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 شوندی و پسوندی در افعال عربی و عبریيشناختی کارکرد حرف الم پهيشبررسی ر

 ن رضوی برقعیيد حسيا  ـ سينمهدی مقدسی

  

 پیشکش به مهندس آرش آبایی برای همه مهرورزیهایش 

 چکيده

شناسی زبان عربی و عبری از خانواده زبانهای سامی است. بررسی تطبیقی آنها در بخش ریشه

پیشوندی « ل»ین پژوهش، بررسی اپیش روی ما بگذارد. هدف  ارزشمند هاییتواند نویافتهمی

ین دو او پسوندی در افعال عربی و عبری، کارکردش و همچنین اشتراک یا عدم اشتراک آن در 

ها پیشوندی که به برخی ریشه« ل»دهد ای نشان میزبان است. نتایج این تحقیق مقایسه

عضی بنفی در عبری است که در گذر زمان به  « לא»در عربی یا « الی نفی» متصل شده همان

عل فعلها چسبیده و به جزیی از ریشه فعل تبدیل شده است. کارکردش نیز تبدیل معنای ف

حرف اضافه « ل»در عبری، همان « ל»پسوندی در عربی و « ل»اصلی به متضاد آن است. 

شده فعل مذکور، مفعول با واسطه چسبیده و سبب مییاست که در ابتدا به کلمه بعد از فعل م

چسبیده است. به چرخش موقعیت داده و به جای اسم به فعل « ل»بگیرد. به مرور ایام این 

 با آن همجوشی اساسا جزء فعل نبوده و بعداً« ل»شود این این ترتیب دیگر به سختی تصور می

 نمایاند این پدیده برای فعلهایی اتفاق افتاده که حرف سومیافته است. بررسیها همچنین می

بوده است.  «ה»ریشه آنها تکرار حرف دوم یا اینکه حرف سوم ریشه حرفی حلقی مانند 

 را بهز این دست ا یتا پژوهشگران تمامی افعالکنند میاین الگو توصیه  ةمحققان عالوه بر ارائ

 بوته نقادی گذارند.
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 های کلیدی: ریشه شناسی زبان عربی، ریشه شناسی زبان عبری، زبانهای سامی.واژه

 

 مقدمه

های زمانی مختلف ـ کم و بیش ـ به شکلهای متفاوت تعریف شده است. شناسی در دورهکلمه ریشه .1

ره این کلمه اما هماهر کس آن را با توجه به موقعیت و عالیق خاص خود تفسیر کرده است.  

: Malkiel ،1993یک واژه خاص داللت داشته است. )« کاربرد اصلی»یا « معنای اصلی»نزدیک به 

گیرد. این شاخه شناسی جای می(  هر پرسشی مربوط به ساختار واژه باشد در قلمرو مباحث ریشه1

ن شان، روند دگردیسی واژگاشناسی، ابتدا با تجزیه واژگان به عناصر تشکیل دهندهاز مطالعات زبان

، Wedgwoodدهد. )کند که هنگام کاربردشان روی میو تغییراتی را واکاوی میکرده را پیگیری 

1872 :VI) 

شناسی، این پرسش برای پژوهشگران مطرح است ممکن است در راستای تعاریف یاد شده از ریشه .2

ه به مرور قرار گرفته در ابتدا یا انتهای افعال عربی و عبری، حروفی الحاقی بوده ک« ל»یا « ل»

ر معنا  د اگر الحاقی است  این حروف چه تغییری  .زمان در اندرون این افعال ادغام گردیده باشد

 اند؟ایجاد کرده

« ל»یا « ل»رخی از ب ش بر آن استوار شده  یکی آن است که احتماالًهایی که این پژوهفرضیه .3

ستنند ی فعلها هقرار گرفته در ابتدا یا انتهای افعال عربی و عبری الحاقی است و آنهایی که در ابتدا

ه باشد که به مرور زمان، بود« לא»یا  « ال»نیز ممکن است مخفف . اندسازی داشتهکارکرد منفی

رار گرفته در ق« ל»یا « ل»در باره . اندواکه خود را از دست داده و به کلمات بعد از خود چسبیده

مفعول غیر »ای باشد که همراه انتهای فعل هم باید گفت احتمال دارد اینها همان حروف تعدیه

 .آیدمی« مستقیم

ذر گر معنا، مبنای کار پژوهشگران است اینکه در د یافتگیای که درباره کارکرد آنها در تغییرفرضیه .4

ای که به دهندهشان را از دست داده  و معنای منفیکردگیمنفیدیگر کارایی « ל»و « ل»زمان، 

درباره . از یادها رفته و به طور کلی معنایی متضاد فعل اولیه به خود گرفته است بخشیدهفعل می

عنایی یا حتی م آخر فعل نیز باید به این نکته دقت  کرد این افعال معنایی متعدی« ל»یا « ل»

 .فراموش شده است و معنی فعل اصلی کامالً اندجدید به خود گرفته

اند که البته برخی از آنها میان عبری و در این پژوهش، ابتدا برخی افعال عبری و عربی انتخاب شده .5

شناسان در ای که ریشهسپس با کمک معانی. ها نیز متفاوت استعربی مشترک و برخی دیگر نمونه

گیرد تا ها انجام میساختار این واژه ةد تحلیل الزم دربارانکتابهایشان برای این واژگان ذکر کرده
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( در ابتدا و انتهای کلمه) الحاقی بودن حرف مذکور ةمشخص شود آیا فرضیه مطرح شده دربار

 بودگی معنای این کلمات چه تغییراتی کرده است؟درست است یا نه؟ در صورت درست

 

 پيشينه

 شناسی عربی و عبری نوشته شده  ولی در این میان صرفاً کتابهای فراوانی در زمینه ریشه منطقاً .1

نخستین مقاله . اندپیشوندی به کلمات در زبان عربی پرداخته« ل»لف دو مقاله به موضوع اتصال ؤم

اخته ری پرداست که به واکاوی ادوات نفی در زبانهای سامی و به ویژه زبان عب (1896)تالیف والکر 

در زبان عربی در « لیس»شاره کرده کلمه اش به این نکته اهمو در بخش کوتاهی از مقاله. است

ی در زبان عبر( جود ندارد)و «יש לא»تشکیل شده همچنانکه کلمه « یس+ ال »اصل از دو بخش 

طی قرون سپری شده عالوه بر اینکه اصل فعل . ساخته شده است« יש»و« לא»از دو کلمه 

نفی به کلمه بعد متصل گردیده  و یک فعل مستقل « ل»در زبان عربی از میان رفته « یس»

سی ماهیت در این مقاله به برر. است( 2011) مقاله دیگر متعلق به الکفاوین .نمایانیده شده است

یات بعد از ارائه نظر. پردازدنوین زبان عربی می وشناسان سنتی از چشم و چراغ واژه« الت»فعل 

ای مرکب ن عربی، برگرفته از کلمهموجود در زبا« الت»رسد کلمه گیری میبه این نتیجه مختلف

است  «وجود ندارد« ܐܝܬ ܐܠ ترکیبی  همان ةاین واژ. استراه یافته است که از سریانی به عربی 

به مرور . دهدتشکیل می «ܐܝܬ»و بخش دوم آن را فعل  «ܐܠ» که بخش اول آن را ادات نفی

رف از آنجایی که حرف آخر ادات نفی با ح است.زمان حرف نفی مذکور در فعل بعد ادغام شده 

 .تشده همگون است یکی از آنها حذف گردیده و چنین شکلی به خود گرفته اس ابتدای فعل یاد

توان به می. اندمذکور افراد دیگری نیز به این موضوع توجه داشته ةعالوه بر دو نویسند گفتنی است .2

فعل  و« ال» نیز در اصل از حرف نفی« الت»به اعتقاد همو  فعل . اشاره کرد( 96: 1974)رایت 

لیس و »در پژوهش خویش با دقتی بسیار به فعل ( 2005) الفتالوی. تشکیل شده است« ایت»

دی و ضمن بررسی این کلمه در زبانهای مختلف سامی همچون آرامی، اکّ. پرداخته است« الت

د تاکید هستن« ایت»یا « ایس»در فعل « ال»انی و البته همسو با دیگرانی که معتقد به ادغام سری

رفته  ز جمله عربی به کار میدر زبانهای سامی ا« وجود دارد»و « هست» کند افعالی به معنایمی

 .ولی در گذر زمان جایگاه خود را در زبان عربی از دست داده است

شان معطوف به کارایی این اند بیشتر توجهدر زبان عبری پرداخته «ל»ی که به پژوهشهایاغلب  .3

( اشاره کرد. وی 1995توان به نوس)حرف به عنوان یکی از حروف اضافه بوده است. از آن جمله می

 . در این مقاله دشواریهای مربوط به ترجمه حرف مذکور به عنوان حرف مالکیت پرداخته است
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 اند این است که احتماالًپرداخته «ל»عربی و « ل»االتی که به حرف وجه تمایز این مقاله با مق .4

تواند به عنوان یک پیشوند یا پسوند اند حرف مذکور میپژوهشگران از توجه به این نکته غفلت کرده

بحث  در ابتدای یک فعل قرار گیرد و تغییری در معنای آن به وجود آورد. راست آن است هنگام

 معطوف به قرار گرفتنش بر سر یک اسم بوده است. تبیشتر توجها درباره حرف یاد شده

 

 های عبرینمونه

 בדל، בד، לבדشماره يکم: 

ا به معنای جد( ּבדדهای جالب در عبری که البته در عربی نیز مشابه آن را داریم فعل بدد )یکی از نمونه

ده است. و به همین معنا آم ּבדדشدن، سوا شدن و مجزا شدن است. این فعل در زبان آرامی نیز به صورت 

در آمده و  قید حالت ( ְלֵבד) آید  به  شکل لبدبر سر این کلمه می« ل»در زبان عبری وقتی حرف اضافه 

 اهد بود.کند و معنای آن  به تنهایی یا به صورت جداگانه خوایجاد می

آید در( ֵּבדלִִد )باشد یعنی به صورت  لیبِ (ִּפֵעל) پیعَل کلمه مذکور با همین ضبط وقتی بر وزن فعل ماضی

یابد  که در فرهنگهای لغت عبری به معنای جمع شدن و پیوستن اساسا معنایی متضاد با فعل اصلی می

رای آن بآمده و معنای یاد شده   (ܕܠܒآمده است. فعل مذکور در زبان سریانی نیز به همان صورت لبد )

دهد  این فعل در ( در واقع، این معنی نشان می164: 1984همان انباشتن و متراکم کردن است. )کوستاز، 

ه به مرور است ک( בד)د بَ و دیگری فعل לאاست. یکی از آنها ادات نفی بوده اصل از دو کلمه تشکیل شده 

ته جدیدی ساخ و دیگر نشانی از ادات نفی باقی نمانده و بنابراین فعلزمان این دو کلمه در هم ادغام شده 

 شده است.

این نکته  به( ְלֵבדد)بِ( در هنگام توضیح کلمه  ل1987ِموضوعی که باید به آن دقت داشت اینکه کالین )

وقتی به ی ترکیب یافته و معنای آن همان جدا شدن است. ول( ֵבדو بد)( לְִکند این کلمه از ل )اشاره می

دهد و دقتی هم در  ترکیبی مینمرکب بودن این کلمه  ةرسد هیچ توضیحی دربارمی( ִלֵּבדکلمه  لیبد )

 بندد.بودن این واژه  به کارنمی

 .ردن استدر بیاید در عبری به معنای جدا ک «בדל»وقتی به آخر فعل برود و به شکل  «ל»حال اگر همین 

ذکر شده و ( ְּבַדלشود. این فعل در زبان آرامی به صورت بدل)شت میمتعدی از آن بردافعل یعنی معنای 

خرش آتوان چنین برداشت کرد حرف همان معنای جدا شدن را دارد. با دقت در شکل این فعل می دقیقاً 

 ا قبل خودمکارکرد تعدیه داشته و جدا از فعل اصلی بوده ولی با گذشت زمان و به سبب کثرت استعمال به 

 و تبدیل به یک فعل شده است. متصل گشته
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 ) کلمه بدوال
 
ܘܠ
ܽ
 ( احتماالً 24 :1984به معنای دیوانه یاد شده )کوستاز ( ܒܕܠکه سه حرف اصلی آن بدل) (ܰܒܕ

«  نه شده استاو از وضعیت اصلی که باید باشد )دارا بودن عقل( جدا گشته و دیوا»به این صورت بوده است: 

ه باز عاقل  ان معنای اصلی خود را از دست داده و معنای تبدیل وضعیتبه مرور زم ولی این کلمه احتماالً

 دارد. یدیوانه را به خود گرفته یعنی مشابه معنایی که در زبان عربی امروز

 לגזو  גזזشماره دوم: 

 مه گز دقیقاً در زبان سریانی نیز کل آورده است. به معنای تکه تکه کردن( גזז( در تعریف گز)1987کالین )

کلهای شاست. « تکه تکه کردن»همان معنایی را دارد که در عبری برای آن تعیین شده یعنی  به معنای 

ܐدیگر این واژه نیز به صورت گازوزا )
 
ܘܙ
ܰ
ܙ  (45: 1984ز، آمده است. )کوستا« تکه تکه کننده»به معنای ( ܓ 

ت بر این در جابجایی حروف اسفقط ( גזکه تفاوتش با فعل گز)( זג( در مورد کلمه زگ)64، 1886فرانکل )

با  در زبان عربی نیز« زجاج»کلمه  گوید  احتماالًشود. میتیز اطالق میباور است این کلمه به هر شیء نوک

. تکه شدن باشدهمین ریشه همراستایی دارد. حال آنکه این امکان وجود دارد منظور از این کلمه همان تکه

د و گردتکه میهنگام برخورد یک شیء با آن شیشه تکهکه شود میزجاج از آن سبب به این نام خوانده 

 بودهشده که حالت عادی آن به صورت نوک تیز به مرور زمان این کلمه بر هر چیزی اطالق می احتماالً

 باشد.

ین اشتن است. ادارد و معنای آن نیز انب( גזזمتضادی با گزز) در زبان عبری معنای کامالً( לגזمصدر الگز )

دهد این کلمه نیز از دو جزء تشکیل شده و با سپری شدن زمان، فعل اصلی که حرف ضاد معنایی نشان میت

ده نفی به آن اضافه شده سومین حرف خود را که یک حرف تکراری و مشابه حرف دوم باشد از دست دا

 است. 

 להגو   הגהشماره سوم : 

 ین کلمه درگفتن، غر و لند کردن و غر زدن است. ا در زبان عبری به معنای زیر لب چیزی( הגהکلمه هگه )

ܐ»سریانی به صورت  که به معنای هجی کردن کلمات و همچنین به معنای تأمل کردن است.  «ܗܓ 

اژه یعنی ( درباره معنای اوگاریتی این و1987( اگر این کلمات را با آنچه کالین )72: 1984)کوستاز، 

« و جدا کردن یک چیز هتک هتک»ه معنای بیابیم این کلمه م، درمییاد کرده در کنار هم بگذاری« شمردن»

گیرد. اگر برای شمارش  استفاده در کلمات باشد مفهوم هجی به خود می« جدا کردن»است. اگر این فرآیند 

ل زیر یک شیء خواهد بود. در واقع، چه شخصی کلمات را هجی کند و چه به شک« دانه دانه شمردن»شود 

شابه ربی نیز مم نادرست عبارت شده است. در زبان عفه لب چیزی را بیان کند سبب خلل در ارتباط یا احیاناً

 است.یاد شده  که به معنای سر و صدای گنگ « هجیج»این واژه کلمه 
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ان داشتن، مقصود از این واژه همان بی به معنای بیان کردن و ابراز داشتن است. محتمالً ( להגفعل لهگ)

 . البته درکیفیتی متفاوت از فعل قبلی داردصحبت کردن به شکل واضح، مستمر و بدون انقطاع باشد. یعنی 

« اییا جمله چرخیدن زبان به عبارت»استفاده شده و به معنای « لَهِجَ»زبان عربی نیز این واژه به صورت 

 .«آیدبیان آن عبارت به وضوح صورت می گیرد و در فرآیند ارتباط خللی به وجود نمی»است. یعنی 

 

 לחךو  חכך: شماره چهارم

ای که صیقلی در عبری به معنای خش انداختن بر روی یک سطح است. یعنی به گونه( חכךخخ )فعل خا

وی قشی را بر رنوجود دارد که به معنای « حَکَّ»بودن پیشین را نداشته باشد. در عربی نیز این فعل به شکل 

بری برای در زبان ع که یدیگرای که آن نقش ثابت بماند. از جمله معانی سطحی ایجاد نمودن است به گونه

ای را زیر سوال ببرید و بدان اطمینان شود تردید است. یعنی صداقت یا درستی گزارهفعل مذکور یافته می

 نداشته باشید. 

یا داشتن  به معنای لیسیدن یا عدم لطمه زدن به یک شیء (חכך) خاخ اما متفاوت از فعل( לחךفعل الخخ )

دارد به  معنای ایجاد تغییر در چیزی را( חכךدر واقع، فعل خاخخ ) برخورد مهربانانه با یک شیء است.

شود، معنای می به ابتدای آن افزوده «ל»ای که دیگر ویژگی ثابت قبلی را نداشته باشد. حال آنکه وقتی گونه

 دهد.عدم آسیب زدن به مفعول را نشان می

    גדלو   גדشماره پنجم: 

ه معنای در عبری ب( גדبه آخر فعل است. کلمه گد)( לشماره پنجم مربوط به اضافه شدن حرف الم ) ةنمون

ܐبخت و شانس است. این کلمه در سریانی به صورت گدا )
 
ت. و به معنای قدر، منزلت و شأن اس( ܰܓܕ

بان عبری زد در درآی( גדלل)به آخر این اسم اضافه شود و به شکل گادَ «ל»( حال اگر 42: 1984)کوستاز، 

یند فعلی برا( גדל) به معنای بزرگ شدن و شأنیت یافتن یک شیء یا یک پدیده خواهد بود. پس گادلِ

گفتنی  است که به این شکل درآمده و معنای بزرگ کردن یافته است.( לو حرف الم )( גדتجمیع اسم گد)

ܐܠ) است مشابه این فعل در زبان سریانی نیز وجود دارد که همان گدوال
ܰ
افتن و بزرگی ی»به معنای  (ܓܕ

در  یبی است کهاست. به احتمال قوی این واژه در زبان سریانی نیز همچون زبان عبری از نوع ترک« باال رفتن

 آنجا نیز ترکیب حرف نفی همراه یک اسم بوده است.
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 های عربینمونه

 ال بُدَّ، لبد، بد، بدل: يکم

ن آمده آن چنی  العرب معادلهایرویارو هستیم که در لسان« تَبَدَّد»و  «دَ بَدَّ»، «بدَّ» در زبان عربی با فعلهای

 : است

 فرّقه فتَفَرَّق : بدّد الشیء فتَبَدَّد   فرّقه : بَدَّه یبدّه بَدًّا

آنها  ةیابیم عنصر مشترک همیالعرب ذکر شده درمدر لسان« بَدَّ»با بررسی مواردی که در معانی کلمه 

پرداخته و  «بدّ»فرهنگهای لغت  ابتدا به توصیف کلمه « البدّ»در برخورد با عبارت . تفرقه و جدایی است

 و جز آن« مهرب»و « مفر»توان به کلماتی مانند از آن میان می. اندمعادلهای فراوانی برای آن ذکر  کرده

یاد شده شان یای اصلدر واقع برخی از آنان با توجه به بافتار و البته بدون در نظر گرفتن معن. اشاره کرد

اگر نیک بنگریم . توان در ال به الی معانی مختلف یافت همان فراق استمفهوم بنیادینی که می . است

ال بد من الترکیز »مثال عبارت . پذیر نیستیعنی چیزی که جدایی از آن امکان« البد»یابیم اصطالحدرمی

ای نیست که بتوان از آن جدا شد و گزینه« وعتمرکز بر روی این موض»به این معناست « علی هذا األمر

 . توجه بودنسبت به آن بی

با . ت کرد و آنجا را ترک نکردچنین آمده که فالنی در سرزمینی اقام« لبد»العرب در مورد فعل در لسان

که به معنای جدا نشدن و عدم انفصال  بد است+ شویم این فعل در اصل همان ال تحلیلی دقیق متوجه می

و معنایی  خش آن فراموش شدهباین  یالبته به مرور زمان ساختار اصلی فعل و عناصر تکوین. چیزی استاز 

داده  کانمجای خود را به ماندن در یک  جدا نشدن از یک مکان جای آن را اشغال کرده یعنی ایهثانوی

 . است

یز دیده ـ ن« تفعّل»در باب در زبان عربی در هیأت یک فعل ـ البته به صورت ثالثی مزید و « لبد»کلمه 

در « ته گردیدندابرها متراکم شدند و انباش= تلبَّدت الغیوم »د گوینمثال در زبان عربی چنین می. شودمی

به فعل  «ل»ای است که دیگر واقع، پیدایش فعلهای ثالثی مزید از چنین عبارات ترکیبی مربوط به مرحله

 . که  در گذر زمان وارد بابهای مختلف نیز شده استبعد از خودش چسبیده و آن قدر طبیعی شده 

اش همانندی دارد کلمه لبد است که به معنای دیگری که البته معنای آن بسیار به همتای عبری ةکلم

 ماالً» رآنیبه کار رفته عبارت قدر آن مذکور  ةیکی از بارزترین عبارتهایی که  کلم. کثرت یاد شده است

دهنده لاگر بر بخشهای تشکی. از عبارت مال کثیر و فراوان استفاده شده استآن توصیف در . است« لبدا

+ نه  +مالی که » یعنی« بدّ+ ال + مال »این کلمه متمرکز شویم متوجه خواهیم شد این عبارت به شکل 

 . تچسبیده اس« بد»به « ال»حذف شده و « آ»کشیده  ةبوده و به مرور زمان، واک« جدا و پراکنده شده
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 جدّ ـ جادلَ : شماره دوم

ه جن در آیه سوم سور. است« بزرگی، عظمت و شکوه» است که در عربی به معنای« جدّ»نمونه دیگر فعل 

 مشابه نیز نکته جالب توجهی که البته در مورد فعل عبری. از این کلمه با همین معنا  استفاده شده است

رگیری لفظی یافته و به معنای بحث کردن و د تردهگفته شد اینکه این کلمه در زبان عربی معنایی گستر

 . آمده است

ش غفلت قرار شده اینکه این کلمه در اصل از دو بخ نشناسان از آای که در این میان در پژوهش ریشهنکته

به واقع وقتی  . است« الم»ر جو بخش دوم حرف تعدیه یا حرف « جَدَّ»شود که بخش اول، فعل تشکیل می

« نبزرگنمایی کرد»در اصل به معنای درگیری لفظی نیست بلکه مفهوم آن « جادل فالن»گفته می شود 

ت. سدیدگاه خویش جز درگیری لفظی نی این بزرگنمایی و اعتباربخشی به ةدیدگاه خویش است که نتیج

 مفهوم جدل و مجادله در حقیقت اشاره به همین معنی دارد.

  أبی، لَبَّی: شماره سوم

بخش اول آن مانند . زء تشکیل شده استاست که در واقع از دو ج« لبّی»ها فعل ترین نمونهیکی از جذاب

بینیم  فعل م میاگر دقت کنی. سازدمی« أبی»هست و بخش دیگر آن را نیز فعل « الی نفی»ها دیگر نمونه

 بته به نوعی در کلمهکه ال« لبّی»حال آنکه فعل . دارد« رد کردن و مخالفت کردن» معنای« أبی»

ه معنای کلمه بپس اگر . است« اجابت کردن و پاسخ گفتن دعوت» شود به معناینیز دیده می« لبیک»

انتخاب من در   ایای کسی که مرا دعوت کرده»: یابیم معنای آن چنین استدرمی دقت کنیم« لبّیک»

یم من در رد کردن آن را دارم  ولی تصمیعنی با وجود آنکه اختیار . مورد این دعوت، رد نکردن آن است

 «. ستنیپذیرفتن آن جز مورد این دعوت 

گوید می אבה هنگام برخورد با فعل عبری( 1987)کالین . جالبی نیزدر همین زمینه یادکردنی است ةنکت

دو معنای این سپس برای حل . یکی خواستن و تمایل داشتن و دیگری رد کردن :این فعل دو معنا دارد

گوید معنای اصلی این کلمه می( 1910)متضادی که برای این کلمه در عبری وجود دارد به نقل از نولدکه 

کیدکردگی است و تاثیری در أبرای ت رد کردن و اجابت نکردن است و اضافه کردن حرف نفی عبری صرفاً 

وجود داشته که در ( בא)د که ابتدا فعل  با روند تغییرات این فعل به این ترتیب بوده باش احتماالً. معنا ندارد

را گرفته و بعد هم به مرور زمان، این ( לא)سپس این کلمه ادات نفی ل. است« آمدن» عبری به معنای

به مرور . درآمده که معنای منفی اجابت نکردن را در خود دارد לאבאادات نفی به فعل چسبیده و به صورت 

در این میان، زبان عربی . ل حذف شده و فعلی جدید را پدید آورده استنفی موجود در این فع« الم»زمان 

برای منفی کردن و دادن معنای متضاد بدان، دوباره ادات  گرفته و بعداًبرباشد را « أبی»این فعل که همان 

نه »را به آن بخشیده تا به این ترتیب دو حرف نفی در کنار هم جای گیرند و به این شکل درآیند « ال» نفی

 « کنمو اجابت میآیم  می» یعنی« آن است که نیایم و اجابت نکنم
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 مس، لمس : شماره چهارم

در فرهنگهای مختلف لغت . است« سمَ»ان بررسی کرد فعل های جذابی که در اینجا می تویکی از نمونه

شود تا آن چیز دستخوش تغییر می ببگذارد و سثیری است که یک عامل بر چیزی میأبه معنای تعربی 

م آن شاره کرد که در واقع مفهوا« ه الجنونسَّمَ»توان به عبارت به عنوان نمونه می. ت شودبنیادین در ماهیّ

ذاشت که دیگر آن موجود پیشین نبود و گثیری بر شخص أشود این جنون و دیوانگی آن چنان تچنین می

ع در واق. شدنی استیافته« رّنی الضّ سّمَ»کارگیری این فعل در عبارت نمونه دیگر از به . کامال  تغییر کرد

ای درک بر. باهمآیی این دو کلمه با یکدیگر یعنی در اثر این آسیب و ضرر، زندگی شخص نابود شده است

ن یعنی ای لیدر عبارت اوّ . مقایسه کنید« صیبةبمُ تُبْأصَ»بهتر این عبارت، شایسته است با عبارتی همچون 

تفاق ولو هر حال آنکه در دومین نمونه، یک ا. استزیر و رو کرده زیادی زده و زندگی شخص را  ةلطم ،یانز

ای یابیم این فعل به معندرمی را واکاوی کنیم« لمس»اگر فعل . چند سخت ولی گذرا روی داده است

ردد و گلمس شده نمی یا یک فرد است که دوراز خشونت بوده و باعث تغییر در مورد که  ءارتباط یک شی

ن سخن گفته زنا ةاگر دقت شود درخواهیم یافت در قرآن از عبارت مالمس. زندت او نمیای به ماهیّلطمه

ای لت بر رابطهدال« مس»دهد فعل این نشان می. استفاده نکرده است« النساء سّمَ»شده ولی از عبارت 

ر فعل موجود د« ل»کند ها اثبات میاین نمونه. ستهمراه با  تغییردهی دارد و حال آنکه لمس این گونه نی

کل شاست که به مرور زمان به فعل  پساخود پیوسته و معنای آن را به این « الم نفی»همان « لمس»

 غییردهندهتدرآورده که ارتباطی میان فاعل و مفعول وجود داشته ولی این رابطه از نوع دگرگونی شگرف و 

 .ماهیت نبوده است

 فت ، لفت: مشماره پنج

عربی آمده  ر فرهنگهای واژگاندبر اساس آنچه . است« فَتَّ»توان به دست داد فعل دیگری که می ةنمون

به عنوان . یء استشیک  های خرد شدهقطعه این واژه به معنای تکه تکه کردن یک چیز یا پراکنده کردن

که کردن مفعول اشاره شده تف آن به تکه اشاره کرد که در توصی« خرهفَتَّ الصّ»توان به عبارت نمونه می

 .شودمی های نانی است که در داخل غذایی آبکی ریختهنیز به معنای خرده« فتة»کلمه . است

. گیردآید و معنای کامال متضادی به خود مینیز درمی« الفت»یا « لفت»همین واژه وقتی به شکل 

شویم با دقت در معنای این جمله متوجه می. اشاره کرد...«  لفت انتباهه إلی»توان به عبارت وار مینمونه

« لفت»فاعل  یعنی به راستی. است« متمرکز ساختن توجه یک فرد به یک امر یا یک چیز»مفهوم آن 

یعنی توجه او را به  .خواهد معطوف شوداجازه نداده که حواس یا توجه فرد به چیزی غیر از آنچه او می

توان گفت عبارت مذکور در بازبینی بندی میپس در یک جمع .د سوق داده استخواهسمت آنچه خود می

بوده به « فتَّ + ال »به مرور زمان این  کلمه اصلی  که . بوده باشد« انتباهه+ فتَّ + ال »ریشه شناسانه باید 

 .فراموشی سپرده شده است
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 سبل: شماره ششم

ن که نشااست به کسی آمده « ناسزا گفتن»و « فحش دادن» در فرهنگهای مختلف لغت به معنای« سبل»

ناسزا » به معنای «سَبَّ»فعل «. ل»و « سَبَّ»از متشکل هم فعلی ترکیبی است  یدهد که این یکمی

یعنی . گرفته استآمده و مفعول با واسطه میمی حرف جر« ل»این فعل به همراه  است و احتماالً« گفتن

. ستااز اسم جدا شده و به فعل چسبیده « ل»بوده و به مرور دهور این « سبَّ له»در واقع به شکل 

 .است« ب»تغییرات آوایی که در فعل صورت گرفته محدود به حذف حرف مشدد 

 

  نتيجه گيری

ی و عربی در زبان عبر« ل»یا  «ל»این پژوهش که با انگیزه یافتن احتمال یا عدم احتمال الحاقی بودن 

سوندی نقش پیشوندی یا پ« ل»یا  «ל»این فرضیه است که محتمل خواهد بود این انجام گرفته بر اساس 

 نمونه آن داشته و در اصل جزء فعل نبوده باشد. در بررسی  پنج فعل عبری و پنج فعل عربی که البته دو

ان صل همد ـ در اابتدای فعل ـ به عنوان پیشون« ل»و  «ל» ردمشابه یکدیگر بود نتایج حکایت از آن دا کامالً

 اش را از دست داده سپسبوده است. در روند اتصالش به فعل پس از خود، ابتدا واکه« ال»یا  «לא»ادات نفی 

شود. دیگر اینکه سبب دگرگونی در معنا می ،به فعل بعد از خودش چسبیده است. این تغییر در شکل فعل

پذیر دیگری شود. نکته درنگبدیل میت رود و معنی کلمه به متضادشاز میان می« ل»یا  «ל»معنای منفی 

 گردیسی درکه در مورد این تغییریافتگی در معنا اهمیت دارد اینکه در عربی در مقایسه با عبری، این د

س تر است. شاید دلیل این امر را باید در محدود شدن زبان عبری در کالبد کتاب مقد معنی بسیار گسترده

 ةوم ریشکه حرف سدانست زبانی  کاربردی برای ارتباط از سوی دیگر  از یک سو و پویایی عربی به عنوان

داده می تشکیل «ה»ا آنکه حرف سوم ریشه آنها را یک حرف حلقی مانند یآنها تکرار حرف دوم ریشه بوده 

به  که« ل»یا  «ל»، حرف سوم حذف شده است. در مورد «ل»و  «ל»است. در این فرآیند بعد از اتصال 

شده و نقش پسوندی داشته گفتنی است اینها در اصل همان حرف اضافه یا حرف جر ملحق میانتهای فعل 

 که به عنوان از اسمی« ل»یا  «ל»بوده که سبب شده تا یک فعل، مفعول با واسطه بگیرد. به مرور زمان این 

ایی گر کارآمده جدا شده و به جای آن به فعل چسبیده تا جایی که دیمفعول غیر مستقیم به شمار می

شایان  ی از فعل است. نکتهیاند که جزحرف جر فراموش شده و گمان کرده ای این حرف اضافه یاتعدیه

شان یکی  توجه اینکه این اتفاق بیشتر برای افعالی روی داده که حرف سوم ریشه آنها با حرف دوم ریشه

ای آن ج« ل»یا  «ל»و به جای آن د بوده است. در این فرآیند، حرف سوم ریشه حذف شده بوده یعنی مشدّ

 را گرفته است. 
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