
  

  

  عبدالرحمن السليمان
 عضو مؤسس، أستاذ جامعي

 
 (1)محاضرات في اللغات واآلداب السامية 

لغوية  *من المعروف أن اللغة العربية لغة سامية وأن اللغات السامية تنتمي إلى أسرة
 .**أكبر هي أسرة اللغات السامية الحامية

 :أسرة اللغات السامية الحامية( أ
 :التسمية. 1

 1871ظهرت التسمية سنة . السامية الحامية ـ قياسا بالهندية األوربية: التسمية
وأطلقها المستشرق النمساوي شلوتزر وقد أخذها عن التصنيف التوراتي للبشر بعد 

وهذا التصنيف خاطئ في . سام وحام ويافث: الطوفان، أي نسبة ألبناء نوح وهم
م ساميون ـ حاميين ألنه كان بينهم وبين جميع األحوال ألنه يعتبر الفينيقيين ـ وه

أضف إلى ذلك أن الزنوج اعتبروا من ساللة حام . اليهود الذين دونوا التوراة عداوة
الملعون، ألن التوراة تنسب إلى نوح عليه السالم لعنته حاما الذي لم يغط عورة أبيه، 

 .*مما عرضهم ذريته للعبودية فيما بعد
سات السامية الحامية أن أصل تلك اللغات من الجزيرة والنظرية السائدة في الدرا

العربية، هاجروا منها بعد أن تصحرت بداية األلفية الخامسة قبل الميالد، فقصدوا 
 .مواطن الماء والكأل على ضفاف دجلة والفرات والعاصي في الشام

قبائل  كانت بداية الهجرة من الجزيرة بداية األلفية الرابعة قبل الميالد، حيث خرجت
من الجزيرة العربية إلى مصر والمغرب العربي الكبير، واختلطت بالسكان 

األصليين في الشمال اإلفريقي، فنتج عن هذا االختالط القبائل التي كونت الحاميين 
فالشعب المصري القديم، والشعب األمازيغي، تولدا من اختالط القبائل . فيما بعد

 .*ة، بالقبائل األصلية فيهاالسامية المهاجرة إلى شمال إفريقي
أما الهجرة الثانية فكانت في منتصف األف الرابعة قبل الميالد، وهي هجرة 

أما الهجرة الثالثة فكانت هجرة األوغاريتيين إلى غربي .األكاديين إلى بالد الرافدين
ويغلب الظن أن األوغاريتيين كانوا . سورية في منتصف األلف الثالث قبل الميالد

 .استعمروا غربي سورية وكانت حاضرة ملكهم في رأس شمرا غربي سوريةعرباً 
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ثم تلت بعد ذلك هجرة اآلراميين والكنعانيين إلى بالد الشام بداية األلف الثالث قبل 
 .الفينيقيون والمؤابيون والعبران: والكنعانيون هم. الميالد

بل الميالد واختلطوا ثم هاجر نفر من عرب الجنوب إلى إفريقية بداية األلف األول ق
 .*بالسكان األصلين ونتج عن ذلك الشعب اإلثيوبي القديم

قبل الدخول في تصنيف اللغات السامية، نتوقف قليالً عند التسمية التي يقصد بها قبل 
. كل شيء الداللة على طائفة من اللغات التي ترتبط ببعضها بقرابة لغوية بادية

بقدر ما هي تسمية اصطالحية للداللة على فالتسمية ال تفترض وجود شعب سامي 
. أسرة لغوية تنتمي إلى أصل لغوي واحد اصطلح على تسميته باللغة السامية األم
وأول من اهتدى إلى تلك القرابة وتنبه إلى وجودها هم العلماء العرب واليهود 

المستعربون مثل ابن حزم األندلسي والنحوي اليهودي مروان بن جناح وغيرهما 
 .*سأذكر أدناه ممن

 :يقول ابن حزم األندلسي
إال أن الذي وقفنا عليه وعلمناه يقينا أن السريانية والعبرانية والعربية التي هي لغة "

مضر ال لغة حمير لغة واحدة تبدلت بتبدل بمساكن أهلها فحدث فيها جرش كالذي 
م نغمة يحدث من األندلسي إذا رام نغمة أهل القيروان، ومن القيرواني إذا را

ونحن نجد من إذا سمع لغة فحص . األندلسي، ومن الخراساني إذا رام نغمتهما
البلوط، وهي على مسافة ليلة واحدة من قرطبة، كاد أن يقول إنها غير لغة أهل 

وهكذا في كثير من البالد فإنه بمجاورة أهل البلدة بأمة أخرى تتبدل لغتها . قرطبة
 .***تبدالً ال يخفى على من تأمله

ونحن نجد العامة قد بدلت األلفاظ في اللغة العربية تبديالً وهو في البعد عن أصل 
وفي السوط " العينب"تلك الكلمة كلغة أخرى وال فرق، فنجدهم يقولون في العنب 

فإذا تعرب البربري فأراد أن يقول الشجرة قال ". ثلثدا"وفي ثالثة دنانير " أسطوط"
إذا أراد أن " مهمداً "بدل من العين والحاء هاء فيقول وإذا تعرب الجليقي أ"! السجرة"

فمن تدبر العربية والعبرانية والسريانية أيقن أن . ومثل هذا كثير". محمداً "يقول 
اختالفها إنما هو من نحو ما ذكرنا من تبديل ألفاظ الناس على طول األزمان 

ويفهم من هذا  [1]".واختالف البلدان ومجاورة األمم، وأنها لغة واحدة في األصل
 !الكالم أن ابن حزم كان عرف تلك اللغات

 :ويقول يهوذا بن قريش
السبب في هذا التمازج قرب المجاورة في النسب وإنما كانت العلة في هذا التشابه و"

وكان إسماعيل وقدر . إبراهيم كان سريانياً ولبان سريانياً [ هكذا]ألن تارح أبو 
وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ... من زمان البلبلة في بابل  הפלגה مستعربين من دور

[ اللسان المقدس= لشون قودش ] לשון קדש بـ [هكذا]عليهم السالم متمسكين 
فتشابهت اللغة من قبل الممازجة كما نشاهد في كل بلد مجاور لبلد مخالف للغته من 
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امتزاج بعض األلفاظ بينهم واستعارة اللسان بعضهم من بعض فهذا سبب ما وجدناه 
من تشابه العبراني بالعربي غير طبع الحروف التي يفتتح بها في أول الكالم 

في أوخر [ هكذا]لمستعملة في أواسط الكالم والحروف التي يختم فيها والحروف ا
وليس . فإن العبرانية والسريانية والعربية مطبوعة في ذلك على قوالب واحدة. الكالم

ذلك بموجود في لغة من سائر لغات األمم سوى لسان العبراني والسرياني 
 [2]".والعربي

 :*ويقول يهوذا الالوي

وقد كان ... اللغة التي أوحي بها إلى آدم وحواء وبها تالفظا [ أي العبرانية]فإنها "
ألن ([ والحق هي أور السومريين) أور الكلدانيين] אור קשדים إبراهيم سريانياً في

לשון  لغة خاصة وكانت له العبرانية[. الكلدان]=  קשדים السريانية لغة
لسان = لشون حول ] לשון חול والسريانية[ اللسان المقدس= لشون قودش ] קדש
لذلك حملها إسماعيل إلى العرب فصارت هذه الثالث لغات السريانية والعربية [. حال

 [3]".والعبرانية لغات متشابهة في أسمائها وأنحائها وتصاريفها

 :ويقول مروان بن جناح القرطبي
يفسرون كتب هللا من اللسان اليوناني [ الضمير عائد إلى علماء التلمود]أفال تراهم "

من ]والفارسي والعربي واإلفريقي وغيره من األلسن؟ فلما رأينا ذلك منهم لم نتحرج 
يه من العبراني بما وجدناه موافقاً ومجانساً له من على ما ال شاهد عل[ االستشهاد

وأما اعتالله وتصريفه . اللسان العربي إذ هو أكثر اللغات بعد السرياني شبهاً بلساننا
ومجازاته واستعماالته فهو في جميع ذلك أقرب إلى لساننا من غيره من األلسن، يعلم 

 **[4]"!افذون فيه وما أقلهمذلك من العبرانيين الراسخون في علم لسان العرب، الن
 :ويقول موسى بن عزرا

بسبب تصاقب الديار وأما المقاربة التي بين اللغات العبرانية والسريانية والعربية ف"
وتداني األمصار، حتى أن ال فرق بينها في أكثر أسماء الجواهر إال بمقدار اليبس 

وعلل أبو إبراهيم ابن . والرطوبة، وسببها اختالف األهوية والمياه المتقدم ذكرهما
برون رضي هللا عنه هذا التشابه الذي بين هذه الثالث لغات بغير هذا التعليل، وما 

على أنه ما قصر في أكثر ما أتى به في تأليفه ذاك الملقب بالموازنة من . أرى ذلك
[ العبرية]التقارب بين األنحاء واللغات في الملتين حتى ذكر ألفاظاً قليلة الكم توافقت 

 ***[5]".فيها اللغة اللطينية والبربرية، وهذا أمر إنما وقع في ما أظن باالتفاق

 :والقرابة اللغوية تكون ثابتة عندما تكون قرابة مضطردة المجاالت األربعة التالية
 (مثال األحرف الحلقية)الصوتيات  *************.1
 (فُْعل  /ِفْعل  /َفْعل  : بناء الكلمة، مثال)الصرف  *************.2
 (بناء الجملة)النحو  *************.3
 (أي المفردات)اللغة  *************.4
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والقرابة اللغوية بين الساميات مضطردة اضطراداً ثابتاً تحكمه قوانين صوتية ولغوية 
 .عامة

 التصنيف. 2

 :من ثالثة أفرعتتكون أسرة اللغات السامية 
لغة جنوب الجزيرة )ويتكون من اللغة العربية البائدة : الفرع الجنوبي ********************-1

والعربية ( العربية أو العربية الجنوبية، باإلضافة إلى الثمودية واللحيانية
 ؛(الجعزية واألمهرية)والحبشية ( أو العربية الشمالية)الفصحى 

ويتكون من األكادية بلهجتيها البابلية : الفرع الشمالي الشرقي ********************-2
 واآلشورية؛

ويتكون من اللغات األوغاريتية واآلرامية : الفرع الشمالي الغربي ********************-3
على )وكذلك اإلبلية ( الفينيقية والمؤابية والعبرية)واللغات الكنعانية 

 .(اختالف بين علماء الساميات في ذلك
 .وهنالك لهجات كثيرة تفرعت عن اللغات السامية المذكورة أعاله

أما اللغات الحامية فتتكون من المصرية القديمة ولهجاتها الالحقة كالقبطية، ومن 
لغة محكية في مناطق في تشاد )والكوشية ( االسم الصحيح للبربرية)اللغة األمازيغية 
 .وبعض اللهجات األخرى( ومالي ما إليهما

قرابة اللغوية بين اللغات السامية، وبنات عمها، اللغات الحامية، ثابتة علمياً، إال وال
أنها دون القرابة بين الساميات فيما بينهما نسبة، وال تبدو بوضوح لغير المتخصص 

 .***إال بعد بعد رد األصول إلى جذور ثنائية

 :مثال
ومعنى  /.من/لحاميات وفي ا/ أمن: /في كل الساميات: الجذر الدال على اإليمان

ق، َثَبت، ثبت باإليمان"الجذر األساسي في اللغات السامية والحامية هو  هذا " صدَّ
بضم )ثبَت / "أََمنَ : /ومثله في الحبشية/. آمن/في العربية، وفي / أِمنَ /في  كما ترى

أمين  :ܐܡܝܢ :، وفي السريانية"أمانة/ "أمنت: /وفي الحميرية* ،(الباء

أمَنم  :אמנם وكذلك" آمين"آِمن  :אמן :وكذلك في العبرية ،"سرمدي ،قوي ،ثابت"

األخيرة منصوبة على الحال بالميم وهو من بقايا اإلعراب  والكلمة العبرية". حقا"
ولقد وردت (.التنوين)بالميم ثم أصبح في العربية بالنون  في الساميات الذي كان فيها

". ثبت، صدق/ "م ن/المصرية القديمة الحامية التي أذكر منها  الكلمة في اللغات
، الذي كان يعبد في "آمون"هذا الجذر اشتق أيضا اسم اإلله المصري القديم  ومن
 [6]".توت عنخ آمون"ورد في اسم الفرعون  ، والذي"نو"

تعتبر اللغة األكادية أقدم اللغات السامية من حيث التدوين ألنها أول لغة سامية ُدونت 
بالكتابة المسمارية التي أخذها األكاديون عن السومريين والسومريون هم أقدم األقوام 

المعروفين الذين سكنوا جنوب بالد الرافدين وبنوا فيه أول حضارة في تاريخ 
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ومن . المسمارية وهي أول كتابة في التاريخ أيضاً  البشرية واخترعوا الكتابة
المعروف أن اختراع الكتابة كان الحد الذي يفصل بين الحقبة التاريخية وحقب ما 

 .قبل التاريخ
أما . آخر لغة سامية دونت( لغتنا الحالية)وتعتبر اللغة العربية الفصحى أو الشمالية 

فقد سبق تدوينها ( رموت وحميرلغة ممالك سبأ وقتبان وحض)العربية الجنوبية 
تدوين العربية الشمالية بقرون كثيرة، وتسمى الكتابة التي تكتب بها بخط المسند وهي 

 .أبجدية مكونة من تسعة وعشرين حرفاً، وهي مجهولة األصل
وعلى الرغم من أن العربية الشمالية آخر اللغات السامية تدويناً إال أنها احتفظت بجل 

امية األم، كاإلعراب الذي اختفى من كل اللغات السامية باستثناء خصائص اللغة الس
أي )واللغة السامية األم هي لغة فرضية ُتُوصل إليها بعلم اللغة المقارن . األكادية

ويعلل ذلك بسبب العزلة النسبية التي عاشتها القبائل (. مقارنة الساميات ببعضها
ا تأثرت لغة القبائل السامية المهاجرة العربية التي بقيت في الجزيرة العربية بينم

باللغات األخرى غير السامية التي اتصلت بها وأخذت منها وأعطتها، الشيء الذي 
أدى إلى حدوث تغيرات لغوية أبعدتها من األصل السامي وهذا ما وقع لألكادية 

 .**********والعبرية والحبشية وغيرها

 :اللغات السامية الحامية الحية. 3
 :دثر معظم اللغات السامية والحامية ولم يبق منها اليوم إال اللغات التاليةلقد ان
 :اللغات السامية الحية .*1.3
اللغة العربية الفصحى التي لم تتغير صوتا وصرفا ونحوا منذ تدوينها  *************.1

ولقد رأينا . أما الفترة التي سبقت تدوينها، فهي ضاربة في القدم. حتى اليوم
أنها أقدم من األكادية خصوصيًة لغويًة ساميًة، علما أن تدوين األكادية يعود 

 !إلى األلف الثالث قبل الميالد
وقد تم إحياؤها على يد اللغوي اليهودي ِالِيَعَزر بن يهودا : لعبرية الحديثةا *************.2

ولعل إحياء العبرية . بداية القرن العشرين، وتبنت ذلك الحركة الصهيونية
 !أهم إنجاز من إنجازات الصهيونية العالمية

تقة من خط وتكتب بكتابة مقطعية مش. لغة إثيوبيا اليوم :*اللغة األمهرية *************.3
 .المسند الحميري

ويحدث بها اليوم حوالي ثالثة ماليين شخص : اللهجات اآلرامية *************.4
 :متوزعين كما يلي

ويسمى  .ويتحدث بها اليوم في معلوال وصيدنايا في سورية: ـ السريانية****
 .المتحدثون بها بالمسيحيين السريان

سورية وفي *مشلي والمالكية في شمال شرقويتحدث بها اليوم في القا: ـ الكلدانية
شمال العراق في منطقة الموصل وزاخو وبطنايا وفي شرقي تركيا في منطقة حسنة 



إال أن المستعمر . الكلدان*ويسمى المتحدثون بها بالمسيحيين .وما جاورها
ويتحدث بها في شمال : ـ المندعية فراجت هذه التسمية مؤخرا باآلشوريين سماهم

، وهم الصابئة/ويسمى المتحدثون بها بالمندعيين.*في منطقة وودي اللشالعراق، 
 .المعروفون في العراق باسم اليزيديين

 :اللغات الحامية الحية. 2.3
إذا استثنينا القبطية ـ وهي لغة كنسية ـ فإن اللغة الحامية الوحيدة التي ال تزال محكية 
هي اللغة األمازيغية المحكية في الجزائر والمغرب وما إليهما من بعض المناطق 

 :وتتوزع اللغة األمازيغية اليوم على اللهجات التالية. الصحراوية
 :الجزائر( أ

واِويَّة *نواحي كثيرة من الجزائر، وأفصحها اللهجةويتحدث بها : ـ األمازيغية الز ْ
و التي شهدت نشاطا كبيرا إلحيائها  .المحكية في منطقة ِتيِزي ِوزُّ

 :الصحراء( ب
المغرب *ويتحدث بها قبائل الطوارق المنتشرين في الصحراء بين: ـ القبائلية
 والجزائر؛

 :المغرب( ج
 ث بها في جنوب المغرب؛ويتحد(: تاسوسيت)السوسية /ـ األمازيغية

 ويتحدث بها في جبال األطلس؛(: تاشلحيت)ـ الشِّلحة 

 ويتحدث بها في شمال المغرب؛(: تاريفيت)ـ الريفية 

 :مالي وتشاد( د
 .ويتحدث بها في بعض نواحي تشاد ومالي: ـ الكوشية

 :أهمية دراسة اللغات السامية. 4
ألسباب كثيرة أهمها التاريخ والسياسة إن معرفة اللغات السامية أمر في غاية األهمية 

ولقد ظلت هذه الدراسات زمناً طويالً حكراً على . وعلم اللغة والمفردات الخ
 لكن إلى متى؟. المستشرقين الذين بدؤوها وأسسوا لها وطوروها

 :وتتلخص األسباب الموجبة لدراسة اللغات السامية الحامية فيما يلي
اللغة العربية لغة سامية تنتمي إلى أسرة اللغات السامية : يةاألسباب اللغو *************.1

الحامية، ومعرفة تلك اللغات شرط أساسي لعلم اللغة لمقارن واألدب 
 !المقارن

 !نحن ـ العرب ـ ورثة اإلرث الحامي السامي القديم: األسباب الثقافية *************.2
سياسية كثيرة تدعو لدراسة اللغات هنالك اسباب : األسباب السياسية *************.3

 .السامية لوضع األمور في نصابها سوف أتطرق لها فيما بعد
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 .مكرر =2و 2صفحة . يهوذا بن قريش، الرسالة*[2] 
 .7::2* ص(. كتاب الخزري)يهوذا هاليفي، كتاب الحجة والدليل في تصر الدين الذليل *[3] 
ومن الجدير بالذكر أن كتاب التوراة يحتوي على الكثير من  .7-8صفحة . كتاب اللمع ،مروان بن جناح القرطبي*[4] 

الكلمات التي "من اليونانية ومعناها *)hapax legomena الكلمات المجهولة المعنى تسمى في الدراسات التوراتية بـ
مات إال وال سبيل إلى تفسير تلك الكل(. في دراسات العربية" الغريب أو النادر"وترادف " وردت مرة واحدة في النص

كتاب الثمانين لفظة "في كتابه ( القرن الثالث للهجرة)بمقارنتها بالعربية وأول من اتبع هذا المنهج هو سعاديا الفيومي 
وقد ألف ابن برون . 22و 21صفحة . كتاب المحاضرة والمذاكرة موسى بن عزرا،*[5] .وهو كتاب مطبوع" المفردة

وكان يهوذا . بين العربية والعبرية يدل على مدى تطور علم اللغة المقارن في تلك الفترة" كتاب الموازنة"كتاباً قيماً اسمه 
وقد قارن فيها بين العربية والعبرية والسريانية إال أن ابن برون توسع كثيراً في " الرسالة"بن قريش قد سبقه إلى ذلك في 

 .كتابه الذي أفرده للعربية والعبرية فقط
إلى اللغة المصرية القديمة، مثلما ردوا التوحيد الذي دعا إليه نبي هللا " آمين"ربما رد بعض المالحدة الدهريين كلمة *[6] 

ومن الجدير بالذكر  .نبينا وعليه أفضل الصالة والسالم، إلى ديانة إخناتون، وفي ذلك نفي ألصلها السماوي موسى، على
األله األكبر دون نفي وجود " رع"تعتبر إله الشمس  أن ديانة إخناتون لم تكن توحيدية كما زعم فرويد وغيره ألنها كانت

التوحيد لدى المسلمين والنصارى واليهود على اإليمان باإلله الواحد خالق  اآللهة اآلخرى، بينما تقوم عقيدة
فديانة . والرسل، عليهم السالم الذي عرف البشرية بذاته العليا بواسطة الوحي إلى األنبياء واآلرض وما بينهما، السماوات

" التوحيد"، بعكس (Henotheism) "بالشرك التوحيد المشوب"إخناتون كانت مشوبة بالشرك، وتسمى 
 .، فليتنبه إلى ذلك(Monotheism)*المطلق
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