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 التثليث للجذر اللغوي في األسماء الخمسة

 بحث مقارن في اللغات السامية
 مسرية عبد اهلل الراهب

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

املقارنللة، مللع ابخللذ بللالقوانة الصللوتيةحل يالبحللث اطللديث ارتدلل  تابيقهللا لتحديللد أصللالة الكلمللة أو عللدم 
أصالتها من الناحية االشتقاقية. كما يسهم التحلي  والشرح اللغوي واملقارنة يف تتبع اببنيلة الصلريية برصلد 

التحللوالت اللليت  للرأت عللل  اللغللة العربيللة عللر اب منللة. يالدراسللة تأصلليلية لبنيللة اجلللذر العللر  يف التغللريات و 
للها  ابمسللاء اسمسللة، باملقارنللة مللع اللغللات السللامية، ويف نتاعلهللا تاسللريات علميللة لظللاهرة لغويللة  املللا د ر س 

كلرة امليلنان الصلريف بل ن لوا معلا همحل اللغويون العرب القدام ، ي ذُِكر ْت يف كتبهم ومصنااهتم آراؤهم، وعل  ي
 يدرسوا الظواهر اللغوية، مث : االشتقاق، واإلعراب. 

إن البحث يقلوم علل  ملنهل التحليل  املقلارن، ييعمل  علل  يحلص التكلوين الثنلاعو املعلملو، ووصلف 
ليها يف مدونلة العالقات الصوتية والصريية والنحوية اساصة بابمساء اسمسة، وباببنية والصيغ اليت تاتح ع

 املعلم العر ، ويف معاجم اللغات ابكادية وابوغاريتية والاينيقية واآلرامية والعرية.
لقللد كشللف البحللث عللن العالقللات الصللوتية والصللريية والنحويللة يف ابمسللاء اسمسللة، و هللب إ  تابيلل  

اينيقيللة واآلراميلة وابوغاريتيلة، ينبلل  القلوانة الصلوتية، وتتبللع اببنيلة والصليغ يف املعللاجم العربيلة وابكاديلة وال
البحلللث بمهيلللة رصلللد التغلللري اللغلللويحل بن لغتنلللا العربيلللة بعيلللدة العهلللد، ملللرت مبراحللل   منيلللة متعاقبلللة، للللذل  
ياطاجلة شللديدة إ  معلللم تللارخو، تللألرف ييلل  ابلاللاهت ويلل  اسللتعماالهتا خللالء العصللور امل تلاللة بللدءا  مللن 

 ابص  ابقدم.
 ثناعية اللغوية، مقارنات سامية.ال كلمات مفتاحية:

                                                           
 ة.الال قية، سوري ،أستا ة مساعدة يف قسم اللغة العربية، جامعة تشرين 
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 تمهيد: 
يلر  اللغويللون العللرب القلدام  أن  أبخ و  أفخ و  حللمخ هللو كبقيللة الثالايلات، يللاطر  الثالللث ييهللا 
أحلد حللرو  امللد، وكثللريا  ملا يتعللرو للتغللري أو اطلذ ، ويف حللاء االحتيلاا إليلل  يُعلاد كمللا يف اإلضللاية، أو 

 النسب. التثنية، أو اجلمع، أو التصغري، أو
يتللدخ  أحللر  املللد يف بنللاء هللذا ابمسللاء، يتكللون مللن أصللول ، يهللو مأللاللة مللن أصلللة مللن ابصللوات 
السلللاكنة، أ يلللأا حلللر  امللللد يُيثلّلللث الثنلللاعو الصلللحيح، ييصلللري االايلللا حل بن اللللالم هلللو  اطلللر  السلللاق خ 

 الذاهب، يهذا ابلااهت اناعية تغدو االاية بإعادة المها إليها. 
وخ مللن ابمسللاء اسمسللة، بشللر  أن يبللة صللحبة ، ييكللون ريعهللا بللالواو، ونصللبها بللابلف، ويللرون أن   

 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 

م ُجعلت عمادا  للالاءحل بن اليلاء واللواو وابللف يسلقان ملع التنلوين، أو بن اللواو  يواخ هباء حمذوية، واملي
 مل حتتم  اإلعراب لسكوهنا يعوو منها امليم، أو بن يف امليم ه وٌي يف الام يدارع امتداد الواو. 

وهللم يللرون أن التشللديد للصللامت الثللا  يف  أبخ و  أفخ و  حللّمخ و  يللمخ، لغللٌة مللن لغللات العللرب، 
معلل  تصللري هللذا ابمسللاء االايللة، وعللل  هللذا اآلراء كانللت مسللألة  اإلعللراب بللاطرو خ، مللن املسللاع  غللري و 

 املتا  عليها، ب  أاارت اجلدء بة النحاة والباحثة. 
ملللا سلللُيبل ةا يف هلللذا  –إن وجلللود هلللذا ابمسلللاء يف اللغلللات السلللامية دحدلللت ملللا ادعلللاا بعللل  ا لللداة 

الثالاة هلو ملن اصلاناع النحلاةحل بنل  رأي ال يسلتند إ  سلند علملو، يقلد  بأن إعراهبا باطرو  -البحث 
دلللت املقارنللات عللل  رهللور حركللة إعللراب هللذا ابمسللاء يف بعلل  منهللا، وبعدللها اآلخللر اقتصللر عللل  حركللة 

 واحدة. 
اللللة علللل  القرابلللة وضلللعت علللل  حلللريةحل بنللل  ابصللل  السلللامو  وبينلللت املقارنلللات أيدلللا  أن ابمسلللاء الدا

، وأن   وخ و يوخ وضعا عل  حر  واحدحل بن ابص  املشرتك هو اطلر  الصلامت ابوء اللذاء املشرتك
 ومقابل  الداء أو الناي أو الشة يف   وخ، وهو الااء يف الصيغ العربية: يو، يا، يف، يم. 
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 أهمية البحث وضرورته: 
ية مثل  هلذا الدراسلات اللغويلة يُعىن هذا البحث مبسألة حتديد اجلذور يف ضوء املقارنات اليت تظهر أمه

املقارنة، مع ابخلذ بلالقوانة الصلوتيةحل يالبحلث اطلديث ارتدل  تابيقهلا لتحديلد أصلالة الكلملة، أو علدم 
أصلللالتها ملللن الناحيلللة االشلللتقاقية. كملللا يسلللهم التحليللل  والشلللرح اللغلللوي واملقارنلللة يف تتبلللع اببنيلللة وابو ان 

 رأت عل  اللغة العربية عر اب منةحل بن أية دراسة للمقابالت يف والصيغ برصد التغريات والتحوالت اليت 
اللغات السامية تبحث عن الكلملات الليت ارلدرت ملن أصل  اشلتقاقو واحلد، أ تلدرت ملد  االتالاق أو 

 االختال . 
رة يالدراسة تأصيلية لبنية اجلذر اللغوي باملقارنة مع اللغات السامية، ويف نتاعلها تاسريات علمية لظاه

لغويللة  املللا درسللها اللغويللون العللرب القللدام ، ي للذُِكر ْت يف كتللبهم ومصللنااهتم آراؤهللم، وعللل  يكللرة امليللنان 
الصريف بل ن وا معلا هم، يدرسلوا الظلواهر اللغويلة مثل  االشلتقاق، والقللب، واإلبلداء، واإلعلراب، وابضلداد، 

 اظو. والنحت، واملعرب والدخي ، واملولد، واملرتاد ، واملشرتك الل
يللإن كانللت يكللرة امليللنان الصللريف عنللد العللرب تقللوم عللل  أسللات أن أكثللر ابلاللاهت العربيللة هللو مللن أصلل  
االاو، يقلد أابلت البحلث املقلارن يف اللغلات السلامية أن ابصل  الثالالو كلامن وراء أكثلر كلملات اللغلات 

أن ترد إ  أصوء اناعيةحل  السامية، ويف الوقت ناس  رهر عن  ري  املقارنة أن جمموعة من الكلمات ميكن
وابصلل  هللو الصلليغة الُقللدم  اللليت خرجللت عنهللا الصلليغ ابخللر  ابحللدو، يللال شلل  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. 
راسللة ابمسللاء اسمسللة بهنللا مللن الثللروة اللغويللة القدميللة اللليت بقيللت اناعيللة، وإن عمللدت تناولللت هللذا الد

 بع  اللغات السامية إ  تثليث اجلذر يف بع  مشتقاهتا كما يعلت العربية. 
ييوضللح هلللذا البحللث يف اللغلللات السلللامية عللددا  ملللن اطقلللاع  املهمللة حلللوء تلللاريخ العربيللة ملللن اجلوانلللب 

 نحوية واملعلمية. الصوتية والصريية وال
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 منهج البحث: 
يقللوم البحللث عللل  مللنهل التحليلل  املقللارن، ويسللتهدي باملعايللات املعلميللة يف التحليلل ، ييعملل  عللل  
يحص التكوين الثناعو املعلمو، ووصف العالقلات الصلوتية والصلريية اساصلة بابمسلاء اسمسلة، وباببنيلة 

  ، ويف معاجم اللغات السامية. والصيغ اليت تاتح عليها يف مدونة املعلم العر 
وعلل  هللذا ابسلات تللتم املقارنلات بللة الظلواهر اللغويللة املشلرتكة السللتلالء القلوانة الصللوتية، ولتظهللري 

 حتوالت البناء الصريف وتغريات  الصوتية والصريية والنحوية واملعلمية والداللية. 
هنا من املعاجم القدمية، وضباها وتبيلة وللوقو  عل  حد ابمساء اسمسة يقد متت مراجعتها يف مظا

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 

ثلللرية ملللن املعلللاجم قبلللل ، ملللع مراجعلللة هلللذا ابمسلللاء يف املعلللاجم ابكاديلللة الغايلللةحل بنللل  معللللم جلللامع مللللادة ك
 والاينيقية وابوغاريتية واآلرامية، وقد  كرت يف قاعمة خاصة هناية البحث. 

وبن أحلللر  امللللد تلللدخ  يف بنلللاء االسلللم الثالالللو يتكلللون ملللن أصلللول ، يهلللذا يعللل  أن االسلللم، يف هلللذا 
ساكنة، أ يأا حر  املد ييثلث الثناعو الصلحيح ييصلبح االايلا  اطالة، مأللف من أصلة من ابصوات ال

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 

 اب ابلف اللينةحل بن ألاها غري منقلبة عن واو أو ياء.ب
إن يف الللدرت املقللارن حماولللة لعجابللة عللن أسللللة تتعللل  مبعلومللات عللن أبنيللة ابمسللاء وصلليغها وأو اهنللاحل 
لللي لص إ  موضللوعات لغويللة ختللتص هبللا هللذا ابلاللاهت. كمللا تتعللل  مبسللاع  خاصللة ببنللاء الكلمللة يف اللغللة 

 العربية: 
 ر الثناعو إ  الثالاو الذي صار مينة من منايا العربية واللغات السامية ابخر ؟كيف تاو   -9
 ه  يف حتوء الثناعو إ  االاو من وساع  اعتمدها اللغويون لتحقي  هذا التحوء؟ -1
هللل  التثليلللث للللللذر الثنلللاعو يف ابمسلللاء هلللو بنيلللادة حلللرو  امللللد  ابصلللوات الصلللاعتة الاويللللةخ،  -3

 وبنيادة اهلاء؟
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دة ملعريلة ابصلل  ابقلدم لظلاللاهت كاييللة بلالرجوع إ  التثنيللة واجلملع والتصللغري واإلضللاية،  هل  العللو  -2
 كالذي جر  علي  ابقدمون؟

وملا كان التأصي  لبىن ابلااهت ينظر إ  البنية الُقدم  بتابي  مبادئ املنهل املقارن وأصول ، يه   -5
دون الصللاعتة  اطركللات وحللرو  املللدخحل  ميكللن أن ينظللر إ  اطللرو  الصللحيحة  السللاكنة، الصللامتةخ يقلل 

خاصلة إ ا عرينللا أن معظللم الكتابللات السللامية، يف  للور اكتماللل ، تتميللن باالهتمللام بللاطرو  الصللامتة أكثللر 
 من االهتمام باطرو  الصاعتة باستثناء الكتابات ابكادية. 

لغلوي عديللدة ومتشللعبة، ومللا كانللت جملاالت البحللث يف املسلاع  والقدللايا اللغويللة  ات الصللة باجلللذر ال
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 

 ملقارنات اللغوية.أصواتا   ويلة  و، ا، يخحل و ل  بعقد ا
 

 : 1أب، أخ، حم: في اللغة العربية
 اتبع اللغويون والنحاة العرب يف سبي  معرية ابص  لظمساء الثالاة  رقا  ميكننا أن جنملها باآلا: 

 يعر  ابص  بالتثنية واجلمع واإلضاية.  -
 م: ملللللا جلللللر  ملللللن ناللللل   نالللللوقخ عنلللللد العلللللرب ينقلللللل  اللغويلللللون العلللللرب، ويثبتونللللل  يف معلللللا ه -

  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.  -

                                                           
ميتلا  و  .خ، محلاأخلا ،: بلاب املعتل  ملن اللواو واليلاء  أبلالساان العارب ،هل خ 799ابن منظور اإليريقو املتوىف    ،حممد بن مكرم -9

العللة للاراهيللدي  ت  :ملعللاجم اآلتيللة مرتبللة حسللب التسلسلل  الللنم هللذا املعلللم بللذكر املصللادر اللليت يسللتمد منهللا حل ومنهللا ا
املتلللوىف والصلللحاح للللللوهري   ،خهللل 310ت وهتللذيب اللغلللة اب هلللري   ،خهلللل 319، و هلللرة اللغلللة البللن دريلللد  ت خهللل 970
ريللللب والنهايللللة يف غ ،خهللللل 501حواشللللو ابللللن بللللري أو أماليلللل   ت و  ،خهللللل 220، وا كللللم البللللن سلللليدا  ت خهللللل 200حللللوا  

  .خهل 909اطديث البن اباري اجلنري  ت 
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وخ،  أبللا، أخللا، محللاخ، أحللر  املللد الثالاللة: ابصلل  انللاعو صللار االايللا  بإضللايتها:  أبللو، أخللو، محلل -
  أ ، أخو، محوخ، أي: هو االاية سقات   هبتخ منها أحر  املد، يصارت: أب، أف، حم. 

اإلضللاية والتنللوين واملللد: عللدم اإلضللاية تسللتدعو التنللوين للتقويللة  قللّوواخ، ومللع اإلضللاية ال  سللن  -
 التنوين، والتقوية تكون يف هذا اطالة باملد. 

لللاخ: اسلللتثقلوا املتحركلللات اللللثالو:  أ بل لللُو، أ   ُخ،  االسلللتثقاءخ و  االسلللت اا -  خ يف لغلللة  أ ب لللا، أ خ 
  أ خ ُو، أ خ ُوخ، وإلقاء ابلف است اايا  لكثرة االستعماء. 

ِقص للُر االسللم بعللد إلقللاء ابلللف اللينللة يف موضللع الاللتح  أبللا، أخللاخ، جعلل  منلل   للري عللل  وجللوا  -
 يهما. النحو، و ل  بعد بقاء الباء واساء عل  حركت

أي: بإلقللاء ابلللف اللينللة يف موضللع الاللتح مللن  أبللاخ و  أخللاخ ق ُصللر  االسللم، وبقيللت البللاء واسللاء عللل  
 حركتيهما، يل ر تا عل  وجوا النحو بسبب الِقص ر، لذل  قوّوا بالتنوين أو باملد.

 أب، وأخ، وحم: في اللغات السامية: 
والعرية واآلرامية امللواد اللغويلة الثالالة كملا هلو مبلة يف  تشتم  املعاجم ابكادية والاينيقية وابوغاريتية

 اجلدوء اآلا: 
األوغاري الفينيقية األكادية  العربية

 1تية 
 اآلرامية العبرية

 ab(u) <ab <ab <ab <aba أ بُ 
a ḥ أ فُ  (u) <a ḥ  <aḫ <a ḥ  <eḥa 
 em (u) - - ḥām ḥma ح مُ 

 ومن  تتوضح اسصاعص الصوتية اآلتية: 
                                                           

ولذا يعد وجود  ،ق.م 1500يابكادية أقدم لغة سامية ُدوِّنت حوا   ،اللغة ابكادية من أهم اللغات السامية لغويا  وحداريا   -9
بذل  نستايع التلأريخ بقلدم و  ،أية راهرة لغوية يف ابكادية والعربية دليال  عل  كون الظاهرة مورواة عن اللغة السامية ابو 

دونللت حللوا  سللنة  ،والنقللوش ابوغاريتيللة تلللو ابكاديللة مللن الناحيللة النمنيللة .الظللواهر يف العربيللة عللن  ريلل  املقارنللة بابكاديللة
وتقلللرتب بلللذل  ملللن العربيلللة  ،بللل  إهنلللا ختتللللف عللن بلللاقو لغلللات الالللرع الكنعلللا  ،لللذا حتمللل  مسلللات قدميلللة كثلللرية ،ق.م 9200

  .كثرية  خبصاعص لغوية
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 وات الصامتة )الساكنة(: األص
 تتشاب  اللغات السامية يف ابصوات الصامتة يف ابمساء الثالاة، مع تبدالت صوتية:  

بللة اطللاء واسللاء يف االسللم  أفخ يف الاينيقيللة والعريللة واآلراميللة، ياللغللات اللليت حتللتا  باسللاء  فخ  -9
  ابلالاهت السلاميةحل يكل  خلاء هلو حلاء يف والعربية. وهو تغري صلوا رلري عليل 9هو ابكادية وابوغاريتية
 العرية والاينيقية واآلرامية.

بة اهلمنة وابلف: يف االمسة:  أبخ و  أفخ، يهو مهنة يف هذا اللغات إال ابكادية، إ  يغيب  -1
هلللذا الصلللوت الصلللامت علللن أالللديتها، وييهلللا أيدلللا  يبلللدء صلللوت اطلللاء  حخ  لللر  عللللة قريلللب منهلللا  ِاُمخ 

اللللة دون حتقيللل  للهملللن. وكلللذل  يف اآلراميلللة يلللاهلمنة ييهلللا ماللللة يف  أفخ.   واهلملللن بلللة يلللابلف تلاللل  م
 .1التحقي  والت ايف ، و اإلمالة  راهرتان جاءتا يف كتاب سيبوي  

 غاب اللا   حمخ عن اللغتة الاينيقية وابوغاريتية.  -3
خ و  أفخ يف اللغات السامية ، يف االمسة  أب3اهلمنة ا ققة ماتوحة  غري مدمومة وال مكسورةخ -2

 عدا ابكادية.
 األصوات الصائتة القصيرة الحركات:

ابلاللاهت الثالاللة يف اللغللة ابكاديللة، تنتهللو بالصللوت الصللاعت القصللري  الدللمةخ ويف اللغللة اآلراميللة  -9
 .2تنتهو بالصاعت القصري  الاتحةخ أ صارت ابلف أداة التعريف آخر االسم ييها

                                                           
 ف خ  ،  ح :تعلللللللللللللد اللغلللللللللللللة ابوغاريتيلللللللللللللة أقلللللللللللللرب اللغلللللللللللللات السلللللللللللللامية إ  العربيلللللللللللللة الحتاارهلللللللللللللا بلللللللللللللاطرو    اللللللللللللللرواد  خ -9

هت خ علن هلذا اللغلات إال  ،و ،غ ،  ،بينما تغيب اطرو    ف  ،غ خ ،و   ع ،هت خ ،و خ و     ،  خ و   ت ،و   د
قواعااااد اللغااااة  ،إليللللات بياللللار :اللغويللللة بلللة ابوغاريتيللللة والعربيلللة ينظللللر حلللوء التشللللاهبات .ابكاديلللة ييهللللا   ف خ منهلللا يقلللل 

 .9119 :جامعة دمش  ،األوغاريتية
 .151و 1/993 ،دار الرياعو :الرياو ،1  ،حتقي  وشرح عبد السالم هارون ،الكتاب ،عمرو بن عثمان بن قنر ،سيبوي  -1
ويف التنلوع  ،واملاتوحلة   أ  خ ،واملكسلورة   ِإ خ ،اهلملنة املدلمومة   أُ خ :تدم ابادية ابوغاريتيلة االالة رملو  كتابيلة للهملنة هلو -3

 :ينظر ،حوء الرمو  الكتابية املسمارية للهمنة ،الثالاو هلذا اطر    اهلمنة خ دلي  علمو عل  راهرة اإلعراب
Segert,s. , Abasic Grammar of the ugaritic language with Selected texts and 

Glossary , California , 1984 , p.21. 
 .12-13ص :اللغة اآلرامية القديمة ،ياروق إمساعي  -2
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يللة وابوغاريتيللة غللاب هللذان الصللوتان  الدللمة والاتحللةخ، ياحتاظللت الصلليغة الثناعيللة ويف اللغتللة الاينيق
 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 
 إلضاية، ياو ابوغاريتية  أخوك: أ ف كخ،  أخوات: أ ف تخ،  أبانا: أ  ب نخ،.... االناراد وا

من هلذا املقارنلات اللغويلة بلة اطلرو  واطركلات  ابصلوات الصلامتة والصلاعتة القصلريةخ، نسلتنتل أن 
سللامية  صللوتا  االثللا  هللو صللوت الدللمة يف بنيللة ابمسللاء الثالاللة، وهللو مناللردة، يف ابكاديللة، وهللو أقللدم لغللة

دّونتحل لذا يإن االشرتاك يف أية رلاهرة لغويلة يف العربيلة وابكاديلة يعلد ملن ملوروو اللغلة السلامية ابصللية 
يصوت الدمة ل  ما يقابل  عند املعلمية العرب عند التعريف باملادة املعلمية: ابُب،  9 ابمخ املارتضة 

 امة، رو: ابُف، اطُم. وامليم حر  يقع آخر ابمساء املناردة ع
  ا ُُب: أٌب خ،   ا ُخم: أٌفخ. 
: أبا  خ،   ا خ م: أخا خ.   ا ُب 
  ا ُِب: أٍب خ،   ا ِخم: أٍفخ.

 . 1والتمييم راهرة لغوية يقابلها التنوين يف اللغة العربية 
بالنسلللبة لظلللاهرة التشلللديد يف  أّبخ، و  أ ّفخ، يهلللو تشلللديد للصلللامت الثلللا ، ملللا  علهلللا االايلللة وهلللو 

ة اانة، وقد عدا برجشرتاسر أن التشديد هو امتداد يف نا  ابصواتحل يهو مدٌّ للحلرو  الصلامتة بصامت
 . 3نظري ملّد اطرو  الصاعتةحل أي: اطركات 

                                                           
للغلات امموعلة السلامية وضلع صلورة تقريبيلة  ، اوء الباحثون يف الدراسات املقارنة :اللغة السامية ابو    ابصلية خ   ابم خ -9

ا إ  لغلللات تتشلللاب  يف اجلوانلللب الصلللوتية والصلللريية والنحويلللة للللبع  خصلللاعص اللغلللة املمثللللة لظصللل  املشلللرتك هللللا قبللل  تارعهللل
مللع أهنللم عللل  إدراك أن هللذا اللغللة ابم ال ختللرا عللن كوهنللا ايرتاضللا  قللابال  للتعللدي  يف أي وقللت  بقللا  ملللا  ،واملعلميللة والدالليللة

 .تألدي إلي  مكتشاات املستقب 
 .903ص ،9177 :جامعة الرياو ،ة د. رمدان عبد التوابتر   عن ابملاني ،فقه اللغات السامية ،كارء بروكلمان  -1
مكتبلللة  ،القلللاهرة ،د. رمدلللان عبلللد التلللواب :أخرجللل  وصلللحح  وعلللل  عليللل  ،التطاااور النحاااوي للغاااة العربياااة ،ا. برجشرتاسلللر -3

 .53ص ،9107 :اساجنو
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ومن الاليت للنظر أن يف ابكادية  رقا  جلمع االسم هو  ع املذكر السامل و ع املألنث السامل، كما 
 ريقة االثة جلمع ابمساء املذّكرة تست دم جلمع ابمسلاء املأللالة ملن حلرية يف باقو اللغات السامية، وييها 

يق  أحدمها حر  علة قوامها تدعيف اطر  الصحيح، ومد اطركة ابخرية بعد حذ  التمييم  غري أن 
 .9هذا الاريقة مل تكن شاععة ب  اقتصرت عل  أمساء حمدودة  

 األكادية العربية
 الجمع المفرد

 abum abbū أبٌ 
 aḫum aḫḫū أفٌ 

وملن ابمهيللة أن نللذكر أّن 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   أّمخ 

 أّبخ و  أّفخ يف حاللللة االنالللراد، ويف حاللللة اجلملللع كملللا يف علللن بلللاقو اللغلللات السلللامية، وكلللذل  للاظلللة 
 . 1ابكادية

أن نذكر أّن  ع ابمساء الدالة عل  القرابة العاعلية عل   أيعاءخ يف العربية، وهو من  –هنا  –وميكننا 
ن ابص   وع التكسري ييها: آباء، آخاء، أمحاء، وهو الو ن الذي ع واء علي  املعلميون العرب يف تقرير أ

يف ابب: أبلللو، ويف ابف: أخلللو، ويف حلللم: محلللو، ييمكننلللا للللذل  أّن نالللرتو أن هلللذا الصللليغة ملللن  لللوع 
التكسري هو من أقدم صيغ هذا اجلمع، وميكننا أن نقلي  عليهلا: أ ختلان، أصلهار، أعملام، أخلواء، أبنلاء، 

 أوالدحل بهنا من ابلااهت الدالة عل  القرابة العاعلية أيدا . 
 ع التكسريخ تبدو أوضح ما تكون يف اللغة العربية دون غريها من اللغلات السلاميةحل بن ملا وراهرة  

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

                                                           
 ،الللدار العربيللة للموسللوعات :ريوتبلل ،تاريخهااا وتاادوينها وقواعاادها اآلشااورية ( –اللغااة األكاديااة ) البابليااة  ،عللامر سللليمان -9

 .901ص ،9119
 .15ص ،9170 ،دار العلم للمالية :بريوت ،فقه اللغة المقارن ،إبراهيم السامراعو -1
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اللهلللات يلللي  ييهللا هللذا  اللهلللات اجلنوبيللةحل أي العربيللة بارعيهللا الشللما  واجلنللو  واطبشللية، أمللا سللاعر
 .9اجلمع إال عل  قلة خمتلف ييها 

 2)فم( في اللغة العربية 
  ُِكر ت يف   لسان العرب خ آراء اللغوية والنحاة العرب حوء أص  هذا االسم، وهو:

 يم: من حرية / ي م، ُيم.  -9
 تشديد امليم: يّم.  -1
اسها، يصلارت كأهنلا ملدة تتبلع الالاء: يلو ابص : يو، بالريع أ اْجتل راْت الواو صرو  النحو إ  ن -3
 يا، يفحل بن أص  بناعها  الاواخ، حذيت اهلاء من آخرها ومحلت الواو عل  الريع والنصب واجلر. ←
يف غري اإلضاية: رع  امليم عمادا  للااء، بن الياء والواو وابلف يسقان مع التنوين، يكرهلوا أن  -2

يمحل بن الشاعر قد يدار إ  إيراد  ل  بال ميم ييلو  لل  يف يكون اسم  ر  مغل ، يعمدت الااء بامل
 القاييةحل رو قوء العلاا: 

 3خال  من سلم  خياشيم ويا 
 يعر  ابص  بالتصغري واجلمع: يوي ، أيواا.  -5
 يم: ابص   يواخ، وامليم عوو عن اهلاء ال عن الواو، بن الواو مل حتتم  اإلعراب.  -9

 ن امليم يف هذا االسم: وميكننا االختصار ملا جاء ع
 يم: يو يوا يم

                                                           
دار العللللم  :بلللريوت ،دراساااات فاااي تااااري  الكتاباااة وأصاااولها عناااد السااااميي  –الكتاباااة العربياااة والساااامية  ،رملللني بعلبكلللو -9

 .999ص ،للمالية
 .يممخ، يص  الااء  باب امليم :بلسان العر  -1
 :الشللاهد ييلل  .251ص ،9103 :دمشلل  ،1  ،صللنعة د. عبللد اطاللي  السللالو ،حياتااه ورهاا   ،عبللد اهلل بللن رؤبللة ،العلللاا -3

 :قاء ابن مال  يف ألايت  .ويشرت  يف إعراب الام بابحر   واء امليم من  ،خ يف اإلضاية، يايف ،يقاء  يو
 حيث امليُم منُ  بانا ،والامُ   أبانا  من  اك     و خ إن صحبة  

  .أي  الت من  ،اناصلت من  امليم :أي
  .و   يوا خ ،  يمم خ :) لسان العرب ( :وأما قوء العلاا   يا خ دون إضاية، يقد اختلات يي  آراء النحاة، ينظر حوهلا
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املللليم علللوو علللن اهللللاء ا ذويلللة ال علللن  
 الواو

امليم عماد للااء بن الياء والواو وابلف يسلقان 
 مع التنوين 

 :1)فو ( في اللغة العربية
 ابص  يف  يمخ يوا، باهلاء حمذوية، لقوهلم: يّي ، يياهة.  -9
 ، وشاة، وعدة.اهلاء حمذوية كما حذيت من: سنة، وشاة -1
 ←يلا  ←بعد حذ  اهلاء بقيت الواو حريا  متحركة، يل ُو، يوجب إبلداهلا ألالا  الناتلاح ملا قبلهلا  -3

ويف املليم ُهلِوي يف الاللم  ←أبلدء مكاهنلا حلر  هللو املليمحل بنل  مشللاك  لل   أي للالاءخ  يهملا شللاهيتانخ 
 يدارع امتداد الواوحل واختصارا  كاآلا: 

 م                    ←ا                        ← : و      
 واجب اإلبداء               إبداء للمشاكلة             امليم والواو ييهما ه ْوٌي                    
 الناتاح ما قبلها                   يف  م،  خ               

 يم. ←يا  ←يو 
لللل  اهللللاء واللللواو واليلللاء، إ ا ُسلللّكن ملللا قبلهلللا، بقلللاء ابمسلللاء علللل  حلللرية السلللتثقاء العلللرب الوقلللو  ع -2

يتحذ  هذا اطرو ، يحذيت اهللاء ملن  يلوا، شلاة، شلاةخ، واليلاء ملن  يلدي، دملوخ، واللواو ملن  أبلو، 
 أخوخ. 
 يم بامليم بهنا من حرو  الشاتة. ←   ←يْو  ←يوا 
 التشديد: يّم، تصاريف مسعت وتصاريف مل ُتسمع.  -5 

 مية:)فم( في اللغات السا
 
 العربية

 اآلرامية العبرية األوغاريتية الفينيقية األكادية

الوسيطة والجديدة  القديمة 
 والمتأخرة

 

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

pūm pū p p Pe (h) pummā 

، وهو صوت شاوي ينا  (p)يف صوت الااء العربية تغرّي صواحل بن  يتحوء من الباء املهموسة  -9
، وهو صوت شاوي أسنا  ينا  بالتقاء الشاة السال  (F)وت الااء بالتقاء الشاتة متام االلتقاء إ  ص

وابسنان العليا.  إن الباء املهموسة  يف غري العربيةخ، والااء  يف العربيةخ، ال ختتلاان إال من ناحية امل را 
 . 9بدرجة ما، يالشاة السال  تشرتك يف ناقهما 

ية، يكللل  يلللاء   خ يف العربيلللة يقابلللل    خ يف هلللذا التغلللري الصلللوا هلللو تبلللدء مالللرد يف اللغلللات السلللام
اللغللات ابخللر  مللن امموعللة السللامية اجلنوبيللة  العربيللة واطبشلليةخ، يهللو مللن القللوانة الصللوتية، وهللو حتللوء 

 .1الصوت الشاوي الشديد من   خ إ  الصوت الرخو املهموت   خ
يف العربية، ويشم  هذا القلانون تقاب  نون التنوين  (Pūm)امليم اليت تنتهو هبا الصيغة ابكادية  -1

أبنيلللللة صلللللرييةحل منهلللللا اجلملللللع واملثلللللىنحل يلللللامليم عالملللللة  لللللع امللللللذكر السلللللامل يف ابكاديلللللة والعريلللللة والاينيقيلللللة 
 .3وابوغاريتية،  وهو عالمة املثىن ييها أيدا ، ويقابلها النون مع ابلف والواو والياء يف العربية 

 تصلر نونلا  ملع سلاعر امليملات االنتهاعيلة، بل  بقيلت علل  حاهللا، ويقوء برجشرتاسلر: املليم ييهلا  يلمخ مل
بهنم كانوا يتلقوهنا كأهنا أصلية، يأضايوا إليها اإلعراب والتنوين، يصارت  يٌم، يٍم، يما خ، ينقلت امليم من 
آخللر الكلملللة إ  وسللاها، وملللن أجلل   لللل  مل  للِر عليهلللا القللانون الصلللوا الللذي مبقتدلللاا أصللبحت املللليم 

 .2تهاعية نونا  يف اللغة العربيةاالن
 حركة الريع   الدمة خ تشرتك هبا العربية وابكادية. -3
 التشديد للميم يف الصيغة اآلرامية، وابلف مدودة هو أداة التعريف، والااء بالدم.  -2
 . 5ختلت ابكادية عن متييم االسم يف مرحلة  منية متقدمة، كما يف هذا االسم  -5

                                                           
 .970ص ،9179 ،عامل الكتب :بريوت ،وت اللغويدراسة الص ،أمحد خمتار عمر -9
 .59ص ،فقه اللغات السامية ،كارء بروكلمان  -1
 .932ص :فقه اللغة المقارن ،إبراهيم السامراعو -3
 .59ص :التطور النحوي للغة العربية ،برجشرتاسر -2

5 Moscati,s., An Introduction to the comparative Grammar of the Semitic 
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ومقابللل    خ وهلللو الصللوت الصللامت املشلللرتك، ومللا يتللللوا مللن أصلللوات يف ياالسللم  يللمخ أصلللل    خ 
 الصيغ العربية، ويف غريها من اللغات السامية هو من أحر  املد. 

 :1)ذو( في اللغة العربية 
   وخ اسم ناقص، تاسريا صاحُب  ل ، كقول : يالن  و ماء.  -
  و، يو، أخو، أبو، محو، امرؤ، ابنم.   وخ من سبع كلمات يف كالم العرب، إعراهبا عل  حريةحل هو:  -
 عالمات اإلعراب هو ابلف يف النصب، والواو يف الريع، والياء يف اسا . -
التاريلل  بلللة   وخ مبعلللىن صلللاحب، وإعراهبلللا بللاطرو ، وصللليغت ليتوصللل  هبلللا إ  الوصلللف بابجنلللات،  -

ال يظهلر ييهلا إعلراب، وال يثلىن وال ُ ملع،  وتثىن ورمع وتألنث. وبلة   وخ مبعلىن  اللذيخ وتكلون ناقصلة،
وتوصف هبا املعار ، وقبيلة  وء كانت تست دم   وخ امسا  موصوال  يتستوي يي  التثنية واجلمع والتأنيث، 
تقللوء: أنللا  و عريللت و و مسعللت، وهللذا امللرأة  و قالللت،  وال يللرق بللة أن يكللون مللا اسللتعم  ييلل    وخ 

 من استعماهلا يف املارد املألنث غري العاق ، قوء الشاعر: املوصولة عاقال  أو غري عاق ، ي
 1وبلري  و حارت و و  ويت  يإن املاء  ماُء أ  وجدي 

 )ذو( في اللغات السامية: 
 اآلرامية 3العبرية  األوغاريتية الفينيقية األكادية العربية
 š Z d Zē – Zū  و

Še – ša 
<ašer 

d 

                                                                                                                                                    

languages, 2 nd Edition , Wiesbaden , 1969 , p. 52.   
 .باب ابلف اللينة    ا خ :لسان العرب -9
 ،مغني اللبيا  عا  كتا  األعاريا  ،ابن هشام ابنصاري ، اء الدين :ينظر حوء االسم املوصوء    و خ مبعىن  صاحبخ -1

 .521ص ،م 9171 ،دار الاكر :بريوت
وينللدر هللذا االسللتعماء يف العريللة  ،  بللالناي خ امسللو موصللوء للماللرد املللذكر واملألنللث זֶּוو  זֶהتعماء ورد يف العريللة القدميللة اسلل -3

ويف العريللة اطديثللة يللدء عللل  اسللم  .وهللذا االسللتعماء شللبي  باسللتعماء    و خ امسللا  موصللوال  يف هللللة  للوء العربيللة ،اطديثللة
רاملوصللوء  وقللد يقتصللر أحيانللا  عللل  حللر  الشللة وحللدا مشللكوال  بالسلليلوء  ،اللليت تسللتعم  للماللرد واجلمللع بنوعيهمللا ֲאשֵׁ

רخ بدال  من كلمة שֵׁ    ،9199 ،مابعلة جامعلة دمشل  :دمش  ،2  ،دروت اللغة العربية ،ر و كماء :ينظر للتوسع. ֲאשֵׁ
 .وما بعدها 927ص
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ية يف الذاء   خ، ويغيب هذا الصوت عن باقو اللغات السامية، تشرتك اللغتان العربية وابوغاريت -9
ييقابل  يف ابكادية  شخ، ويف الاينيقية والعرية   خ، ويف اآلرامية  دخ، وما يقاب    وخ يف ابوغاريتية يهو 

تتا   بالداء  دخ يف هذا اللا ، وتعد ابلااهت هبذا التبدء الصوا قليلة إ ا ما قورنت ببقية ابلااهت اليت
والعربية بالذاء. ياحتاظت العربية وابوغاريتية هبذا الصوت الصامت، وغاب عن أاديات اللغات 

 . 9ابخر 
وتشرتك اللغات السامية  يعها يف داللة هذا االسم   وخ ييدء عل  معىن  صاحبخ ييها،  -1

 وتشرتك يف مال مت  اإلضاية، وقد يكون   وخ امسا  موصوال  مبعىن صاحب.
دية والعرية تناردان يف است دام  شخ يف االسم املوصوء، ويقابل  يف العربية   وخ الااعية، ابكا -3

 ويف اللغات الثالو يدء عل  معىن  الذيخ.
تعد اللغة ابكادية أبر  اللغات السامية وضوحا  طاالت اإلضاية بعد العربية، وتعد  شخ أداة  -2

حركة اإلعراب املناسبة آخر املدا ، وحركة اجلر آخر روية توضع بة املدا  واملدا  إلي ، يتظهر 
 املدا  إلي : 

Abullum – šu – ālim  .أبُللُّم ُش أمِل خ: بوابُة املدينة   
Abullam – ša – ālim  .أبل لُّم ش  أمِل خ: بوابة  املدينة   
Abullim – ši – ālim  .أبلُّم ِش أمِل خ: بوابِة املدينِة   

النحويللللةخ كللللان متصللللريا  يف ابكاديللللة القدميللللة،  سللللب اطالللللة اإلعرابيللللة، والعللللدد، يهللللذا االسللللم  ابداة 
 .1يف ك  اطاالت (ša)واجلن ، أ لنم صيغة 

،  ša  ،Šeوهلللذا اطالللة مللن حللاالت اإلضللاية مللا يقابلهللا يف العريللة اطديثللة، يالصلليغ السللاعدة هللو:  
ašer לباستعماء كلمة    –العرية اطديثة  وال سيما يف –وتصاغ اإلضاية اللاظية أحيانا  > خ خ مبعلىن  שֶׁ

 خاصةخ بة املدا  واملدا  إلي ، دون إجراء تغيري يف حركات املدا ، وهذا الكلمة تتألف ملن اسلم 

                                                           
 .11ص ،1091 ،ة تشرينجامع :الال قية ،دراسات مقارنة ونصوص مسمارية –اللغة األوغاريتية  ،مسرية الراهب -9
 .191ص :اآلشورية ( –األكادية ) البابلية  ،عامر سليمان -1
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רخ اختناء שֶֶׁׁاملوصوء   . ويف اللهلات العربية الدارجة ماردات تدء عل  هذا 9خלوحر  النسب   ֲאשֶׁ
 .1املعىن

 األسماء الخمسة: اإلعراب بالحروف في
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. 
ية البصلللرية إن هلللذا اجللللدء للللي  وليلللد اطاضلللر، بللل  هلللو قلللدل، وقلللد رلللل  هلللذا اسلللال  بلللة النحلللو 

 .3والكويية
وهنللاك بعلل  البللاحثة الللذين اتاقللوا عللل  أن بعلل  عالمللات اإلعللراب أصلللية، وبعدللها يرعيللة يتنللوب 

هذا التميين وال تل  النيابة، ب  رع  كال  من موضع  أصال ،  2اطرو  عن اطركات. بينما ال ير  آخرون
 وتقسم االسم املعرب إ : 

 و مع مدها، وهو ابمساء اسمسة. اسم تظهر يي  اطركات الثال -9
 اسم تظهر يي  واو ونون أو ياء ونون، وهو امموع هبما.  -1
 اسم تظهر يي  ألف ونون أو ياء ونون، وهو املثىن.  -3

، بللأن إعللراب ابمسللاء اسمسللة بللاطرو  الثالاللة هللو مللن اصللاناع النحللاة، 5أمللا مللا ادعللاا بعلل  ا للداة
، يقلللد دللللت املقارنلللات اللغويلللة علللل  وجلللود هلللذا ابمسلللاء يف اللغلللات يهلللو رأي ال يسلللتند إ  أدللللة علميلللة

السللامية، كمللا رهللرت حالللة اإلعللراب بللاطرو  يف بعلل  منهللا، أمللا بعدللها اآلخللر يقللد اقتصللر عللل  حالللة 

                                                           
  .927ص :دروس اللغة العبرية ،ر و كماء -9
 .أي بيت يالن   مدا  ومدا  إلي  خ :هذا البيت تبع يالن ،و   بتاع خ املصرية ،  تبع خ سورية و   ح  خ السعودية -1
 .وما بعدها 929ص ،9171 ،بريوت ،حتقي  د. ما ن املبارك ،إليضاح في علل النحوا ،أبو القاسم النجاجو :ينظر -3
 .120ص ،م 9190 ،دار الاتح :دمش  ،1  ،دراسات في العربية وتاريخها ،حممد اسدر حسة -2
 فاي أصاو  ،يلألاد حنلا تلر يو  .150-157ص ،9150 ،القلاهرة ،1  ،ما  أسارار اللغاة ،إبلراهيم أنلي  :يراجع حلوء  لل  -5

 .13ص ،9191 ،دار الكتب :بريوت ،اللغة والنحو
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إعراب  ر  واحد يف ك  املواقع من اجلمللة. وتشلرتك ابكاديلة ملع العربيلة يف إعلراب هلذا ابمسلاء، يرتيلع 
 : 9بابلف، ورر بالياء، كما يف اجلم  الثالو اآلتيةبالواو، وتنصب 

Šumm – māram – abašu-  imtaḫas  . أ ضرب االبن أباا  
Kima - aḫuka – šumam – rabiam – ištaknu   .  كما وضع أخوك امسا  عظيما  
Ana - aḫia – aštanappar  . اكتب باستمرار إ  أخو  

لغة معربة، يتظهر حركات اإلعلراب علل  أواخلر ابلالاهت الليت تنتهلو بلاهلمنة، أما اللغة ابوغاريتية يهو 
وغلللري املنتهيلللة هبملللنة يلللللأ الباحلللث إ  املقارنلللة باللغلللة العربيلللة لتحديلللد العالملللات اإلعرابيلللة، معتملللدا  علللل  

 السياقحل رو: 
 و يب إء  و الاألاد        د   ِإ دو ي ع ن. ء     ن. إ ء.  - 
 ِمن ِييِ  ك الم لن خرا     ا م. ء ي ص أ    . ر ب   هل - 
 بكاء  تنشئ  تريعخ أباها           أ  ب هل ب ك م. ت ش أُ. - 

واملالحللل  ملللن اجلمللل  الثالالللة، أن  دخ يقابللل    وخ يف اجلمللللة ابو ، وجلللاء مدلللايا . وأن   خ يقابللل  
ثالثة  أبخ يقاب   أباخ وأضيف إ  الدمري  يفخ يف اجلملة الثانية، وأضيف إ  الدمري املتص  اهلاء، ويف ال

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. 

 ָאבالة اجلر للتعبري عن ك  حاالهتا اإلعرابية لظمساء أما اللغة العرية يقد اختارت حالة واحدة هو ح
הو  ָחםو  ָאחو    ֲאְבְרָהם ֲאִבי أب و أف و حللم ويللمخحل بن اليللاء تلحلل  هللذا ابمسللاء، مثلل :  פֶׁ

ד  ִפיה  محلو أخليت خ، و  אחֹוִתי  ֲחִמי أخلو عملوخ، و   דֹוךִי  ֲאחי أبو إبراهيمخ، و   يلم   יֶׁלֶׁ
 ان: الولدخ، ومنها اجلملت

ה  ָמה  ما ا يصنع أبوك؟     דֶָׁלאבי  עֹוׂשֶׁ
 أخوك صديقو             יְִדיִדי לאִחיָך

                                                           
1 -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. 

 
 بحث:النتائج التي توصل إليها ال

إن اللدرت  املقلارن  لظلالاهت السلامية املشلرتكة  أب، أف، حللم،  و، يلوخ ميّكلن ملن تسللي  نتلاعل عللل  
 اجلوانب الصوتية والصريية والنحوية: 

 
 أواًل: على الجانبي  الصوتي والصرفي: 

 إن بقاء هذا ابلااهت  أبخ و  أفخ و  حمخ يف حالة اإليراد  ابب، ابف، اطمخ، ويف حالة علدم -
اإلضاية  هذا أٌب، هذا أٌف، هذا حٌمخ، ويف حالة اإلضاية إ  ياء املتكلم  أ ، أخو، محوخ يشلري 
إ  مرحلللة لغويللة قدميللة، وهللو املرحلللة اللليت مل تتقيللد ييهللا اللغللة بدللواب  واضللحة، ومللن هللذا البللاب 

ابلالاهت الداللة أصوء اناعيةحل مثل :  ابلن، أمخ، ملن ألالاهت القرابلة، ومنهلا:  يلد، دم، شلاة، رعلةخ ملن 
عل  أعداء اجلسم، ومنها امللح  امع املذكر السامل: بنون، ملون، سنون، وهلو ألالاهت  كلرت يف 
لسلللان العلللرب للتمثيللل  هبلللا. وتثليلللث اجللللذر الثنلللاعو عملللدت بعللل  اللغلللات السلللامية إليللل  يف اببنيلللة 

 الصريية، مث : اجلمع والتثنية واإلضاية والتصغري والنسب. 
يف االشللتقاق والتصللريف باالسللتاادة مللن اجلللذور، رللو: اآلبللاء، وابخللوة، واب واء.  وتوسللعت العربيللة -

وللسلليو و يف منهللرا بللاب خللاٌص  للع ييلل  االاللة مللن ابمسللاء اسمسللة مدللاية إ  أمسللاءحل يكلل  هبللا، 
 وأضايت العربية أيدا  اببناء والبنات وابمهات والذوات. 

بيلللت وآخيلللت، يأضللليات إ  املعلللاجم، ورلللن نعلللر  أن واسلللت دمت أبنيلللة يعليلللة ملللن االسلللم، رلللو: تأ
 مسألة ابص  االشتقاقو القدل يف العربية قد كثر اسال  واجلدء ييها. 

الحتاارهللا  للرو  اطللل ، وبللالرواد ،  -املارتضللة  –تعللد اللغللة العربيللة امتللدادا  للغللة السللامية ابصلللية 
 وتعد اللغة ابوغاريتية ابقرب إ  العربية.  
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ملعلم السامو ألااهٌت اذر لغلوي مكلون ملن صلوت صلامت واحلد هلو الالاء:  يلو، يلا، يفخ، و يف ا -
الذاء يف   و،  ا،  يخ يف اللغة العربية مع مقابالهتا بالداء أو اللناي أو الشلة يف اللغلات السلامية 

 ابخر . 
لف من أصلة تدخ  أحر  املد يف بناء االسم الثالاو يتكون من أصول ، وهذا يع  أن االسم مأل  -

من ابصوات الصحيحة  الساكنةخ، أ يأا حر  املد ييثلث الثنلاعو الصلحيح ييصلبح االايلا . ولنلا 
 : أن نرصد هذا الظاهرة اللغوية يف ابيعاء أيدا حل منها املدعاة واملعتلة، مث :  شعا: شاعخ، و  حنا

 ،...خ، وتللل  املتاقللة يف املعللىن حنللاخ، واملدللاعاة اطللرية ابوء والثللا ، مثلل :  دنللدن، مللللم، جلللل
اعتملللادا  علللل  حلللرية، رلللو: قالللع، قالللف، قالللم. ولنلللا أن نرصلللد حاللللة اجللللنم  لللذ  حلللر  العللللة، 

 وغريها من الظواهر اللغوية املتعلقة بالواو وابلف والياء.
 

 ثانياً: على الجان  النحوي: 
لصللواعت  أحللر  املللدخ  ويللللة احتاظللت العربيللة  للاالت اإلعللراب الللثالو الرعيسللة سللاملة، وبقيللت ا -

داعمللا  يف ابلاللاهت الدالللة عللل  القرابللة، و للل  يف حالللة اإلضللاية وهللو اللليت يعللوو ييهللا سللقو  الللالم 
منهللا هبللذا الاللوء للحركللات: الاتحللة، والدللمة، والكسللرة، وهللو رللاهرة لغويللة أيللرد هلللا ابللن جلل  يف 

استاادت العربية من هذا املد كثلريا   اسصاعصخ يصال  بعنوان هو  ما  اطركاتخحل أي: مدُّها.وقد 
 يف تنويع الصيغ وتكثري املعا .

واحتاظلللت اللغلللة ابكاديلللة  لللاالت االسلللم اإلعرابيلللة كامللللة، بينملللا مل حتلللتا  اللغلللة اآلراميلللة بظلللاهرة  -
 اإلعراب، وما بقو منها يف اللغة العرية حالة واحدة لظمساء  أب وأف وحم ويمخ يف حالة اإلضاية. 

بوغاريتيللللللة: وجللللللود اهلمللللللنة املاتوحللللللة، واهلمللللللنة املدللللللمومة، واهلمللللللنة املكسللللللورة، يف اباديللللللة اللغللللللة ا -
 ابوغاريتية، دليٌ  علمو اابت عل  التنوع الثالاو طاالت اإلعراب الريع والنصب واسا . 

 : النتيجة
ابيلل  لقللد كشللف البحللث عللن العالقللات الصللوتية والصللريية والنحويللة يف ابمسللاء اسمسللة، و هللب إ  ت

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 
يدة العهد، مرت مبراح   منية متعاقبة، للذل  ياطاجلة شلديدة إ  رصد التغري اللغويحل بن لغتنا العربية بع

 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 

أو ينيد عدد أصوهلا عل  االاة، وأن  يف مرحلة معينلة ملن تالور اللغلات السلامية سلاد حر  أصلو واحد، 
 النظام الثالاو يدخلت يي  اجلذور الثناعية بإضاية صوٍت لغوي االث إليها. 

إنا هلللذا البحلللث يقتدلللو التوسلللعة ليشلللم  ابمسلللاء عاّملللة، وابيعلللاء بأنواعهلللا املدلللّعاة واملعتللللة ومكلللررة 
ابيعللاء والدللماعر، وابدوات، و للل  السللت الص قواعللد التصللريف واالشللتقاق واإلعللراب  اطللرية، وأمسللاء

 وغريها من الظواهر اللغوية السامية املشرتكة، وهو ما يبق  مرهونا  بدراسات لغوية مقارنة قادمة.
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 161  چکیده های فارسی

 

 (پژوهش تطبیقی در زبان های سامی) هسه جزء کردن ریشه در اسماء خمس

 *سمیره عبداهلل راهب

 :چکیده

که پردازد میهايی کردن ريشه در پرتو مقايسهاين پژوهش به مسأله مشخص

کند. میهای زبانی را با توجه به قوانین آوايی، مشخصاهمیت چنین پژوهش

ه اشتقاقی کردن اصالت کلمه يا عدم اصالت آن از جنبمشخص در پی فعلیپژوهش 

کردن ساختارهای صرفی ، همچنین در تحلیل و شرح زبانی و مقايسه در دنبالاست

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 

وجود تايج آن تفسیرهای علمی پديده زبانی تا زمانی های سامی است و در نبا زبان

ها ها، آثار و آرای آندر کتابو کرده اند، شناسان عرب قديمی بررسیکه زباندارد 

-ها معجم های خود را بر اساس مقیاس صرفی تألیف کردهآن چراکهذکر شده است 

 اند.ودهنمهای زبانی مانند اشتقاق، اعراب، و ... را بررسی اند و پديده
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 

، های اکدیهای زبانهای عربی و معجمهايی است که معجمساختارها و صیغه
 .شوداز میاوگاريتی، فنیقی، آرامی، عبری با آن آغ

دهد و ن پژوهش، روابط آوايی و صرفی و نحوی در اسماء خمسه را نشان میاي

های ها در معجمها و صیغهکردن ساختاقدام به پیاده سازی قوانین آوايی و دنبال

عربی، اکدی، فینیقی، آرامی و اوگاريتی بوده است و اين پژوهش به اهمیت دنبال 

از اين رو نیاز  ؛است ترقديمیبسیار کردن تغییر زبانی توجه کرده چون زبان عربی 

به يک معجم تاريخی داريم که در آن الفاظ بر اساس استفاده از آن در طی  زيادی

 تر، تاريخ نگاری شود.  عصرهای مختلف از مبدأ قديمی

 دوگانگی زبانی، تطبیقی، سامی.: کلید واژگان

                                                           
 ربی، دانشگاه تشرين الذقیه سوريه.بان و ادبیات عاستاديار گروه ز *

 م41/44/9541ش= ه. 91/50/4920: پذيرشتاريخ  م50/51/9540ش= ه.42/59/4920: دريافتتاريخ 
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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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