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 لغة العربية واللغات السامّيةال

 .فصائل اللغويةال.1

    ّ
 
ة البشر اليوم آالف اللغاتم يتكل ب فصيلة والعدة فصائل،  ٌتدرج في ،الطبيعي  ّتتشع 

 
 ثم ّلغات،  ثم ّعب إلى عدة ش

فاق، فقد  لهجات.
 
صلة القرابة صنيف، كالت معياّر الختالف ذلكفي اختلف العلماء وليس تصنيف اللغات محل  ات

ّ ووحدةّ  (تركيبالات وقواعد في أصول الكلم قفتّ أن تك) اللغوية ا الفيزيولوجية أصوله الشعوب الناطقة أو تقارب 

ّجغرافيواشتراكها  واالجتماعية
 
،تاريخيّ  ا

ً
 .الروابطغير ذلك من ّو ا

 الهندية األوروبية جميع اللغات اإلنسانية إلى ثالث فصائل:ترجع  التينظرية مكس مولر ات ت في تصنيف اللغهّرتشوا

 .الطورانيةّو ،السامية الحامية

 : الهندية األوروبية ة. الفصيل1.1

ة اأّل تسود ،انتشارامن أكثر اللغات  الفصيلة هذهلغات  ةوروبالقار  ، آسياّوإفريقيا  جزاء منأتين وأستراليا ّويّ واألمريك ي 

عزى ذلك االنتشار إلى أسباب منها  الستعمار، ا وي 
 
ة إال ها في املدني  ها متفاوتةأوشعوبها مع رقي   لفة.ومخت ن 

ّّ:هيطوائف من اللغات،  وتضم ّ

 .شعبة اللغات اإليرانيةّو ات الهنديةشعبة اللغ وتشمل شعبتين: ،(اللغات اآلرية) اإليرانية -اللغات الهندية  (1

ة ّو اللغات اإليطالية (2 سكي 
 
الالتينية واللغات الرومانية، وهي املتفرعة من الالتينية كالفرنسية والبرتغالية )األ

ّ .(رومانيالغة بانية ّوواإليطالية واإلس

ّ، وتشمل ثالث شعب:اللغات الجرمانية (3

ّ.(سكن جرمانيا القديمةلغة قبائل القوط وهم شعب )ّالجرمانية الشرقية (4

 .ات أيسلندا والدانمارك والسويد والنرويج، وهي لغاللغات الجرمانية الشمالية (5

  ..واألملانيةة يلحديثة، والهولندسكونية، واإلنجليزية ا –وتشمل األنجلو  اللغات الجرمانية الغربية (6

 ، وتشمل شعبتين:السالفية-اللغات البلطيقية  (7

ّ.(ةاللتوانية والليتونية والبروسية القديم )وهي ةاللغات البلطيقيّ   (8

 .(السالفية القديمة والروسية والبولونية والتشيكية والصربية الكرواتية والبلغارية الحديثة)ّ اللغات السالفية (9

 (.فرنسافي  البروتوّنومنطقة  ببريطانيا، بإيرلندا وويلّزلهجات منها  بقياملت) ةلتيالّساللهجات  (10

  .ةاللغات األرميني (11

ّ.اإلغريقيةاللغات  (12

ّ  .األلبانية (13

 .ةالثانية: الحامية الساميّ  ةالفصيل .2.1

 اللغات الحامية.اللغات السامية، ّومجموعتين:  تجمع     

ّ:وتشمل، مجموعة اللغات السامية (1

o ّهي ّو لشمالية:لسامية اللغات اا
 
، واللغات الكنعانية )العبرية والفينيقية(، (البابليةّواآلشورية )ادية اللغات األك

ّواللغات اآلرامية.

o ة.اللغات الحبشية الساميّ العربية واليمنية القديمة ّو هيّو ،اللغات السامية الجنوبية 

ّوفيها ثالث طوائف: ،مجموعة اللغات الحامية (2

o ّشمل املصرية القديمة والقبطية.وت، للغات املصريةا
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o  ّوالشلحية، ّقلغة الطواّر-ّ منها القبائلية والشاوية والتماشكية)ّ الغربيّ في شمال إفريقيا،ّ البربريةاللغات الليبية ،

 .(كنارّياللغة سكان جزر -واللغة الجونشية 

o  (الجاال) األوروميةل ّووهي لغات بعض سكان النصف الجنوبي إلفريقيا، ومنها: لغة الصوما) الكوشيتيةاللغات 

  . ريايإرتّفي ريةف ّوالعّ  بيايّوإثّفي والسيدامّو الحبشةلغات باإلضافة إلى بعض 

 ةرباقتمّ هاأوروبية، إال أنّ –أقل بكثير من املنطقة التي تشغلها اللغات الهندومساحةّ اللغات السامية الحاميةّ تشغلّ       

ة تشترك لغات املجموعةّو .قريبةمن أصول بها ناطقون الّو ها خارجوم هاقة بأصولتعلاملكثير من الصفات في  السامي 

 .بينها ضعيفةوجوه الشبه فأما اللغات الحامية  ها.وقواعد

ة  وقد انحسرت لغات     ة عن مناطقها أمام  ، كما انحسّراللغات السامية مامأاملجموعة الحامي  بعض اللغات السامي 

رت في، كما تغلبت على اليمنية القديمة، ثم على اآلراميةالعربية ، فبعضها
 
 دبع اآلرية والطورانيةللغات بعض ا أث

ة. الفتوحات  .اإلسالمي 

 .اللغات الطورانيةة: لثالثا ةالفصيل .3.1

ير ما ذكر منها في الفصيلتين السابقتين، مثل التركية والتركمانية من اللغات اآلسيوية واألوروبية غ مجموعاتهي 

ل في إحدى الفصيلتين دخال ت نهاأوما يجمعها ، اللغوّي هالتباعدة واحدة ليست فصيل... وهي واملغولية واملنشورية 

 :وهي، السابقتين

o اللغات الكورية.ّ

o بعض الجزر اليابانية. سكان األينّو ةلغ 

o  التبتية –اللغات الصينية ّ
بّ : وتشمل اللغات الصينية األصلية ولهجاتها والت 

 .ة والبرمانية والسياميةتيّ 

o سيويةاللغات األسترالية اآّل.  

o اللغات القوقازية.  

o كانت تكتب ّ التيّ اللغة السومريةّ هامن أهم لغاتما بين النهرين،ّ ّ ، وهي لغة شعب منطقةلقديمةاللغات اآلسيوية ا

ّ.بالخط املسمارّي

o فصيلة اللغات التركية واملغولية واملنشورية.ّ

o  ّّينيّ فصيلة اللغات الف
 
  .وجرية والسامويديةة واأل

o لغة الباسك. 

o  لغات أقص ى الشمالاللغات الهبيربورية. 

o  جزر املحيطين الهندي والهادّيفي البولينزية  –اللغات املالوية. 

o لغات سكان أستراليا األصليين.ّ 

o لغات الهنود الحمر اللغات األمريكية(). 

o غانا.زنوج السودان ّوت لغا، لغات السودان وغانا 

o  (تانزانيا- زنجباّر )لغةلغات شعوب جنوب إفريقيا وقسم كبير من وسطها. ومنها اللغة السواحلية. 

o لغات النيجريين... 

ة .2  :اللغات الساميَّ

في مقال ّ م1781سنةّ ّ  .Schlozerّّرّزهو اللغوي األملاني شلوتالفصيلةّ هذهّ ّ علىّ (الساميةطلق اسم )اللغاتّ أأول منّ     

غات إلى سام بن حيث تنسب هذه الل د في العهد القديماّرّوال هذه التسمية من جدول تقسيم الشعوبأخذ وقد ، له

 .شبه الجزيرة العربية، واليمن، والحبشة، وبالد الشام، والعراقاملنتشرة في التي كانت وهي اللغات   .موح عليه الساّلن

https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%88&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A5%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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 :موطن الساميين األول  .1.2

ين ك ل ان موطن السامي  ّ هيستة آراء نتج عنه محل خالف علمي  األو  ّ:أحد هذه موطنهم هّو أن 

 يرة العربية )اليمن(، الجّز هجنوب غرب شب •

ّضفاف الفرات ودجلة )بين العراق وأرمينيا(،  •

 .بالد الحبشة •

 .شمال أفريقيا •

 .سوريا وأرض كنعان •

  .الحجاز ونجد •

 :أقرب اللغات السامية إلى اللغة األم. 2.2

أن   أقوال هيلهم في ذلك فكان األم املفقودة؛  وأقربها إلى اللغة هاة وأقدماختلف العلماء في أصل اللغات الساميّ      

 البابلية.، آلشوريةا، العبرية ،العربية :أقدم لغةإحدى هذه اللغات هي 

ح بعضهم أن        ثرة ك، ولاللغة العربية هي اللغة األقدم واألقرب للغة السامية األم، ملا فيها من ثروة لفظيةوقد رج 

كثرة ، ّولفعاّلل الزمنيةتصاريف الّو والتثنية، اإلعرابّوك اللفظي، اشتّررادف، والتضاد، وااّلالتك فيهاالظواهر اللغوية 

؛ كالثاء والذال والظاء ة األخرّىساميّ اللغات الفي  ودةاملفقحتفاظها بكثير من األصوات اّلّوعها، نوّ تاستخدام الضمائر ّو

  .والغين والخاء والضاد

 اللغات السامّية:  أقسام. 3.2

 (برية، والفينيقيةالع، ّواألوجاريتية) الكنعانية تااللغّو (البابلية واآلشوريةاألكادية) يضمّو شماليالقسم ال -أ

  .(املنداعية، والسريانية)اآلرامية اللغات ّو

ّ، القسم الجنوبي -ب  (.ةعزية، واألمهرياللغة الج ّ) رية، والحبشيةيّ مّ يضم اللغة العربية، واملعينية، والسبئية، والح 

ّّو  )الهيروغليفية( من اللغات السامية،  كانت اللغة املصرية القديمة تعد 

 :تدوين اللغات السامية. 4.2
رفت تلك الكتابة باسم وّ قد دّ   على املعابد والقبور واألحجار. وع 

ً
ثر عليه مكتوبا ؛ فيما ع 

ً
نت كل اللغات السامية قديما

ّ  و  .ئيّ بّ النقوش؛ وأكثر هذه النقوش نبطي وعربي وس 
 
ّ منها ،على أقوال فاختاّل الساميفي أصل الخط  خّطأصله ال أن 

من  أّو الصغرى،املصادر الحيثية في شمال سورية وآسيا أو  املشتق من اآلشوري الحديث املسماري السامي الشرقي،

ّزيّو . حاسم في ذلكليس هناك دليل ّو .الهيروغليفيالخط  بل  ،الحركات القصيرةتمثيل من ه بخلوّ الخط الحبش ي  تمي 

 .تحمل حركاتها فيها قاطع الصوتيةإن امل

ة ماللغة العربية أحدث لغةّ ّو     ّ ّ العربيةاللغةّ نقوشّ نّ قدم ما وصل إلينا موأ،ّ ةندوّ سامي 
 (ّ.ق. مّ 328)ّ مارةهو نقش الن 

ّ ط العربي املستخدم اآلن في اللغة العربية؛ مع زيادة حدث خط هو الخأّومكتوب فيها هو القرآن الكريم.  وأقدم نص 

ّكتاب) ةرموز الحركات القصيرة والطويل
ً
 (.ا فهي موجودة في النطق فقط ال نطقة

 :خصائص اللغات السامية .3

اللغات السامية األخرى؛ ن منّ وّ دالتراث املمن خالل قراءة النقوش العربية القديمة، واالطالع علىّ الحظ الدارسونّ     

ّأ ،الجديد )اإلنجيل(ّوالقديم )التوراة(، ين العهدفي كالسريانية والحبشية والعبرية،  ة بين اللغات الصفات الجامع ن 

ّ:ذلكتفسير ّو .اللغات الهندية األوربيةمما هي بين  ّرظهأّو ّركثأالسامية 

 _ّ ّالساميين لم يتفرقوا في مناطق  أن 
 
ّ.غات الهندية األوربيةمتباعدة من األرض كما هو الحال بالنسبة لل
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ّال_ وأن   
ّ.قهم وانتشارهممع تفرّ  بينهم،لم تنقطع الت ص 

ّعلى الالتي حرص أهلها رتبط باألديان من أكثر اللغات السامية _ أ ّ.جعلهم يرتبطون بلغتهم ممابها،  كتمس 

ةاللغاتّ ّ بعضّ وجه الشبه بينأّلقديما ّ ه بعض العلماء العربوقد تنبّ     نوا ذلك في كتبهم ،السامي  فالخليل يقول ّ ،ودو 

ة"إن  (كنعشرح مادة ) ندفي معجمه ع مون بلغة تضارع العربي 
 
مة كتابه  ،"الكنعانيين كانوا يتكل وابن حزم ذكر في مقد 

ّوالسريانية لغة واحدة في األصلّ. يةّرب( أن العربية والعإلحكاما)

، صرفيّ ، ّوي ّصوت :أربعةمستويات في  هذه اللغات ينب ةشتركمائص ه الدارسون من خصنبطاستيمكن إدراج ما ّو  

.، ودالليّ وتركيب   ي 

 الصوتية: صالخصائ .3.1 

 .( صوائت)ّ د وأصوات مد ّ، وأصوات شبيهة باملصامتةّ من أصوات ساكنةّ ةالساميفي اللغاتّ ّ تاصّونظام اأّليتألفّ  -أ

ّ.كثروالصامتة أ

هاالعربية،  ةكاملة في اللغ فهيولكن بشكل متفاوت، خ ه ء( ح  غع )وجود أصوات الحلق   -ب ّ ولكن 
 
ات اللغ في قدتف

 تاعضأالتيّ األكاديةّ كّوّ ،العين والخاءّ فقدت صوتيالتيّ واللغة العبريةّ ّ ،فقدت صوت العينالتيّ األمهريةّ األخرى ك

 .أصوات الحلق ولم يبق لها إال الهمزة والخاء

كما ّ السامية،اللغاتّ ّ منّ وزال أكثرهافي اللغة العربية كاملة،ّ ّ وهي باقية،ّ ظ(طّ ّ ضّ ص)ّ وجود أصوات اإلطباق -ت

وفي العبرية  في السريانية إلى عين ّلوكالضاد الذي تحوّ  .العبريةالصاد في ، كاتطوّر بعض أصوات اإلطباقعرفت 

ّ.دنة مع الصاتحول إلى صوت مزدوج ينطق مثل صوتي التاء الساك

ّّو 
 
ّت ّ عد 

 
أصوات الحلق وأصوات اإلطباق فاظها بالحت وتيفي مستواها الص ألولىاغة السامية العربية أصدق صورة لل

ّ.بصورة كاملة

 :الخصائص الصرفية. 2.3

 :بناء الكلمة في اللغات السامية على أساسين هما -أ

o ملعنى العام للكلمةاصوامت، ويرتبط به ثالثة كون من ت)أصل الكلمة( وي الجذر اللغوّي. 

o وليس  ،باالشتقاق الداخلي تلفة من الجذر اللغوّية التي بواسطتها يمكن توليد الصيغ املختالحروف الصائ

املعنى العام للجذر مضافا إليه معنى  نتيجةاملفردات هو يكون معنى ّو .اللواحقالسابقة ّوّاللواصق بزيادة

م ّ :يشتق منه م( ل )عفـ .الصيغة م- عليم -م عالّ  -اعلم  -يعلم  -عل 
 

ّمّ  -عال
 
ل ّ -م ع 

 
ل م  - مع 

 
ل م  -ع 

 
ّ -عال

 
  (.ن..ّوعامل

ف الجنس باعتبار ف ؛العددّو الجنس اعتباّرف األسماء بيتصن  -ب نجدها  مابين. مذكر ومؤنث :صنفين الكلماتتصن 

فة في مص  :أصناف في ثالثة ف الكلماتصنّ فتاعتبار العدد بّو .إلى مذكر ومؤنث ومحايداألملانية ك ةلغات غير ساميّ ن 

 .ىاملثنّ أوروبية -اللغات الهندوتعرف  واّل ،مفرد ومثنى وجمع

جدت ،أوربية-في اللغات الهندوخالف ما بصوت صامت ساكن )غير متحرك(، مة ال تبدأ الكل -ث ّ فإن و 
ٌ
ّأوّ  كلمة

 
ها ل

لها في زيد ّ صامت ساكن ال ك وكذل )في العربية(. كما في األفعال الخماسية والسداسية ومصادرها ،همزة وصل أو 

  .(صائت )حركةبصوت تبدأ الكلمة 

ّ  -ج
 
ّيؤن

ً
 .ث االسم والصفة بإضافة تاء التأنيث غالبا

.إال  ي كلماتهاف وال التركيب النحتة اللغات الساميّ ال تستخدم   -ح
ً
 قليال

ّيّ زمنان رئيّسللفعل فيها   -خ (. وحاليّ  ان: ماض   )مستمر 
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ّالتركيبية الخصائص .3.3

، هما الفعل والفاعل في الجملة الفعلية، واملبتدأ أو  -أ
ً
قصر الجمل: حيث تتكون الجملة من ركنين أساسيين غالبا

 .الجملة الفعلية مع كثرة استخدام .يةسمالخبر في الجملة ااّل

، مع وجود أدوات أخرى للعطف -ب
ً
ّ.ربط الجمل بالعطف عن طريق الواو كثيرا

ة، فمعظمزالت منّ ، وإن كانت قدّ اللغات السامية ّّزميّ تّ كانتّ التيظاهرة اإلعرابّ ّ -ج  لكلمة بحسباها وبقيت في العربي 

الفتح لحالة النصب، ونمط الضم لحالة الرفع ّو:ّ ثالثة أنماط من حيثيةّ الحالة اإلعرابالتي تنجم عنّ ّ النهاية اإلعرابية

ّ.املختلفة للكلمة داخل الجملة ن املواقع الوظيفيةلتفريق بيا اإلعراب يفةّظ، وّوالكسر لحالة الجر ّ

 لخصائص الداللية. ا4.3 

 :من املفردات املشتركة في كل اللغات السامية، وفيما يلي تصنيف ألهم املجموعات الدالليةد كبير يوجد عد -أ

o  ّوالرجل وا فموالذن واأّلأولها ألفاظ خاصة بجسم اإلنسان مثل الرأس والعين واليد  .عرلش 

o ألفاظ خاصة بالنبات مثل القمح السنبلة. 

o  حمار -كلب  -ثور  - دأس .بالحيوان مثل كلب ذئب :مثلبعض الحيوانات، ألفاظ. 

o لد ومات وقام وزرعأساسية مثل وّ أفعال لفاظ أ. 

o أللفاظ الدالة على ضروريات الحياة البدائية: كالطعام والشراب واملأوى وامللبسا. 

o  ،ماء -أرض  -سماء  -نور  - شمس :مثلألفاظ أسماء الظواهر الطبيعية. 

o من اثنين إلى عشرة ألفاظ األعداد. 

o .حروف الجر األساسية )من في على(، وغيرها 

o    حم -ابن  -أخ  -عم  -أم  -أب  :ألفاظ القرابة، مثل. 

o ألفاظ الضمائر الشخصية. 

o معظملإلشارة في هو ، فواالسم املوصوّل (هذا) اسم اإلشارةكإلى أصول واحدة ترجع  التي املعارف املشتركة 

  .ألن األسماء املوصولة أصلها في كل اللغات السامية أسماء إشارةاللغات السامية 

 .فوالترادّواملشترك اللفظي داستخدام املعاني املجازية؛ عن طريق االستعارة والكناية: مما ينتج عنه التضا -ب

 

  جع:امر 

 ، فقه اللغة املقارن.سامرائيد. إبراهيم ال - 

ون ولغاتال ،د. حسن ظاظا -  .مهسامي 

ّصول في فقه العربية.ف، د. رمضان عبد التواب -

 علم اللغة. ،د. على عبد املجيد وافي -

ّعلم اللغة العربية. ،حجازّي يد. محمود فهم- 


