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(قجم لمشذخ في  ، ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٔٛقبل لمشذخ في ٕٓ)ٕٕٓٓ/ٕٔ/
ملخص البحث:

تشاولت ىحه الجراسة أفعال الدتخ والتغظية في المغات العاربة (الدامية) دراسة معجسية ،وقج قسشا بجسع األفعال الجالة عمى ىحه

السعاني وبيشا السجال الجاللي الحي تشتسي إليو ،وتكسؽ أىسية ىحه الجراسة في تتبع ىحه األفعال في المغات العاربة وتؾثيق استعساليا وبيان

معانييا ودالالتيا ،وقج اعتسج البحث عمى السشيج الؾصفي السقارن.

ج اء البحث بسقجمة تبعيا تؾضيح لسفيؾم مفخدات السذتخك العاربي ،ثؼ بيشا األفعال ذات العالقة بسعشى الدتخ والتغظية وكانت
ظ َؾَ ،غَف َخ َ ،قَب َخَ ،كتَ َؼَ ،كَف َخ ،ثؼ اتبعشاىا بالجراسة السقارنة ليحه األفعال ثؼ الجاللة الرؾتية
مختبة كاآلتي خبأ ،خ
ط َس َخ َ ،غ ُ
في َ ،ستَ َخَ ،
ََ َ َ
والفخوق المغؾية ،ثؼ جاءت الخاتسة واالستشتاجات وقج بيشا فييا أىؼ الشتائج التي تؼ التؾصل إلييا.

The verbs of Concealment and Coverage in Aribite languages
a lexical study
Asst. Prof. Dr. Ameen Abdulnafi'a Ameen Lect .Dr. Shayma'a Waleed Abdulruhman
University of Mosul / College of archaeology / Dept. of Ancient Iraqi languages
Abstract:
The title of this study is 'the verbs of concealment and coverage in Aribite languages a lexical
study' where we collected verbs that give meanings of coverage in each of Akkadian, Ugaritic, Hebrew ,
Syriac, Athiopic and Arabic languages. We have counted these expression and studied their sounds,
meaning and connotations, and their development over different ages, we have relied in this study on
the dictionaries of these languages. These verbs can be classified within the Aribite or Semitic
commonality.
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المقدمة:
الحسج هلل رب العالسيؽ والرالة والدالم عمى سيج السخسميؽ وعمى الو وصحبو اجسعيؽ أما بعج:

ييجف ىحا البحث إلى دراسة ألفاظ الدتخ والتغظية في المغات العاربة دراسة معجسية ،اذ قسشا بجسع االلفاظ

الجالة عمى معشى الدتخ والتغظية في المغات العاربة األكجية واألوكاريتية والعبخية والدخيانية والحبذية سؾاء أكانت ىحه

األلفاظ مذتقة مؽ لفع الدتخ والتغظية أم غيخه ،وقسشا بجراسة أصؾاتيا وبيان معانييا ودالالتيا وتظؾرىا عبخ العرؾر
السختمفة ،وقج جاءت األلفاظ ذات العالقة بسعشى الدتخ والتغظية في البحث فكانت مختبة كاآلتيَ :خ َبأَ ،خفي َ ،ستَ َخ،
َ
ظ َؾَ ،غَف َخ َ ،ق َب َخَ ،كتَ َؼَ ،كَف َخ  ،وقج حاولشا في ىحه الجراسة إعيار العالقة الجاللية والسجال الجاللي الحي
ط َس َخ َ ،غ ُ
َ
تشتسي إليو ىحه األفعال ،والجاللة التي يؾردىا السعجؼ ليحه األلفاظ في ىحه المغات ،وتججر اإلشارة ىشا إلى أنشا قج
اختخنا السفخدات التي تعظي معشى الدتخ والتغظية وليا نزيخ في المغات العاربة .والسقرؾد بالجراسة السعجسية ىؾ
دراسة السعاني والجالالت التي يؾردىا السعجؼ في لغة واحجة أو أكثخ ،ونحؽ في ىحا البحث نجعؾ إلى البجء بالسعجؼ

العخبي الحجيث الحي كان قج دعا لو البخوؼيدؾر " ؼيذخ" في تقخيخ مقجم إلى السجسع المغؾي بيؽ ؼيو عيؾب السعاجؼ
القجيسة وما يؤخح عمييا ،ومؽ ىحه السالحغات االضظخاب في شخح مجلؾالت األلفاظ وخمؾىا مؽ البحث في تاريخ
(ٔ)

الكمسة وتظؾر الجاللة فييا وتدجيل أول استعسال ليا وآخخ مؽ استعساليا.

أوالً :مفردات المذترك العاربي:
تذيخ الجراسات المغؾية السقارنة إلى وجؾد سسة أو عاىخة في المغات العاربة اطمقؾا عمييا أسؼ السذتخك العاربي أو
(الدامي) " ويزؼ الكمسات التي تذتخك فييا كل المغات العاربة الخئيدية" وقج سساىا بعض الباحثيؽ األلفاظ

األساسية(ٕ) والسقرؾد بيا أن ىحه األلفاظ تؾجج في جسيع المغات العاربة وأنيا تخجع إلى أصل اشتقاقي واحج كسا تتفق
إلى حج ما في السعشى(ٖ)  ،إن وجؾد الكمسة في المغات العاربة الخئيدة ال يعشي أن ما عجاىا يخخج عؽ دائخة ىحا

السذتخك ،فقج تكؾن الكمسة مؾجؾدة في لغتيؽ أو ثالث وانقخضت مؽ المغات األخخى ،أو حمت محميا كمسة أخخى

مخادفة ليا؛ وقج تذتخك السفخدات صؾتياً (فشؾلؾجيا) وتتفق في السعشى فيي عشجئح تجخل في دائخة السذتخك العاربي أو
الدامي ،أما الكمسات التي تذتخك في الييكل الرؾتي وال يجسعيا حقل مذتخك بالشدبة لمسعشى فإن وضعيا في دائخة

السذتخك العاربي يكؾن مؽ قبيل االفتخاض.

(ٗ)

وإن الحقل الجاللي السذتخك لؾ اقترخ عمى لغتيؽ دون المغات األخخى
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فإن ىحا يجعل الكمسة في دائخة السذتخك العاربي مؽ قبيل االفتخاض ،وقج وضع العمساء معاييخ يتحجد في ضؾئيا
وضع الكمسة في دائخة السذتخك العاربي مشيا:
أ-

وجؾد الكمسة في معغؼ المغات العاربة الخئيدة وأن تكؾن ىحه المغات مؾزعة ما بيؽ جشؾبية وشسالية أو جشؾبية
وشخؾية.

ب -وحجة األصل االشتقاقي.

ت -الحقل الجاللي السذتخك.


(٘)

أما الكمسات التي قج تذتخك فييا المغات العاربة فيي :أعزاء جدؼ اإلندان وبعض أسساء األندان وأحؾالو مثل عيؽ
ومَم َػ ،كحلػ أسساء الحيؾانات مثل كمب وثؾر ...ألخ .كسا تذتخك
ويج وأب وأُم وبعض األفعال الستعمقة بيا مثل َوَل َج َ
المغات العاربة في الكثيخ مؽ أسساء أجداء العالؼ مثل أرض وماء
وأسساء الشباتات وأجدائيا ،وأسساء السأكؾالت والسذخوبات ،أيزا تذتخك المغات العاربة في عجد كبيخ مؽ األفعال مثل

ورِك َب ...الخ .إن السشيج السقارن يفتخض أن الغؾاىخ السذتخكة في كل المغات العاربة أو اكثخىا مؾروثة
َل َ
وسأ َ
َذ َك َخ َ
عؽ المغة العاربة األولى( )ٙوقج حاولشا ىحا البحث جسع السفخدات التي تجل عمى معاني الدتخ والتغظية وتقع في حقل
داللي واحج ومذتخك في معغؼ المغات العاربة وقسشا بجراستيا وبيان اصؾليا ومعانييا وكسا يأتي:
-1

َخَبأ:

()ٚ

الح ُّب(وعاء فخاري كبيخ).
 aba’ḫخبأ
الذيء يخبؾه خبأً :ستخه ،ومشو الخابي ُة وىي ُ
َ
()ٛ
وفي األكجية جاء المفع  abūḫبسعشى "أخفى" ومؽ معانييا "السالبذ الشاعسة أو الؾعاء الفخاري"
()ٜ

أما العبخية فقج جاء الفعل فييا بريغة  ḇāāḥبسعشى "خبأ ،أخفى"
(ٓٔ)

وفي الدخيانية ورد أيزا المفع  uḇyaḥبسعشى "عالم"

ورد المفع بريغة " hbaخبأ"

(ٔٔ)

كسا جاء المفع في اآلرامية بريغة  ،ḥăḇāوفي السشجائية
(ٕٔ)

وفي الحبذية جاء الفعل خبأ بالريغة  ab’a - yeḫbā’ḫبسعشى" خبأ ،أخفى".
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وفي العخبية الجشؾبية جاء الفعل بالريغة  ’ḫbبسعشى "خبأ ،أخفى" نحؾfḫb’t mn ’mr ’h :
(ٖٔ)

سيجىا"
-2

أي" أخفتو عؽ

خفي :

الخاء والفاء والياء أصالن متبايشان متزادان ،األول الدتخ والثاني اإلعيار .فاألول َخ ِفي َّ
الذيء يخفي؛
َ
وأخفيتو وىؾ في خؽية وخفاء إذا ستَختَو(ٗٔ) ،وخ ِفي الذيء خفاء فيؾ ٍ
خاف ِ
أخفاهُ  :ستخه وكتسو .وفي
وخفي :لؼ يغيخ و ْ
ْ ُ
ً
َ َ
(٘ٔ)
الخفاء ما َخ ِفي عميػ.
التشديل (إن تبجو ما في انفدكؼ أو تخفؾه) (البقخة  ،)ٕٛٗ :و ُ
َ
()ٔٙ
وفي العبخية ورد الفعل  āfāḥبسعشى "غظى ،ستخ ،غظاء الخأس".
()ٔٚ
وجاء الفعل في الدخيانية  neḥfe-efāḥبسعشى" َّ
غظى ،خبأ " ومشو نقخأ še meḥāfāyīr :وتعشى" بخأس مغظى"
وفي اآلرامية الحزخية ورد المفع  ḥpywبسعشى " حسى ،وقى" ومشو الذاىج اآلتي:
()ٜٔ
’" lh’ dḥpywحساية االلو"( .)ٔٛوفي السشجائية ورد المفع ِ hiFyaىـ ْفـ ي ا بسعشى "أخفى"

-3

َس َتَر:

(ٕٓ)
الدتخ بالفتح مرجر(ٕٔ) وتَ َدتَّخ
و َّ
الديؽ والتاء والخاء كمسة تجل عمى الغظاء تقؾل َستَ َخ الذيء ست اًخ  :أخفاهُ
ِ (ٖٕ)
(ٕٕ)
ومشو قؾلشا أستار الكعبة أي ما تُ ْدتخ بو الكعبة مؽ لِباس(ٕٗ) ولؼ يخد
الدتخةُ  :ما استتخت بو
الذيء أي تغظى و ُّ
ُ

ىحا االصل في األكجية مظمقاً .

ظى َ ،ستَ َخ  ،أخفى  ،خبأ)ٕ٘( .
وفي العبخية استخجم ىحا االصل  sātarبسعشى  :غ َ
وفي الدخيانية جاء ىحا االصل ايزاً بريغة  setar-nestorبسعشى  :ىجم  ،اسقط ومشو الريغة السديجة āstar
بسعشىَ :غَف َخ( )ٕٙومشو ايزاً صيغة أسؼ السفعؾل بسعشى  :مدتؾرِ ،س ّخي نحؾ  batra stiraفي مكان مدتؾر
()ٕٛ
(سخي)( )ٕٚومشو أيزاً في الدخيانية  setraبسعشى ِ
الدخ.
()ٕٜ

وفي الحبذية جاء ىحا االصل بريغة  satar-yesterبسعشى  :أخفى  ،ألغى
وفي العخبية الجشؾبية ورد الفعل  strبسعشى "حسى  ،وقى ِ ،
حفع" .(ٖٓ) hstr
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كسا جاء ىحا الفعل في األوكاريتية ايزاً بريغة )ٖٔ( strوفي الشقؾش الذسالية الغخبية ايزاً ورد الفعل بريغة str
(ٕٖ )

وبسعشى  :أخفى  ،ستخ.
-4

ط َمَر:
َ

ط َس َخ الذيء خبأه حيث ال ُيجرى ،والسظسؾرة حفخة
الظاء والسيؼ والخاء أصل صحيح َيُجل عمى إخفاء الذيء نقؾل َ
تحت االرض )ٖٖ(.ولؼ يغيخ ىحا الفعل في األكجية.

وفي العبخية ورد الفعل بريغة  ṭāman-yiṭmonبسعشى "أخفى ،خبَّأ ،اختفى"(ٖٗ) ومؽ دالالتو اإلخفاء تحت األرض

أو الجفؽ.

(ٖ٘)

)(ٖٙ

وفي الدخيانية ورد الفعل  ṭemar-neṭmorبسعشى  :طسخ ،غظى ،خبأ
()ٖٚ

"الغالم غظى العالؼ".

نحؾtemar haška labryta :

(سَّقف السشدل)
وفي الحبذية جاء الفعل  ṭafara - yeṭfer :بسعشى  :غظى السشدل َ
ط َس َخ  ṭammaraإال أن الحبذية أبجلت حخف الفاء الذفؾي بالسيؼ.
ىحا الفعل يقابل الفعل العخبي َ
()ٖٛ

وقج أشار الباحثؾن الى ان

(ٓٗ)

ط َس َخ بسعشى  :سخي.
الجشؾبية ورد الفعل َ ṭmr
طه :
َ -5غ ُ

()ٖٜ

وفي العخبية

الدتخ يقالَّ :
يتو  ،وغظا
غظؾ -يغظؾ :الغيؽ والظاء والحخف السعتل ُّ
غظيت الذيء وغ ّ
ظ ُ
يجل عمى الغذاء و َّ ُ
(ٔٗ)
ظي ِ
بو  ،وأغظاهُ  :واراهُ وستخهُ  ،وىحه الكمسة واوية ويائية
غظؾ  ،اذا غذي بغالمو
 ،والغظاء :ما ُغ ِّ
الميل َي ُ
(ٕٗ)

والجسع األغظية.

(ٖٗ)

ياء
وقج ورد ىحا الفعل في المغة األكجية بالمفع  eṭȗوذلػ بإبجال الغيؽ ً
صيغة الساضي مشو )ٗٗ(.iṭīومؽ الذؾاىج عمى ذلػ:

" i-ṭi ūmeأصبح اليؾم مغمساً"

بسعشى :أعمؼ  ،أصبح معتساً وقج جاءت

(٘ٗ)

ظي
وفي الدخيانية ايزاً جاء الفعل  eța-nețeبسعشى  :غظا  ،محى ،حجب ،واألمخ مشوَ :غ ِّ
ورد الفعل بالمفع  āțaبسعشى  :أعمؼ ،غظى نفدو  ،غمَّف(. )ٗٚ

()ٗٙ

- 992 -

وفي المغة العبخية

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،71العدد ( ،)7لسنة 0207
College of Basic Education Researchers Journal
)ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021
-6

َغ َفَر:

الغيؽ والفاء والخاء عغؼ ِ
ذنؾبو أي
الدتخ )ٗٛ(.وأصل الغفخ التغظية والدتَُّخ َ ،غَف َخ هللا
بابو َّ
الدتخ َ
ُ
فالغفخ َ :
ُ ُ
غفخ وتقؾل العخب أصبغ
تو .ومشو قيل لمحي يكؾن تحت بيزة الحجيج عمى الخأس ِم َ
ستخىا .وكل شيء ستختو فقج غفخ ُ
ِ
وغَفخ الستاع أي جعمو في وعاء و ِ
ِ
الغفارة بالكدخ  :خخقة تمبديا السخاءة فتغظي
ثؾبػ بالدؾاد فيؾ أغفخ ل َؾسخوَ َ ،
رأسيا(.)ٜٗ
وفي االكجية ورد الفعل األكجي ( )epēruأو  apārum ipir-ippirمؽ الجحر eprوإذا ما عمسشا بأن

األكجية قج فقجت صؾت الغيؽ واستعاضت عشو برؾت العمة الياء eفي حيؽ أن صؾت الباء السخففة pيقابل صؾت

الفاء)٘ٓ(fوبيحا فإن الفعل يقابل حخؼياً الفعل َغَف َخ ويعشي في األكجية بسعشى "غظى الخأس  ،وضع تاجاً أو خؾذةً عمى
بسعشى"غظيت رأسي بخؾذة الحخب السالئسة"(ٕ٘) ،كحلػ
الخأس" )٘ٔ(.نحؾulian simat ṣilti a-pi-ra rāšūa ḫ :
ّ
ورد االسؼ  eperuبسعشى الػبار أو التخاب.

ظي(ٖ٘).
ويأتي ايزاً بسعشى لبذ مؽ الريغة السدتسخة  ،ومؽ الريغة الخابعة السديجة بالشؾن ُيعظي معشى ُ :غ ِّ
وفي العبخية ورد المفع عفخ ‘farāبسعشى :التخاب  ،االرض(ٗ٘)  ،ومشو الفعل ‘ iferبسعشى "رشق بالتخاب"(٘٘) كحلػ

ورد المفع "عافخ" بسعشى  :عقال الخأس(.)٘ٙ

وفي الدخيانية جاء المفع السقابل ‘ afraبسعشى " :غبار أو تخاب" وجاء ايزاً المفع  ma‘fraبسعشى " :ثؾب أو
(. )٘ٚ

رداء(ستخ جدجه)
نقاب" والفعل ’ at‘afarبسعشى لبذ ً
وفي الحبذية جاء الفعل ‘ afara – ye‘farبسعشى  :غظى (غظاء يؾضع عمى الذيء)  ،كحلػ جاء المفع
)٘ٛ

 mā‘efartبسعشى  :عقال أو عسامة أو تاج

( .وىي قخيبة مؽ المفع الدخياني الحي بيشاه سابقاً .

وفي العخبية الجشؾبية ايزاً ورد المفع  ‘frarبسعشى تخاب أو ارض

المفع ‘ prبسعشى تخاب أو أرض

( ٓ) ٙ
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َقَبَر:

-7

وتظامؽ(انخفاض)  .مؽ ذلػ القبخ :قبخ
ُ
أماتو فأقبخهُ)
دفشو قال تعالى (:ثُؼ
ُ
قب ُخهُ ُ :
وي ُ
َ

القاف والباء والخاء أصل صحيح َيُجل عمى غسؾض في الذيء
(ٔ)ٙ
ِ
السيت يقال قبختَو أقبخهُ والقبخ  :مجفؽ االندان وجسعو قبؾر وَقبخهُ َيقب ُخهُ
مسؽ ُي َقب ُخ ولؼ يجعمو ِم ّسؽ ُيمقى لمظيخ والدباع(ٕ.)ٙ
أي جعمو مقبؾ اًر ّ
وفي األكجية ايزاً جاء ىحا الفعل  qabāru (qebēru) i- iبسعشى  :يجفؽ السيت (يقبخ) ،دفؽ شيئاً لمتدتخ واالخفاء
(ٖ)ٙ

ُ ،يغظي ُ ،يخفي.
 urri u mūši elišu abki ul addiššu ana qe-be-ri-imبسعشى" بكيت عميو ليال ونيا ار (كيف ) لؼ اسمسو
لمجفؽ"

ومؽ أمثمتو نقخأ:

(ٗ)ٙ

وفي المغة العبخية ايزاً ورد الفعل  qābar - yiqborبسعشى َ :ق َب َخ – َيقِب ُخ ومشو  qibrūtمقبخة و َ qaberقبخ
(٘)ٙ
أو ضخيح
وفي الدخيانية ايزاً جاء الفعل  qebar-neqborبسعشى َ :دَف َؽ ومشو َ qabūraدَّفان حفار القبؾر و :بيت القبؾر

(مقبخة).

()ٙٙ

()ٙٚ

وفي العخبية الجشؾبية ورد الفعل  qbrبسعشى

وفي الحبذية ورد الفعل  yeqber qabara -بسعشى َ :ق َب َخ َ ،دَف َؽ
َ :دَف َؽ َ ،ق َبخ  ،ومشو نقخأ w’l b.n ‘dn w’mh bny qtbrn :بسعشى " وال أحج مؽ بيؽ الخجم وخادمة الخجم ُدفؽ
()ٙٛ
في قبخ".
وفي األوكاريتية ايزاً جاء الفعل َق َب َخ  qbrبسعشى َدَف َؽ أو َق َب َخ حيث نق أخ tqbrnh tbkynh w:
()ٜٙ
يشو".
وتقبخ ُ
-8

"تبكيشو
ُ

كتم :

الكاف والتاء والسيؼ أصل صحيح يجل عمى إخفاء وستخ.

وكتَّ َس ُو.
وكتساناً وا ْكتَتَ َس ُو َ

(ٔ)ٚ
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وفي المغة األكجية ورد الفعل كتؼ  ktmمؽ السرجر  katāmuمؽ باب ضؼ فتح  u-a iktum- ikattamبسعشى "

غظى ،ستخ ،اخفى ،تشقب"(ٕ )ٚومشو نقخأ:
Šumma ul rittum qaqqadki ku-ut-mi-ma atlakim
" إذا لؼ (تججي) قبؾالًَّ ،
غظي رأسػ وتعالي " (ٖ )ٚوفي نص اخخ نقخأ:

ظى (كل شيئ) مثل الزباب"
 Kīma imbari kat-ma-taبسعشى " غ ّ

(ٗ)ٚ

وفي المغة العبخية ورد الفعل كتؼ بريغة  kātamولكؽ بسعشى "قظع أو حفخ" ومؽ الريغة السديجة  niktēmبسعشى

تؾس َخ".
" َتبَّقعَّ ،
ظخ ِ ،
وس َخ"( )ٚٙومؽ أمثمتو نقخأ:
وفي الدخيانية جاء الفعل كتؼ بريغة  ketām- nektomبسعشى " أخفى ،ل َ
()ٚٚ
 bğarbo mekātmīnبسعشى "تغظى (تبقع) بالجخب".
(٘)ٚ

()ٚٛ

وفي الحبذية جاء المفع كتؼ بريغة  katamaويعشي" ختؼ،أغمق ،وشؼ "

ومؽ األفعال التي دلت عمى معشى
()ٜٚ

التغظية في الحبذية الفعل  kadana- yekdenبسعشى " غظى ،أخفىَ ،ح َج َبَ ،كدىَ ،غَف َخ الحنب".
(ٓ)ٛ
ولقج وججنا َّ
أن الكاف والتاء والسيؼ  ktmتعشي "الحىب أو تخاب الحىب" في األوكاريتة والعخبية الجشؾبية.
-9

َك َفَر:

الكاف والفاء والخاء أصل صحيح ُيجل عمى معشى واحج وىؾ الدتخ والتغظية ُ ،يقال لسؽ غظى درعو بثؾب :
(ٔ)ٛ
ظي بدالحو.
الكّفخ الخجل الستغ ّ
قج َكَف َخ درعو  ،و َ
فخ نفاق.
فخ معانجةُ ،
فخ ايسان ،وكفخ جحؾدُ ،
و ُ
وك ُ
وك ُ
الكْف ُخ  :نؿيض االيسان  .قال أىل العمؼ الكفخ عمى أربعة أنحاء ُك ُ

سي الكافخ كاف اًخ ألن الكفخ
الذكخ ،وأصل ُ
وكفخ الشعسة ىؾ نؿيض ُ
الكفخ تغظية الذيء تغظي ًة .قال الميث ُيقال إنسا ُس َّ
الدراع ألنو
فخه(ٕ . )ٛويقال لمسدارع كاف اًخ ألنو ُيغظي
الحب بتخاب األرض و ُ
الكَّفار ُ
غظى ُ
ّ
قمبو .وكل مؽ ستَ َخ شيئاً فقج َك َ
(ٖ)ٛ
وكَفخت الذيء ِ
أكفخهُ بالكدخ أي
الكْف ُخ بالفتح التغظية َ
الكَّفار نباتو) (الحجيج )ٕٓ:و َ
يكفخ البحار قال تعالى (أعجب ُ
استخهُ.
ِ
فخ القيخ الحي تُظمي بو الدفؽ لدؾاده وتغظيتو  ،قال ابؽ سييل القيخ
والكافخ الميل ألنو يدتخ بغمستو كل شيء ،و ُ
الك ُ
ِ
ظاهُ .وكل شيء غظى شيئاً فقج َكَف َخهُ.
عو
بثؾبو أي غ ّ
ثالثة أنؾاع ُ :
فخ والدفت والقيخ  .والكافخ الحي َكَف َخ در ُ
الك ُ
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ٍ
صجقة أو صؾ ٍم كأنو غظى عميو (الحنب) بالكفارة .
الكَّفارة ما ُكِّف َخ بو مؽ
و َ
وجسعو ُكُفؾر واكثخ مؽ يتكمؼ بيحا أىل الذام(ٗ. )ٛ
فخ :القخية (سخيانية)
و َ
ُ
الك ُ

وفي األكجية ورد استخجام الفعل األكجي  kapāru ikpur- ikapparمؽ الجحر  kprوبسا أن حخف الباء السخففة p

)٘(ٛ
ظ َخ ،
ُيقابل الفاء  fفي العخبية وبؿية المغاة العاربة فاألصل ىؾ kfr
ويعشيَ :م َد َح َ ،د َى َؽ (صباغاً  ،سائالً) َل َ
): (ٛٙ
تس َد ْح َف َس ُو" ومؽ معانيو َم ْد ُح أو تغظية الخأس حيث
َ
بسعشى"
pâšu
ta-kap-par
ط َس َذ  .ومؽ أمثمتو نق أخ
َ
ْ
()ٛٚ

نق أخ

E SIR2.E3.A ammam SAG.DU-šu ik-kap-par2
ُيغظي (يسدح) رأسو بالقار(.السعشى يقع في عقؾبة بجنية كذخط جدائي)

ومؽ االفعال األكجية التي تجل عمى معشى َكَف َخ وتجل عمى الدتخ والتغظية وىي قخيبة مؽ الفعل االكجي kapāru
( )ٛٛ
الفعل األكجي  apāruبسعشى غظى شخراً ما أو غظاء الخأسīpir-ippir

نك َخ َ ،ج َح َج(.)ٜٛ
وفي العبخية ورد الفعل العبخي َكَفخ  k.p.r kāfarبسعشى :غظىَ ،كَف َخ ،غظى الذعخَ ،غَف َخ الخظيئة اَ َ
والـ  kafērالدفت أو القيخ(ٓ )ٜوالـ  kefārالقخية أو السدرعة)ٔ (ٜوقج جاء المفع  ka-pa-retأو  kepārبسعشى غظاء

الرشجوق أو الجخة

(ٕ)ٜ

نغف (غظى) اَنكخ َ ،كَف َخ  ،كافخ
وفي الدخيانية ايزاً ورد الفعل َكَف َخ بريغة  kefar-nekforبسعشى َ :م َد َح َ ،
ومؽ شؾاىجىا نق أخ :

(ٖ)ٜ

)ٗ(ٜ

"ba’alahan kefer (a)nāانا كافخ بااللو"
والـ

" kafraالقخية"

والـ

" kofraالقيخ"

(٘)ٜ

()ٜٙ

وفي الحبذية  :ورد المفع  kafarبسعشى سمة أو حاوية

()ٜٚ

.

وفي العخبية الجشؾبية  :جاء المفع كفخ  kfrبريغة  ykfrnبسعشى ُي َكِّفخ عؽ الخظيئة نحؾ:
()ٜٛ
ykfrn ḥbhmw w yqb in qrbnhmu
ُيكِّفخ عؽ خظيئتيؼ  ،ويقجم القخبان
()ٜٜ

وفي األوكاريتية ورد الجحر الكاف والفاء والخاء kprبسعشى القخية أو الحشاء

وفي المغات العاربة الذسالية الغخبية

ورد استخجام الجحر كفخ  kprبسعشى غظاء الخأس أو القخية(ٓٓٔ) إن الجراسة السعجسية السقارنة ليحا الفعل ّتبِيؽ لشا َّ
ان
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الكاف والفاء (أو الباء السخففة  )pوالخاء أصل واحج في جسيع المغات العاربة وىي قجيسة ججاً في ىحه المغات ،وتجل

عمى عجة معان مؽ أشيخىا وأىسيا الدتخ والتغظية والكفخ الجحؾد واإلنكار وقج استقت المغات العاربة مشيا صيغاً
أسسية تجل عمى معان عجة كغظاء الخاس أو الجاللة عمى القار أو الدفت أو القخية أو السدارع وكميا الفاظ مختبظة

بأفعال تجل عمى الدتخ والتغظية  .وىحا االصل الزال مدتخجماً في الميجة العامية السحكية ،وقج انتقل الى المغات
االخخى غيخ العاربة كالمغة االنكميدية بالمفع  coverبسعشى ستخ وغظى.
فزالً عؽ ذلػ فقج ّبيؽ الجرس السقارن ان المغة العخبية كانت مؽ اكثخ المغات العاربة التي استخجمت ىحا األصل
واشتقت مشو الفاعاً ودالالت معجسية مختمفة.

ثانياًَّ :
إن الجراسة السقارنة لألفعال الجالة عمى معشى الدتخ والتغظية في المغات العاربة تغيخ لشا اآلتي:
َّ -1
تؼ حرخىا في ىحه الجراسة والتي تحسل معشى الدتخ والتغظية في المغات العاربة مختبة
إن األفعال التي َّ
حدب كثخة االستعسال كانت كاآلتي:
األفعال العخبية
َكَف َخ
َغَف َخ

َق َب َخ
َستَ َخ
خبأ

األكجية

العبخية

الدخيانية الحبذية

Kafara

kapāru

kāpar

Kefar

kafar

Afarağ

epēru

‘farā
qābar

Afra

afara

qebar

qabara

Setar

satara

str

ḥăḇā

ḫab’a

’ḫb
ṭmr

qabāru Qabara
Satara
aba’ḫ

sātar ..........
ḥābā
abūḫ

ط َس َخ
َ
كتؼ

ṭemar ṭāman .......... ṭamara
katama ketām kātam katāmu Katama

ظ َؾ
َغ َ
َخفي
َ

.........

ṭafara

aṭwağ
afyaḫ

eṭu
‘āṭa
āfāḥ ..........

‘eṭa
efāḥ
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العخبية

األوكاريتية

الجشؾبية
kfr

kpr

‘frar
qbr

‘rp
qbr
str
........
...........

........ ..........
....... ..........

.......... .......... ..........
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وىشا يسكششا القؾل َّ
ف في جسيع المغات العاربة مثل كفخ وغفخ وقبخ وأن بعزيا االخخ
أن بعض ىحه االفعال قج ُع ِخ َ
أستعسل في بعض ىحه المغات وكسا يأتي:
أ-

أعيخت الجراسة أن الفعل كفخ  ))kfrكان معخوفا في جسيع المغات العاربة وأن معشاه ىؾ الدتخ والتغظية
ثؼ شاع ؼيو معشى الكفخ نؿيض اإليسان ،أو الجحؾد كالكافخ باهلل والشعسة ،أو الجاللة عمى تكفيخ الحنؾب
وستخىا.

ب -عخفت المغات العاربة جسيعيا الفعل ستخ  ))strبأستثشاء األكجية لؼ تدتعسل ىحا الفعل في لغتيا.

ت -عيخ الفعل َغَف َخ ( )frğفي جسيع المغات العاربة وجسيع معانيو تجل عمى الدتخ والتغظية.

ث -


عيخ الفعل طسخ  ))ṭmrفي العخبية والعبخية والدخيانية والحبذية والعخبية الجشؾبية ولؼ نججه في

األكجية واألوكاريتية.
ج-


استخجم الفعل قبخ  ))qbrفي جسيع المغات العاربة لمجاللة عمى معشى التغظية والدتخ وقج ارتبط معشاه
بجفؽ السيت.

ح-


اقترخ عيؾر الفعل غظؾ  )ṭw)ğعمى العخبية واألكجية والعبخية والدخيانية مختبظا بسعاني الدتخ
والتغظية.

خ-


عيخ الفعل كتؼ  ktmفي معغؼ المغات العاربة باستثشاء األوكاريتية والعخبية الجشؾبية.

د-

عيخ الفعل خبأ ba’ ḫواأللفاظ السذتقة مشو في عسؾم المغات العاربة باستثشاء األوكاريتية.

ذ-

لؼ يغيخ الفعل َخفي fyḫإال في العخبية والعبخية واآلرامية .
َ
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ر-

أعيخت الجراسة أن السعشى السذتخك أو الحقل الجاللي الحي تقع ؼيو ىحه األفعال مختبط بالجاللة عمى
معشى الدتخ والتغظية ،وأن المغة العخبية كانت أوسع المغات العاربة داللة في معاني واستعساالت ىحه
األفعال تتبعيا الدخيانية والعبخية والحبذية ثؼ األكجية واألوكاريتية.

ثالثاً :الداللة الرهتية ألفعال الدتر والتغطية في اللغات العاربة:

لقج أستخعى مؾضؾع الرمة بيؽ المفع والجاللة نغخ السفكخيؽ والمغؾييؽ مشح القجم فخبظؾا بيشيا وبيؽ مجلؾالتيا

ربظاً وثيقاً واطمقؾا عمييا الرمة الظبيعية أو الرمة الحاتية ،فابؽ جشي في كتابو الخرائص عقج فرؾال أربعة لسشاقذة
تمػ الرمة الخؽية بيؽ األلفاظ والجاللة(ٔٓٔ)ويخى ابؽ جشي ان ىحه الغاىخة ال تقترخ عمى الحاالت التي اتحجت فييا
االصؾات بل قج تغيخ أيزا حيؽ تتقارب مخارج االصؾات كحلػ ذىب أبؽ فارس في معجسو مقاييذ المغة فأخح

يدؾق الكمسات التي تذتخك في أصؾل ثالثة

(ٕٓٔ)

والحؿيقة انشا في ىحا البحث وججنا َّ
أن جسيع األفعال الجالة عمى

معشى الدتخ والتغظية في المغات العاربة تذتخك الفاعيا ومعانييا في عسؾم ىحه المغات .

َّ
إن فكخة الخبط بيؽ مجسؾعة مؽ األلفاظ الستقاربة بسجسؾعة مؽ السعاني الستذابية أو الستقاربة وأن يذيع بيؽ أبشاء

المغة الؾاحجة أو المغات ذات االصل السذتخك أن تشذئ صالت بيؽ األلفاظ والجالالت ىؾ أمخ حؿيقي تغيخ حؿيقتو
في ىحه األفعال التي دلت معانييا عمى معشى الدتخ والتغظية.

(ٖٓٔ)

وإن التجانذ الرؾتي في الفاظ ىحه األفعال قج ىيئيا لالستعسال في معان متقاربة أي َّ
أن الجاللة الرؾتية فييا

أوحت بسعانييا.

رابعاً :الفروق اللغهية :عمى الخغؼ مؽ َّ
أن األفعال التي ذكخناىا قج تجل في معشاىا العام عمى معشى الدتخ والتغظية
إال َّ
أن ىشالػ فخوقاً لغؾية تسيد كالً مشيا عؽ اآلخخ ومؽ ىحه الفخوق نق أخ :
أ-

الفرق بين غفر وستر :الغفخان أخص مؽ الدتخ وىؾ يقتزي إيجاب الثؾاب ،والدتخ ىؾ ستخك الذيء

ثؼ في اإلضخاب عؽ ذكخ الذيء ؼيقال ستخ فالن عمى فالن إذا لؼ يحكخ ما أطمع عميو مؽ عثخاتو
بدتخ َّ
وستخ هللا عميو خالف فزحو وال يقال لسؽ ستخه هللا في الجنيا إنو غفخ لو ألن الغفخان يشبئ عؽ استحقاق
الثؾاب،

(ٗٓٔ)

فالدتخ أخص مؽ الغفخان إذ يجؾز أن يدتخ وال يغفخ(٘ٓٔ).
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ط َس َخ الذيء خبأه حيث ال ًيجرى أما الَق ْب ُخ َفيُجل
الفرق بين طمر وقبر :الظسخ ىؾ إخفاء الذيء نقؾل َ

ت -


الفرق بين الكتمان واإلخفاء  :الكتسان ىؾ الدكؾت عؽ السعشى ،فيؾ يختص بالسعاني كاألسخار

وتظامؽ  .مؽ ذلػ القبخ :قبخ السيت يقال قبختَو أقبخهُ ،وجسيع معانيو تجل عمى
عمى غسؾض في الذيء
ُ
دفؽ السيت.

واألخبار وقؾلو تعالى (إن الحيؽ يكتسؾن ماأندلشا مؽ البيشات)(البقخة )ٜٔ٘:أي يدكتؾن عؽ ذكخه  ،أما
اإلخفاء ؼيكؾن في غيخ ذلػ ،فتقؾل أخفيت الجرىؼ في الثؾب وال تقؾل كتست ذلػ ،فاإلخفاء أعؼ مؽ
()ٔٓٙ

الكتسان.
االستنتاجات:
-1

أعيخت الجراسة اشتخاك معغؼ المغات العاربة في الحقل الجاللي لألفعال الجالة عمى معاني الدتخ
والتغظية.

-2
-3

-4

أعيخت الجراسة وحجة األصل االشتقاقي لألفعال الجالة عمى معاني الدتخ والتغظية.
ظ َؾ ،كتؼ ،خبأَ ،خفي) في معغؼ
ط َس َخَ ،ستَخَ ،غ َ
(كَف َخَ ،غَف َخَ ،ق َب َخَ ،
إن وجؾد أفعال الدتخ والتغظية َ
َ
المغات العاربة الخئيدة يجعميا في دائخة السذتخك العاربي أو الدامي.
بيشت لشا الجراسة َّ
أن جسيع األفعال الجالة عمى معشى الدتخ والتغظية في المغات العاربة تذتخك في
الفاعيا ومعانييا ،و َّ
إن فكخة الخبط بيؽ مجسؾعة مؽ األلفاظ الستقاربة بسجسؾعة مؽ السعاني الستذابية
أو الستقاربة وأن يذيع بيؽ أبشاء المغة الؾاحجة أو المغات ذات االصل السذتخك أن تشذئ ِ
صالت بيؽ
األلفاظ والجالالت ىؾ أمخ حؿيقي تغيخ حؿيقتو في ىحه األفعال التي َدَّل ْت معانييا عمى معشى الدتخ
والتغظية.
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َّ
إن التجانذ الرؾتي لسعغؼ الفاظ أفعال الدتخ والتغظية في المغات العاربة قج ىيئيا لالستعسال في
معان متقاربة أي َّ
أن الجاللة الرؾتية فييا أوحت بسعانييا.

-6

عمى الخغؼ مؽ َّ
أن جسيع األفعال التي أوردناىا في البحث تجل في معشاىا العام عمى معشى الدتخ
والتغظية إال َّ
أن لكل فعل مشيا استعساالً ومعشاً خاصا بو دون غيخه وقج بيشا ذلػ في حجيثشا عؽ
الفخوق المغؾية ليحه األفعال.

-7

أعيخت الجراسة أن األفعال التي َّ
دلت عمى معاني الدتخ والتغظية في المغات العاربة كانتَ :كَف َخ،

-8

أعيخت الجراسة أىسية الجراسة السعجسية السقارنة التي تيجف إلى إجاد صمة تخبط األلفاظ مؽ الشاحية

ف في جسيع ىحه المغات مثل
ستخ ،غفخ ،طسخ ،قبخ ،غظؾ ،كتؼ ،خبأ ،خ
في ،وأن بعزيا قج ُع ِخ َ
َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ
َكَف َخَ ،غَف َخَ ،ق َب َخ ،وبعزيا اآلخخ وجج في بعض المغات ،وإن اقميا استعساالً كان الفعل َخ ِفي fyḫ
َ
فقج عيخ في العخبية والعبخية واآلرامية فقط.

الجاللية والرؾتية فزال عؽ ذلػ فإن ىحه الجراسات تقجم لمباحثيؽ مادة لغؾية يسكؽ االستفادة مشيا
في بشاء السعجؼ التاريخي.
-9

ونحؽ ىشا نكخر دعؾتشا إلى البجء بالسعجؼ التاريخي العخبي الحجيث الحي كان قج دعا لو البخوؼيدؾر
" ؼيذخ" في تقخيخ مقجم إلى السجسع المغؾي بيؽ ؼيو عيؾب السعاجؼ القجيسة وما يؤخح عمييا ،ومؽ
ىحه السالحغات االضظخاب في شخح مجلؾالت األلفاظ ،وخمؾىا مؽ البحث في تاريخ الكمسة وتظؾر
الج اللة فييا ،وتدجيل أول استعسال ليا وآخخ مؽ استعساليا ،فزال عؽ السقارنة السعجسية مع بؿية
المغات العاربة.
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