العربية
ظاهرة "بجد كفت" بين
ّ

امية – دراسة مقارنة
الس ّ
واللغات ّ

د .إسماعيل أحمد عمايرة

اإلسالمية
جامعة اإلمام محمد بن سعود
ّ

ٍ
بطائفة من اللفناا التنح ت،منال فر يفنره بين نا
تطالعنا بعض المعاجم العر ّبية
تتلف فتنطه على فج ي فيقاال :غدف فجذف بمعنى فا،د من
سفى أ ّ ،رفف ا ّ

فنناره فا،نند لننى اللفننا فنننف أ ّ الجننيم تنند تبادلنني من الفنني فننح غنندف فجنندف فأ ّ
الداال تد تبادلي م الذاال فح جدف فجذف .فتند عفلجني ننذ اللفناا فنح المعناجم

لففية مستقلّة .فعلى نذا فإ صلة ترابة كال م نذ المنفاد
على أ ّ ك ّل من ا مادة ّ
اللففيننة .فت ننير بعننض نننذ
بننالىرى نننح صننلة الق اربننة التننح تجمن بنني المترادفنناي ّ

المعنناجم – كلسننا العننرن ربن مناننفر – لننى صننلة أفيننه بنني بعننض نننذ المنفاد

ف نح ل جنناي تبائننال مىتلفننة فمنا ينطننه بالتننا اغننيف ينطنه باليننا فننح ل جننة أىننرى

ن)ف فنكننذا ممننا سيتاننب ر،قننا ب ننح من التفص نيال .فننالفره – ذ  -علننى نننذا
اغن ّ
الن ن أر ر يتج ننافك أ يك ننف كم ننا ي،ص ننال الي ننفم ف ننح نط ننه

"جميال" ميل فإذا اتج ي م القانرة صفن ال ام فجدي

رج ننال من ن الق ننانرة لكلم ننة
أ الجيم تد ع ِّ
ط ي فنح
ُ
نطق ننا تنند اكداد تعطي ننا

الرد ففلسننطي  .فننإذا ،للنني بدم ننه فبيننرفي فجنندي أ ّ
،تننى تاربنني ال نني أف تننال أصننب،ي ننينا مج نفرة فننح كييننر م ن أ ،نفاال نطق ننا.

تلف نطقه.
فالكلمة فا،دة فلك ،رف جيم في ا تد ّ

يانية نجنند أ ّ صننفي الكنناف من كلمننة "ملن " مننيل
اميننة فالسنر ّ
ففننح العبرّيننة فاير ّ
يتلف ف ح فح بعض استعماري نذ الكلمة كاف ففح بعا ا ايىر ىا  .فتنال
ّ
سنبي .
ميال ذل فح مجمفعة ال،رف التح يجمع ا تفل "بجد كفي" كما ّ
92

فممننا ر ن فيننه أ ّ العر ّبيننة تبننال اّسننلم تنند من ّنري بننيطفار عدينندة ُينبين عن
طرف من ا تل الفرفه المتفافتة التح تُلمس بي لفنة النقنفا القديمنة فبين نا فبني

ال ننعر الجننانلح فلفننة الق ن مر الك نريم .فتنند تم ّك ن علننم السننامياي م ن الفتننفف علننى
جفانننن من نننذا التطن ّنفر فمننا تنكاال العر ّبيننة ت،ننتفا بمعننالم منننه تميّننال الصننفرة القديمننة
فمننا ملنني ليننه ففننح العر ّبيننة صننيفة أفعننال ميننال :أكننرم فأراه فأعطننى ...فيقن ِّنرر علن ُنم
نامياي أ نننذ الصننيفة تنند تطّننفري ع ن صننيفة أىننرى أتنندم من ننا فنننح :نفعننال
السن ّ
بال ننا فيقابل ننا بالعبرّيننة لنفعيننال .فلننم يعنند م ن نننذ الصننيفة نفعننال سننفى بقايننا تليلننة
ن،ف :نراه فنراد فننار – فنح لفاي فح :أراه فأراد فأنار .ف ال لنا أ نلتمس

مقررة نح اانرة "بجد كفي" – للكلماي
سامياا1ف – فح اف اانرة
ّ
تفسي ار ّ
سامية ّ
العر ّبيننة التننح تتعننافر في ننا الن ّنداال م ن ال ن ّذاال فالجننيم م ن الفنني فالكنناف م ن الىننا
فالتا م اليا .

امي ننة
فلنبنندأ ب ننالتعريف با ننانرة "بجنند كف نني" فعلتت ننا بالبجديننة العبرّي ننة فاير ّ
يانية فما عسى أ ُيلقح نذا م اف على ال،رفف العر ّبية يم نت،د) ع
فالسر ّ

بعننض اللفنناا العر ّبيننة التننح يبنندف أ ّ يمننة فج ننا م ن ال ّ ننبه يجم ن بين ننا فبنني نننذ
السننامية فنننرى من ىننلال المفاكنننة فالت،ليننال :نننال يمكن أ ُيلننتمس تفسننير
الاننانرة ّ
نقدر أ ّ تفاعد نذ
للاانرة العر ّبية فح اف "بجد كفي"؟ فبتعبير مىر :نال لنا أ ّ
السامية كاني ذاي يفم سارية المفعفال على اللفة العر ّبينة ي ّنم درسني فبقيني
الاانرة
ّ
) فجذف فجدف...؟
ي فغ ّ
بعض معالم ا اىصة فح أ با  :غ ّ

فما نح اانرة "بجد كفي"؟
يانية تنط ننه عل ننى طن نريقتي
يم ننة أ ،ننرف س ننتة ف ننح العبرّي ننة فايرامي ننة فالسن نر ّ
ّ
متبنناينتي  .فنننذ ال،ننرف نننح التننح يجم ن بين ننا تفل ن " :بجنند كفنني" .فنننح اننانرة
ا1ف انار :برفكلما ا1211ف ص 191فنفلدكه ا1210ف ص 92ففي ر .112 23
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ه النطنه بني نناتي الطنريقتي ف نف ّأنن فنح
قررة فح ننذ اللّفناي .أ ّمنا فنر ُ
معرففة ُم ّ
الطريقة الفلى تنطه ننذ ال،نرفف علنى ن،نف منا تُنطنه علينه فنح العربينة منا عندا
الجننيم ف ننح تُنطننه كنطننه أنننال القننانرة ل ننا فالفننا
.p

فتنطننه كنطننه اّنجليننك ل،ننرف

فتميي اك لطريقة النطه نذ فقد عمد العبريف فايراميف لى فا نقطة داىال

ال،رف نكذا:

أم ننا الطريقن ننة الياني ننة فيترتّن ننن علي ن ننا أ تنط ننه البن ننا كم ننا ينطن ننه ،ن ننرف )(v
فّ
أم ننا الج ننيم فتص ننبب غين ننا فال ننداال ذار
باّنجليكّي ننة فر ناي ننر ل ننذا ف ننح العر ّبي ننة .ف ّ

فالكاف ىا

فالن  Pتصبب فا

رفكاىا أ  :التلفا اللّي

فالتا تصبب يا .

)1(.

ا1ف يقابال كلمة "تف ايا" كلمة ٍ
يانية تقابل نا السني العر ّبينة .فمصنطل،ا:
تاس م مل،اة أ ّ ال ني السنر ّ
،رفية ع الصال السريانح .فتد ترجم نفلدكه ص 11نذي المصطل،ي
القاسح فاللي نما ترجمة ّ
فعب ننر عن ن اللن ني ب ن ن  Weichفالقاس ننح ب ن ن  .hartفانا ننر برفكلم ننا
نة.
اللماني ن
،رفي ننة ل ننى
ّ
ّ
ترجم ننة ّ
ا1221ف ص، 13ين) تنرجم تف نايا ب ن  Verhartungفرفكاىنا ب ن  .Erweichungفمن البنا،يي
"الرىف" ).(Spirants
م ّ
يعبر ع المصطلب الفال بن "ال ديد" ) (Stopsفع المصطلب اليانح بن ّ
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علننى نقننط ال،ننرفف فننح تمييننك ال،ركنناي من فننتب فان ّنم فكسننر فامالننة  ...ل ن  .فر
ننسننى أ ّ علمننة الجمن عننندنم نقطتننا علننى ال،ننرف فننإذا كننا ارسننم مفننردا تجننرد

من ما.

يانية ن ننح اين ننا فع ننرف ،رف ننا فيقابل ننا
السن نر ّ
ذ ف ،ننرفف اللّف ننة العبرّي ننة ف ّ
ا1ف
بالعر ّبية ال،رفف ايتية:
أ ن ج اب ن ن ننالنطه الق ن ن ننانر ف د ن ن ن ن ن ف ك ع ط

ال م

ف ص ه ر ا ي.
البجدينة ف نح الفني فالنذاال
بقية ال،نرفف التنح تكيند ب نا العر ّبينة علنى ننذ
ّ
أما ّ
فالىا فاليا فالااد فالاا .
)

نامية تند ىلني من الصنفاي ، :ذ
فر يعنح ذل أ ّ ننذ اللفناي الس ّ
ف ح مفجفدة في ا فلك ليس باعتبارنا ،رففنا مسنتقلة بنال باعتبنار كنال ،نرف من نا
تلفين ننا ص ننفتيا لل ،ننرف ذات ننه .ف ننذ ال ،ننرف من ن  ،ننرفف ا ننانرة "بج نند كف نني" الت ننح
نت،د) عن ا .فيقابل ا على التفالح :ج د

ي.

فلننم نننفرد ننننا ،ننرف البننا فنننف من ،ننرفف نننذ الاننانرة – ل ال ننكال ايىننر
لنطه نذا ال،رف ) (Vليس له ناير فح العر ّبية كما لم ننفرد أيانا ال نكال الينانح
لنطه ال،رف ف فنف  Pل العر ّبية ليس في ا نذا ال كال.

نامية كن ّال من نا بننايىر لندى :برفكلمننا ا1211ف ص 11فبيرج تريسننر
السن ّ
ا1ف انانر مقابلننة الصنفاي ّ
ا1210ف ص 1فرب،ح كماال ا1292ف ص 99فرب،ح كماال ا1299ف ص.91
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فلكح يتّاب الفره بي أ يكنف ال،نرف مسنتقل أف غينر مسنتقال – أ مجنرد
ننكال أف تلننفي مىننر لل ننح ذاتننه – ناننرن مننيل ،ننرف الن ار م ن العر ّبيننة :ف،ننرف

ال ار أصله "التفليا فالتفىيم ما لم تنكسر ال ار فنإ انكسنري غلبني الكسنرة علي نا
فىرجي ع التفىيم لى الترتيه"ا1ف.
فم أميلة تفىيم ا:
أ -أ تكف مفتف،ة ن،ف :ربنا.

ن -أ تكف مامفمة ن،فُ :ركتنا ُرماة.
ج -أ تكف ساكنة بعد نمكة الفصال ن،ف :فاركتنا.

د -أ تكف ساكنة بعد كسر عارض متصال ن،ف :ارفه أف منفصال ن،نف:
فا ارتبتم.

ن ن ن -أ تك ننف س نناكنة متفس ننطة فت نند فتن ن بع نندنا  ،ننرف اس ننتعل
الكلمة ن،ف :لمرصاد.

ا9ف

ف ننح نف ننس

فم أميلة ترتيق ا:
أ -أ تكف مكسفرة ن،ف :لركتا ريب ُمجري ا ابإمالةف.
ن -أ تكنف سنناكنة فسنط الكلمننة مسنبفتة بكسننر أصنلح فلننم يقن بعنندنا ،ننرف
استعل ن،ف :لفرعف .
ج -أ تكف ساكنة فح مىر الكلمنة فتند فتن بين نا فبني المكسنفر النذ تبل نا
،رف ساك م غير ،رفف ارسنتعل

ا1ف م ّكح .932/1

ا9ف ،ننرفف ارسننتعل نننح:

ن،نف الفتنفف علنى كلمنة الن ّذكر

ص ض  ،ط ه ا فارسننتعل نننف ارتفننا اللسننا

ال،ن بإطباه أف بفير طباه .انار اب يعيا .192/13

00

لننى

،ي) ال ار ساكنة فالكاف ساكنة فننح من غينر ،نرفف ارسنتعل

فصلي الكاف بين ا فبي ال ّذاال المكسفرة.

د -أ تكف ساكنة فح مىر الكلمة فتند سنبقي بينا
بصير فىبير...

فتند

فننح كسنرة طفيلنة مينال:

فيمة ،اري يجفك في ا التفىيم فالترتيه ميال:
ّ
أ -أ تكنف الن ار سنناكنة فننح مىنر الكلمننة فتنند فُصننال بين نا فبنني المكسننفر الننذ
تبل ا بصاد أف طا افنما م ،رفف ارستعل ف ميال لمصر فلتطر.

ن -أ تك ننف الن ن ار س نناكنة متفس ننطة فت نند تلن ننا  ،ننرف اس ننتعل مكس ننفر ف ننح
الكلمة نفس ا كما فح كلمة ل
افرهف م تفله تعالى:
"فانفله فكا كال لفر ٍ
ه كالطّفد العايم"

ا1ف

،ننرف ال ن ار ذ فا ،نند فلك ن ّ نطق ننه يتلن ّنف ففقننا لقفاع نند م،ن ّنددة فر يص ننب أ
نر ،رففننا متباينننة لنننه ر يترتننن علننى اىتلف ننا
نعتبننر نننذ اللنفا المتعننددة لنطننه الن ا

فره فح المعنى.

ا9ف

الدانح
ا1ف سفرة ال ع ار  .91فلمكيد م التفصيال فح أ،كام ال ار انار اب الباذا  091/1ف ّ
ص 11فتم،اف ص.91

نامياي أ ّ نننذا التنن ّنف المننفتعح -علنى الن،ننف الننذ جننا فننح المقننفلتي السننالفتي -
السن ّ
ا9ف يفتنرض علمننا ّ
أمننا اللفننة العبرّيننة ال،دييننة ف نل ينطب نه علي ننا نننذا تمننام
نننف مننا كاننني عليننه اللفننة العبرّيننة القديمننةّ .
ت،فال الصنفي "ج" بنالنطه القنانر – فننف النطنه القاسنح-
ارنطباه .فلنيىذ ميل على ذل فإ
ّ
لننى النطننه اللنني فنننف " "،ر فجننفد لننه فننح العبرّيننة ال،دييننة .فر يىفننى أ ّ العبريننة ال،دييننة متننييّرة

بلفاي الي فد المعاصري الصلية .انار رب،ح كماال ا1292ف ص.92

01

فر بننيس م ن ذكننر الا نفابط التننح تميننك بنني نطننه ال،ننرف علننى ن،ننف مننا جننا

عليه فح المقفلة الفلنى أ منا يسنمفنه بنالنطه القاسنح ل نذ ال،نرف – فمنا جنا
السنريا  .ففيمنا ينيتح ذكنر
عليه فح المقفلة اليانية أ النطنه اللني علنى ،ند تعبينر ّ
يانية بناينر ممنا
لا ر نذ الافابط م ففعة بمفاكنة ما ي،صال فح العبرّينة فالسنر ّ

ي،صال فح العر ّبية.

أ -تنطه ،رفف "بجد كفي" ديدة فح ال،اري ايتية:

01

 -9ذا ُسبه ال،رف م نذ ال،رف بساك فالصال أ نذا ال،رف ينطه تاسيا
01

كمنا ّبيّننا – فاسنتينا من ننذ القاعنندة فنإ ّ السناك النذ يسنبه
فح الكلمة فإ ّ ال،رف م نذ ال،رفف ينطه ليِّنا.

09

كنا ّأفال ،ننرف

نامية فذلن
السن ّ
فت،رين السنناك الفال ت،ريكننا ىفيفننا اننانرة عامننة فننح اللفنناي ّ
نامية يكننر أ يلتقننح صننامتا فننح ّأفال الكلمننة
ل الناننام الصننفتح فننح اللفنناي السن ّ

فلذا كاني العر ّبية تُدىال صفتا مكسف ار على كلمة اب ف ميل لتصبب ااب ف فنذا منا
،د) فح اانفعالف .فتفادينا للبند بننف سناكنة تتلفننا فنا أدىلني نمنكة الفصنال التنح
تميّال صفتا تصني ار مكسنف ار .فالميلنة كيينرة فنح العر ّبينة من نا :دىناال نمنكة الفصنال
يانية فلجنندي
علننى ّأفال فعننال المننر فيقنناال :اان لنرن .فلننف التفنني لننى العبرّيننة فالس نر ّ
الميلننة ر تن،صننر فننح مننا ذكرنننا بننال تتجننافك لننى غيننر ذل ن م ن الا نفانر ففعننال

الم ننر ذا أس ننند ل ننى ي ننا المىاطب ننة أف فاف الجماع ننة ف ننح العبرّي ننة فإن ننه ي ن ن ّكال ّأفل ننه
بكسرة تصيرة اeف فكا الصال فيه ّأنه ساك فتد جا ي نذ الكسنرة لتفصنال بني

الساكني

فب ذا ىالفي العر ّبية العبرّية.

 فالعر ّبيننة ت،ا ننيا رلتق ننا س نناكني فننح أفال الكلم ننة ب نندأي بمت ،ننر مكس ننفرامميل فح نمكة الفصالف أ بمكسفر يم ساك فساك ا1ف.
 أمننا العبرّيننة ففصننلي بنني السنناكني بإت،ننام كس نرة تصننيرة بين ننا فيصننب،يالبداي ننة نك ننذا :س نناك فمكس ننفر فس نناك  .انا ننر م ننيل ف ننا الفع ننال الما ننار
المسند لى يا المىاطبة ففاف الجماعة فيما ييتح:

ا1ف اناننر ،ننفال ناننام المقنناط مننا كتبننه برفكلمننا ا1211ف ص 11فجننا كننانتينف ص121
فالعانح ص.101

02

02

ٍ
بكلمة ياني ا ،رف م ،رفف "بجد كفي" ف ّأفل ا ساك فإ
 -1فلف اتصلي أداةٌ
نننذ الداة سننيترتن علي ننا تلينني ،ننرفف "بجنند كفنني" فلننفر الداة لنطقنني تاسننية اناننر

ميل م السريانية:

13

البننا الننذ تبلننه فلننذا لننم يلتننه سنناكنا فاّنمننا التقننى صننفي من ّند طفيننال اأ ،ركننةف
بسنناك فنننف ال نني فا ن ّال ،ننرف ال نني علننى سننكفنه دف كسننر علننى ن،ننف تفاعنند
التقننا السنناكني  .فلننذا جننا ،ننرف التننا

فنننف م ن ،ننرفف "بجنند كفنني" تاسننيا لنننه

ُسبه بساك .

،س ننبنا من ن القفاع نند الت ننح تا ننبط ن ننذ ال ،ننرفف – للين ننا فتس ننفة – م ننا ُذك ننرا1ف.

فنلتفي اي لى ما تد يلفع فح العر ّبية م أميلنة تسنتدعح النانر لننرى :ننال ل نذ
ٍ
بصماي فح عر ّبية المس فعر ّبية اليفم.
الاانرة "بجد كفي" م

الكيفي ننة الت ننح ت ننيتح علي ننا أ ،ننرف "بج نند كف نني" :ن ننال تتب ننادال ن ننذ
فلننا ننر ل ننى
ّ
يانية؟
مري بنا فح العبرّية فالسر ّ
الصفاي م ما يناارنا م أصفاي أىرى كالتح ّ
ينبفح تبال اّجابة عن ننذا السن اال – أ ننذ ّكر يانينة بني العر ّبينة تىلنف أصنل
م ،رفح ) (Vفننف ال نكال الل ّني للبنا ف ) (Pفننف ال نكال القاسنح للفنا  .فينذنن
السامياي لى أ ّ ) (Pصفي سنامح أصنيال فيق ّندرف ّأننه كنا من أصنفاي
علما ّ
السامية الم .فليس غريبا أ يكف تد انقلن فح كال أفااعه فح العر ّبية لى فنا
ّ
السامية فغيرنا .انار منيل كينف
ذ أمر انقلبه لى فا اانرة معرففة فح اللفاي
ّ

تنط ن ن ن ن ن ن ننه كلم ن ن ن ن ن ن ننة  Philosophy Philologisistف  Photographierengف
ألمانية أف نجليكّية في ا  Phن ا تنطنه فنا
 Phoneticفما اكال ذل م كلماي
ّ
) (fفا كاننني م ننا تن نكاال م،افا ننة عل ننى أص ننال النط ننه ب ننا ت ننديما فم ننا تن نكاال بع ننض
الل ج نناي اللماني ننة تنط ننه كلم نناي من ن مي ننال Pferd Pfahl Pfad :بال ن ن  Pعل ننى

الصال فبعا ا تنطق ا متىففة من ا.
فعلى أ ّ ،اال فليس لدينا م اييار العر ّبينة منا يند ّال علنى أ ننذي الصنفتي
بقية الصفاي.
تد استىدما م تبال .فلندع ما فلنمض لى ّ
ا1ف انار نفلدكه ص 93-11برفكلما ص.11-13
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فح العر ّبية كلماي ت،مال المعنى نفسه تقريبا فانل عن تمايل نا فنح الصنفاي
ّر بالقدر الذ يفره ال،رف اللينة م القاسية.
تفاننب تبننادال التننا فاليننا
ففيمننا يننيتح عننرض لنمنناذج م ن نننذ الم نفاد التننح ّ
فالج ننيم فالف نني فالك نناف فالى ننا فال ننداال فال ننذاال فنكتف ننح بع ننرض ذلن ن من ن "لس ننا
العرن" ف"المكنر".
أميلة م تبادال التا فاليا :
نقي فنق):
فن لكنني ذا أىننرج ُمىننه" ففننح مننادة
جننا فننح مننادة انقننيف" :يقنناالُ :ن لقنني العان ُنم ُ
انف)ف "فنف) العام ينقُيُه نقيا فانتقيه :استىرج ُمىه".
غي فغ):
نلم :فسنند"
نام ي ُف ني فأغتتننه أنننا فغنني الكن ُ
فجننا فننح مننادة اغتننيف" :غنني الطعن ُ
ن) :فسند
ففح مادة اغي)ف:
دي) القنفم فغ ّ
ّ
"الف) الرد م كنال نح  ...فأغن) ،ن ُ
فرُد ".
):
عي فع ّ
رد عليه الكلم أف فبىه به كعته".
فجا فح اعي)ف" :فعيه ي ُعيه عيّاّ :
ففح اعتيف" :فعته بالكلم ي ُعته عتّا :فبىه ففتمه فالمعنيا متقاربا
بالتا ".

فتد تيال

تان فيان:
ففننح مننادة ايننفنف" :فيقنناال :يننان فننل

لننى اللّننه فتننان باليننا فالتننا

منين بمعنى فا،د.
ان يفان
ٌ
ان ّأف ٌ
فرج لى طاعته ...فرجال ت ّف ٌ
19

أ عنناد

فمن ذل ن أياننا :رُجننال كنننت فكننني فنننف ال،مننه .فالىتلنةُ فالىيلننة :أسننفال الننبط
الرمننح فت ن العجنني في ن ّ كيُننر مننا فر ...
فالكتننان فالكيّننان س ن م صننفير لننتعلم ّ

فأميلة أىرى يجمع ا السيفطح م كتن مىتلفةا1ف.
أميلة م تبادال الجيم فالفي :
جدف فغدف:

ففح مادة اجذفف" :فمجذاف السفينة لفة فح مجداف ا كلتانما فصي،ة".
المفدفن نةُ فالف ننادفف ف ل
نادف ف ل
ل
ف:
المف نند ُ
يماني ننة .فالف ن ُ
فف ننح م ننادة اغ نندفف" :فالف ننادفّ :
ل
داف يمانية".
المج ُ
فا ،ففاج:
ففح اففجف" :ففاج المس  :سط

ففاج كفاع".

ففح افنف،ف "فففعنةُ الطينن :أفال منا يفنف ُع مننه .تناال ابن اليينر :فينرفى بنالفي لفنة
فيه".
ففح افف ف" :فيقاال :فجدي ففعة الطين فففغتنه بنالعي فالفني
تطير لى ىيا يم ".

فننف طي ٌ
نن رائ،تنهُ

نر  :يقن نناال فا،ن نني ري،ن ننة
ففن ننح افن نناعف" :ففن نناع الطين ننن يفُن ننف ُع فف،ن ننا ذا تان ننف الفن ن ّا
شدة سطوعه".
ال،رّ :
ففاىي ...ففف ُع ّ
أميلة م تبادال الكاف فالىا :
ل فل :
ا1ف السيفطح.102/1 :
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ففح الى ف:
"فسك ار ملت ٌّ فملط ٌّ أ مىتلط ر يف م يئا رىتلط عقله".
تىا أ يابسا م السكر".
ففح الك ف" :فجا نا سك ار ُملتكا :كقفل ُمل ّ
كدا فىدا:
ا يقاال :كد ه ذا ىد ه .فجلد كداُ :مىدا".
ا :الىد ُ
ففح اكداف" :فالكد ُ

نكه الجلند تننال
ام ُ
ففنح اىنداف" :ىندا جلند ففج نه يىلد ُ نه ىد نا :مكتنه .فالىند ُ
أف كيُر".
ىن فكن :
الىُنف  :الىاف فالذال".
ففح اىن فُ " :
ففح اطت ف" :فكن يكن ُ ُكُنفعا فأكت  :ىا
فم ن ذل ن أياننا :ىننب اليننفن فكبنننه ذا تصننر
الكربك ف ل
فلع ّال م ذل  :ل
الىربكا9ف.

فتيال دنا م ال ّذلّة".
ا1ف

نىي
ففىننر ففكننك فس ن ّكي فسن ّ

الداال فال ّذاال:
أميلة م تبادال ّ

د لفر فذ لفر:

ففح اذفرف" :تاال اب سيد  :فتد ذكرنا أ ّ ال ّذفر بالداال الم ملة فح النت ىاصة.
) الريب".
فىب ُ
فال ّذفر :الصنا ُ

ا1ف اب منافر اىب

كب ف فالسيفطح .199/1

القيّا الكبار فأما ل
ا9ف جا فح لسا العرن أ الكربك نف ل
رسية .انار
الىربك ف ف البطي بالفا ّ
ّ
ّ
اب منافر اكربك ىربكف.
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ففننح اد لفننرف" :فالنندفر :النننت ُ ىاصننة فر يكننف الطيننن البتننة .اب ن الع اربننح :أدفننر
ّندة ذكنا الرائ،نة
صنانله .غينر  :الن ّذف ُر بالنذاال فت،رين الفنا
الرجال ذا فاع ريب ُ

طيِّبة كاني أف ىبيية".
دفّف فذفّف:

ففنح ادفننفف" :فدفّننف علننى الجنريب كننذفّف :أج ننك عليننه ...ففننح رفايننة :أتعننص ابنننا
عفن ار أبننا ج ننال فدفّننف عليننه ابن مسننعفد فيننرفى بالننذاال المعجمننة بمعنننا  ...يقنناال:

ي عليه تذفيفا ذا أج كي عليه".
ذفّفّ ُ

ني الل ،ننم فىرذلت ننه :تطعت ننه.
فمن ن ذلن ن م ننا ذك ننر الس ننيفطح ف ننح المكن ننر :ىردل ن ُ
فادرعفّني اّبننال فاذرعفّني :مانني علننى فجفن نا فاتنندّ ،ر فاتنذّ ،ر فعندففا فعننذففا:
الد،ننداع فالذ،ننذاع :القصننير .فبلننذم
أ مننيكفر فرجننال لمنندال ف لمننذال :القليننال الل،ننم ف ّ

ني ال ننح فذ،ملتُنه :د،رجتُننه فدففنني علننى الج نريب
الفننرس فبلدمننه :صنندر فد،ملن ُ
الىن نذ  :الىس ننيس فغمينندر فغمي ننذر :المت نننعِّم
الىن نند ف ُ
نكي عليننه .ف ُ
ي :أج ن ُ
فذفف ن ُ
الىبننك
فلتننند،ر فلتننذ،ر :المتعن ِّنرض للننناس ف،ننردف ف ل،نرذف  :دابننة أف سننب فمننرد ُ
فمرذ  :ليِّنه فتاذيه م الناس فتاديه :القليال م الناس ...ل ا1ف.

ن ،ن ذ أمننام اننانرة فننح العر ّبيننة ت ننبه – علننى ن،ننف مننا -ناي نرة ل ننا فننح
نامية – نننح اننانرة "بجنند كفنني" – فمننا ،قيقننة نننذا
بعننض ننقيقات ا م ن اللفنناي السن ّ

نامية تسنر تفانين نا
ال به الذ نجد بي ناتي الاانرتي ؟ فنال كاني الانانرة الس ّ
ذاي يفم على العر ّبية يم انفرطي تفانين ا م الكم فلم يعد من ا سفى ميارنا؟
ر ن ّ فننح أ ّ مننا بنني الاننانرتي من ت ننابه يسننت ف – فلننف للفنلننة الفلننى –
فجفد تفسير سامي لما ن ،بصدد فح العر ّبينة من نفاند لففينة .بيند أ ّ المنر ر
ا1ف انار :السيفطح .119–111/1
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يسننتطي أ يماننح كيين ار من نننذا المنطلننه ليفسننر فننح اننفئه الاننانرة العر ّبيننة دف
أ تعتراه عفارض كبيرة نذكر من ا المفر ايتية:
نامية "بجند كفنني" ل ننا تفاعند نافننذة مطّنردة يت،ننفال مع ننا
السن ّ
 -1لقند رأينننا أ ّ الانانرة ّ
الصفي م النطه اللي لى القاسح أف العكس فنذ القفاعد أف منا يمايل نا ر
نفتية
فجننفد ل ننا فننح العر ّبيننة .فالننداال فالجننيم فالكنناف فالتننا تقن فننح البيئنناي الصن ّ
نفس ا التح تق في ا مقابلت ا اللينة أف الرىفة :الذاال فالفي فالىا فاليا .
 -9ص،يب أ ّ اللفاا التح سردنا نماذج من ا فح ننذا الب،ن) تند تبادلني المفاتن
ناف فالىننا فالتننا ُ فاليننا فلننم يترتّنن
نيم فالفنني فالكن ُ
في ننا الننداال فالننذاال فالجن ُ
على تبادال ،رفف نا اىنتلف فنح المعننى فلكن اسنتبداال ال ل
نذاال بالنداال فالفني
يترتنن علينه فنره
بالجيم فالىا بالكاف فاليا بالتا فح غينر ننذ اللفناا ّ
كبينر فنح المعننى .فنننف الفنره النذ ي،دينه اسننتىدام فنفنيم اأ ٍ ،
نرف مسننتق ّالف
ُ
ُ
بدال ففنيم مىر .فمعنى ىليال مفاير لمعنى كليال فمعنى ىفر ليس نف معنى
كفر فأي ل
ال،دا م ال،ذا ؟
 -0ف،تى الكلمناي التنح سنبه ذكرننا ممنا اتّ،ند لفانه فمعننا ّر فنح بعنض أ،نرف

جلينا فنح اسنتعماال ننذ الكلمناي أف اسنتعماال م نتقات ا
"بجد كفي" نجد تمناي اك ّ
فم ن ن معن ننانح ل
الفدفن ننة ابالن ننداال الم ملن ننةف "لبن نناس المل ن ن فلبن نناس الف ن نفال فالن نندجر
فن،فنما"

ا1ف

فر نجد نذا فنح منادة اجنذفف

ا9ف

بالنذاال المعجمنة فنجند فنح منادة

الجندافاة
الجندافى أف ُ
اجدفف التجديف فنف الكفر بنالِّنعم فالجندف فننف القبنر ف ُ
فننح الفنيمننة فننح معننا ر نجندنا فننح منادة اغنندفف .بيند أ المننر ينبفنح لننه
ّأر ي مال عنصر الكم فح تراكم نذ الم تقّاي فما يمك أ يترتن عليه م
ا1ف اب منافر اغدفف فالدجر :اللفبيا .
ا9ف اب منافر اجدفف.

11

بعا ن م بننه غ نران القننيا
فننرفه فننح المعنننى ُ
فالفننداف معنننا الف نران "فىننص ُ
الان ننىم ال ن نفافر الجنن ننا،ي "ا1ف فيمن ننة علتن ننة بن نني تسن ننمية الف ن نران ب ن ننذا ارسن ننم
فجنا،ينه فتنناال الكسنائح" :جنا،ننا الطنائر مجنندافا "
الط ننائر يج ن لنذف أس ننر ت،رين ن جنا،ي ننه"ا0ف بال ننذاال المعجم ننة .فنك ننذا نج نند ت نند ار
ا9ف

بالنداال الم ملننة" .فجنذف

تنفعنني
م ننتركا يجمن بنني اسننتعماال نننذ المنفاد :جننذف فجنندف فغنندف يننم ّ

اسننتعماري نننذ المنفاد تنفعننا الّنني فيننه ملتقيننة فننح بعننض الجفانننن فالمجننذاف
فالمجننداف فالمفنندف للسننفينة كالجننناع للطيننر ففجننه ال ننبه تننائم ر يىفننى .فتنند
اىتلف نني ف ننح بع ننض الجفان ننن فن ننذا م ننا يفس ننر لن ننا تس ننمية الفن نران أف ن ننف من ن

بالفننداف فلننم نجنند لننه اسننما م ن مننادة جننذف أف جنندف .فلمننا صنناري
الفربننا
ُ
كلمننة غننداف ىاصننة بننالفران فالفنران أبننرك مننا فيننه سنفاد انتقننال المعنننى لننى

الليال لسنفاد فالنى ال نعر السنفد الطفينال فالنى كنال جنناع أسنفد طفينال فتينال
ك ننال أس ننفد ،الن ن ٍ غ ننداف ي ننم انتق ننال المعن ننى ل ننى اّس ننبا ،فارى ننا الس ننتر فقي ننال

"أغدفي المرأة تناع ا :أرسنلته فأغندف علينه سنت ار :أرسنله ...فالقنفم فنح لغ ٍ
نداف
م عي م أ فح ٍ
نعمة فىصن فسعة"ا1ف.

فتنند مننس اب ن ِّ
جنننح نننذا المفاننف فننح بننان أسننما "بننان فننح تصنناتن اللفنناا

لتصاتن المعانح"ا1ف.

 ّ -1مننا ُيننرفى م ن تبننادال بنني نننذ ال،ننرف لننيس تص ن ار علي ننا ف،سننن فالتننا
مر فنح تتبادال م مجمفعة
تتبادال م اليا لما بين ما م ترن صفتح كما ّ
ا1ف اب منافر اغدفف.
ا9ف اب منافر اجدفف.
ا0ف اب منافر اجذفف.
ا1ف اب منافر اغدفف.

ا1ف اب جنح .111/9
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كبي ن نرة م ن ن الص ن نفاي تن ننذكرنا كتن ننن اللفن ننة

ا1ف

كتبادل ن ننا م ن ن الطن ننا كالتطن ننار

فالتتننار :الننفا،ح فرجننال طنبل ٌ فتنبل ٌ فمننا أسننطي فمننا أسننتي
السننتى لليننفن فالتننفل فالنندفل .
السنندى ف ّ
الننداال ن،ننف سننبنتى فسننبندى للنمننر ف ّ
فكتبادل ننا م ن

فم تبادل ا م السي  :الناس فالناي فأكياس فأكياي فتتبادال الينا من الفنا

فننح ميننال ال،يالننة فال،فُالننة فيلننل أرسننه ففلفننه ذا نندىه .فتتبننادال الىننا فال ننا
فم ذل  :صىدته ال مس فص دته ذا ا تد فتع ا عليه فب ب فبنه بنه...
ل  .كما أ التبادال ر ين،صر فح نذ الصفاي بال يتجافكنا لى الصنفاي

الىرى كال اك فالسي فالصاد ن،ف سقر فصنقر فكفنر بمعننى فا،ند .فالصناد
فالط ننا ن ،ننف اغتاص نني رل ُ ،ننا فاغتاط نني ذا ل ننم ت،م ننال أعفام ننا فغي ننر ذلن ن
كييرا9ف.
ر

أ ترن الصفاي فح صفات ا فمىارج ا يفسر لنا تبادل ا سنفا أكنا

نامية من ننا
فننح اننانرة "بجنند كفنني" أم فننح العر ّبيننة أم س نفانا م ن اللفنناي الىننرى السن ّ
يميك اانرة "بجد كفي" تمي اك فاا،ا اطّراد ،صفل ا ففقنا
فغير
السامية بيد أ ما ّ
ّ
لقفاع نند م ،ن ّنددة فع نندم فج ننفد أ ف ننره ف ننح المعن ننى أف ار ننتقاه ب نني الكلم ننة الت ننح
تامني الصفي فح ،اال لينه أف تسفته.
ّ

فلعننال فننح نننذا التصنناتن بنني اللفننا فالمعنننى مننا يفسننر سننببا م مننا م ن أسننبان

اننانرة الت نرادف فننح العر ّبيننة فيفسننر أياننا سننبن فجننفد نننذ الاننانرة فننح ننقيقات ا
مياي .كمننا أ ّ اىننتلف الل جنناي بنني القبائننال العر ّبيننة ي لننف عننامل أساسننيا فننح
السننا ّ
فجفد ننذ الانانرة .فنبعض القبائنال تمينال لسنبان صنفتية أف اجتماعينة لنى تنرجيب

ا1ف انار ميل :السيفطح .9/1
ا9ف انا ننر الس ننيفطح  112 – 119/1ف  111-102ف  111-119فابن ن جن ننح  111/9فاليس ننفعح
.11-11
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ال ن اك علننى السنني فننح ميننال :اللننكه بنندر م ن اللصننه أف اللسننه فالب نكاه بنندر م ن
البساه أف البصاه فكمنا ي،ند) فنح نطنه بعنض المصنريي

ا1ف

السني اكينا فيقفلنف :

أكبننف بنندر من أسننبف  ...فالعلننة الصننفتية فننح نننذا فاانن،ة فنننح تننيير السنني

فنننف

صفي م مفس بالبا فنح صفي مج فر لذل انقلبي السي الم مفسة المجافرة

للبا المج فرة لى ،رف مج فر م المىرج نفسه نف ال اك لكح تمايال البا .
فلكننه ينطنه
فتد ،د) ن،ف نذا فح غير العر ّبية فاّنجليكية تعرف ،نرف s
ّ
تارة سينا فأىرى كايا كما فح  Bagsف .Books
نامية من ألفناا
فتييري العر ّبية باانرة "بجد كفي" فيما أىذتنه عن اللفناي الس ّ
ن،ف:
ا9ف

ي فد في فذ فبفداد فبفذاذ فبفداذ فبفذاد

ا0ف

فنح تسمية فارسية

فالكنر فالكنر فكرىيتنح

أما الكر فمدينة فح الرد ذاي تلعة ،صينة
فأصال معنانا المدينة ال،صينة ّ

ا 1ف

متمينكة فنح
فبعد فإ ّ فاتن اللفنة الفصنفح يق ّنر بني ،نرفف العر ّبينة ل نا فايفنة ّ
ل
تفينر فنح المعننى اانانر:
أدا الكلمة معناننا فيترتنن علنى اسنتبداال أ،ندنا بنايىر ّ
ا1ف انار فرنفانح ص.29
ا9ف انار اب منافر ابفددف.
ا0ف اناننر صن ّنديقح ص 01فر يمن ن أصننل ا الفارسننح م ن أ يكننف تنننف نطق ننا العربننح متننيي ار
امينة التننح كانني تسننفد ننننا تبنال اّسننلم فيقنناال ن نا مركبننة من مقطعني  :بننل فمعنانننا
باير ّ
عطية الصنم .انار اب منافر ابفددف.
عطية .أ
ّ
صنم فداد فمعنانا ّ

ا1ف انار رب،ح كماال ا1299ف ص.12
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يمنة ،رففنا ر ين د اسنتبداال نبي ات ا ب نا
ذليال فدليال كنرة – فسن رة...ف .بيند أ ّ
لننى اىننتلف فننح المعنننى اغنندف فجنندف فجننذف بفننداد فبفننذاذ...ف .فلكنننه التقننا
اانر

فذل ل اانرة "بجد كفي" ل ا تفاعد مطردة – كما أريننا – فر تجند ننذ

جينة
نرجب أ ّ ننذ الانانرة مرنفننة بالمفارتناي الل ّ
القفاعد فح العر ّبية .ففح نذا ما ي ّ
نامية المتقاربنة كالنذاال
العر ّبية .فلك نذا ر يمنن من أ يفتنرض أ الصنفاي الس ّ
فالداال فالكاف فالىا

فالسي

فال ي  ...كاني ألفانا مىتلفة ل،رف فا،د – كمنا

ت ن د بنذل اننانرة "بجند كفنني" فاللفناا العر ّبينة التننح ر يترتنن علننى اىنتلف نطننه
بعض ،رفف ا اىتلف فح المعنى.
فلمننا اكدادي
فنننذا يعنننح أ ال،ننرفف العر ّبيننة ربمننا كاننني أتننال ممننا نننح عليننهّ .
ال،اجنة لنى التفسن اللفانح اسننتقلّي اللنفا المتنفعننة لنطنه ال،ننرف الفا،ند لتصننبب
،رففا جديدة يترتن على تباين ا تباي المعانح.

طفري نفس ا فح مجناري
فمما ي ج على تبفال نذا ارفتراض أ العرب ّية تد ّ
عدينندة بالمقارنننة م ن أىفات ننا السننامياي فتنند ،صننال نننذا التطننفر فننح جفانننن ننتى

كالصفاي فالمعانح فاللفاا فالتراكيننا1ف  .فتند ت ّنم ننذا كلنه فنح عصنفر سن،يقة
التفييقية ر تسعفنا فح الفتي بدتّة على م ار،نال
تبال اّسلم .فلئ كاني النصفص
ّ
السامية ت نير – دف ن -
نذا التطفر تبال اّسلم ّر أ مقارنة العر ّبية باللفاي
ّ
ا 1ف

لى تدر ٍ
كبير منه.

فممننا يمكن ذكننر فننح تفسننير نننذ الاننانرة مننا ألم،نننا ليننه من ،نندي) اللفننفيي

عن ن تص نناتن اللف نناا لتص نناتن المع ننانح فن ننح من ن م ،ننافرت م ف ننح ننرع ا ننانرة
ار ننتقاه .فنننم فننح نننذا يننذنبف لننى أ كيي ن ار م ن الم نفاد التننح ا ننتركي فننح أصننال

التطفر الن،ف .
ا1ف انار ،فال نذ المفافعاي ما كتبه بيرج تريسر فح كتابه:
ّ
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مادت ا ب،رفي فاىتلفي فح ٍ
يال) فإن ا ت تر بقدر فح المعننى اانانر نقني فنقن)
غي فغ)...ف.
ّ

السامياي فح ،ديي م عن
اد ما يذنن ليه علما
فمما ّ
ّ
يعكك نذا ال أر فيع ُ
ّ
نامية بفجننه عننام
نارّيننة
نامية فنننح التننح تنطلننه من اعتبننار الكلمناي السن ّ
الينائيننة السن ّ
ّ
ينائية الصال .فكلمنة تلقنال فكتنكه فمنا ناكل ا تعنفد فنح الصنال لنى ،نرفي تك ّنر ار

اليلييننة ن،ننف :نقننا فرتننا فنقنني فنقنن) ...فننإ ّ الصننال في ننا مننا
فكننذل الكلمنناي
ّ
ا تركي فيه م ،رفف فنح تنتمح فح المعنى لى أسرة فا،دة.
فر ن ّ فننح أ تان ّنية التصنن،يف فالت،ننريض كننا ل ننا أكبننر اليننر فننح الىلننط
اللففيننة فننح بدايننة جمن اللفننة فنننذا سننبن ر يىفننى فننح لقننا نانرة علننى
بنني المنفاد
ّ

أسبان نذ الاانرة.

نامية القديمننة ن،ننف :بفننداد فبعننذاذ فبفننداذ فبفننذاذ ...فالكننر
أمننا اللفنناا السن ّ
ّ
نامية تديمننة فكننذا اللفنناا التننح يمك ن أ
فالكننر  ...فمننا نناكال ذل ن م ن تسننمياي سن ّ

السامياي أما نذ اللفاا فقد تكف العر ّبية
تكف العر ّبية تد تييري في ا ب قيقات ا
ّ
تفسر اانرة "بجد كفي".
متييرة فح نطه أصفات ا بما ّ
ّ نذ السبان مجتمعة تد أس م ك ّال من ا فح ن ف نذ الاانرة التح نرجنف
أ نكف تد ألقينا – فلف بقدر -بعض الاف علي ا.
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 -1اب الباذا=
أ،مد ب علح ب أ،مد ب الباذا اّتنا فح القن ار اي السنب
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