة فا الل ا  السامية  لكث هيا المجال
ا قالدرجاة ي سارا التاا لنيتراا دراساة المنارياا  فاا كقيرا   مث المناريةا لا يلم اهتماما  

 صوا  والصرا قيث الل ا  السامية اأ

لواااهرا  الل ويااة يااة الساااميا ا يرتمااوث قرصااد اث ملمااا  منار وممااا ي حااوا أ
ك اار مااث اهتمااامرا قت ساايرهاا قااا ا مااا يااراة فااا درر الل ويااا  فاا هااية الل ااا ا أ

 وروقية أالمنارث قيث الل ا  الريدو 

ها ووائا ملا الل ة أسرة ل وية واحدةا مث أث ت سير الواهرا  الل ويةا فا  
 روقولوجيااااااة اهااااااةا رقارااااااا قجاااااايورها االيث هاااااايا الت سااااااير يتالاااااابا قدا  التاريايااااااة  و 

و أث "ارتقاااا الل ااة قووي ترااا إصااولرا الي سااية وال نافيااةا فااألااظ واالجتماميااةا ورداهااا  
قووائ را الماتل ة فا الجمامة الل ويةا يم ر قال رورةا فا حياة الل ة  فرياك فرم 

دولاااة وث الل اااة الرسااامية فاااا ث تكاااأو أث تكاااوث الل اااة ل اااة جماماااة محااادودةا أقااايث 
ولرياا ال يك ا رصاد الوااهرا  الل وياةا  (1)ةيث تكوث ل ة ح ارة دولأو مومظا أ

م ة  ولئث أليرا  فا المجمومة الساميةا دوث ت سيرها فا  و  المعايا  المشار 
ئمة درر المناريا  قيث الساميا   د أجادوا قد اة رصادها الوااهرا  الل وياةا أكاث 

صااااولرا ال نافيااااة ألااااظ  ساااايرا ويلااااك قاااارد الواااااهرة فنااااد تركااااوا لمااااث قعاااادها مرمااااة الت 
 واالجتمامية والي سية 
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أث فسار  وااهرة يا حد   ي  ا ميداث المنارية قيث الساميا ا أومما ي حو ف
توال فاا دائارة ث أسنا ماث االمتقاار قعا  العوامال المو اوميةا التاا يجادر ماا أ

قاحا  هرة ماا لند حاول اللوا منقوال   ث تحمل قيث اياترا ح   ال و ا والتا يمكث أ
ل( التعريااا قااالجيا دغاااا الاا ا فااا )أت سااير ماادا   Michale Brameميركااا اأ

غا فااا الجاايا ملااظ الاارغا مااث كااوث ث الاا ا ال تااد( فارتاا ى أJ) (1)العرقيااة المعاشااة
ث الا ا أا وملاظ الارغا ماث Coronal كليلياا  وا Consonant صامتا   اير صوتا  اأ

( أث الجاااايا المعاشااااة متاااااورة مااااث الجاااايا كليليااااة جميعااااا  تاااادغا فااااا الصااااوام  اال
( التاااا تياااام كاااالجيا المصااارية  ولماااا كايااا  الااا ا ال تااادغا فاااا الجااايا gالساااامية )

فنااد مولماا  الجاايا الم عااشااة معاملتراااا أ   -أ  الجاايا السااامية –الحيكياااة المتاا ارة 
  gصلرا الساما أيرا مومل  قامتقار ما يعامل ق  أ

ا هاايا الت سااير مااث تكلاااا وكاااث ي يااا مياا  اليواار فااا جمياا  ال يا ااظ مااا فاا
فاا  ث هايا الصاو  يتميا  قملماح لاير موجاودا  ( ليارج ق Jم مح الجيا المعاشة )
تادغا فيراا الا ا  هايا الملماح هاو أث الجايا المعاشاة صاو  جمي  الصاوام  التاا 

يرااا صااوا  التااا تاادغا ففااا سااائر اأ يث ملمااح فااارما لااير موجااودا  مركااب  وهااو  
يكاوث حال معادلااة الا اا فا  يادرج معراااا وال يو ا  معراا فااا  مارة واحادة  وملياا ا 

 دغاا ال ا فا قع  الصوام  كما يلا: 

 

 

                                                 

(1 )Michale Brame Arabic Phonology Nonpulished P.h. D dissertation 

M. IT 1970 P 220.                                                                                 
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ياااااا( قالصاااااام  الاااااي  يليراااااا وتنااااارأ المعادلاااااة كماااااا يلاااااا: تااااادغا الا )أل التعر 
  [- aff] +[ا وأال يكوث مركقا   cor]  ث يكوث اكليليا  قشرايث: أ

 اللغوية: تفسير الظاهرات
ا ساسا مث هيا القح ا هو رقا الوااهرا  الل وياة المتيوماةا فاث الردا اأ 

 روقولوجيااة واالجتماميااة والي سااية وال نافيااة للشااعوب الل ااا  الساااميةا قالعواماال االي
السامية  وأ دا فيما يلا قع  الواهرا  الصوتية والصرفية والتركيقية؛ أقياث كيا 

 االمتقارا   يمكث ت سيرها فا  و  هية

 صوات:في األ -1
 صوا  فا الل ا  السامية قالعوامل ال نافيةا يعاييا ت سيرا  ث رقايا لدراسة اأ 
قب ال نااافا الاادييا هااو لعاادد مااث الواااهرا  الصااوتية فااا هااية الل ااا   فالساا منقااوال  

صاوا  ا يياناوث قعا  اأفراد الاائ ة السامرية فا مديية ياقلر ما    الي  يجعل أ
رية فيما قييرا دوث ص يرا  مماا  مايرا قا يرا ينلادوث موساظ مليا  السا ا فاا الص ي

ويياناوث السايث والشايث  (ðيال )وك يراا  zصوا   فرا ييانوث ال ا  يام هية اأ
(S )S  وك يرما(  ا ) صوا  الص يريةا ع  رجال الديث ميرا ال ييانوث اأوق

  صور مث ممدا ال مث مج  وال 

لاااظ  دى أث الاااا ا الااادييا واالجتمااااما قااايث اليراااود والساااامرييثا  اااد ويقااادو أ
صااوا   وال غراقااة فااا يلااك؛ فرياااك مااث يعاا و تاارك فااروم ل ويااة ك ياارة حتااظ فااا اأ

واساااتعمالرا الااااا اليراااود لااراااا الناااديا  الاااي  كااااث يعتماااد ملاااظ الااااا الكيعااااياا 
ث يساااويرا أث اليرااود كرهااوا  مرةا  ي لااظ الااا ا قاايث اليرااود والساااالجديااد المرقاا ا  

ولعااال  (1)الساااامريوث فاااا كااال شاااا ا فتركاااوا اارااااا وراحاااوا يكتقاااوث قاااالاا الجدياااد
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لااااظ كشااااا قعاااا   مماااام لمجتماااا  السااااامرييثا وأماااارافرا الديييااااةا تاااامد  دراسااااا  أ
 الحنائم الل ويةا مما ي يد فا درر الساميا  المنارث 

يساااراا وياااام قعااا  ث ارتقااااارا قجينااال مااا ث ارتقااااا الساااامييث قل ااااتراا ال 
صاااوا ا اااارى لراااية اأماااث ياااام جماماااا  أ صاااوا ا ماتل اااا  جمامااااترا لاااقع  اأ

ير مجاارد ااااات ا فااا الياااام هاااا مكوياااترا الي ساااية  فرااو لاااأث يكاااوث مااث أيمكااث 
أث لاظ يلاكا مامال ي ساا اجتمااما  فناد ورد فاا العراد الناديا  يماا هاوا وحسبا وا  

وهاو صاو   (Sالساام  )ا ملي  السا اا كايا  تياام قراهي حدى النقائل فا مرد  
شااارة يتحااد  مااث اااات ا لرجاااا ولكااث ا واااهر هااية اإقاايث الساايث والشاايثا شااييا  

مااث الينااد المااقاث لرااية النقيلااة التااا تالاا  مااث  م اامويرا يحماال قاايث اياتاا ا لويااا  
 يام السام  

ال ميااد العااربا   eloquencyة ث يسااتومب م رااوا ال صاااح ييااا ال يسااتاي  أ
الل ااو  لل صاااحة يتم اال فااا  يا مرفيااا أقعااادة الل ويااة والي سااية واالجتماميااةا فالقعااد 

لاظ ال رااا وفاا كاوث الكلماة مت ل اةا يسارل ملاظ  ل ااو قياياة وااهرةا متقاادرة كوث اأ
م ااال القعااااد االجتماااااما ويت (1)اللسااااث يانرااااا ماااث غياااار مياااا ا ماااا  و اااو  معياهااااا

فاااا المجتمااا   behavioral normيماااويج ومعياااار سااالوكا فاااا أيراااا ألل صااااحة 
لك  و د ارتقا يام ا وييا مث يكوث غير يجل  مث يكوث فصيحا  العرقاا يمتد  أ
صاااوا  العرقياااةا قم راااوا ال صااااحة مياااد العاااربا مماااا ياااوحا قااا ث معاااياث لاااقع  اأ

يما اتايا  اأ   وي سايا   مامياا  اجت لاظ جاياب يلاكا قعادا  مر لا يعد أمر يام معيثا وا 
ماث فصح اليارا أي  كااث يياام ال ااد رو  مث ممر قث الاااب أي  كاث مث أ

 ث شا   يسر ا م لما كاث ييانرا مث الجايب اأيمثالجايب اأ
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صاوا  أث يام أث تسمية العرقية ق يرا ل ة ال اد يميد ما يحث قصددةا مث  
يا أ  و  نافيا   اجتماميا   معييةا قكي ية معييةا اتاي قعدا   ث يياا   صاحة تسامية أردياا ا 
ث ييوار فاا الوصااا التاارياا لراايا ال اوييا  ينااول أالعرقياة قرايا االساااا كااث ملييااا 

ا ولارجاا  ا والوااا  ياال  ا والصاااد سااييا  اقااام لصااار  الاااا  داال  ساايقوي : ولااوال اإ
لنااااد يهااااب قعاااا  و  (1)ياااا  لااااير شااااا  مااااث مو ااااعرا غيرهاااااال اااااد مااااث الكاااا اا أ

ث يكااوث ساايقوي ا ومااث قعاادة مااث الل ااوييثا  ااد ظ افتاارا  ألاالمعاصااريث  الل ااوييث ا
ث ياام ال ااد كااث م ال ا أو أال و  يااا   أاا وا فا وصا هيا ال اويياا فوياوة رااوا  

يام ال ادا ملظ يحو ما هو معروا فاا قعا  اللرجاا  العامياة المعاصارةا فاا 
  (2)ك ير مث الق د العرقية

اا وا فاا وصاا سايقوي  وساائر الل اوييثا  اد أا ثأولا وهاو ما االفتارا  اأأ
ث ساايقوي   ااد  اارث قاايث اليوااائرا قصااورة ياا ول معرااا االحتمااال هاايا ال ااويياا فيااردة أ

قااال قااايث الااايال والواااا ا ق يااا  و ااا  فاااا الااااا   فراااو يناقااال قااايث الصااااد والسااايثا وينا
ما فراو اقال قايث الادال وال ااد قامتقاار اإاقاااقام ومدما   ولكيا  ال ينقامتقار اإ

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

 مة للدال يكث الصورة الم ا
وأمااا االفتاارا  ال اااياا وهااو أث ال اااد كاااث ييااام م اال الوااا ا فاارأ  مرجااو ا 
و ااول مااردود  وال يشاا   لاا  أث ال اااد ييااام وااا  فااا ك ياار مااث اللرجااا  المحكيااة 

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

                                                 

  663ا ص1776قتحنيم مقدالس ا هاروثا  4الكتاب ج( سيقوي    1)
  136ا صصواتاأل – العام اللغة علم( كمال قشر  2)
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 يصا ال اد ق ي  ك ث ييام واا   قال لاا يجاد مالماا   واحدا   ييا ال يجد مالما  أ -1
ا كمااا كاااث حااال ال ااادا الااي  يصااا الوااا  ق ياا  صااو  ييااام جايقيااا   واحاادا  

سارا يا ق يا  يياام ماث الجاياب اأيماثا أو ماث اأوص   ملما  العارب جميعاا  
  أو ميرما معا  

وصااا العاارب ل ااترا ق يراااا ل ااة ال ااادا ولااا يصااا وها ق يرااا ل ااة الوااا   وهاااو  -2
امترا  يرد ق ا كيلكا ملاظ ماث ي مماوث أث الياام الناديا لل اادا هاو ي ار 
الياااام المعاصااار لل ااااد فاااا العرقياااة ال صااايحة المعاصااارة  فلاااو كااااث ال ااااد 

ثا هية اأياااا لماا ساماظ ملظ يحو ما ييان ا معاشر المتاصصي ييام و  يا  
فاااا الل اااة الحقشااايةا  الاااو  ا كااااث موجاااودا    فال ااااد العااارب ل اااترا ل اااة ال ااااد

حقااا  كاياا  تعااي  فااا مكااةا مااث اأأث جاليااة وكاااث العاارب يعرفااوث يلااكا 
يثا فاا  قااد أث يكااوث يااام ا  ماايرا  و  وكاااث قاا ل قااث رقااا ا مااميث الرسااول 

حقشيةا حتظ تسوغ تسمية العرقية مث يام ال اد فا ال ال اد العرقا ماتل ا  
ق يراااا ل اااة ال ااااد  واليتيجاااةا أث تسااامية العرقياااة دوث ساااائر السااااميا ا قل اااة 
ال ااد متسام ما  الحنيناةا قشارا أث يكاوث ال ااد كماا وصا   سايقوي  وغيارةا 

ايارة موجاودة ث الصاي ة اليانياة اأ ي فصيحتيا المعاصرةا  ال كما ييان  فا 
 وتساااامية العرقيااااة ق يرااااا ل ااااة ال ااااادا اتاااااي قعاااادا    Gaziفااااا الل ااااة الحقشااااية 

 ا في  شا  مث يورة التمي  والعلوا وي سيا   اجتماميا  

تكاااث مساااقو ة  يا لاااالنديماااة تياااام و  ياااة شاااديدةا  ساااتة أصاااوا  فاااا العقرياااة ا
 يا كاي  مسقو ة قحركة  هية اأصوا  ها:قحركة  وتيام راوةا  
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ة الحدي اةا فااليرود الشار يوثا دوث ال ارقييثا هيا فا العقرية النديمةا أما فاا العقريا
ما  الوا يحت ووث قالارينتيث الساقنتيث فا الياما فا    ة أصوا  فنا مث الستة 

 :الساقنة وها

 
ملااظ   قاااال  ب  نافيااةا فالشاار يوث مااث اليرااودا أ اال  لااظ أسااقاوهااو ااا ا  ااد يعاا ى  

يسااث الشار ا أ ال ييث  وال قد أث أ ارر هياا أث اإرقالتاور والت يير مث يورائرا ال 
ليااااا  قعااااا  ملماااااا  يسااااااث ال رقااااااا ملاااااظ يحاااااو ماااااا يهاااااب   اقلياااااة للتااااااور ماااااث اإ

يساااث الشاار اا أك اار محافوااة ملااظ يااا أيهااب  لااظ النااولا  ث اإاالي روقولوجيااا ولكي
 يساث ال رقا  يم  وترا   مث اإ

الساااميةا يمكااث أث تجااد  يتقاايث ممااا ساالاا أث  مااة وااواهر صااوتية فااا الل ااا 
يا درس  فا أار اجتمامية وي سية واي روقولوجية  ولس  أداما أث  أجوقة منيعةا 

ث فيرا ما  ا أ ول يقرية المعايير  ولكي تدرر أو ت سار كل واهرة صوتية يمكث أث
 ماا لظ اإقيث الل ا  الساميةا دفعة  وية   يدف  الدرر الل و  المنارث

 في الصرف -2
لظ فرا أف ل  ث القياث أث درر المناريا  قيث الل ا  الساميةا يمد  غيا م

لايلك ماا يسامظ  لرية الل ا ا ومعرفة الص حا  الماوية مث تاريارا  ولي اي م ااال  
  فالصارفيوث العاارب underlying formفاا ملاا الل اة المعاصاار قالقيياة التحتياة 

ماا ا  ماا ماث ياا  و  ليا صاةا مينلقاة فعاال ال   ياة المعتلاة والاا فاا اأافتر اوا أث اأ
ل" و اماااث واو  فااا لاااظ أث ال عااال "رماااظ" أصااالرا "رماااا"ا قااال يهقاااوا  " اااال" أصااالرا "  اااو 

" مينلااب مااث أصاالا هااو فااا هااية اأفعااال "ردد"  ال   ااا فااا م اال "ردا" و"مااد" و"جاا ا
 ومدد و"ج  " 
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اااة أث الل اااة و اااد يهاااب قعااا  المعاصاااريث   لاااظ ردا افترا اااا  الصااارفييثا قحجا
تدرر ملظ ما هاا مليا ا ال فاا  او  افترا اا  لاير مليراا دليال  ولاو أث هامال  
المعاصااريث يوااروا فااا الل ااا  الساااميةا  قاال  صاادار أحكااامراا لمااا أصاادرها  ف ااا 

للصاااورة التاااا افتر ااارا الصااارفيوثا  الحقشاااية يجاااد أيراااا يساااتعملوث ال عااالا مشااااقرا  
 ا قع  المعاصريثا ويلك كما فا الجدول التالا:ورف ر

 
 

 المعنى كتابتها الصوتية نطقها بالعربية الكلمة الحبشية

 

 ق ي ث  
 ت ل و  
 د ي ث  
 ر م ا  

Bayana 
Talawa 

Dayana 

ramaya 

 تحنم
 ت 
 داث
 رمظ

العقرياةا  لل عل الم عا العرقاا و اد فواكا ت اعي   فاا وفا العقرية يجد يويرا  
 ويلك كما فا الجدول التالا:

 المعنى كتابتها الصوتية نطقها بالعربية الكلمة العبرية

   

 لااا جم 
  ا ا  صا 

  صا 

أث يكاااوث فااا الل اااا  السااامية كلماااا  مشااتركةا يتاااااقم ل ورااا قااايث  لااير غريقااا  
و اد يتاااقم الل او والمعياظ  و اد وجاديا ملماا  المنارياة قايث السااميا   ل تيث أو أك ارا

 مية  غياار أيرااا ال يكااادوث ياايهقوثيرتمااوث قرصااد الكلمااا  المتشاااقرة فااا الل ااا  السااا
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ل ااوا وكياا تااور  دالالتراا ماث لظ ما ورا  يلك؛ فنلما يتعر اوث لدراساة تااور اأ 
ل الكلمة الواحدة فا ل ة سامية ماا ملاظ ث تدأما يحد   لظ أارى؛ فك يرا   ل ة سامية 

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

"ا الاااي  يعيااا شااا  ور اااا  و ااد تساااتعمل ااااڤأ"العقرياااة يناقلاا  فااا 
  (1)الكلمة الواحدة للداللة ملظ المعيظ و دة فا الل ة الواحدة

ل ااو ودالالتراا  و اد اساتادم  يااا ت سار تااور اأالل اة التاار  ث  واييث ملا 
فاا ت ساير تااور الل اا  الريادو أوروقياة  ولاا تساتادا  جيادا   هية الناواييث اساتاداما  

هاااية الناااواييث قك اياااةا فاااا ت ساااير تااااور الكلماااا  ودالالتراااا فاااا الل اااا  الساااامية  
  محتااوى الكلمااة اتساا ياإ  فااواتساااما   وتتاااوار دالال  الكلمااا  فااا الل ااة مااادة  ااينا  

و أيماااا يتسااا  محتاااوى الكلماااة ا  و  (2)يا  اااام محتواهاااا اتسااا  مجالراااا اااام مجالراااا وا  
لراايا  و ي سااية و نافيااة  وي اااي ماا    ألعواماال اي روقولوجيااة اجتماميااةا  ي اايما تقعااا  

         ويويرهاااااا العقااااار  الياااااوا ماااااث التااااااور كلماااااة "ي ااااار" فاااااا العرقياااااةا 

الااااي ر  ا الل ااااا  الاااا   ا ملااااظفرااااية الكلمااااة تالاااام فاااا  والسااااريايا
ا كااث صا   أيماا كااث اأمار كايلك أث محتاوى الكلماة الحيةا وملظ جساد الميا   وا  

   اا  اام محتاوى الكلماةا يسااث حياا  ث كل ي  جساد حاا؛ ليكاوث مجالراا اإيت م
  وهايا مقايث فاا وميتا   صقح الجسد حيا  أليصقح "كل ي  جسد حا" فاتس  مجالرا و 

 التو ي  التالا:

 

                                                 

  1776 االتضاد في ضوء اللغات السامية( ايور ت صيل يلك فا كتاب د  رقحا كمالا 1)
(2   )Thomas pyles The Origins and Development of the English Language 1971 

p345. 
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 المجال المحتوى الكلمة

 الجسد الحا فنا ) ام( كل ي  جسد حا )اتاس ( ي ر

 الحا والمي  )اتس (  كل ي  جسد ) ام( ي ر

ث ال ايم واالتساااا  اد يتمااث قتا  ير موامال اجتمامياة و نافياة وي ساية    ل  
وهااو فااا هاايا الم ااال وا ااح قاايث  فالعنليااة السااامية تكاارة المااو  وت قاااة  لكيرااا فااا 

اصاائص  ا ا  قعا  ال يثا فا  قاد ماث ا  مناقلا تممث ق  لعوامل  نافية دييية  و ال
ماااا لجسااد المياا  كلمااة "ي اار"   وكاااث أث أصاا   ملااظ المياا ا ممااا يعاااا للحااا أ

 وها مما يعاظ للحا 

 ييااة  ومعرفااة النصااص الاادييا فااا مااا السااامية الو  ث معرفااة اأسااااير ميااد اأ
حيااث  ي ااي يا فا ت سير اأم ا فا ك ير مث اأمدياث السماوية التوحيديةا تاداأ

ك ار هرة ايتشار كلماة "مقاد" وماا ت ااا  ليا  فاا العرقياةا ملاظ يحاو أوا ليلك م    
 اا  وجااود هااية الواااهرة فااا ممااا يااراة فااا سااائر الل ااا   ورقمااا كاااث قعاا  اليااار يتو 

ياااااا أك اااار ممااااا فااااا العرقيااااةا فاااااليرود ماشااااوا مقياااادا  ماااايلليثا فااااا مصاااارا العقريااااة أ
ساامائرا ياارو  تاااريارا  ولكييااا ال يجااد فااا أال راميااة  و ااد اسااتمرأوا العقوديااةا كمااا 

مقااادالحما ومقااادالرحمثا ومقدالياصااارا ومقااادالنو ا ومقداللااا ا ومقااادالجقار  ولكيياااا 
 لاظ  يجد م ل يلك فا العرقيةا حتظ فا الجاهليةا حي  يشي  ل و العقودياة م اافا  

 صاياا وقعا  الواواهر الاقيعياة م ال مقادظ األا سما  اللا  ما  وجالا قال قع  أ
 ااول يجااد يلااك فااا ل ااة أشاامرا ومقااد الاا  ا ومقااد ي ااو ا وغياار يلااك مااث يحااوة  

ا وال يا اوا وي ترااا قال ماشاوا يو  أي اة وما ةا العرب الييث لا يعرفاوا العقودياة يوماا  
رةا راة فا ت ساير هاية الوااهأملظ الرغا مث شوا العي ا و ساوة الاقيعة  والي  

ة "مقاد" ماللمعقاودهاا ف ااي  الك ث العرب كايوا يرقاوث قيث الرجولة والعقوديةأهو 
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لاااظ أث رأيياااا ماااا رأييااااة ماااث شااا يرا فاااا  مجالراااا ماااث الاااييوا وااليتشاااار فاااا اأمااا اا 
 العرقية 

 ماااا ا العرقيااااةا ايعكاسااااا  سااااما  واأتاااايعكر الاقيعااااة والقيئااااة العرقيااااةا ملااااظ اأ
ا سادا  ا وأا و علقاا  ا وحجرا  ا وصارا    وجحشا  قيا ها كلقا  ث أفالعرب يسمو  جدا   وا حا  
 وغير يلك مث يحوة وقاق   (1)وموفا  
ماااا ا فااااا العقريااااةا وجااااديا  مااااة العجااااب العجاااااب  يا ولييااااا وجريااااا شااااار اأا  و 

ا دمياا  قراايا االسااا فالمعتناادا  الديييااة هااا سااقب ك ياار مااث التسااميا   فقاقاال ماا    
قاراا ااسم  مث  ُيَغّيرُ قراهيا ملي  الس ا ا  و  (2)ر اأ أث الرب هياك قلقل لساث كل

 أيا  (Plural marker) ال حناة  اافة م ماة الجما  إقاراهيا" ق لاظ " 
قاراهيا  قارااا قال يكاوث اسامك  ماا "فا  يادمظ اسامك قعادو أصقح أقا لجمراور ماث اأ

الوا ح    والم حو ملظ الرغا مث هيا اليص(3)ماقا لجمرور مث اأيا أجعلك أأ
هاااا" ويرغقااوث مااث االسااا الااي  فياا  ث اليرااود يتسااموث قااا "افااراا" و "أقراراة أفااا التااو 

ث اليراود يريادوث أال   السا اا وماا ساقب يلاك فاا يوار ا  يقياا  ملياشادة ق قا اأ 
ياادليا قو ااو  أي ااا ا  لياا   وهاايا يي ااا يسااقة غياارها  قراهياا اسااتئ ارا  إأث يساات  روا قاا

 فيرا الموا ا الي سية واالجتمامية وال نافية  ث الل ة تتحكاأملظ 
ليراااا ماااث أصاااول ساااومرية أو  ا كلماااا  ايحااادر  وفاااا الل اااا  الساااامية جميعاااا  

مث العرقيةا "شنائم اليعماث" التا ها اسا ل هر قرا   ااث  كيعايية  ي اي ليلك م    
أصااال هاااية التسااامية مااا اوي مااااث معاااروا فاااا مياناااة القحااار اأقاااي  المتوساااا  و 

                                                 

سااما  العرقيااة الشااريرة مقاادالرحمث قااث مااوا الصااحاقا الجلياال  ( العااوا هااو الاااائر  ومااث اأ1)
  العقرية تعيا "اائر" م ل العرقية تماما   فا "وقرية المياسقةا فإث كلمة "موا

  11الندياا تكويثا ص( العرد 2)
  17( المرج  الساقما تكويثا ص6)
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لاااا  ال رامااااة والاصااااب ميااااد  ة سااااورية  ديمااااة تاااادور حااااول منتاااال "أدويااااير" ساااااور أ
اارا  السااورييث ئيئااي  وكاااث لااا "أدويااير" اسااا ئااار هااو اليعماااث  ولمااا  تاال أدويااير احم 

 هيا اليق  القر  مث دم  وسمي  أ هارة "شنائم اليعماث" 
يوياييااة لاظ ئاارة السايث ماث الل اة ال  ااي   أيماا ا  هاياث وأصال "أدوياير" هاو "ئدوث"ا و 

 صقح مث ئلرترا أميد اليويايييثا و  ل (  الكيعاياا معروفا  حييما أصقح )هيا اإ

لاظ أث "تراماة" ما اوي هاو اآلاارا ماث  و د يهب قعا  القااح يث المعاصاريث 
اسااااا اإلرااااة "تياماااا " المعروفااااة فااااا و ييااااة العااااراما قكويرااااا ترماااايث ملااااظ الشاااااوا 

  (1)سماكوالسواحل ومصائد اأ

 والتراكيب في النحو -3
ث دراساااااة المجتمعاااااا  السااااااميةا ومعتناااااداترا وكتقراااااا الدييياااااةا أسااااال   الناااااول أ

و نافترااااا ترفاااد الدراسااااة الل وياااة المناريااااة لراااية الل اااا   وأ اااايا هيااااا أث الدراسااااة 
ث    شااافيا   ث تو  يااا ملااظ فرااا أشاايا  لااا يكااث ليجااد لرااا قيايااا  أالل ويااة المناريااة يمكااث 
 ليا  أقيااا  الل اة وملمامهااا  دليا ملاظ فرااا أف ال لااا ييتقا  ث تاأهاية المنارياا  يمكااث 

ورد فا  صة يوا فا النرئث الكريا اآلية التالية: "ويصي  ال لك وكلما مر ملي  ماأل 
ولظ فا هية اآلية "ويصي  ال لك"ا فما   و    ميد الواو اأ(2)مث  وم  ساروا مي "

درك أث ال عاال قع اارا أأث وجااد  الم سااريث يتحااد وث مااث هااية الااواو قشااا ا ماا  
 لااظ الما ااا ويتحااد  مياا   فنااد  ااال أقااو حياااث اليحااو  الم ااارا "يصااي " يشااير 

  وفااااا يواااار  أث الااااواو هااااا التااااا  لقاااا  (3)"ويصااااي  ال لااااك حكايااااة حااااال ما ااااي 
لظ الما ا  وهاا لايلك صايو الاواو العقرياة التاا تساقم  الم اراا فصرف  داللت  

                                                 

  16ا ص1771ا الساميون ولغاتهم( حسث واوا  1)
  11( سورة هودا 2)
  221ا ص5ج المحيط البحرقو حياثا ( أ6)
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د ا اااا  فنااااد ورد فااااا العرااااد الناااادياا مياااالااااظ الم ال عااال الم ااااارا فتصاااارا داللتاااا  
 اليص العقر  التالا: أي ا   الحدي  مث  صة يو 

 
الحرفية "وينول الل  ليو  اداال أيا           " ولاو أث اليحااة العارب   وترجمت

لظ رصيد الواوا  فا العرقياة   افوا أفادوا مث درر المناريا ا أو سلكوا سقيل ا أ
 هية الواو 

ظ أقعااد مااث هااياا فاا رى وااواهر ل ويااة ك ياارةا فااا اللرجااا  لاا ييااا أيهااب  قاال 
المحكيااة فااا الااق د العرقيااةا ممااا يمكااث أث ي رااا فااا  ااو  المناريااا  قاايث الل ااا  

الاا ا التااا تسااقم الم عااول قاا  فااا ك ياار مااث اللرجااا   السااامية  وأ اارب لاايلك ماا    
وث "أيااا  اارقت  المحكيااةا فينولااوث "أيااا شاا ت  أحمااد" يرياادوث "أيااا رأياا  أحمااد" وينولاا

"  وهاية الا ا تساقم الم عاول قا  فاا الل اة الحقشايةا لوليد" يريدوث "أيا  ارق  وليادا  
 :فينولوث م    

 
ااادر  ا فتكاااوث الترجماااة الحرفياااة: النااا  لاااألر ا الماااراد: النااا   فااركاهاااا ل م.

 اأر  

مااراب  ولنااد إ ث أهااا مشااكلة تجاقاا  ملمااا  العرقيااة اليااوا هااا ت سااير واااهرة ا
اأصال فااا  ا يارى أثقراهيا أياير ماا    إتعادد  اآلرا  فاا هاية الواااهرة وااتل ا ا فا

ماااااراب ااترمااااا  للاااااتالص ماااااث التناااااا  ث حركاااااا  اإكااااال كلماااااة ساااااكوث ئارهااااااا وأ
ث الل ا  السامية غيار معرقاةا وكايلك  قراهيا أيير يلك قنول     ويقرر (1)الساكييث

                                                 

  26-226ص ص اللغة أسرار منيير  أقراهيا (  1)
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ث "العرقياة شا عية التعقيار  لظ الناول  هيا السامرائا قرا   ويهب ( 1)جا  العاميةرالل
ميي أث كاي ا فيرا ل ة فصايحة يتوااهاا الكاتاب فاا كتاقتا ا وهاا ملت ماة ق اواقا 

ي ساارا قعيااا  هااية أماارابا ول ااة أااارى ينولرااا اليااار ويسااتعملويرا دوث أث يل مااوا اإ
  (2)"ال واقا

اتارا للاتالص ماث التناا  ماراب اث اإأقاراهيا أيايرا ماث  ليا   ث الي  يهاب  
 الساكييثا مردود قما يلا:

ا فلاو ا  مراقياة فاا م ال:  ارب محمادد االادث المعيظ يت ير قت يار الحركاا  اإ  -1
أث لإلمراب ووي ة  ل :  رب محمدا  االدد الاتلا المعيظ  وهيا دليل ملظ 

 ارى أك ر مث مجرد وصل الك ا أ
مراب ووي ة داللية  ث لإلأالمعاصرة  ق  فا الدراسا  الل وية لند أصقح مسلاما   -2

مار قالمعيظ  وكايلك اأ inflectionمراب ا يرتقا فيرا اإفالل ة السيدية م    
 قاليسقة لل ا  السامية 

ما االدما  قا ث الل اا  الساامية ليسا  معرقاةا فماردود قا ث الل اة الحقشاية ل اة أ -6
 معرقةا وكيلك الل ة االكادية 

يا  اساتعمل لمجارد ملاظ أ مرابا فلاير دلاي   ية مث اإأما تحلل اللرجا  المحك -6
ال لكااااث لياااا أث يسااا ل  وصااال الكااا اا و   تاااظ العااارب قرااايةأقاااراهيا أياااير لماااايا ا 

لوصل ك مراا كماا  ال تك يرا الكسرة م    الحركا  المتيومة لوصل ك مرا؟ أ
 ها الحال فا ال ارسية؟

                                                 

  233-177( المرج  الساقما ص ص1)
  31ا صلغوي التاريخيالتطور القراهيا السامرائا  (  2)
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