جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا ،فصلية
علمية حمكمة ،العدد الـ،62ربيع 1401هـ .ش/
 2022م؛ صص95-120

بررسی تطبیقی افعال معتلّ در دو زبان سامی
نوع مقاله :پژوهشی
معصومه ملکی٭ ،1جواد اصغری ،مسعود فکری ،عدنان طهماسبی
.1دانش آموخته دکتری مطالعات ترجمه عربی دانشگاه تهران
.2دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه تهران ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،تهران
. 3دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه تهران ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،تهران
.4دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه تهران ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،تهران
تاريخ پذيرش1400/09/07 :

تاريخ دريافت1399/11/03 :

چکیده
موضوع پژوهش در زبانشناسی تطبیقی ،مقایسه زبانهای مختلف وابسته به یک خانواده زبانی
است تا از خالل این مقایسه ،وجوه تمایز وتشابه زبانها مشخص شود .تقسیمبندی زبانها به
خانواده زبانی هندی -اروپایی و یا سامی نتیجه کشف وجوه تشابه بین زبانها در جنبههای
آوایی ،صرفی و نحوی است که از یک زبان سرچشمه گرفتهاند و در گذر زمان بین آنها و
زبان مادر جدایی افتاده است .راهکارهای اصلی در زبانشناسی تطبیقی مقایسه نظامهای آوایی،
شناخت تاریخ تحول واژگان و تطبیق دستور دو یا چند زبان است که برای پیبردن به پویایی
و چگونگی عملکرد تغییرات در زبانها اهمیت دارد ،در سطحی کلیتر این مقایسه در جهت
فهم طبیعت زبانهای انسانی که به هیچ وجه ثابت و ایستا نیستند ،مفیداست .زبانهای عربی،
عبری ،فنیقی ،اکدی و حبشی حامل برخی از ویژگیهای اساسی مشترکی هستند که از یک
اصل نخستین سامی به نام ( )proto-semiticنشأت گرفتهاند .دو زبان عربی و عبری از خانواده
زبانهای سامی ،از بسیاری جوانب قابلیت مقایسه دارند؛ یکی از این جوانب فعل است .در این
پژوهش با روش توصیفی افعال معتل و انواع آن در هر دو زبان معرفی و سپس با ذکر
مصادیقی از هر دو زبان به تحلیل و تطبیق آنها و بیان تفاوتها و شباهتهای ساختاری افعال
معتل پرداخته میشود.

٭نویسنده مسئول

m2006_maleki@yahoo.com
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کلیدواژهها :دستور تطبیقی ،افعال معتلّ مجرد ،عربی و عبری ،تشابه و تفاوت.

 .1مقدمه
انتساب دو زبان عبری و عربی به خانواده زبانهای سامی ،دستور زبان مشابهی به وجود
آورده است .جرجی زیدان ،نویسنده مشهور لبنانی ،زبان عربی ،عبرانی و سریانی را در اصل،
یک زبان میداند .این زبانها در صدر اسالم بین مردم شام ،مصر ،عراق و حجاز رواج داشته
است و وقتی ملتها از هم جدا شدند ،زبان هریک متناسب با شرایطش تغییر و تحول یافت و
زبانهای زیادی از آنها از جمله عربی ،عبری و سریانی متولد شد .در زبانهای سامی ،فعلها
رکن اصلی جمله به شمار میروند و شباهتهای قابل مالحظهای به یکدیگر دارند .فعل معتل
یکی از موضوعات کاربردی این زبانها است .این افعال ضمن دارا بودن وجوه اشتراک،
تفاوتهایی در صرف و نامگذاری دارند .این پژوهش افعال معتل را در دو زبان عربی و عبری
از جهت ساختار دستوری بررسی می کند تا به این سؤاالت پاسخ دهد.
 .1-1سواالت تحقیق
 -1کاربرد فعل معتل و قواعد اعالل در زبان عربی و عبری چگونه است؟
 -2چه تفاوتها و شباهتهای ساختاری در افعال معتل و اعالل در این دو زبان وجود
دارد؟
 -3معادل «کان» به عنوان یک فعل معتل و متغیر مؤثر در تغییر زمان در زبان عبری
چیست؟

 .2فرضیه پژوهش
دو زبان عربی و عبری هم خانواده هستند؛ با وجود جدایی این دو زبان از یکدیگر و دور
شدن از محل پیدایش؛ شباهتهای زیادی دارند که با مولفه های زبان شناسی می توان آنها را
ردیابی و دسته بندی نمود و به خویشاوند بودن آنها پی برد .شباهتهای آنها در تطبیق
واژگان دو زبان ،عینی و ملموس است .بر این مبنا می توان به سواالت پژوهش پاسخ داد.
فرضیه سؤال اول :افعال معتل در دو زبان عربی و عبری یکی از پرکاربردترین فعل ها
هستند ،اهمیت این افعال در زبان عبری کمتر از زبان عربی نیست .افعال پرکاربردی مانند
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ایستاد ،مُرد ،زندگی کرد ،گفت ،خرید کرد و بسیاری از افعال دیگر ،در این دو زبان از افعال
معتل هستند که تغییراتی در صرف بر آن ها عارض می شود.
فرضیه سؤال دوم :تقسیم بندی افعال معتل و انواع اعالل در این دو زبان ،شباهت
ساختاری بسیاری با هم دارند .البته در گذر زمان ،اختالفاتی هم بر آنها عارض شده است؛
مانند فعل مهموز الفاء که در زبان عربی یک فعل صحیح و در زبان عبری یک فعل معتل است
و یا تفاوت در عین الفعل مضارع اجوف که در زبان عربی و عبری با یکدیگر متفاوت هستند.
ریشه این افعال در زبان عبری مانند زبان عربی ،سه حرف است که در اتصال ضمایر متصل
فاعلی دقیقاً با زبان عربی منطبق است.
فرضیه سؤال سوم :فعل «הָ יָה» مانند «کان» یک فعل کمکی محسوب می شود که در
ترکیب با فعل های اصلی می تواند زمان های مختلف ماضی استمراری و ماضی بعید را بسازد.

 .3پیشینه و ضرورت پژوهش
بررسی پیوند بین زبان عبری و عربی از حوزههای بکر و جدید میباشد که کمتر بدان
پرداخته شده است .اکنون توجه به این موضوع ،در حوزه زبان و ادبیات عرب در حال
گسترش میباشد .در چند سال اخیر محقّقان با درک این ضرورت ،به بررسی ریشه شناسی
واژگان قرآنی پرداختهاند .در زمینۀ بررسی تطبیقی زبان به ویژه در حوزه مطالعات زبانهای
سامی ،دانشگاههای غرب و مستشرقان سابقه طوالنی تری نسبت به دانشگاههای شرق دارند.
در مراکز علمی شرق ،تالشهای اندکی صورت گرفته است و نیاز به مطالعات پژوهشی ،به-
ویژه در رشته زبان و ادبیات عرب و مطالعات ترجمه عربی ،برای درک بهتر این زبان و تطبیق
زبانی بین این زبان و ریشهها و همخانوادههای سامی آن حس میشود .از جمله پژوهشهای

قابل اعتنا در این حوزه ،پژوهش «البحرانى و صدقی» با عنوان «الفعل الناقص يف العربية
والعربية» است که به یکی از مباحث مورد اختالف نحویان ،یعنی دو حرفی یا سه حرفی بودن
ریشه فعل معتل ناقص ،از دریچه دو زبان عبری و عربی میپردازد و با استفاده از معادل این
فعل در زبان عبری و با اتکا بر آراء مستشرقان ،سه حرفی بودن ریشه آن را به اثبات میرساند.
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همچنین «آلوسی و فراج» در پژوهش «حذف املبتدأ واخلرب يف اجلملة العربية :دراسة مقارنة
تطبيقية يف ضوء اللغة العربية» با آوردن شاهد مثالهایی از عهد قدیم و قرآن کریم ،به بررسی

حذف مبتدا و خبر در این دو زبان و بیان وجوه شباهت و تفاوت این حذف ،در دو زبان می-

پردازند« .مغیث عصام عید» در پژوهش «أملطابقة بني الفعل وفاعله يف العربية :دراسة مقارنة يف
ضوء العربية وبعض هلجاهتا القدمية» به تطبیق فعل و فاعل از جهت عدد و جنس میپردازد،

موارد اتفاق و اختالف آنها را در دو زبان عبـری و عربی و لهجههای قـدیمی مشخص میکند
و به این نتیجه می رسد که این تطبیق در دو زبان امری رایج است؛ اگر چه اختالفاتی در این
زمینه مشاهده میشود.
بطور کلی شواهد نشان می دهد با فقر ادبیات پژوهشی در این حوزه روبرو هستیم و در
سال اخیر محققین فارسی زبان ،مطالعات رو به گسترشی را آغاز نموده اند .به نظر میرسد
یکی از علل اقبال به پژوهش در حوزه زبانهای سامی ،مسائل خالف بین نحویان کوفی و
بصـری است که با جستجـوی در زبانهای سامی میتوان سرنخی از موارد شاذّ و نادر و موارد
اختالف نحویان یافت.

 .4مبانی نظری
واقعیت تاریخی -فرهنگی این است که زبانها با هم بده -بستان دارند .تمدنها و
فرهنگها هم همینطور (خرمشاهی .)27 :1391 ،تشابه برخی اصـول زبانی ،تسمیـه اقـوام بی-
شمار جـزیره العـرب و اطـراف آن را به سـامی و تقسیـم آن را به زبانهای شـرقی
آشوری) و غربی (کنعانی و عبری و آرامی) و جنوبی (لهجههای عربی و حبشی) جائز نموده

(بابلی-

(آذرنوش،

 .)2-5 :1388این زبانها و لهجهها در موارد عمدهای با یکدیگر تشابه اساسی دارند اما در اثر
تحولی که سالهای دراز در اصوات و واکها ،در صرف و در نحو رخ داده ،میان آنها
اختالفهایی پدید آمده (همان .)84 :در واقع ما با طیفی از زبانها مواجه هستیم که شباهتهای
زبانشناختی زیادی دارند .این شباهت در دو زبان عربی و عبری سبب شده ولفنسون این دو
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کلمه را از ریشه سه حرفی «عبر» بداند و تقدیم و تأخیر حروف را در بین زبانهای مختلف
امری شایع بشمارد؛ مثل :یئس و أیس ،باء و آب (کمال1971 ،م.)40 :
شلوتزر اولین کسی بود که برای نامیدن این زبانها ،عنوان سامی را برگزید (1781م) اما
قبل از او دانشمندان عرب و مستشرقان به ارتباط بین زبانهای سامی مختلف اشاره کرده اند:
«کنعانیها با زبانی صحبت میکردند که به زبان عربی شباهت دارد»

(فراهیدی1409 ،ق 205 / 1 :؛

بروکلمان1977 ،م« .)6 :واژگان زبان عربی ،عبری و سریانی در حقیقت از یک اصل و ریشه یکی
هستند که اختالفاتی از نوع تغییر تلفظ در طول زمان و در نتیجه اختالف کشورها و مجاورت
ملت ها برآنها عارض شده» (أندلسی1980 ،م ،ج .)30 :1
اگر چه پژوهشگران ،قدیمیترین زبان سامی را زبان عـربی قدیم بابلی و کنـعانی
میدانند؛ اما دالیل موثقی وجود ندارد که نشان دهد کدام زبان قدمت بیشتری دارد؛ با این
وجود مستشرقان با توجه به آثار قدیمی به جامانده ،زبان عبری را به دالیل ذیل شبیه ترین
زبان به عربی میدانند:
الف -اعتماد بیشتر بر حروف تا اصوات
ب -بازگشت به اصل سه حرفی در اشتقاق
ج -تشابه در عدد و نوع اسم و فعل ،مجرد و مزید ،صحیح و معتل
د -تشابه در مشتقات مثل اسم فاعل و اسم مفعول
ه -تغییر در معنی کلمات با تغییر در حرکت آنها
و -تشابه در حروف حلقی ،حروف اطباق و مطابقت صفت و موصوف و...

(کمال1971 ،م:

.)20

 .5تعريف فعل معتل و اعالل در زبان عربی
الزمه تطبیق فعل معتل در زبان عربی و عبری ،سیری گذرا بر فعل معتل در زبان عربی
است:
فعلی که در ریشه خود دارای یکی از سه حرف (واو ،الف و یاء) است و دچار تغییرات
زیادی میشود فعل معتل نام دارد (ابنیعیش ،بیتا .)55 /10:با توجه به مکان قرار گرفتن این
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حروف در ریشه ،انواع مختلفی از فعل معتل به وجود میآید .فعل مثال ،مانند« :وجب ،ينع».

ِ
دعو و رمی» و اگر دو حرف عله در
فعل اجوف ،مانند« :سیر ،جود» .فعل ناقص ،مانند« :رضیَ ،
َ

طوی،
کنار هم باشند ،لفیف مقرون و اگر دور از یکدیگر باشند ،لفیف مفروق نام دارند ،مانندَ « :

ولِی» (ابنحاجب1432 ،ق.)60 :

اعالل ،تغییرحرف عله برای تخفیف است و به سه نوع قلب ،ساکن و حذف تقسیـم
میشود (ابنحاجب1428 ،ق .)272 :اعالل به معنای تغییر واو و یاء است و الف نیز مقلوب از این
دو است؛ نمونههایی از اعالل جهت سهولت در تطبیق آورده میشود :در ماضی فعل اجوف در

رمی» اعالل به قلب رخ
صیغه غائب ،مانند« :قول و بيع» و در فعل ناقص غائب ،مانند« :دعوَ ،
میدهد و تبدیل به «قال ،باع ،دعا و رمی» میشوند .در مضارع مثال واوی ،مانندِ « :جید» و امر

ِ
لن،
آن «جد» و در ماضی اجوف از صیغههای جمع مؤنث غائب تا متکلم مع الغیر ،مانند« :قُ َ

ِ
عن» ،اعالل به حذف به وجود میآید .در مضارع فعلهای اجوف در صیغههای مفرد ،مانند:
ب َ
ِ
يقول» ،ابتدا نقل حرکت به حرف قبل و سپس اعالل به ساکن صورت میگیرد ،مانند:
«يبيعُ ،

«يبِيع ،ي ُقول» .در فعل ناقص ،مانند« :يرميون» نوع اعالل از نوع حذف «يرمون» و در «يرمی» از
نوع ساکن یرمی است (ابن حاجب1432 ،ق 89 :و.)91

ُ

 .1-5فعل معتلّ مثال

يسَر ،يسرا»...
صرف مثال یایی در همه زمانها مانند فعل صحیح و سالم بدون تغییر استَ « :

و مضارع آن «ييسر ،ييسران »...و امر این فعل « ِ
ايسر ،ايسرا »...است.
ُ

صرف ماضی مثال واوی هم مانند فعل سالم است« :وعد ،وعدا »...در مضارع و امر واو

به علت قرار گرفتن بین یاء و کسره اصلی حذف میگردد (همان ،)91 :مانند« :يَعِد ،يَعِدان،»...
امرِ « :عدِ ،عدا .»...

 .2-5فعل معتلّ اجوف

در فعل ماضی اجوف از صیغه مفرد مذکر غائب ،تا جمع مؤنث غائب ،مانند« :قَ َول ،بَيَ َع»
قال ،ابع» میشوند .از جمع مؤنث غائب تا صیغه چهارده ،حرف عله
واو و یاء قلب به الف « َ
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به علت التقای ساکنین حذف میشود؛ برای خوانش فاءالفعل بعد از حذف ،اگر عیـن الفعل یاء

ِ
عنِ ،سر َن» و اگر واو باشد ،حرف اول ضمه میگیرد،
باشد حرف اول کسره میگیرد ،مانند« :ب َ
جد َن» (همان )91:مضارع بر دو وزن یفعُلُ «اجوف واوی» و یفعلُ «اجوف یائی» و
لنُ ،
مانند« :قُ َ
قو ُم ،يَبيِ ُع» صورت میگیرد و سپس حرف عله
گاه َ
يفع ُل میآید که ابتدا در آنها نقل حرکت «يَ ُ

«يَ ُقوُم ،يَبِي ُع» ساکن میگردد (همان .)89 ،در جمع مؤنث غائب و مخاطب حرف عله به علت
من» .در امر نیز صیغههای مفرد مذکر و جمع مؤنث
من ،ت ُق َ
التقاءساکنین حذف میشود «يَ ُق َ

لن».
مخاطب اعالل به حذف می شوند« :قُل ،قُ َ

 .3-5فعل معتل ناقص

غزَو» حـرف علّه ،قلب به الف
در فعل ماضی ناقص با عینالفعل مفتـوح ،ماننـدَ « :رم َیَ ،
میشود و هنگام اتصال به تاءتأنیث و واو جمع ،الم الفعل ،حذف میگرددَ « :رَمواَ ،رَمتَ ،رَمتا».

خیشیِ ،
يرمي ،يدعُو» در صرف به چند دسته تقسیم میشوند
در مضارع فعل معتل اآلخر ،مانندَ « :

(ابن هشام ،بی تا.)76 :
در مضارع «يرمي» حرف عله هنگام برخورد با ضمایر جمع مذکر غائب و مخاطب و

ِ
ني» و در امر حرف عله در
يرمون ،ترمو َن ،ترم َ
مفرد مؤنث مخاطب حذف میشود ،مانندُ « :
صیغههای مفرد مذکر و مؤنث و جمع مذکر مخاطب حذف می شود« :إِ ِرم ،إِرموا ،إِ ِ
رمي».
در ماضی فعل ناقص با عینالفعل مکسور اگر الم الفعل متحرک و ماقبل آن کسره باشد،

مانند« :ر ِضو» حرفعله به یاء «ر ِ
ضی» تبدیل میشود و هنگام برخورد با ضمیر جمع مذکر
َ
َ َ
ضوا».
غائب « َر ِضيوا» حذف میگردد و برای حفظ تناسب آن با واو ،عینالفعل ضمه میگیردَ « :ر ُ

خیشی»
يرضیَ ،
در مضارع ،عینالفعل آن مفتوح و المالفعل قلب به الف می شود ،مانندَ « :

ترضو َن» .در امر ،صیغههای مفرد مذکر و
يرضونَ ،
و هنگام اتصال با واو و یاء حذف میشودَ « :
رضوا»
إرضی ،إِ ُ
رضَ ،
مؤنث مخاطب و جمع مذکر مخاطب ،حرف عله حذف میشود« :إِ َ
حاجب1432 ،ق.)93-92 :
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 .4-5فعل معتلّ لفیف

شوی» و اگر
اگر دو حرف عله در کنار هم باشند آن را لفیف مقرون گویند .مانند« :طویَ ،

دو حرف عله در کنار هم نباشند آن را لفیف مفروق میگویند ،مانند« :وقی ،ولی».

َ

ی ،تَروي ،إِرِو» و در لفیف مفروق اعالل مثال
در لفیف مقرون اعالل اجوف و ناقص « َرَو َ

و ناقص« َوقَی ،تَِقيِ ،ق» صورت میگیرد.

َ

 .6تعريف فعل معتل و اعالل در زبان عبری גִּ ז ְַרת הַ נ ִָּּחים (گیزرَت
هَنّاخیم)
به دلیل تازگی موضوع و ناشناخته بودن بحث ،فعل معتل و اعالل در زبان عبری با
جزئیات بیشتری بیان می گردد تا زمینه تطبیق موضوع فراهم گردد.
در زبان عبری به فعل معتل «ناخی נָחֵ י» گفته میشود و فاءالفعل با «פ» و عینالفعل با
«ע» و الم الفعل با «ל» مشخص می گردد و معتل فعلی است که در ریشه آن از حروف «أهوی»
«א» همزه« ،ה» هاء« ،ו» واو« ،י» یاء ،باشد.

 .1-6فعل معتل مثال
معتلالفاء «נחי פ» ،به سه دسته تقسیم میشود:
معتلالفاء به الف «נָחֵ י פ"א» «همان مهموز الفاء عربی که برخی آن را فعل معتل محسوب
نمیکنند» (راشد1993 ،م« :)210 :אָ כַל آخَل ،خورد».
معتلالفا به هاء«נָחֵ י פ"ה»« :הָ לְַך هالَخ ،رفت».
معتلالفا به یاء«נָחֵ י פ"י»« :י ַָרד یارَد ،فرود آمد».
فعل ماضی ،مانند :י ַָרד (همان وَرَد در زبان عربی) بدون تغییر ،صرف می شود و دو فعل
הָ לְַך و אָ כַל در دو صیغه جمع مذکر و مؤنث مخاطب به جای حرکت «ساکنְ  /شوا» ،حرکت

102

معصومه ملکی* و...

بررسی تطبیقی افعال معتل در دو زبان سامی

«فتحه کوتاه ممالهֲ /حطف پتاح» میگیرد و مانند فتحه تلفظ میشود ،مانندֲ « :אכַלְ תֶּ ם أَخَلتم،
خوردید» و « ֲהלַכְ תֶּ ן هَلَختن ،رفتید» (کمال1971 ،م.)172-171 :

معتلالفاء به همزه
אָּ מַ ר

معتلالفاء به هاء
הָּ לְַך

معتلالالم به یاء
י ַָּרד

آمَرتی

הָ לַכְ ִּתי

י ַָר ְד ִּתי

אָ מַ ְרתָ

آمَرتا

הָ לַכְ תָ

י ַָר ְדתָ

אָ מַ ְר ְת

آمَرت

הָ לַכְ ְת

י ַָר ְד ְת

آمَر

הָ לְַך

י ַָרד

אָ ְמַ ָרה آمرا

הָ ְלְ כָה

ָי ְְרדָ ה

אָ מַ ְרנּו آمرنو

הָ לַכְ נּו

י ַָר ְדנּו

אֲמַ ְרתֶּ ם أَمَرتم

ֲהלַכְ תֶּ ם هَلَختِم
ֲהלַכְ תֶּ ן هَلَختِن
הָ ְלְ כּו

י ְַר ְדתֶּ ם یِرَدتِم
י ְַר ְדתֶּ ן یِرَدتِن
ָי ְְרדּו

אָ ְְמרּו آمرو

הָ ְלְ כּו

ָי ְְרדּו

אָ מַ ְר ִּתי

1

אָ מַ ר

אֲמַ ְרתֶּ ן أَمَرتن
אָ ְְמרּו آمرو

در زبان عبری فعلهای مضارع و اسم فاعل ،ساختار اسم فاعل عربی را دارند که برای
مفرد مذکر بر وزن فُعل «معادل وزن فاعل عربی» ،مفرد مؤنث فُعِلِت و یا فُعال «معادل فاعلة»،
جمعهای مذکر فُعِليم «معادل فاعِلني» ،جمعهای مؤنث فُعلُت «معادل فاعالت» میآید.

-1

در زبان عبری صرف ضمایر و فعلها از أنا شروع و به هنّ ختم میشود و ده صیغه (بدون مثنی)
دارد :من ֲאנִּי ،آنی /تو ذ אַ תָ ה ،أَتّا /تو مؤنث אַ ְת ،أَتّ /او ذהּוא ،هو /او مؤنث הִּ יא هی /ما ֲאנַחְ נּו،
أَنَخنو /شما جمع ذ אַ תֶּ ם/أَتِّم /شما جمع مؤنث אַ תֶּ ן أَتِّن /آنها ذ הֵ םهم  /آنها مؤنث הֵ ן ،هن
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הָּ לְַך

י ַָּרד

אָּ מַ ר
אֹומֵ ר(اُمر) گوینده و میگوید/میگویم /میگویی

הֹולְֵך (هُلخ)

יֹורד (یُرد)
ֵ

הֹו ֶּלכֶּת یا

יֹורדֶּ ת یا
ֶּ

(هی ،انا ،انت)

הֹולְ כָה

יֹורדָ ה
ְ

אֹומ ִּרים (اُمریم)(مثنی و جمعذ)
ְ

הֹולְ כִּ ים
הֹולְ כֹות

יֹור ִּדים
ְ
יֹורדֹות
ְ

(هو ،انا ،أنتَ)
אֹומ ָרה اُمرا
אֹומֶּ ֶּרת(اُمرت)یا ְ

אֹומרֹות(اُمرُت)(مثنی و جمعث)
ְ

در فعل مستقبل حروف أتین به ابتدای فعل اضافه میشود (معادل فعل مضارع عربی) و در
انتهای این فعلها نون رفع

نمیآید1:

אֹ מַ ר اُمَر خواهم گفت
أنا

אֹ מַ ר

نحن

נ ֹאמַ ר

أنتَ

ת ֹאמַ ר
ֹאמ ִּרי
ת ְ

أنتم

ֹאמרּו
ת ְ

هو

י ֹאמַ ר
ת ֹאמַ ר

هم

ֹאמרּו
י ְ
ת ֹאמַ ְרנָה

أنت
هی

هنّ

فعل امر با حذف حرف تاء ساخته میشود و در فعل سالم مانند عربی هر جا التقاء
ساکنین پیش بیاید ،فاءالفعل برای سهولت تلفظ به جای ساکن «شواְ» حرکت کسره «حیریکִּ»
میگیرد (ر.ک :کمال1971 ،م.)194 :

 -2مضارع فقط در حالت مرفوع کاربرد دارد و دو حالت جر و نصب از حروف نسبت «جر» و مصدر استفاده
میکنندָ :ל ֶּלכֶּת «اللخت ،تا برود» و לכת نیز مصدر فعل הָ לְַך است؛ فاءالفعل حذف شده و در آخر آن تاء عوض
آمده است.
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در معتل الفاء به الف ،مانند« :אָ כַל آخَل» امر آن بر وزن «פְ עֹ ל پعُل» و مضارع مضموم
العین ،بر وزن «פְ עַל پعَل» میآید .اگر مضارع مفتوح العین بود ،فاءالفعل هنگام اسناد به ضمیر
مخاطب و یا نون جمع مؤنث «حطف سیگُلֱ» میگیرد« :אכֹ ל ،אכֹלְ נָה إخُل و إخُلنا» و هنگام
اسناد به یاء مفرد مؤنث مخاطب و یا واو جمع ،مکسور باقی میماندִּ « :אכְ לִּ י إیخلی» و « ִּאכְ לּו
إیخلو» .اگر حرف عله حلقی باشد مانند« :אָ הַ ו آهَو ،دوست داشت» فاءالفعل به جای «حیریق ִּ
سیگُل ֶּ» میگیرد و عینالفعل هنگام اسناد به یاء مفرد مؤنث مخاطب و یا واو جمع «حطف
سیگُل ֱ» میگیرد« :אֶּ הדִּ י إهدی» و «אֶּ הדּו إهدو».
اگر فعل ،معتلالفاء به هاء باشد ،مانند« :הָ פְַך هافَخ دگرگون کرد» ،امر آن بر وزن «פֲעֹ ל
پَعُل» میآید و فاءالفعل آن هنگام اسناد به صیغه مخاطب و جمع مؤنث ֲ« حطف بتاح» «הֲפֹ ְך
هَفُخ» و «הֲפֹ כְ נָה هَفُخنا» میگیرد و هنگام اسناد به یاء مفرد مؤنث مخاطب و واو جمع به
صورت اصلی خود باقی میماند« :הִּ פְ כִּ י هیفخی» و «הִּ פְ כּו هیفخو»

(.)WRIGHT, 1890: 279-281

و اگر معتلالفاء به یاء در مضارع مفتوح العین باشد ،مانند« :יָשַ ןیاشَن خوابید» امر آن مانند فعل
سالم ساخته میشود« :י ְִּשנִּ י ییشنی»« ،י ְִּשנּו ییشنو».
امر فعلهای مضارع مکسور العین ،مانند« :יֵשֵ ב یشو» از «יָשַ ב یاشَو» و «י ֵֵרד یرد» از «י ַָרד
یارَد» بر وزن «עֵל عل» با حذف فاءالفعل ساخته میشود ،مانندֵ « :רד رد» و اگر معتلالفاء به یاء
به حرف عین ختم شود ،مانند« :יָדַ ע یادَع دانست» امر آن بر وزن «עַל عَل» میآید ،مانند« :דַ ע
دَع» (کمال1971 ،م196-195 :؛ راشد1993 ،م.)211-210 :

معتلالفاء به هاء با «وَعَدَ ،یَعدُ ،عد» و مصدر آن « ِع َدة» کامل منطبق هستند و در مضارع

و امر و مصدر واو الفعل خود را از دست میدهند و مانند زبان عربی در مصدر «לָדַ עת» تاء
عوض از فاءالفعل وجود دارد.

 .1-1-6تطبیق و تحلیل فعل مثال
در زبان عبری فعل صحیح و مهمـوز الفاء عربی مانند «أکل» معتـل الفاء به همـزه نامیده
می شود .صرف مثال یایی در زبان عبری در دو زمان ماضی و حال مانند مثال يايی عربی
بدون اعالل است؛ اما در مستقبل ،امر و مصدر برخالف زبان عربی فاءالفعل آن حذف میشود،
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مانند« :יָשַ ב یاشَو نشست» ،مستقبل «אֵ שֵ ב» ،امر«שֵ ב» ،مصدر«לָשֶּ בֶּ ת» با حذف یاء

(فرج راشد،

 .)212فعلهایی که در عربی مثال واوی هستند ،مانند« :ورَثَ ،یرثُ» در عبری مثال یائی هستند:
«( »yiras/yarasعبدالتواب1994 ،م« .)95 :ورد» در اصل «یرد» و «وصأ»« ،یصأ» است

(محامی،

ب  »wsbدر عبری «ישב» «یسو» و در آرامی «ܝܬܒ یثب» است (
1936م« .)10 :وثَ َ

oleary,

.)1923: 66

 .2-6فعل معتل اجوف
ماضی اجوف واوی «נָחֵ י ע "ו» بر سه وزن میآید« .פָל پال» مانند« :סָ ר سار ،مایل شد» و
«פֵל پل» مانند« :מֵ ת مت ،مرد» و «פֹ ל پُل» مانند« :בֹ ש بُش ،خجالتکشید»

( WRIGHT,1890:

 .)70-71در وزن «פָל» ،فاءالفعل در صیغههای مفرد و جمع مذکر و مفرد مؤنث غائب «ָ آ»
میگیرد ،مانند« :قال ،قاال ،قالوا» در عبری «סָ ר سار» و «סָ ָרה سارا» مؤنث «סָ רּו ،ساروا» و
רתי ،سَرتی» و «סַ ְרתֶּ ם،
هنگام اسناد به سایر ضمیرها فاءالفعل ַ« فتحه» میگیرد ،مانند« :סַ ִּ
سَرتم» .در وزن «פֵל پل» فاءالفعل در اسناد به مفرد مذکر و مؤنث غائب و جمع مذکر غائب
صیری «ֵ کسره» میگیرد و تشدید تاء در این صیغهها از بین میرود.
ماضی اجوف یائی «נָחֵ י ע"י» مانند« :שָ ר شار ،آواز خواند» و مصدر آن « ִּשיר شیر»
است .صرف این فعل مانند تصریف معتلالعین به واو بر وزن «פָל فال» است ،مانند« :שָ ב شاو
برگشت».
اجوف واوی (فِل פֵּל)

اجوف واوی (فُل פֹ ל)

اجوف يايی (فال פָּל)

מַ ִּתי مَتّی مُردم
مَتّا
מַ תָ
مَت
מַ ְת
مِت
מֵ ת
מֵ תָ ה مِتا
מַ ְתנּו مَتنو
מַ תֶּ ם مَتِّم
מַ תֶּ ן مَتِّن
מֵ תּו مِتو
מֵ תּו مِتو

בֹ ְש ִּתי بُشتی خجالت کشیدم
בֹ ְשתָ بُشتا
בֹ ְש ְת بُشت
بُش
בֹ ש
בֹ שָ ה بُشا
בֹ ְשנּו بُشنو
בָ ְשתֶּ ם بُشتِم
בָ ְשתֶּ ן بُشتِن
בֹ שּו بُشو
בֹ שּו بُشو

שַ בְ ִּתי شَوتی برگشتم
שַ בְ תָ شَوتا
שַ בְ ְת شَوت
شاو
שָ ב
שָ בָ ה شاوا
שַ בְ נּו شَونو
שַ בְ תֶּ ם شَوتِم
שַ בְ תֶּ ן شَوتِن
שָ בּו شاوو
שָ בּו شاوو
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در مضارع فعل اجوف واوی و یایی ،مانند« :קָ ם» و «שָ ר» ،صیغه مفرد مؤنث غائب بر
وزن ماضی ساخته میشود ،مانند« :קָ מָ ה» و «שָ ָרה» ،با این تفاوت که در مضارع مقطع آخر آن
کشیده تلفّظ میشود ،مانند« :קָ מָ ְה» و «שָ ָ ְרה».
ضمیر

اجوف واوی קֹום برخاستن

اجوف یایی ִּשיר آواز خواندن

(هو ،أنا ،أنتَ)

קָ ם کام

שָ ר شار

(هي ،أنا ،أنت)

קָ מָ ְה کاما

שָ ָ ְרה شارا

(مثنی و جمعهای مذکر)

קָ ִּמים کامیم

שָ ִּרים شاریم

(مثنی و جمعهای مؤنث)

קָ מֹות کامُت

שָ רֹות شارُت

 .1-2-6صرف فعل مستقبل اجوف
خوانش و معنا

معتلالعین به واو
אֵ בֹוש

اوُش :خجالت خواهم کشید

תֵ בֹוש

توُش

בֹושי
תֵ ִּ

توُشی

יֵבֹוש

یوُش

תֵ בֹוש

توُش

נֵבֹוש

نوُش

תֵ בֹושּו

توُشو

יֵבֹושּו

یوُشو

תֵ בֹ שנָה

توُشنا
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ساخت فعل امر اجوف حرف مضارع از مستقبل «תָ קּום» حذف میشود ،مانند« :קּום» از
«יָקּום» و « ִּשיר» از «י ִָּשיר»:
اجوف واوی
תָ קּום
קּום

اجوف یایی
تاکوم

תָ ִּשיר

تاشیر

کوم

ִּשיר

شیر آواز

קּומי
ִּ

برخیز(مرد)

ִּש ִּירי

קּומּו

کومی

ִּשירּו

קֹ ְמנָה

کومو

ִּש ֶּירינָה

کُمنا

بخوان(مرد)
شیری
شیرو
شیرینا

 .2-2-6تحلیل و تطبیق فعل اجوف
در زبان عبری اجوف واوی سه وزن «فال ،فل و فُل» دارد که در زبان عربی اجوف واوی
فقط با عین الفعل مضموم شناخته میشود .در زبان عربی الف همیشه تغییر یافته واو و یا یاء
است اما در زبان عبری الف یک حرف اصلی است .در عربی در صیغههایی که حرف عله
حذف میشوند .فاءالفعل حرکتی متناسب با حرف محذوف را میگیرد اما در زبان عبری فعل
«قام» در صیغههای مفرد مذکر و مؤنث غائب ،جمع مذکر و مؤنث غائب با الف تلفظ میشوند
ولی در صیغههای مخاطب و متکلم الف حذف میشود و فاءالفعل فتحه « ַ֫ ַק ְמתָ کَمتا» (اصل آن
קום واوی است) میگیرد ( .)Gesenius, 1909: 195در اغلب زبانهای سامی فعل «مات» از
«موت» اخذ شده ولی در زبان عبری در ماضی و مضارع نشانی از حرکت ضمه که نشان دهنده
این واو باشد نیست؛ اما در مصدر «מּות موت» و مستقبل «אמות أموت»« ،תמות تموت» و به تبع آن
فعل امر «מּות» این واو وجود دارد .در ماضی بر وزن فُل در دو صیغه جمع مذکر و مؤنث
مخاطب عینالفعل حرکت خود را به «ָ» کامتص «آ» میدهد که به دلیل قرار گرفتن «ְ» شوا
«ساکن» بعد از آن در تلفظ همان ضمه خوانده میشود و فقط در نوشتار دچار دیرش میشود.
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«צָ ד»« ،גָר»« ،לָן» نیز این طور است ( .)wood, 1959: 157نمونه دیگر فعل «سار» از «سور» است
רתי سَرتی» و «סַ ְרתֶּ ם سَرتم» در
که فاءالفعل آن بعد از حذف حرکت فتحه میگیرد ،مانند« :סַ ִּ
زبان عربی به علت اخذ آن از «سیر» ،سین کسره میگیرد« :سرتَ ،سرتما» .برخالف همه زبان-
های سامی که حرکت عینالفعل ماضی و مضارع با هم هماهنگ هستند در دو زبان عبری و
آرامی دائما مفتوح است .مثال آن در زبان عبری « KAMTAکَمتا» و در زبان آرامی

«YAKūM

یَکام» ،البته در عربی فعلهایی مانند «خاف ،خوف و یخاف»« ،نام ،نوم و ینام»« ،هاب ،هیب

و

یهابُ» خالف عادت است (برگشتراسر1929 ،م )95 :و چه بسا که از زبان عبری یا آرامی اخذ
شده باشند.
1

 .3-6معتل الالم

ماضی معتل الالم به الف «נָחִּ י ל" א» بر دو وزن میآید:
« ָפעָא پاعَا» مانند« :קָ ָרא کارا» و «יָצָ א یاصا»:

1

فعلهایی که ریشه سوم آنها حرف عله است با واکه و همخوانهای متفاوتی در زبانهای مختلف سامی به

کار میرود که ناشی از تفاوت در تلفظ این واژگان است .مثالً فعلهایی که ریشه سوم آنها واو است .مانند« :أتو»
هنگام برخورد با «ی» ادغام میشوند atwt /’atawat/« :و نیز فعل  »/ tity /ta’tiyūاین نوع ادغام در زبان
اوگاریتی تا پیش از این ناشناخته بوده است ،اگرچه ردپاهایی از آن در «مؤآبی» دیده میشود مانند y‘nw« :یعنو،
او به رنج افتاد» .فرایند آغاز ادغام فعلهایی که ریشه سوم آنها «ی» است به فعلهایی که ریشه سوم آنها «ی»
است از زبان اوگاریتی در تاریخ نامعلومی آ غاز گردید و در زبان آرامی این تبدیل با فعلهایی که سومین حرف
آنها همزه است ،صورت می گرفته و این به دلیل تناقض در تلفظ حروف بوده است ،حال آن که آرامی بابلی یک
حالت میانه در حفظ تلفظ «ی» در فعل های تام داشته است و نیز در زبان عبری واکه اصلی «ی» به طور عمومی
رواج دارد و در زبان اوگاریتی و کنعانی واکنشی نسبت به ریشه سوم فعل ندارند و در زبان عبری تغییرات فعل با
ریشه سوم معتل مانند «بنی» به این صورت استyíḇin [with anaptyxis], :(*/yabniy/ > */yabn(i):

 Lipinski, 1997: 444 ( .but */yabniyu/ > */yabnī> Hebrew yiḇni؛ پاکتچی)
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صرف معتل الالم به الف
אתי
קָ ָר ִּ

کاراتی خواندم

קָ ָראנּו

کارانو

קָ ָראתָ

کاراتا

קְ ָראתֶּ ם

کراتم

את
קָ ָר ְ

کارات

קְ ָראתֶּ ן

کراتن

קָ ָרא

کارا

קָ ְראּו

کُرئو

קָ ְראָ ה

کَرئا

קָ ְראּו

کُرئو

دومین حرف ریشه متحرک است و با «آ» شروع میشود غیر از صیغههای غائبة و جمع
مذکر و مؤنث غائب که این حرف در آنها ساکن است .اگر الم الفعل بعد از حرکات کشیده
قرار بگیرد از نوع «נָח נִּ סְ תָ ר ناخ نیستار» حرکت پنهان است و تلفظ نمیشود و اگر مانند
«קָ ְְראָ ה» و «קָ ְראּו» بعد از حرکات کوچک واقع شود الم الفعل از نوع «נָח ְנִּראֶּ ה ناخ نرء»
حرکت آشکار است و تلفظ میشود.
« ָפעֵא پاع» مانند« :צָ מֵ א صام ،تشنه شد» ،عینالفعل مکسور است و در صیغههای غائبة و
אתי צָ מֵ אתָ
جمع مذکر و مؤنث غائب ساکن میشوند و در بقیه صیغهها کسره میگیرد« :צָ מֵ ִּ
צָ מֵ את و.)Luba & bronznick, 1998: 65-66( »...
در صرف ماضی معتل الالم در دو وزن « ָפעָא و ָפעֵא» حرکت عین الفعل در هر دو وزن
در صیغههای «هی ،هم و هنّ» ساکن میشود .اما در زبان عربی دو وزن فَعَل و فَعلَ متفاوت
صرف میشوند :یاء در «رَمَیَ» در جمع مذکر غائب و مفرد مذکر و مؤنث غائب و مثنی مؤنث
حذف میشود و در «رَضیَ» یاء فقط در صیغه جمع مذکر غائب حذف و عینالفعل مضموم
میشود« :رَضُوا ،نَسُوا».
ماضی معتل الالم به هاء «נָחִּ י ל" ה» مانند «קָ נָה کانا ،خرید» و «בָ נָה بانا ،ساخت» به
این صورت صرف میشود:
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ماضی معتل الالم به هاء
ִּיתי
קָ נ ִּ

کانیتی خریدم

קָ נִּינּו کانینو

קָ נִּיתָ

کانیتا

קְ נִּיתֶּ ם کنیتم

קָ נִּית

کانیت

קְ נִּיתֶּ ן کنیتن

קָ נָה

کانا

קָ נּו

کانو

קָ ְ ְנתָ ה

کانتا

קָ נּו

کانو

هنگام اسناد فعل به ضمائر رفع متصل «متکلمها ،مفرد مذکر و مؤنث مخاطب و جمع آنها»
اعالل به وسیله قلب «ה» هاء به «י» یاء صورت میگیرد و عینالفعل مکسور میشود و هنگام
اسناد به غائبة «ه به ت» تبدیل میشود ،در اتصال به جمع مذکر و مؤنث غائب الم الفعل «ה ه»
حذف میشود.
קֹוראת ُکرت»
در مضارع اگر معتل الالم به الف باشد؛ مضارع در صیغه مفرد مؤنث آن « ֵ
קֹורא
میشود و الم الفعل آن تلفظ نمیشود و در سایر موارد تغییری بر فعل عارض نمیشودֵ « :
קֹוראֹות ُکرئُت» و اگر معتل الالم به هاء باشد؛ مضارع آن بر وزن
קור ִּאים ُکرئیم» و « ְ
ُکرء» و « ְ
«פֹועֶּה پُع» میآید و عینالفعل آن در صیغه مفرد مذکر کسره میگیرد و در سایر صیغه ها
اعالل به حذف صورت میگیرد.
معتلالالم به الف

معتلالالم به هاء

קֹורא میخواند
ֵ

קֹונֶּה میخرد

קֹוראת
ֵ
קֹור ִּאים
ֵ
קֹוראֹות
ְ

קֹונָה
קֹונִּים
קֹונֹות

فعل امر معتلالالم با حذف حرف مستقبل ساخته میشود و در امر معتل الالم به هاء
عینالفعل آن به جای «سیگُلֶּ»« ،صیری ֵ» میگیرد ،مانند« :יִּקְ נֶּה ییکن»:
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معتل الالم به هاء
קָ ָנ ה

خرید

קְ נֵה

بخر

کن

קְ ִּני

کنی

קְ נּו

کنو

קְ נֵינָה

کنینا

 .1-3-6تحلیل و تطبیق فعل معتل الالم
در زبان عبری فعل ناقص غیر از معتل الالم است و ساختار ویژهای دارد که با زبان عربی
مطابق نیست ( 1.)GEOFRRY kHAN, 2013: 860-862در این زبان فعل معتل الالم دو نوع است
که اولی معادل فعل مهموز الالم در زبان عربی و دومی فعلی است که به هاء -یکی از حروف
حلقی -ختم می شود؛ این دو نوع فعل در اطالق و نیز در اعالل ،با فعل ناقص در زبان عربی
متفاوت می باشد.

 .4-6فعل مرکب «גִּ ז ְַרת הַ מָּ ְר ָּכ ִּבים گیزرَت هَمُّرکاويم»
معادل فعل لفیف در زبان عربی است در آن دو حرف از دو نوع فعل وجود دارد و معادل
لفیف عربی است« :נָשָ א ناسا ،حمل کرد» و «אָ בָ ה آوا ،خواست» «יָצָ א یاصا ،خارج شد» و
« ָיפָה ،یافا ،نیکو شد» و «בָ א ،باء ،آمد».
«נָשָ א» هم ناقص و هم معتل الالم به الف است« ،אָ בָ ה آوا»« ،הָ יָה هایا»« ،יָצָ א یاصا»،
« ָיפָה یافا» هم به دو نوع از فعلهای مذکور داللت دارند «لفیف مفروق» فعل «בָ א» از ریشه
«בֹוא بوء» عینالفعل آن واو و الم الفعلش همزه است «لفیف مقرون» (راشد1993 ،م.)177 :
صرف فعل ماضی مرکب:
 - 1فعل ناقص در زبان عبری فعلی است که در اول آن «נ نون» باشد .مانند« :נ ִָּתן :عطاکرد» زیرا فاء الفعل آن
هنگام دخول حروف مستقبل حذف میشودִּ « :יתֵ נ ییتِّن».
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لفیف مقرون

آمدن

لفیف مفروق

بودن

באתי
ִּ

باتی

ִּיתי
הָ י ִּ

هاییتی

הָ יִּיתָ

هاییتا

הָ יִּית

هاییت

הָ יָה

هایا

הָ ְ ְיתָ ה

هَیتا
هایینو
هییتم

בָ אתָ

باتا

את
בָ ְ

بات

בָ א

با

בָ אָ ה
בָ אנּו

بانو

הָ יִּינּו

בָ אתֶּ ם

باتیم

ֱהיִּיתֶּ ם

בָ אתֶּ ן

باتن

ֱהיִּיתֶּ ן

هییتن

בָ אּו

بائو

הָ יּו

هایو

בָ אּו

بائو

הָ יּו

هایو

در زبان عربی برای صرف فعل لفیف مفروق ،اعالل فعل مثال و ناقص صورت میگیرد و
در لفیف مقرون اعالل فعل مثال و اجوف و یا اجوف و ناقص جاری میشود .در زبان عبری
اگر فعل مرکب ناقص و معتلالالم به الف باشد ،مانند« :נָשָ א» در صرف مانند معتل الالم با
الف صرف میشود و اگر ناقص و معتلالالم با هاء باشد ،مانند« :נָטָ ה» قاعده معتلالالم با هاء
بر آن جاری میشود ،در صرف فعل مضارع لفیف مقرون ،مانند «בָ א» مشابه فعل اجوف عمل
میشود:
مفرد مذکر

مفرد مؤنث

جمع مذکر

جمع مؤنث

נֹושֵ א نُس

נֹושֵ את نُست

נֹוש ִּאים نُسئیم
ְ

נֹושאֹות نُسُت
ְ

נֹוטֶּ ה نُط

נֹוטָ ה نُطا

נֹוטִּ ים نُطیم

נֹוטֹות نُطُت

بائا

בָ ִּאים بائیم

בָ אֹות بائُت

בָ א

با

בָ אָ ְה

امر فعل مرکّب ،با حذف حرف مستقبل ساخته میشود و فاءالفعل آن ساکن متحرک
میشود و یا اگر فاءالفعل آن از حروف حلقی باشد« ،حطف بتاح ֲ» میپذیرد ،مانند فعل « ִּתטֶּ ה
تطِّ»« :נָטָ ה ناطا»« ،נְ טֵ ה نط ،נְ טִּ י نطی ،נְ טּו نطو ،נְ טֶּ ינָה نطینا».
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ساخت زمانهای مختلف با فعل مرکّب «הָ יָה» که معادل کان در زبان عربی است؛ فعل
«הָ יָה معادل کان» یک فعل کمکی است که در تغییر زمان فعل نقش اساسی دارد:
ماضی بعید از ترکیب فعل «הָ יָה» و یک فعل ماضی که بر حالت 1داللت دارد ،ساخته
میشود« :او (مذکر) تشنه بود ،הּוא הָ יָה צָ מֵ א» (.)Wengren, 1952: 72-73
ماضی استمراری از ترکیب «הָ יָה» و فعل مضارع ساخته میشود و گاه به عادت داشتن
بر کاری در گذشته داللت میکند« :אני הייתי לומד הרבה من بسیار مطالعه میکردم ،عادت
به مطالعه داشتم»(.)Bronznick; Uveeler, 1998: 67

 .1-4-6تحلیل و تطبیق فعل لفیف در زبانهای سامی
در همه زبانهای سامی افعالی هستند که به دو نوع فعل معتل مرتبط میباشند؛ در زبان
اکدی فعل «(ʾwrأور) ،بیدار شد» ،در زبان عبری «نسی nśʾحمل میکند» و در زبان سریانی
«لوی lwyهمراهی میکند» و در زبان عربی مانند « wqyوقی نگه میدارد» در اتیوپی «whb
میبخشد» .فعلهایی هم هستند که سه حرف آنها حرف عله است ،در اکّدی « awūأوو»،
حرف اولش الف ،دوم واو و سوم یاء است که یک فعل تمام معتل است

(موسکاتی1993 ،م:

.)279

 .7نتیجهگیری
فعل معتل در دو زبان عربی و عبری با یکدیگر مقایسه گردید؛ ضمن وجود شباهتها،
تفاوتهایی نیز بیان شد ،مانند اختالف در حروف عله مثالً «א الف» که در زبان عربی همیشه
صورت تغییر یافته واو و یاء در فعلها و اسمها است؛ اما در زبان عبری یک هویت مستقل
دارد و یا فعل ناقص که با زبان عربی کامالً متفاوت است .در زبان عبری در ابتدای هیچ فعل
امری ،برای رفع ابتدای به ساکن همزه اضافه نمیشود و برای سهولت تلفظ کسره خفیفه در
ابتدای فعل قرار میگیرد؛ علی رغم این تفاوتها ،در اعالل فعل معتل قوانین بسیار مشابهی
یافت میشود؛ بارزترین آن اعالل به حذف است که نسبت به زبان عربی بسامد بیشتری دارد،
 - 1در زبان عبری هرگاه ریشه سوم فعل «א» باشد معموالً فعلی است که بیانگر حالت میباشد .و به آنها افعال
حالتی میگویند .مانند :קרא خواندن (در حالت خواندن)
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مانند حذف همزه در امر فعل معتل الفی «همان امر فعل های أکل ،أخذ و أمر در عربی» و یا
در امر فعل اجوف و نیز در فعلی که ناقص نام دارد ،مانند « ָלכַח الکَخ» اعالل به قلب در زبان
عبـری با تبدیل حرکات به یکـدیگر صـورت می گیرد و حروف حلق در این تغییر و تنوّع
نقش عمده دارند .در زبانهای سامی اصالت با حرکت عینالفعل مضارع است و حرکت فعل
ماضی یک ساخت صرفی محسوب میشود همانگونه که در ماضی فعل مات هیچ نشانی از
واو نیست؛ اما در صرف مستقبل و امر واو در همه صیغهها وجود

دارد1.

در اغلب زبانهای سامی و به صورت موردی در این مقاله در زبان عبری فعل مضارع
ساختاری مانند اسم فاعل دارد ،زیرا سامی شناسان فعل مضارع را ناظر بر حالت و مشابهت
میدانند نه زمان و آن را از جهت زمانی شناور میدانند ،در زبان عربی نیز فعل مضارع و اسم
فاعل از جهت مورفیم و واکهها و از جهت معنا به یکدیگر شبیه هستند و اسم فاعل در جایی
که معنای وصفی داشته باشد و از معنای حدوث برخوردار شود به جای فعل میتواند به کار
رود ،مانند« :مسلمون ،یسلمون» و دلیل دیگر بر اینکه فعل مضارع بیشتر ساختار اسمی و
مشابهتی دارد و ناظر بر زمان نیست نامگذاری اشخاص بسیاری با اوزان فعلی است.
کاربرد بسیار مشابه فعل معتل در دو زبان عربی و عبری با تفاوتهای اندک بیان شد و
اگر اختالفاتی در کاربرد برخی حروف مالحظه میشود به سیر تاریخی زبانها و اختالف در
لهجات به سبب دور شدن از زبان سامی مادر برمیگردد که حروف به شکل متفاوت تلفظ
میشدند و به همین سبب تغییراتی در نوع تلفظ و یا مخارج حروف به وجود آمده است؛ بی
شک با اتیمولوژی واژگانی میتوان برای این تغییرات در هر لهجه یک الگوی تغییر زبانی
یافت و حتی کاربردهای مشابه آنها را در بسیاری از موارد ردیابی کرد مانند کاربرد زمانهای
مختلف در زبان عبری به وسیله فعل «הָ יָה» که معادل «کان» در زبان عربی است و زمان فعل را
به ماضی استمرای یا ماضی بعید تغییر می دهد.

 -6سامی شناسان اصل ریشه مات را « »mawt-/>mówiṯبا جذب واکه « »aبه جای « »oبین « »mwمیدانند
(.)Weninger, 2012: 459
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دراسة مقارنة لألفعال املعتلة اجملردة بی اللغتی الساميتی
نوع املقالة :أصيلة

معصومة ملکي* ،1جواد أصغري ،2مسعود فکري ،3عدانن

طهماسب 4

 .1دكتوراه يف دراسات الرتمجة العربية  ،جبامعة طهران ،طهران.1

. 2أستاذ مشارك فی قسم اللغة العربية وآداهبا ،جبامعة طهران ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،طهران.
.3أستاذ مشارك فی قسم اللغة العربية وآداهبا ،جبامعة طهران ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،طهران.
. 4أستاذ مشارك فی قسم اللغة العربية وآداهبا ،جبامعة طهران ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،طهران.

امللخص

موضوع البحث اللغوي املقارن هو املقارنة بني اللغات املختلفة اليت تنتمي إىل أرومة لغوية واحدة
من أجل حتديد أوجه الشبه واالختالف يف اللغات؛ إ ّن تقسيم اللغات إلی اللغات اهلندية-األوروبية أو
الس امية هی نتيجة کشف التشاهبات بني اجلوانب املختلفة فی اللغات؛ منها اجلوانب الصوتية والنحوية
ّ

والصرفية اليت قد نبعت عن أصل واحد ومت فصلها مبرور الزمن عن اللغة األم .تتمثّل الطرق الرئيسة يف
ارخیی وقواعد اللغة بني اللغتني أو أكثر
علم اللغات املقارن يف مقارنة النظم الصوتية وتطور املفردات التّ ّ
مهمة جداً لفهم الديناميکية وكيفية عملية
وکشف أوجه التشابه واالختالف بينهما .هذه املقارنة ّ
التغيریات يف اللغات ،وبشكل أعم ،لفهم طبيعة اللغات البشرية التی ليست جامدة واثبتة مفيدة وابلغ
األ مهية .حتمل اللغات العربية والعربية والفينيقية واألكادية واحلبشية بعض العوامل املشرتكة األساسية
املستمدة من مبدأ سامي مبكر (بروتو-سامية) .إ ّن اللغتني العربية والعربية متشاهبتان من نو ٍاح عديدة
ومنها الفعل .يف هذا البحث مت عرض املنهج الوصفي لألفعال املعتلة وأنواعها ابللغتني مث من خالل
ذكر أمثلة من اللغتني يتم حتليلها ومقارنتها ويتم التعبری عن االختالفات والتّشاهبات البنيوية.
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النحو املقارن ،األفعال املعتلّة اجملردة ،العربية والعربية ،االختالف والتشابه.
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Absract
The subject of comparative linguistic research is the comparison
between the different languages belonging to a language family to
determine similarities and differences in languages. The classification
of language into Indo-European or Semitic languages family is the
result of discovering similarities between different aspects of
languages, including phonetic, syntactic and grammatical and
morphological aspects that they originated from one original and were
separated over time from the mother tongues. The main strategies of
comparative linguistics are the comparison of phonological systems,
understanding the history of lexical change, grammar and
vocabularies of two or more languages in order to detection of
similarities and differences between them; It is also useful for
understanding the nature of human languages which are not static. The
Arabic, Hebrew, Phoenician, Akkadian and Abyssinian languages
have some basic common features that derived from the early Semitic
principle called (Proto-Semitic). The Arabic and Hebrew languages of
the Semitic language family are comparable in many respects; One of
these aspects is the verb. In this research, descriptive weak verbs and
their types in both languages are introduced by descriptive method,
and then by mentioning examples from both languages, they are
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analyzed and adapted, and structural differences and similarities of
weak verbs are expressed.
Key words: comparative grammar, weak verbs, Arabic and Hebrew,
Similarities and differences.
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