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Abstract
The subject of comparative linguistics corresponds to different languages and
reveals similarities and differences between them. The division of languages in
Indo-European or Semitic languages is the result of revealing the existence of
similarities between languages in many fields. it is not forgotten that these
Languages are the primary source of the comparative linguistic lesson in the Arabic
language is based. this comparison leads to the conclusion of language judgments
that we would not have reached if our study was limited to only one of the
languages. The study of words in the framework of languages, based on the
comparative approach, assists in accurate and correct translation due to the
sensitivity of the translation of Arabic texts. especially The Holy Quran. Since
Semitic languages belong to a linguistic family, this article identifies opposite and
common names in Arabic, Hebrew, Phoenician and translates them according to the
context of the text and what the phrase or verse requires in translating. The research
has shown that the Qur’anic vocabulary may have two-fold meanings that the
context and the linguistic fabric help to reveal. Because whenever the passage of
time changes the semantic meaning of a Qur’anic term, the researcher deserves him
to refer to the origin of the stems of the language to clarify that connotation.
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 .1دكتورا يف اللغة العربية وآداهبا من جامعة طهران ،طهران ،إيران
 .2أستاذ مشارك ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة شهيد بشهل ،طهران ،إيران
 .3دكتورا يف اللغة العربية وآداهبا من جامعة خوارزمي ،طهران ،إيران
(تاريخ االستالم2020/2/17 :؛ تاريخ القبول)2020/8/10 :

امللخّص
إِن موضـوع علـم اللغــات املقـارن كشـف وتطــابق أوجـ الشـب واالخــتالف بـني اللغـات كمــا إن تقسـيمها باللغـات اهلنديــة–
األوروبية أو السامية نتيجة كشف وجود التشاهبات بني اللغات يف اجملاالت العديدة .اليغيب عن الفكر أنّ اللغـات السـامية
تع ّد املصدر األساسي الذي يرتكز علي الدرس اللغـوي املقـارن يف اللغـة العربيـة وتـؤدّي هـذ املقارنـة إىل اسـتنتاج أحكـام
لغوية مل نكن نصل إليها لو اقتصرت دراستنا على إحدى اللغات وحـدها فحسـب .أمثـرت الدراسـات السـامية املقارنـة يف
القرن املاضي واحلاف مثرات عظيمة وأيضا تساعد دراسة األلفا؛ يف إطار اللغات السامية اعتمادا على املنـهج املقـارن
املترجمر يف القيام بالترمجة الدقيقة والصحيحة بسبب حساسية ترمجة النصـوص العربيـة خاصـة القـرآن الكـرمي .ومبـا
أَنّ ا للغات السامية تنتمي إىل أرومة واحدة يرصد هـذا املقـال األنـاء املتضـادة واملشـتركة يف اللغـات السـامية (العربيـة
واحلبشية والعربية و )...وترمجتها حسب سياق النص ومـا تتطلبـ العبـارة أو اآليـة يف ترمجـة األلفـا؛ املتضـادة .أظهـر
البح أن املفردات القرآنية قد تكون هلا معان انائية األطراف والـل يسـاعد السـياق والنسـج اللغـوي علـى كشـفها؛ ألنـ
كلّما رري مضي الزمن املعىن الدالف ملفردة قرآنية فالباح يليق ب الرجوع إىل أصل أرومة اللغة لتبيني تلك الداللة.

الكلمات الرئيسة
املنهج املقارن ،األضداد ،اللغة العربية ،أخوا ا السامية.
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مقدمة
إنّ بعــض املفــردات الــل جــاءت يف القــرآن الكــرمي أو يف التــراو العــريب القــدمي واحلــدي قــد
يستعصي فهمها علينا ألن الترمجات وبعض الكتب اللغويـة مل توفّـق يف شـرحها يف إطـار البحـ
عنــها يف الكتــب العربيــة وحــدها فلنضــطرّ إىل االســتعانة بــيخوات اللغــة العربيــة الجــتالء معناهــا
الص ــحيحة والدقيق ــة وبواس ــطة ردّ بع ــض األلف ــا؛ إىل أص ــوهلا جتتل ــي مع ــاين اللف ــظ الواح ــد
املختلفــة ومتكــن معرفــة األصــلي منــها والفرعــي وتقصّــي التط ـوّر مــن معــىن إىل آخــر واحلقيقــة
الواضحة هـي أَن اللغـة كـائن حـي أل ّنهـا حتيـا علـى ألسـنة املـتكلمني هبـا وهـم مـن األحيـاء واللغـة
تتطوّر وتتغيّر بفعـل الـزمن ومتيـل إىل التغ ّيـر سـواءا خـالل الزمـان أو عـرب املكـان واللغـة العربيـة
اجلاهليــة ليســج بــدعا بــني اللغــات فهــي حلقــة مــن سلســلة حلقــات طويلــة مــن التطــور والــتغري
وتشــتمل يف كــطري مــن ظواهرهــا علــى بعــض حلقــات التطــور يف صــورتني أو أكطــر لظــاهرة لغويــة
واحدة وبعض هذ الصـور ميطـل فتـرة تارخييـة أقـدم مـن الصـور األخـرى .تسـعى هـذ الدراسـة
إىل اإلجابة عن هذ األسىللة من خالل االاة حماور .1 :هل تدلّ األلفا؛ يف كلّ اللغات السـامية
علــى معــىن واحــد؟  .2مــا هــي عوامــل نشــوء االشــتراك اللفظــي بــني اللغــات الســامية؟  .3كيــف
يساعد املنهج املقارن ترمجة األلفا؛ وما دور السياق يف كيفية ترمجة املفردات؟
فرضيات البح :
بناءً على وجود هـذا االشـتراك يف اللغـة العربيـة وخاصـة يف القـرآن الكـرمي ويف معـرض الـر ّد
على األسىللة الل سبقج ،نتناول عوامل عديدة هامة الل تؤار علـى نشـوء االشـتراك اللفظـي
بــني اللغــات ومنــها :اخــتالف اللــهجات والفــرق بــني اســتعمال اللغــة مــن حي ـ الــزمن واملكــان
واختالف القبائل يف جهاز النطق وكيفية استعمال الكلمة واالستعماالت اجملازيـة للكلمـات مـن
إحدى العوامل هلذا االشتراك مطـل كلمـة «العـني» الـل تـد ّل علـى العـني الباصـرة وعلـى العـني
اجلاريــة وعلــى اجلاســوس واتفــاق الكلمــتني يف صــيغة صــرفية واحــدة مطــل كلمــة «املبتــاع» تــدل
على البائع واملبيع .نفترض أن دراسة اللغة العربية ال تكمل وال تقف عند حـدّ معرفـة القواعـد
وقراءة النصوص بل تكون بداية ملرحلة شائكة وهي دراسة الظواهر اللغوية الـل تتكـوّن منـها
قوالب هذ ال ّنصـوص وتقتضـي طبيعـة هـذ الدراسـة أن ننـهل رشـفات املصـادر األصـلية للغـة
العربية وهي أخوا ا السامية وربّما هذا األمـر يكـون مـواّرا يف ترمجـة كـطري مـن الكلمـات ألنّ
كل نصيف يتطلّب ترمجة خاصة حسب السياق الذي يقتضيها.
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الدراسات السابقة:
إن االشتراك اللفظي عالمة واضـحة يف اللغـة العربيـة وخصيصـة هلـا وعامـل مـن عوامـل تنميتـها
وقد درسها القدماء يف مصنّفا م حتـج مسـميّات عـدّة كا ّتفـاق اللفـظ واخـتالف املعـىن والوجـو
والنظــائر ورريهــا وألّفــوا فيهــا كتبــا اتّجهــج إىل تناول ـ يف القــرآن الكــرمي مطــل الوجــو والنظــائر
هلارون بن موسى األزدي األعور (ت 170هـ) والوجو والنظائر حلسني بن حممـد الـدامغاين (ت
 )478ومعتــرك األقــران يف إعجــاز القــرآن للســيوطي (ت 911ه ــ) وللمزيــد مــن االطــالع راجعــوا
(املنجد )82-75 :1999 ،ولكنّ االشتراك اللفظي أمرم أاار اخلالفات الكطرية بني علماء اللغـة حيـ
اختلفج نظرة العلماء املتقدّمني يف وقوع املشترك اللفظـي يف اللغـة العربيـة فمنـهم مرـن ذهـب إىل
أَنّ واجب الوقوع وقوهلم أَنّ املعاين رري متناهية واأللفا؛ متناهية ويعتربون التضادّ مـن القـوانني
الرائجة واملرسومة اللغويـة فلهـذا لـزم االشـتراك ومنـهم :األصـمعي وخليـل بـن أمحـد الفراهيـدي
وسيبوي وأبو عبيدة وابـن فـارس وابـن السـكيج وقطـرب وسجسـتاين .ومـن أمثـن وأهـم الكتـب يف
موضوع األضداد كتاب ابن األنباري مبا أَنّ فيـ املصـاديق الكـطرية مـن القـرآن الكـرمي واألحاديـ
واألراجيــز وشــعر العــرب (ابــن األنبــاري :1987 ،أ -ج) .ومــن العلمــاء مرــن ضـيّق يف مفهــوم املشــترك
تضــييقا شــديدا كــابن درســتوي وأيب علــي الفارســي وصـنّفا كتابــا يف هــذا املوضــوع .كمــا واختلــف
القدماء يف وقـوع املشـترك اللفظـي كـذلك اختلـف احملـداون يف وقوعـ حيـ أنـ قـد ذكـر جرجـي
زيدان «أنّ من مميّزات العربية داللة اللفظ الواحد على معان كطرية فكلمة «احلمـيم» هلـا مخسـة
وعشرون معىن وكلمة «اخلال» هلا سبعة وعشرون معىن وكلمة «العني» هلـا مخسـة واالاـون معـىن
وكلمة «العجوز» هلا ستون معىن .وبعض احملداني ضيّقوا يف مفهوم املشترك وأخرجوا من الكـطري
من الكلمات ومن هؤالء إبراهيم أنيه وعلي عبدالواحد وافـي( .زيدان )56 :2012 ،قام العديد مـن
الدارســني اجلــامعيني بالبحـ عــن األضــداد يف القــرآن الكــرمي ويف إطــار اللغــة العربيــة وكـلّ هــذ
الدراســات تنحصــر يف األضــداد يف اللغــة العربيــة ومل يــدرس أيّ منــهم هــذ املفــردات مــن ناحيــة
مقارنة األضداد بني اللغات السامية وأكطر هذ الدراسات تشتمل على كلمات مكرّرة كحسب وظنّ
وبني وأخفى وأسرّ وشراء وصريخ وقرء و ...وهذ الكلمات أيضا من األضـداد يف اللغـات السـامية
ولكـنّ الدارســني تنــاولوا الكلمــات اجلديــدة رــري الكلمــات الــل مت ذكرهــا ويف مــا يلــي نــذكر أهــم
الدراسات الل أجريج يف هذا اجملال :التراكيب املشتركة بني العربية واللغات السامية يف القرآن
الكــرمي حملمــد البســتنجي ( )2017ومقالــة الــتغري الــدالف يف مفــردات املشــترك الســامي للباحـ
علي شهرة ( )2019واملشترك اللغوي نظرية وتطبيقا لشاهني توفيق ( )1980وظاهرة التضاد يف
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اللغة العربية وأارها يف املعىن لفيان رمضان ( )2020الذي يهدف إىل استجالء مفهوم األضـداد
عند ابن دريد يف معجم "مجـهـرة اللغة" ،واستنباط منهجـ يف درس الظـاهرة ومناقشـة ألفاظهـا
وكــذلك أنّ شــكيب وفريــد ( )1395قامــا يف مقالتــهما املعنونــة بــ «
» بدراسـة
هذ الظاهرة حي يعرضان أوال موجزا عن خلفيـة األضـداد ووجهـات النظـر املختلفـة عـن وجـود
هذ األلفا؛ يف اللغة العربية والقرآن الكرمي مثّ ينتقالن إىل معاجلة هذ الظاهرة اللغوية الل ال
ميكن إنكارهـا يف تفسـري التبيـان للشـيخ الطوسـي وتفسـري امليـزان للعالمـة طباطبـايي .ومـن أهـ ّم
النتــائج الــل توصــلج إليهــا املقالــة هــي إابــات وجــود ظــاهرة األضــداد يف اللغــة العربيــة والقــرآن
الكــرمي واســتخدام معــاين هــذ الكلمــات املتضــادة يف تفســري اآليــات( .شــكيب)126-103 :1395 ،
جني وحسيين قاما بكتابة املقالة املعنونة بـ «
» و ــاول هــذا املقــال أن يــدرس األدلــة الــل طرحهــا احملقــق اخلراســاين لوجــود
املشترك اللفظي .أهنما ضمن تناول هذا املوضوع وقبـول أصـل وجـود األلفـا؛ املشـتركة يرفضـان
األدلة الل قـد طرحهـا احملقـق اخلراسـاين لوجـود األلفـا؛ املشـتركة يف القـرآن الكـرمي( .جنـي
وحسـيين )105-90 :1395 ،نيازي وحاجيزاد قاما يف مقالتهما املعنونة بـ «
» بدراس ــة ظ ــاهرة تعـ ـدّد املع ــاين م ــن وجه ــة نظ ــر عل ــم الدالل ــة وراجع ــا إىل اآلراء ح ــول
االختالفات والتشاهبات بـني تعـدد املعـىن واالشـتراك اللفظـي وطرحـا يف هـذا املقـال آراء العلمـاء
القدامى واجلدد حول االشتراك الل فظي وتوصـال إىل نتيجـة وهـي قبـول وجـود االشـتراك اللفظـي
ولكن دون املبالغة يف توسّعها( .نيـازي وحـاجيزاد  )96-77 :1385 ،أسـدتاش تنـاول يف مقالـ املعنـون
بـ «بررسي كلمات اضداد در قرآن كرمي» مائة ومخسني مفردة قرآنية الل تكون من األضـداد يف
إطار تبيني اخلالفات بني العلماء حول ظـاهرة األضـداد يف القـرآن الكـرمي( .أسـدتاش-97 :1378 ،
 )106ومن املؤشّرات الل جتعل هذا املقال متمايزا معاجلة املوضوع من خالل املنهج املقـارن بـني
اللغات السامية وهذا أمر مل يدرس حىت اآلن.

األسس النظرية (حتتوي على اإلطار املعنوي واإلطار النظري)
أطلــق العلمــاء علــى اللفــظ ذات معــان واحــدة املترادفــة وعلــى األلفــا؛ مــع عــدة معــان خمتلفــة
املشــتركة وعلــى املعــاين الــل تفهــم مــن هــذ األلفــا؛ األضــداد أو املتضــادة( .صــبحي الصــاحل،
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 :1960ج )302/1يتن ــاول ه ــذا املق ــال األض ــداد يف اللغ ــات الس ــامية كاللغ ــة العربي ــة والعربي ــة
واآلرامية و ...ويطلق على هذا النوع االشـتراك اللفظـي أيضـا وبعـض علمـاء علـم اللغـة م ّيـزوا
بــني هــذين املصــطلحني ولســنا علــى صــدد تبــيني هــذا املوضــوع يف هــذا املقــال بســبب ضــيق
اجملال .اللغة العربية واحدة من اللغات الل تكون فيها األلفا؛ ذات معان متعددة حيـ قـد
تسفر هذ املعاين عن التضاد .حناول يف هذا املقال البح عن األلفـا؛ املتضـادة يف اللغـات
الســامية للحصــول علــى فهــم أكطــر عــن هــذ الكلمــات خاصــة يف آيــات القـرآن الكــرمي .بعــض
القدماء كالشعوبية يعتربون وجود األلفا؛ منقصة علـى البالرـة العربيـة وحكمتـها .ويف مقـام
الردّ على ما أخذ الشعوبيون عليها يقول ابن األنباري« :أَن كـالمر العـرب يصـحِح بعضُـ بعضـا
ويررتبِط أَوَّلُ بآخر وال يُعُّررفُ معىن اخلطابِ من إِال باستيفائ واستكمال مجيع حروف فجـاز
وقوعُ اللفظَة على املعنييُّن املتضادَّيُّن ألنَّها يتقدَّمُها ويييت بعدرها ما يدلب علـى خصوصـيَّة أَحـد
املعني ـيُّن دون اآلخــر وال ُيــراد ِبهــا يف حــا ِل الــتكلبم واإلخبــار إِال مع ًنــى واحــد ويكــو ُن اســتعما ُل
املشــترك اللفظ ـيّ علــى جهــة االتّســاع وقــد يكــون لغــرضٍ بالر ـييف» (ابــن األنبــاري.)2/1 :1987 ،
هنــاك كــطري مــن األســباب والعوامــل الــل أدّت إىل وجــود املشــترك اللفظــي يف اللغــة فمنــها
اختالف اللهجات؛ فلهـذا العامـل أاـر كـبري يف وجـود املشـترك اللفظـي وذلـك بـين تضـع قبيلـة
لفظا لشيء مثّ تضع ذلك اللفظ نفس لشيء آخر مللحظ مشاب للملحظ الذي حلظت القبيلـة
األوىل يف الشيء األوّل ونّت بان ألجل مثّ ختتلط قبيلتان ويشيع اسـتعمال اللفـظ مبعنييـ
عندرمها .اجملاز أيضا من إحدى عوامل املشترك اللفظي ويفهم إرادة أحد املعنيني من النص
كلفظ األسـد يف معـىن الرجـل الشـجاع واحليـوان املفتـرس .التطـور الصـويت وأيضـا العـوارض
التصــريفية( .جبــل )12 :2005 ،ومــا حنــن بصــدد يف هــذ املقالــة دراســة التضــاد مــن وجهــة
العامــل األول أي اخــتالف القبائــل ومســتعمل اللغــة وأيضــا علــى املنــهج املقــارن بــني اللغــات
السامية نظرا ألنّ تعـدد معـاين األلفـا؛ ال ينشـي يف زمـن واحـد وإنّمـا ينشـي يف أزمنـة متعـدّدة
وظروف متباينة وتزداد سرعة التطوّر اللغوي بازديـاد انتشـار اللغـة بـني رـري أهليهـا وبإزديـاد
عدد الّذين يتكلّمون هبا وتنوّعهم.

أمهية البحث
إ ّن فهــم بعــض املفــردات املســتعملة يف القــرآن الكــرمي أو يف شــعر أو نطــر العــرب القــدامى قــد
يستعصي عل ينـا والرجـوع إىل املعـاجم والقـواميه العربيـة ال جيـدي هـذا املـورد أل ّنهـم كـطريا مـا
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حصروا أحااهم يف اللغة العربية وما استعانوا من األخوات اللغة العربية وهـي اللغـات السـامية.
مبــا َأ ّن اللغــة ظــاهرة اجتماعيــة حتيــا يف أحضــان اجملتمــع وتســتمد كياهنــا من ـ ومــن عادات ـ
وتقالي ــد وس ــلوك أف ــراد وإنّه ــا تتطّ ــور بتطــوّر ه ــذا اجملتم ــع وتط ــرأ عليه ــا التغ ــيريات حس ــب
االجتماع الذي تتعلق ب وترقى بترقي وتنحط باحنطاط كمـا يعتقـد السـيوطي بينـ «قـد يسـبّب
التضــا رد اخــتالف االجتمــاع الــذي يســتعمل اللغــة ومــن الغريــب أن يضــع اجتمــاع واحــد للكلمــة
الواحدة املعنيني املتضادين لتدلّ على كليهما متساوية .ميكن أن يكون للكلمة يف قبيلة معـىن ويف
قبيلة أخرى معىن آخر .رالبا هم قد نعـوا الكـالم مـن الـبعض وقـد اقتبسـوها وهبـذ الصـورة
ترتّب على الكلمة املعاين املتضادة؛ مطل لفظة «السدف » الـل تكـون يف لغـة متـيم مبعـىن الظلمـة
ويف لغــة قــيه مبعــىن النــور» (ســيوطي ،التــا :ج .)401/1الرجــوع إىل اجلــذور اللغويــة للغــة العربيــة
واللغات الل تكون ذات أرومة واحـدة معهـا يكشـف املعـاين الدقيقـة للمفـردات املتضـادة خاصـة
يف القرآن الكرمي .شقيقات اللغة العربية هي األكدية والعربية واحلبشية والعربيـة واآلراميـة ومـا
تفــرع مــن هــذ اللغــات مــن اللــهجات الســامية املختلفــة كالســريانية والفنيقيــة واألوجاريتيــة و...
الواقــع احلــاف أنّ علماءنــا عــين بدراســة القــرآن مــن جوانب ـ كافــة ومــن جهــة ألفاظ ـ ومعاني ـ
وبالرت ـ وإعجــاز و ...وص ـنّفوا يف الغريــب والتــرادف واألضــداد ويف كــل مــا وصــل إلي ـ علمهــم
وبقيــج اللغــات املض ـارعة للقــرآن الكــرمي بعيــدة عنــهم وحنــن نعــاجل هــذ القضــية مــن الناحيــة
الوصفية التارخيية حىت نعرف املعاين الدقيقة للكلمات املتضادة:
نعــاجل قضــية األضــداد مــن وجهــة نظــر األلفــا؛ الــل تــدلّ علــى معــىن خــاص يف العربيــة
وتدلّ نظائرها يف اللغة العربية أو السريانية و ...على ضـدّها ،أضـف إىل ذلـك األلفـا؛ الـل
تدلّ على املعىن وعلى ضدّ يف العربية وتدلّ أشباهها على إحـدى املعنـيني يف اللغـة العربيـة أو
السريانية ورريها.


אור (اور) يف اللغــة العربيــة تطلــق علــى النــور والظــالم معــا والغالــب اســتعماهلا يف
األول وينــدر يف الطــاين ومــن ذلــك يف شــعر الشــاعر الع ـربي األندلســي «تــودروس أبــو
العافية» الذي يستعملها يف معنيي النور والظالم:

הֲשַׁ בְ ּתיהּו לְ אֹור מֵ ִאיר נְ ִתיבִ י

هرشروتيهو لىلور مىلري نِتيوى
مبعىن حسبت نورا ينري سبيلي

/

וְ כֵן הָ יָה אֲבָ ל אֹור בַׁ עֲדֵ נִ י

 /وِخن هايا اَوال أور برعردين
وقد كان كذلك لكنّ ظالم يُعميين
/
(يلني)309 :1940 ،
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يف اللغة العربية كلمة «األُوار» مبعىن الدخان ويف اللغـة اآلراميـة אורתא (اورتـا) مبعـىن
الظلمــة ويف اللغــة الســريانية مبعــىن النــور (كمــال )32-31 :1975 ،ويف كتــاب ســليمان حيــيم اور
مبعىن( :شعل ) آتش ،روشنايي ،نور اميان يا مكاشـف  ،خوشـي ،جنـات ،حلـا؛ ونظـر (حيـيم،
 )7-6 :1966ويف اآلشــورية אור (اور) مبعــىن الضــوء (كمــال الــدين )68 :2008 ،كمــا تالحظــون
كلمة אור تدلّ على معىن وضدّ يف العربية ولكن يف سـائر اللغـات املـذكورة اسـتعملج مبعـىن
واحـد وال تكـون مـن األضـداد يف سـائر اللغـات .ويف القـرآن الكـرمي كلمـة النـور موجـودة ولكـن
ليسج كلمة أور أو مشتقا ا؛ ميكن أن يكون قراءة أخرى عن كلمة أور أو إبدال عـن كلمـة أور
(قلب اهلمز بالنّون).


בֵּ ַרְך (بِررخ) يف اللغة العربية مبعىن باركر:
אַׁ בְ ָרהָ ם בַׁ כֹּ ל

וַׁהִ י בֵ רְַַׁך

אֵ ת

ورهي بِررخ
بارك الربّ

اَوراهام
ات
إبراهيم يف كلّ شيء

بكل

ويف هذ اللغة قد يييت مبعىن جدّف جردَّفر بالنِعُّمرة :كَفَرر بِها .ال جتدفوا بِنِعُّمرة الل :
כי אָ מַׁ ר ִאּיֹוב אּולַׁי ח ְֳטאֹו בָ נַׁי ּובֵ ְרכּו אֱֹלהִ ים בִ לְ בָ בָ ם
إيّوو اولَى خرطىلو وانري اُوِرخو
كي آمرر
ألنّ أيّوب قال :ربّما أخطي بينّ وباركوا (جدَّفوا) على اهلل يف قلوهبم

إِلُهيم

بيلواوام

يف اللغة العربية بارك وبرّك في  :دعا ل بالربكة ويف السريانية ܒܪܟ (بُرخ) بـاملعىن ذاتـ :
ܒܪܟܟ ܦܠܢ (برخخ فالن) :طلب ل الربكة .ويف حدي عن اإلمام احلسني

ابترك الناسُ

يف عطمان :شتمو وتنقّصو ( .كمـال )33 :1975 ،يف األكدية واحلبشية واآلرامية والسـريانية «בֶּ ֶּרְך
 /ܒܪ ܘܟ = .to couch down like the camel،kneel =to blessويف اللغة السـريانية
أيضـا مبعـىن املـد  .(Gesenius, 1972: 138-9) praise/ to/ berek =aram :بُـركُ /بِـركُ
«مبعىن الركبة لإنسان واحليوان والركبة بالباء مكان الراء (بركـة ركبـة) ويف االوجاريتيـة بـرك:
رُكبة وحُضن .يف األكدية» ومعناها العام :االستناد على الركبة للمباركة( .علي)47-46 :1430 ،
كمــا تالحظــون كلمــة بــرك ومشــتقا ا يف العربيــة تــدلّ علــى معــىن الربكــة وض ـدّها أي
الكفران بالنعمة واستعملج يف كال املعنـيني ويف سـائر اللغـات املـذكورة مبعـىن رُكبـة ،عضـو يف
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البدن وسُمّي هبذا اإلسم تربّكا ومدحا .ويف القرآن الكرمي جاء كطري من مشتقات هذ الكلمـة
اَ أَحس ا اان اخلَا ااالِِقني (املؤمن ـ ــون﴿ ،)23/وجعا ا ال فِيها ا اا رو ِ
اسا ا ا َي َوَاب َر َه فِ َيها ا اا
َ
َ َ َ َ َ ََ
من ـ ــها ﴿فَاتَابَ ا ا َ
اار َه حس َ س
(فصّــلج )10/و﴿لََفتَحنَاا َعلَاي ِهم بَا َرَكاات ِما َن ال حسا َم ِاء (األعــراف )96/و ...وكلّهــا مبعــىن إجيابيّــة
ومبعــىن الربكــة واخلــري واملطــر وربّمــا يكــون معناهــا فعليــة (تبــارك) املــد والطنــاء ويف اللغــة
العربية اسنادا إىل حدي اإلمام احلسني يكون من األضداد مبعىن الشتم والتنقيص.


(حييم ،ال تا )55 :بشَّرر باخلري:

ִּבשֵּ ר (بيسِر) :بشارت،

ִאיש חֵ יִ ל אַׁ ּתָ ה וְ טֹוב ְתבַׁ שֵ ר
خييل اَتّا
ايش
أنج ذو بيسٍ وتبشّر باخلري

وِطبو

تورسِر

ويــييت مبعــىن أنــذر بالشـرّ :בְ ׂשֹורֹות ִאּיֹוב (بِشُـرُت اييّــوو) أي :أنــذر أيّــوب بالشـرّ .يف
اللغة العربية برشَّر ويف السـريانية ܣܒܪ رسـ رب رر وتطلـق يف اللغـات الطالاـة مبعـىن اإلنـذار بـاخلري
رالبــا وعلــى اإلنــذار بالشـرّ (كمــال )33 :1975 ،يف األكديّــة ُ بُ سب رُ :أَخبرـرر ،بر سب ر تر :رســالة
وبشــارة .يف العربيــة בָ שָ ר (باســار) مبعــىن حلــم .يف اآلراميــة والســريانية ܣܒܪܪܪ بالقلــب
مبعىن اللحم .يف اآلرامية ب سّ ر :بشّر ويف اآلشورية ( bussuraبوسورا) :محلَ أخبـارا ويف
احلبشية ب سُ رُ وب سَّ رر مبعىن بشَّرر .ويف القرآن الكـرمي التبشـري يكـون بـاخلري والشـر كمـا
ش ارسهم بِ َع ا َذاب
وع ا سدو َن (فصــلج﴿ ،)30/فَابَ ِّ
ورد يف القــرآن الكــرميَ ﴿ :وأَب ِشا ساروا ِابجلَنحا ِاة الحا ِايت سكن ااتسم تس َ
ِِ
ني ِبَ حن
أَلِيم) (آل عمران :)21/بشَّرر :اُعلمر باخلري (الصافات ،)101/أُعلـمر بالسـوء ﴿فَابَ ِّ
شا ِر ال سمنَاافق َ
َلسم َع َذااب أَلِيما (النسـاء )138/املعىن العـام :نقـل اخلـرب السـا ّر وأقـ ّل مـن ذلـك السـيء( .علـي،
ِ
ش سار َه بِغسلَاام َعلِايم
ؤجال إِ حان نسابَ ِّ
 )50 :1430وترمجة بعـض مـن هـذ املشـتقّات مـن قبيـل﴿ :قَاالسوا َال تس ّ
قَ َال أَبَ حشرتسس ِوين َعلَى أَن َم حس ِ َين ال ِكبَا سار فَابِ َم تسابَ ِّش سارو َن (احلجـر .)54-53/هنـاك جمـال للـتفكري علـى
على أنّ صار أبا وهو كـبري السـنّ وأيضـا جمـيء عبـارة «علـى أَن»
أساس تعجّب إبراهيم
وقد يفيد التعليل ربّما تكون ترمجتها بصورة سلبية (اإلنذار بالشرّ) أفضل مالئمة للسيّاق.


יָם (يام) يف اللغة العربية يطلق على البحـر وعلـى الـبحرية ويف العربيـة الـيمّ :البحـر
الــذي ال يــدرك قعــر وال شــطي ويقــع اســم الــيم علــى مــا كــان مــاؤ ملحــا زعاقــا وعلــى
النهر الكبري العذب املاء وجاء يف احلـدي  « :ومـا الـدنيا يف اآلخـرة ِإ ّلـا مطـ ُل مـا جيعـل
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أحــدُكم إص ــبع يف ال ــيمّ فلينظ ــر ترج ــع» أي ال ــيمّ وأم ــرت أمّ موس ــى ح ــني ولدتــ
مث تقذف ـ يف الــي ّم وهــو هنــر النيــل؛ قــال
وخافــج علي ـ فرعــون أن جتعل ـ يف التــابوت ّ
تعاىل« :فإذا خفـج عليـ فيلقيـ يف الـيمّ» وهـو نيـل مصـر يف اللغـة السـريانية ܝܡܪ
(ميا) تطلق على البحر و( ܝܡܬܐ ميتا) مبعىن البحرية والربكة( .كمـال)37 :1975 ،





اليم يف سورة (األعراف )136/مبعىن البحر وتلفّظها يف األكدية ي ا م ،يف االوجاريتيـة
والفنيقيــة ي م ،يف اآلراميــة والســريانية ي م ا ،ويف املندائيــة ي مب ويف اآلشــوريّة يرمــو
وكلّها تطلق على البحر( .علي)601 :1430 ،
ܗܘܐ ( هوا) يف السريانية تـييت ناقصـة مبعـىن كـان يف العربيـة وتـييت تا ّمـة مبعـىن كـان
التامة أي مبعـىن وجـد وحـدو ومبعـىن فعـال الزمـا مبعـىن جـرى وحـدو ومتعـديا مبعـىن
أصــاب (كمــال )43 :1975 ،يف اللغــة العربيــة هــوى أي س ـقط وحــدو ويف شــعر أبــو حــامت
مبعىن احندر :هوت الدلوُ يف البىلر ـوى هُويّـا .ويف الشـطر األول يف شـعر زهـري مبعـىن
اعتلى ويف الشطر الطاين مبعىن سقط وانقطع :فشجَّ هبـا املفـاوزر وهـي ترهوى/هُـويَّ الـدّلو
أسلمرها ال ِرلشا ُء ومبعـىن االرتفـاع يف قـول الشـمّاخ :علـى طريـ ٍق كظهـ ِر األمي مرطرِد/يهـوي
إىل قُنّــة يف منــهلٍ عــاف( .كمــال )44 :1975 ،هــوى :فعــل الكينونــة :كــان ،صــار ،حــدو.
(إناعي ــل )31 :1984 ،يف النق ــوش اآلرامي ــة والنبطي ــة والتدمري ــة فع ــل الكينون ــة مبع ــىن
حــدو ،كــان ،صــار ( .)sokoloff, 1999: 107يف العربيــة הָ יָה (هايــا) مبعــىن كــان.
(علــي )565 :1340 ،يرجــع ابــن األنبــاري فعــل يهــوي إىل قطــرب إلابــات أنّـ مــن األضــداد
مبعىن يصعد وأيضا مبعىن يعل( .البحرة )23-7 :2000 ،ويف القرآن الكـرمي هـوى مبعـىن
ضاِ
ســقط مــن األعلــى إىل األســفلَ ﴿ :والانحم ِم إِ َذا َها َاو (الــنجمَ ﴿ ،)1/ماان َْلِاال َعلَيا ِاه غَ َ
فَا َقااد َهااو (ط ـ  )8/ومبعــىن هــوى الــنفه﴿ :أَفَكلحمااا جاااءكم َر سسا ا ِ
اكم
َ
سا س
اول الااا ال تَاهااوي أَنا سف س
َ
استَكبَارست فَا َفريقا ك حذباتسم وفَريقا تَاقتسالسو َن (البقرة.)87/
ܢܘܢ (نونا) :نكة ،حوت .يف اللغة العربية النّون :احلـوت وذو النـون لقـب يـونه ؛
ق ــال تع ــاىل (وذا الن ــون إذ ذه ــب مغاض ــبا) والنّون ــة :الس ــمكة (كم ــال )49 :1975 ،يف
األكدية نُ ونُ :نك يف اآلرامية والسريانية نُ ون ا ويف املندائية ن ون ا :نكـة .أملـح
جيفــري إىل أ ّن النــون انتقــل مــن العربيــة إىل الســريانية مــع َأ ّن كلمــة نــون وردت يف
النقوش الصفوية( .علي)552 :1340 ،
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ܗܡ (نا) :سُمّ ،ترياق ومطلها يف اللغة العربية סַׁ ם (السرمّ) الل تطلق على كـال
املعنيني ويف العربية يُطلّ السَّم ،السبم ،السِم :القاتـل املعـروف( .كمـال )51 :1975 ،ويف
القرآن الكرمي ورد مبعىن كلّ ما يقتل ومبعىن رأس اإلبرة ﴿وَال يد سخلسو َن اجلنحاةَ ح ح ي ِ
اج
َ َ
َ َ
اٰ يَل َ
اجلمل ِيف س ِم اخلِي ِ
اط (البقرة )87/ومجعها سرموم مبعىن الريا القاتلة واحلميمة الـل
ََ س َ ّ َ
ِ
ِ
تسري يف اجلسم ﴿أسولَئ َك ِيف َمسسوم َو َمحيم (الواقعة.)42/

ܙܒܝܢܪܪ (زبينــا) يف اللغــة العربيــة مبعــىن املشــتري ،املبيــع .كلمــة ܙܒܝܢܪܪ زبينــا يف
اآلراميــة مشــتقة مــن الفعــل اآلرامـي זְבַׁ ן (زِفَــن) مبعــىن ســاوم؛ ألنّ البــائع واملشــتري
مشتركان يف املساومة وال يستبعد أن يكـون مشـتق مـن الفعـل العـريب رز ربـ رن مبعـىن دفـع
يف اللغة العربية( .كمال )54-45 :1975 ،يف األكديّة ز ب ا ن ي تُ :ميزان .يف املندائيـة
زر بر ن ي تُ :مــوازين ،زبــن :بــاع واشــترى .يف اللغــة العربيــة شــرى وبــاع مــن األلفــا؛
املتضادة ويستعمل كل منهما مبعىن اشترى وباع( .علي)218 :1340 ،
ܛܠܘܡ (طالوما) صيغة مبالغة لفعل ܛܠܪ (طلـم) ويف السـريانية مبعـىن ظلَـم ،مطـل
ܦܪܘܩ فاروقا :خملـص .وإ ّنمـا ورد اسـتعمال مبعـىن اسـم املفعـول جمـازا (كمـال:1975 ،
 )54ومنها ﴿إِ حان َعرضنَا األَمانَةَ َعلَاى ال ح ِ
ض واجلِبَ ِ
ني أَن َْ ِملَنا َهاا َوأَشا َفق َن ِمنا َهاا
اال فَابَبَا َ
َ
س َما َاوت َواألَر ِ َ
َ
َو َمحَلَ َها ِاإلن َسا سن إِنحهس َكا َن ظَلسوما َج سهوال (األحزاب )72/اسم املبالغة مبعىن الظلم الكطري.

אַ בָ ה (أَفا) يف اللغة العربية مبعىن شاء ورضي:

ּושמַׁ עְ תֵ ם טֹוב הָ אֶּ רֱ ץ ּתאכלּו
ְ
ִאם ְתאבּו
وُوَعتم
تىلوو
امي
إن شىلتم ونعتم ،خري

طُو هاإِرِص
األرض تيكلون

ל ֹּא אַׁ בָ ו הָ ֲאנ ִָשים לִ ְשמּוע

לֹו

هاأَناشيم ليشمُورع
الناس أن يسمعوا

لُ
ل.

آوو
لؤ
فلم يشي

تىلخلوا

وقد يكونُ أصل الفعل العربي אֲבָ ה بالواو مبعىن اشتهى وررـب ويقابلـ يف العربيـة «هـوى
الشيء» مبعىن أحبّ واشتها ؛ جاء يف لسان العرب :أبيـجُ مـن الطعـام واللـنب إيبً ،أي انتـهيج
عن من رري شبع( .كمال)55 :1975 ،
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אָ בָ ה (آوا) وتصــريف (י ֹּאבֶּ ה אֹובֶּ ה אֱבֵ ה( אֱבִ י) مصــدر ( ֶּלאֱבֹות) :راضــي
ش ــدن ،ماي ــل ش ــدن ،آرزو ك ــردن ،مص ــدر  :اطاع ــج ك ــردن (حي ــيم :1966 ،א) .يف
اآلرامية أ ب ا :أراد يف السبىلية أ ب ى :اإلقامة الدائمة ،التفاخر باآلباء ويف اللـهجات
العربيــة اخلليجيــة احلاليــة :ررــب يف( .علــي )4 :1340 ،واحلبشــية أ ب ى :رفــض ويف
اآلشورية مبعىن وافَقر ،ررب( .كمـال الـدين )34 :2008 ،يف اللغـة السـريانية أَبرـى :سـرباز
زدن ،فرمــان نــربدن to refuseaboy ،ومــن هــذ الكلمــة تشــتقّ كلمــة  aboaمعــىن
الرافض وكلمة  ebaمبعىن الرضاء والرربـة  consent، to be willingويف اآلشـورية
 abituمبع ــىن  desireاملي ــل والرض ــا (مش ــكور )4 :1375 ،وكم ــا تالحظ ــون كلم ــة أر
ومشــتقا ا يف اللغــتني العربيــة والســريانية تكــون مــن األضــداد ولكــن يف ســائر اللغــات
تكــون بإحــدى املعنــيني ويف اللغــة العربيــة أر الشــيء مبع ـىن مل يرض ـ  .ويف القــرآن
الكــرمي اســتعملج هــذ الكلمــة ومشــتقا ا يف مواضــيع عديــدة وكلّهــا مبعــىن الــرفض
والردّ﴿ :إِ حان َعرضنَا األَمانَةَ َعلَى ال ح ِ
ض واجلِبَ ِ
ني أَن َْ ِملنَا َها َوأَشا َفق َن ِمنا َهاا
ال فَبَبَا َ
َ
س َم َاوات َواألَر ِ َ
َ
َو َمحَلَ َهااا ِ
اإلن َسااا سن إِنحااهس َكااا َن ظَلسومااا َج سهااوال (األحــزاب .)72/أبــني (مجــع اإلنــاو لــ أر) أي
رفضن .واملعىن العام ألبرى :ررب يف الشيء أو عن .
אֱ מֶ ת (إِمج) األمجُ :يف اللغة العربية مبعىن حقّ ويقني:
אֹותי לְ מֵ לְך עַׁלִ יכֶּם
ִ
מֹושחִ ים
ְ
ִאם בְ אֱמֶּ ת אַׁ ּתֵ ם
اويت

مُشخيم
أَتِم
بِإِمج
امي
إن كنتم يقينا متسحونين عليكم ملكا( .كمال)55 :1975 ،

لملخ

عرلَيخم

ج فيهـا أي اخلمـر ُح ّرمـج ال
يف اللغة العربية أمج أي :الشـكّ؛ يقـال :اخلمـ ُر ُح ّرمـج ال أمـ ر
شكّ يف حرمتها .واألمج يف آية ﴿َال تَا َر فِ َيها ِع َوجا َوَال أَمتا (ط  )107/مبعىن التنـوء اليسـري
واالافــاض واالرتفــاع أيضــا .يف األكديــة أ م م ت مبعــىن الــذراع ويف الســوقطرية أ م ويف
احلبشية إِمج مبعىن ذراع وكوع( .علي )23 :1430 ،كلمة األمج تكـون يف اللغـة العربيـة مضـادّة
اللغة العربية ويف سائر اللغات استعملج مبعان خمتلفة كما ذكرت.


ܐܡܕ (أمد) يستعمل يف اللغات السامية الزما ومتعديا مبعـىن جنـا وجنّـى .يف اللغـة
العربيــة أمــد الرجـلَ أي :أرااـ ( .كمــال )43 :1975 ،األمــد (احلديــد )16/مبعــىن األجــل
ومبعىن الغاية﴿ :أَم َي َع سل َرِّيب لَهس أَ َمدا (اجلنّ .)25/يف األوجاريتية أمد أي :أهنى ودمّـر
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ومعناهــا العــام يف اللغــات الســامية :اإلهنــاء( .علــي )24 :1430 ،كمــا تالحظــون كلمــة
«األمــد» تكــون مبعــىن جنّــى يف العربيــة ومبعــىن دمّــر يف األوجاريتيّــة وتــدلّ يف العربيــة
على معىن ويف اللغات األخرى على ضدّها.
אָ נָה (آنا) يف اللغة العربية مبعىن إىل أين:

אָ נָה

ֱאלְֶּך מֵ רּוחֲָך וְ אָ נָה ְמ ָפנֶּיָך אֶּ בְ ָרח

إِلخ مروخرخ وِآنا مفّانيخا إِوراخ؟
آنا
إىل أين أذهب من روحك ومن وجهك إىل أين أهربُ؟ (كمال)55 :1975 ،
ََّن لَا ِ
اك يَها َذا (آل عمــران )37/ومبعــىن :مــىت
أَنّــى يف اللغــة العربيــة أي :مــن أيــن ﴿ َاي َم ارَميس أ حي
اال َلاسام نَبِايإا سهم إِ حن
ََّن ِشائاتسم (البقــرة )223/ومبعــىن كيــف ﴿ َوقَا َ
َ لَ سكاام فَاابتسوا َحاارىَ سكم أ ح
﴿نِ َسااا سؤسكم َحاار ا
ك علَيان ااا وَُ اان أَحا ا إِ ِابلمل ا ِ ِ
ح
اََ قَ ااد بَا َع ا َ
سوت َملِك ااا قَ ااالسوا أ حي
اْ لَ سك اام طَ ااال َ
اك من ااهس
ََّن يَ سك ااو سن لَ ااهس ال سملا ا س َ َ َ س َ
س
ِِ ِ
آمنساوا أَن َْ َش َاع قسالساوبسا سهم لِ ِاذك ِر
ين َ
(البقـرة )247/يف سورة احلديـد مبعـىن :دنـا وحـان ﴿أَََل ََين للحاذ َ
ِ
ِّ
حِ
ااب ِماان قَابا سال فَطااا (احلديــد )16/ويف ســورة
ين أسوتسااوا الكتا َ
اَ َومااا نَا َاز َل ما َان ا اَ ِّاِ َوال يَكونسااوا كالااذ َ
اإلنســان مبعــىن آنيــة ﴿ َويسطااا س َعلَااي ِهم ِينِيَااة ِماان فِ ح
ضاة َوأَكااواب كانَااَ قَااوار َيرا (اإلنســان .)15/يف

األكدي ــة أ ن وتُ :إِن ــاء ،وِع ــاء ويف االوجاريتي ــة :أ ن ى :أس ــطول( .عل ــي )29 :1340 ،يف اللغ ــة
العربية تسيل هبا عن مبدأ الفعل ويف اللغة العربية تسيل هبا عـن رايـة الفعـل فلـذا يكـون مـن
األضداد يف هاتني اللغتني ومعناها العام :االحتواء.


חֱסֶ ד (حسد) يف العربية חִ סֵ ד (حيسِد) :سرزنش كردن بـا اسـتهزاء ،رسـوا كـردن،
احسان ب  ،...הִ ְתחַׁ סֵ ד (هيتحرسِد) خـود را بـاتقوا ومهربـان قلمـداد كـردن ،شـفقج
 .חּוט שֶּ ל
كردن .חֱסֶַּד (خسد) احسان ،نيكي ،شفقج ،التفـات ،زيبـايي،
חֶּ סֶּ ד (خــوط شــل حســد) رشــت اي از لطــف اهلــي ،نورانيــج ،وقــار .חֱסֶּ ד (خســد)
رس ــوايي ،ك ــار ش ــرمآور وהִ ְתחַׁ סֵ ד (هيتخرسِ ــد) ب ــاملعىن ذاتـ ـ ( .حي ــيم)158 :1966 ،
وהִ ְתחַׁ סֵ ד يعادل وزن تفعّل ويف معىن التكلّف كاللغة العربية .ويف السـريانية ܚܣܪܪ
(حســد) مبعــىن النعمــة واإلحســان مطــل :וְ ע ִָׂשיתָ ה נָא עִ מָ ִרי חָ סֶּ ד (وِعاســيتا نــا
عيمّاري خاسد) تصنع إفّ اإلحسان ( ...كمال .)57 :1975 ،يف اللغة العربية ا س ي
د مبعىن التقيّ والصاحل ومن الفعل :اتّقى ،أهانَ ،تديّن ويف اللغـة اآلراميـة س د أي
استحيي ويف السريانية :أهانَ ويف املندائية :س د باهلاء :احتقر واملعىن العامّ :متىن
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زوال نعمة الغـري والتمنّـى للـنّفه( .علـي )122 :1340 ،كلمـة حسـد مـن األضـداد بسـبب
ول
الدالل ــة عل ــى متنّ ــى زوال نعم ــة الغ ــري والتمنّ ــي للـ ـنّفه يف اللغ ــة العربي ــةَ ﴿ :سا ايَا سق س

وان نَاتحابِعكم ي ِريا سدو َن أَن ياب ِّادلسوا كاالَم حِ
ِ ِ
اَ قسال لحان
وها َذ سر َ
ال سم َخلح سفو َن إِ َذا انطَلَقتسم إِ َل َمغَاامَ لتَب سخا سذ َ
َ
سَ
س
اال ح ِ
س ا سدونَانَا بَاال كااانسوا َال يَاف َق سه او َن إِحال قَلِاايال
اوان ك ا َذلِكم قَا َ
تَاتحبِعسا َ
ال فَ َس ايَا سقولسو َن بَاال َ س
اَس ماان قَابا س
(الفتح )15/ومبعىن اإلحسان والنعمة يف اللغة العربية والسريانية.

ֱחנֵּף (حنِف) يف العربية :عدمي التقوى ،مُلحد ،منافق؛ مطل:



כי כֻּלֹו חָ נֵף ּומֵ ָרע וְ כָל פֶּה ּדֹובֵ ר נְ בָ לָה
كي

كولب خانِف

اُمِراع

وِكل

دُوِر

نِواال

ألنّ كلّ واحد منهم منافق وفاعلُ شريف وكلّ فمٍ متكلمٍ نِواال.

חָ נֵף.הִ ְתחַׁ נֵף (حانِف ،هيتحرنِف) :ملوّو شدن ،يب ديين ،منحرفشدن ،ريا،
وחַׁ נְ פָנּות (حرنفانوت):

-

(حيـيم )158 :1966 ،ويف السـريانية ܚܢܦܪ (حرنفـا)

كــافر ،وا ـينّ ،صــايبّ .املائــل عــن الشــرك ،املتمسّــك باإلســالم ،مرــن كــان علــى ديــن إبــراهيم،
املوحّد يف دين وܚܢܦܘܬܐ (حنفوتا) يف السريانية الكفر والصبوء وعبادة األواان وقد يطلق
هذا االسم على الكفّار والصابىلني وعربردرة األواان ويقال ܐܚܢܦ ܓܒܪ (احنف ) أي:
كفــر الرجــل وصــبي وكــان مــن عربرــدة األواــان( .كمــال )58 :1975 ،يف األكديــة خر ن ا ف كنعــاين
األصــل ،جــاءت يف رســائل تــل العمارئــة عبــارة خر ن فر ش إ خ نُ ف :اإلمث الــذي اقترف ـ ويف
اآلراميــة :داهرـنر ونــافَقر( .علــي )136 :1340 ،ويف اللغــة العربيــة كمــا قــال أبــو طيّــب اللغــوي ومــن
اار ي تَاهتَا سدوا
األضداد «احلنيف» فاحلنيف املائل عن الشرّ إىل اخلـري ﴿ َوقَاالسوا سكونساوا سهاودا أَو نَ َ
صَ
قسل بَل ِملحةَ إِبا َر ِاه َيم َحنِيفا َوَما َكا َن ِم َن ال سمش ِركِ َني (البقرة )135/واحلنيف أيضا املائل مـن اخلـري
إىل الشرّ وقال بعضهم:احلنيف :املستقيم واحلنيف املائل واحلنيف العادل مـن ديـن إىل ديـن
وب نّيج احلنيفيّة؛ ألنّها عدلج عن اليهوديّة والنصرانيّة .معىن هـذ الكلمـة تكـون يف اللغـة
العربية إجياب ّي َا ولكن يف سائر أخـوات اللغـة العربيـة مبعـىن السـل ّ كمـا سـبق ذكـر وبصـورة
عامة امليل حنو اخلري أو الشرّ.


ܫܩܠ (شقل) :ضدّ الفراال ويطلق جمازا على اللهو .يقال:أنا يف شغلٍ شارل وشـغلتين
عنك الشـوارل وجاريـة مشـغولة أي هلـا بعـل ويف السـريانية ܫܩܪܠ ܐܢܪܬܬܐ (شـقل
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اتّا) :تزوّج امرأة وشقَل بتوليّة درفالنير  :افتضّ بكارة فالن وافترعها ،جـاء يف تفسـري
اب اجلنح ا ِة اليَ ااوَم ِيف سش اغسل فَااكِ سهو َن (يــه:)55/
اإلمــامني احمللّــى والســيوطي﴿ :إِ حن أص ا َح َ
يتلذّذون ب كافتضاض األبكار .قال زخمشـري وابـن عبـاس :يف شُـغُلٍ ال يوصرـف يعـين
:
 :زوجـة امللـك أو سـريّت ִ .מ ְשגָל
افتضاض األبكار .يف اللغـة اآلراميـة



مصدر ميمـي مبعـىن االفتضـاض( .كمـال )61 :1975 ،شرـغرلَ :لَهـى وصرـرف .شُـغرل :عمـل
(علي )279 :1430 ،املعىن العام :اإلداء.
עֹ שֶ ק (عُشق) يف العربية :ظلم ،جور:

אַׁ ל ִּתבְ ְטחּו בְ עֹּ שֶּ ק ּובְ ָגזֶּל אַׁ ל ּתֶּ הְ בָ לּו
أَل

تيوطخو

وِعوشق

أَل

تهبالو

ال تتّكلوا على الظلم وتصيّروا باطال يف اخلطف.

يف السريانية ܥܫܘܩܝ عشوقيا مبعىن ظلم ،قهر .قال الزّخمشري :واشتقاق العشق مـن
العرشرقة وهي البالب ألنّ يلتوي على الشجر ويلزم ( .كمال)63 :1975 ،
עָשַׁ ק (عاشرــق) فعــل مضــارع :إجحــاف ،ب ـ كســي ســتم كــردنֶּ .נעֱשַׁ ק (نِعشرــق) فعــل
جمهول :مورد ظلم يا استعمار واقع شـدن .עֻשַׁ ק (عوشرـق) جمهـول :مـورد ظلـم واقـع شـدن.
הִ ְתעַׁשֵ ק (هيتعرشِق) :منازع كـردن (حيـيم )413 :1966 ،ويف اللغـة العربيـة عشـق أي إفـراط
احلبّ (كمـال )61 :1975 ،وال عالقة بني معىن العشـق يف اللغـة العربيـة وسـائر اللغـات السـامية
وبؤن شاسع بني معانيها وميكـن ارتباطهـا إىل إحـدى معانيهـا يف السـريانية وهـي الـبالب ألنّـ
يلتــوي علــى الشــجر ويلزمـ والعشــق كــذلك يلتــوي علــى الفكــر والــذهن وال ينفصــل  .وال توجــد
كلمة عشق ومشتقا ا يف القرآن الكرمي وكلمة «حبّا مجّـا» تـدلّ علـى هـذا اإلفـراط يف القـرآن
املال سحبّا ََجّا (الفجر.)20/
الكرمي﴿ :و بّو َن َ


קֹודֵּ ם (قُــدم) يف اللغــة العربيــة ويف الســريانية ܩܕܝܡܪܪ (قَــدميا) مبعــىن الســابق
السلف( .كمال )64 :1340 ،قدم« :اآليت» قدم فالنٌ من سفرِ يقدرمُ قُـدوما ولكـن قـودم
وقدميا مبعىن السابق .قدم :أتىَ ﴿ :وقَ ِدمنا إِل ما َع ِملسوا ِمن َع َمال فَ َم َعلنااهس َهبااء َمناُساورا
اك َومااا َمَ حخا َار َويسااتِ حم
اك ّ
حم ِماان َذنبِا َ
(الفرقــان )23/تق ـدّم :ســلف ومضــى﴿ :لِيَاغ ِفا َار لَا َ
اَس مااا تَا َقاد َ

اك َويَاه ِاديَ َك ِصاراطا سمساتَ ِقيما (الفـتح( .)2/علـي )424 :1340 ،קָ ִדימָ ה :سـوي
نِع َمتَهس َعلَي َ
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 ،تقـدّم،

خاور ،رو ب جلو،
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(حيـيم )476 :1966 ،هـذ الكلمـة ومشـتقا ا تـدلّ

على معىن يف اللغات السامية وعلى ضدّها.
נָבָ ל (ناوال) يف العربية ناوال مبعىن وضيع ،لىليم ،شرّير:



יִ קָ ֵרא עֹוד לְ נָבָ ל נ ִָדיב

ל ֹּא

عُد
ييكارِ
لُؤ
ال يدعى اللىليم بعد كرميا.




لناوال

ناديو

נְ בָ ל( נְ בָ לָה) أمحق ،لىلـيم ،شـرّير( .حيـيم )315 :1966 ،يف اللغـة العربيـة النبيـل :ذو
النجابة والفضـل .جـاء يف اللسـان النبيـل اجلسـيم وأيضـا مبعـىن اخلسـيه ومـن هـذا
قيل للرجل القصري تنبرل وتنبال( .كمال)66 :1975 ،
ִּהכִּ יר (هيكري) يف العربية :عرف ،اعترف:

ַַׁוּי ֵַׁרא יֹוסֵ ף אֶּ ת אֶּ חָ יו וַּׁיכִ ֵירם וְ הֵ ם ל ֹּא הִ כְ ירּוהּו
وريَّر يوسف إِت إِخايو وريَّكريِم وِهم لُؤ هيكريوهو
فعرفهم وأمّا هم فلم يعرفو .
ورأى يوسف إخوت
ويف السريانية ܢܟܪ ܨܒܘܬܐ (نِكرر صبوتا) رفض الشيء وأبـا وأعـرض عنـ واحنـرف.
ف و رنكـرُ :رريـب ،منكـر ،جاهـل .يف
(كمـال )67 :1975 ،يف األكادية ن ك ا ر :أنكـر ،عـادى ،خـا َل ر
االوجاريتيــة نكــر :رريــب ،يف الشــحرية ن ك رر :أنك ـرر يف الســبىلية ن ك ار :بــارِز ،مشــهور ويف
احلبش ـيّة :نَ كر رر :فصر ـلَ ،خــالَفر ،متيَّ ـزر ،استُحســن يف اللغــة العربيــة اســتعملج نكــر يف معــان
ِ ِ ِ ِ
ِ
س ِمانا سهم ِخي َفاة قَاالسوا َال ََْاف إِ حان أسر ِسالنَا
خمتلفة منها﴿ :فَالَ حما َرأَ ي أَيديَا سهم َال تَص سل إلَيه نَك َرسهم َوأَو َج َ
إِ َ يل قَاوِم لسوط  :جهل وتعجّب (هود .)70/أنكر :أقبح (لقمان ،)19/منكرة :جاحدة (النحـل،)22/
مُنكــر :رريــب (احلجــر )62/ومعناهــا العــام :املخالفــة( .علــي )545 :1430 ،يف اللغــتني الســبىلية
والعربيــة تكــون هــذ الكلمــة مبعــىن عــرف واعتــرف ومعــروف ويف ســائر اللغــات تكــون مبعــىن
املخالفة واجلهل واجلحد .أنكر الشيء :يف العربية جهل وجحد .


יָכֹ ל (ياخُل) يف العربية أي القادر القويّ (بإبدال الواو ياء والكاف خاء).

וְ ל ֹּא

יָכֹּ ל

ولُؤ

ياخُل

לְ הִ ְת ֲאפֵק
.
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فلم يستطع أن يضبط نفس ( .كمال)68 :1975 ،

ومطلـ يف اآلراميــة כָהֵ ל بــاملعىن نفسـ  .ي ك ل :يســتطيع ،يقــدر ،ورد بصــيغة هــذ يف
النقوش اآلرامية الدولية( .الذييب)135 :1427 ،
ה ֲִאיּתָ יְך כָהֵ ל לְ הֹודָ עֻתַׁ נֵי חֶּ לְ מָ א ּדַׁ י ֲחזַׁית ּופֵשֵ ַׁרה؟
هاايتاخ كاهل لهُداعوترين خلما دي خرزيج اُفيشرِ ؟
هل أنج القادر أن ختربين عن الرؤيا الذي رأيت وتيويل ؟

يف اللغة العربيّة الوركل والوركل :العاجز الذي يكل أمر إىل رري ؛ قال قيه بن عاصم:
أشب أبا اُمّك أو أشب عمل/وال تكونرنَّ كهِلوف وركل
روي عن الرسول (ص) أنّ سيل رجال أرادر اجلهاد مع  :هل يف أهلك مـن كاهـل؟ أي هـل
يف أهلــك مــن تعتمــد للقيــام بشــين عيالــك؟ (الــذييب )135 :1427 ،ويف القــرآن الكــرمي مبعــىن
ِ ِ
َك َعلَي ِهم سسلطان وَكفى بَِربِّ َك َوكيال (اإلسراء.)65/
سل َ
الكفيل ﴿إ حن عباد لَي َ






יָשַ ב (ياشرو) ويف العربية ويف اآلشوريّة مبعىن جله ووراَبر  WATABAيف العربيـة أي
قفَزر( .كمال الدين)400 :2008 ،
בֵ ין (بِــني) يف العربيّــة ويف الســريانيّة ܒܝܢ ܪ (برــيين) وܒܝܢܪܪܬ (برينــاو) :بــني :داخ ـلُ
الشيء .ويف اآلراميّة בַׁ יִ ן (بريني) :انفالق ،انصداع ،كما تطلق هذ الكلمة على الشقّ
أو الفَلع أو على الشيء املوضوع بني شيىلني( .كمال )70 :1975 ،يف املندائية مبعىن بـان:
فصرــل وأزالَ( .علــي )67 :1430 ،يف اللغــة العربيــة واملندائيــة تــدلّ علــى املعــىن وض ـدّ
مبعىن الفراق واالتّصال ويف سائر اللغات السامية مبعىن الفراق.
שָ ב (شاو) يف العربيّـة ويف السّـريانيّة ܬܒ تـاف أي اـابر ،تـابر ،نرـدمر (أجـوف بـالواو
يف اللغتني)

שֹובּו בָ נִ ים שֹובָ בִ ים
شووو وانيم شُواومي
توبوا أيّها البنون العُصاة.
يقالُ يف السريانيّة :ܬܒ ܡܢ ܚܘܒܘ (تاف من حروبرو ) تاب عن ذنوب ( .كمال)71 :1975 ،

يف اآلراميّة تُ وب :عادر ،ردّ ،تاب ،السريانيّة :ت ا ب (تـوب) مبعنـا واملندائيّـة :ت وب (ت ي
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ا ب ا) :رافر ،مسـامح( .علـي )74 :1340 ،ويف ال لغـة العربيـة ال ّتـوّاب :الراجـع عـن ذنوبـ  .قـال
ِ
يم (النّــور)10/
تعــاىل﴿ :إِ حن هللاَ سِْا إ
ني (البقــرة .)222/قــال تعــاىل ﴿إِ حن هللاَ تَا ا حوا ا
اب التحا ا حوابِ َ
ب َحك ا ا
ومعناهــا العــام :الرّجــوع ســواءً كــان مــن جانــب اهلل ســبحان وتعــاىل إىل العبــد أو مــن العبــد
التّائب إىل اهلل.


הִִּ ִּדיחִַ (هيدّييرخ) يف العربيّة :دفع ،طرد .يف اآلراميّة :א ְֲדחִ י (أَدخي) :أبعردر ،حنّـى،
أقصى ويف السّريانيّة :ܕܚ دحا مبعـىن طـرد ،نبـذ ،دحـر ويف العربيـة الـذو  :اجلمـع
والتفريق( .كمال)75 :1975 ،

ִרבָ ה (ريبّــا) يف اللغــة العربيّــة ويف الســريانية ܪܒܪ (رريب) مبعــىن التربيــة والتــذهيب .يف
العربيّة ַׁרב (ررو) ويف السريانيّة ܪܒ رروا مبعىن ربّاين واألستاذ والعظيم( .أوجني منّـا:1975 ،
 )56-55ويف كلت ــا اللغ ــتني مبع ــىن املربّ ــى الرّبي ــب والرّبيب ــة :مبع ــىن الفاع ــل واملفع ــول :ام ــرأة
ربيبة:من تربّي بنج زوجها .جارية ربيبة :مرن تُربيّ زوجةُ أبيهـا .ورجـلٌ ربيـبم :مرـن يربّـي ابـنر
زوجت ـ  ...ورــالم ربيــب :مــن ير ّبي ـ أ بم زوج ـ وجــاء يف القــرآن الكــرمي ﴿ َوَرَابئِاابس سك سم ال ا حالِت ِيف
سح سموِرسكم ِمن نِّ َسائِ سك سم (النساء )23/مبعىن املفعول.

النتائج
يف هذ الدراسة توخّينا ألفاظا تدلّ على معىن وضـدّ يف اللغـات السـامية األخـرى وألفاظـا تـدلّ
علــى معــىن خــاص يف العرب ّيــة وتــد ّل نظائرهــا يف الســريانيّة أو اآلرام ّيــة أو رريهــا علــى ض ـ ّد
وخيرج معظمها عن نطاق ما نّي بتلطيـف التعـبري ملـا فيهـا مـن املعـىن املضـا ّد مـن رـري قصـد
بالريّ ودون إرادة عالقة خاصّة خترجها عن التضاد .األلفا؛ الل قـد تكـون مبعـىن الفاعـل أو
املفعــول مطــل الربيــب والربيبــة املــذكورتني آنفــا ميكــن إخراجهمــا عــن التضــادّ ألنّ هــذ األلفــا؛
تكون مشاهبة يف اجلـذر وال تفـي بـالغرض (التضـاد) إن مل يكـن هلـا املعـىن املتضـا ّد واملخـالف.
كذلك األفعال الل تكون الزمة أحيانا ومتعدية حينا آخر ميكن إخراجهمـا عـن موضـوع التضـاد
بسبب عـدم وجـود املعنـيني املتضـادين ومهـا يب ّينـان صـفتني مـن صـفات األفعـال وال يـدلّان علـى
املعنيني املضادّين والتضاد اهلام يف اللغة العربية هو الذي جيعل املعيني املخـتلفني وأحيانـا عـدة
معان كامنرة يف قلب الكلمة الواحدة .كـطري مـن األلفـا؛ املتضـادة كـالزوج الـذي يـدلّ علـى الفـرد
واالانني وفوق و جّد وا ّل ميكن حطها يف إطـار األلفـا؛ الـل تـد ّل علـى التضـاد ولكـن ال جمـال
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للفحــص هلــا يف هــذا املقــال بســبب ضــيق اجملــال .نلخــص النتيجــة إىل أ ّن بــني اللغــة العربيــة
واللغــات املــذكورة آنفــا صــالت تارخي ّيــة تنــتج عــن قرابــة لغويــة وإنّ هــذ القرابــة بــني اللغــات
السامية تتيتّى من أنّها ترجع إىل أصل واحد ومبقارنة اللغـات السـامية مقارنـة لفظيـة يتّضـح أنّ
أصوهلا مشتركة وواحدة وكطريا مـا تكـون معـاين هـذ الكلمـات األصـلية ال تغ ّيـ رر فيهـا فهـي هبـذا
املعــىن يف اللغــات الســامية األخــرى كاحلبشــية والفنيقيــة واألكديــة والعربيــة ورريهــا ويف بعــض
الكلمات نرى االشتراك اللفظي مع التحـوير يف املعـىن بـين تكـون الكلمـة مـن هـذا النـوع يف اللغـة
العربيــة مبعــىن وهــي بلفظهــا يف اللغــة العربيــة أو الســريانية أو أيــة لغــة ســامية أخــرى تــدلّ علــى
معىن رري املعىن الذي تدل علي يف العربية ولكـن بالبحـ البسـيط نـرى العالقـة الواضـحة بـني
املعنيني فـتعلم مـن ذلـك أ ّن تغـيري املعـىن للكلمـة الواحـدة يف لغـتني جـاء بنـا ًء علـى تطـوّر املعـاين
حسب املكان ومستعملي اللغة .والواقع احلاف أنّ اللغة العربيـة قـد فاقـج هـذ اللغـات نضـجا يف
أبنيتــها وأحكامــا يف تراكيبــها وإصــابة لــدقائق املعــىن .إذا كانــج األضــداد توضــح حركــة الــذهن
العريب وجدل ّيتـ فإ ّنهـا تؤكـ ُد مـن جانـ ٍب آخـر مرونـة هـذا الـذهن وقابليتـ للنقـاش وسـعة الرؤيـة
اللغويّة ومـن جانـب آخـر تـد ّل األضـداد علـى تطـوّر املفـردات علـى مـدى العصـور وخـالل الزمـان
وعرب املكان وإذا نظرنا إىل وجود التضـاد بسـبب وجـود التفـاوت بـني مسـتعملي اللغـة وبـني زمـن
االستعمال وعلى منهج تارخيي نؤ ّيـد وجـود األلفـا؛ ونعتـرب مـن رائـج اللغـات واسـتعمال أ ّي مـن
املعنيني يكون حسب السياق الذي تقتضي اآلية أو النص.
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