
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تمهيد

الحديث عن قرابة اللغة الصومالية مع اللغة العربية داخل في جملة الحديث عن العالقات بين 

اللغات، وهي نفس الفكرة المتداولة بين اللسانيين التي قام عليها تصنيفهم لغات العالم إلى عوائل 

والخصائص وأسر، كّل عائلة لغوية وكل أسرة لغوية تضم مجموعة من اللغات ذات المالمح 

األساسية المشتركة التي تثبت أنّها أقرب إلى بعضها، وأّن بينها نوعاً من التقارب الذي يوحي 

بأنها تفّرعت من لغة واحدة مفترضة كانت تتحد تحتها في يوم ما من الماضي السحيق، وهذا 

 التشابه أو التقارب يشمل جميع أنظمة اللغة الصوتية والصرفية والنحوية والداللية.

وهذه الدراسة تتقصى المظاهر التي تثبت وجود خصائص مشتركة بين اللغة الصومالية واللغة 

العربية باعتبارهما لغتين تلتقيان في المجموعة األفروآسيوية، ومن أكثر لغات هذه المجموعة 

 احتفاظاً بالخصائص األساسية لها، مما يجعلهما أكثر تقارباً من سائر لغات المجموعة، أضف إلى

ذلك أّن العوامل الجغرافية والثقافية والتجارية والدينية لعبت دور التدعيم لهذا التقارب على مّر 

 األزمان.

وتستعرض هذه الدراسة المظاهر المشتركة بين اللغة العربية والصومالية في الخصائص الصوتية 

ريق ، ولم يحدث عن طوالصرفية والنحوية والداللية التي يعدّ وجوها أصيال وقديماً في اللغتين

التأثير والتأثر واالقتراض الذي يحدث بسبب االحتكاك الثقافي والديني واالجتماعي ونحوه. فأثر 

االحتكاك غير داخل في دراستنا هذه، وإنما هي مخصصة للخصائص المشتركة أزليّا بين اللغتين 

ن. وذلك في صورة إضاءات والموروثة من اللغة األفرو آسيوية األم المتفرعة عنها كلتا اللغتي

وإشارات عامة آلفاق هذا االشتراك ،  ال على صورة التقصي إلحصاء جميع المظاهر وأمثلتها، 

 فهذا نتمنى أن يتيسر لنا في دراسات قادمة.

من كونه واحداً من الدراسات التي تصب في مصلحة  –بطبيعة الحال  –الحديث كما ال يخلو 

مية لهذا المجتمع، إزاء الصراع الثقافي الذي تشهد فيه هويته تنازعاً تأكيد الهوية العربية اإلسال

بين تيارات التغريب والتعريب، وتشكل الدراسة ركناً داعما للخلفية الثقافية التي يستند إليها اتجاه 

أصالة اللغة العربية في هذا المجتمع، وأولويتها بأن تحتّل موقع الرسمية والتعليمية فيه على أي 

      أخرى.  لغات

  



 للغة الصوماليةتعريف با

تنتمي إلى فصيلة اللغات الكوشية، وهي " مجموعة من اللغات إحدى اللغات التي اللغة الصوماليّة 

ي سم "كوش"، الذي ذكر فاآسيوية. سميت على  -في قرن إفريقية، تصنف ضمن اللغات األفرو

مليون ناطق، ثم  12التوراة أنه ابن حام. أهمها األورومية )أو الجاال( في إثيوبيا، ولها أكثر من 

الصومالية ولها أكثر من عشرة ماليين ناطق، والسيدامو في إثيوبيا ذات مليونين ناطق، والعفرية 

  1مليون ناطق."  2.1في إرتريا ذات 

اللغة الرسمية في جمهوريّة الصومال، .وال يوجد إحصاء معتمد ألعداد  هيمالية ولصاللغة وا

المتحدّثين بها، لكن التقديرات تشير إلى اقترابهم من العشرين مليون نسمة، ينتشرون في أراضي 

ما يعرف بالصومال الكبير وتشمل جمهورية الصومال، وجمهورية جيبوتي، وإقليم أوغاذينيا أو 

داد عك أناشمال كينيا. وه NFDاقع شرق إثيوبيا وتحت إدارتها،  وإقليم الصومال الغربّي الو

ن. مما ليموالشمالية ايكا رموأبا وأورمالية في وبالصن لمتكلمين امالييولصن ايرلمهاجن امرة معتب

أكسب اللغة الصومالية شهرة، وأدخلها ضمن اللغات العالمية المعتمدة في مترجم محرك البحث 

سات لغوية تبحث عن العالقة بينها وبين لغات حاميّة أخرى كالبجة في شرق غوغل. وقامت درا

السودان، والقبطيّة المنقرضة في مصر، وقد كشفت هذه الدراسات حتّى اآلن عن مواطن تشابه 

غير قليلة بين اللغة الصوماليّة وتلك اللغات، خاصة على مستوى المفردات، " كما شكلت 

ً لعلماء اآل  2ثار في التعرف على معنى كثير من كتابات الهيروغليفية القديمة".الصومالية عونا

 مما يدّل على احتفاظ اللغة الصومالية بكثير من خصائص اللغة الكوشية األّم.

ما زال الصوماليّون ينظرون إليها على أنها لهجات للغة بأنماط لغوية عدّة يتواصل الصوماليون و

يث ، حفي درجات تقاربها أو تباعدهابينها تفاوت الرغم من العلى واحدة هي اللغة الصوماليّة، 

بين معظم هذه األنماط تتضاءل إلى الدرجة التي يكون فيها التواصل بين  إّن مساحة التغاير

ختلفة لألنماط اللغوية المن ياللغوي بما يجعلها محققة شرط اعتبارالً وميسوراً، المتحدّثين بها سه

يبلغ  في حين .بينهالهجات للغة واحدة، وهو بقاء التفاهم بين متحدّثيها مع االختالفات الموجودة 

لمتحدثة الجماعات ا درجة يتعذّر أو يصعب معها التفاهم بينلهذه األنماط  بعض اآلخرالبين  التغاير

  ة، ومحققة شرط اعتباره لغة مستقلّة.لها، مخلّة بذلك بالشرط المذكور العتبار النمط لهج
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ب عدّة حسإالّ أنه استقّر في ذهن المجتمع أن هناك لغة صوماليّة واحدة يتّم استخدامها في لهجات 

 المناطق الجغرافية وأقاليم استيطان الصوماليين.

 ، بالنظر إلىماليةولصاللغة ن ئيسيتطي الماي والمحا كلهجتين رنموينظر في هذا الصدد إلى 

حدة واإّما بحيث ال يوجد فرد صومالي ال يتحدّث انتشارهما الجغرافي، و أعداد المتحدثين بهما

  ، وإّما كليهما.منهما

ة اللغويط نمااألنذكر منها  أنماط محدودة المتحدّثين ومناطق التواجد.يضاف إلى هذين النمطين 

ري، بدلدا والجيوالتني ل "اقبائد عنل ماولصاية ورجمهن بية مولجنم اباألقاليبؤر محددة في 

 ا. رهغيراوة ولغة بط نموكا رلساحليّة في مطق المنااني وطمستد نتا عندولغة بشط نم"و ّريلجوا

أّن إيجاد التصنيف و، علميّا ومع التسليم بأّن بعض هذه األنماط يصدق عليها مصطلح اللهجة

بل وأن أنماطاً أقّل  ،علميّة جادّةخرى يتطلب إجراء دراسة األنماط أللكلغة أو كلهجة الصحيح 

ة حتّى إلى العائلة الكوشيّة أو حتى العائالت اللغوي اقد يوضع استفهام على انتمائهكنمط لغة براوة 

  .ال شك في انتمائها الكوشيّ األنماط أكثر ، فإّن األفريقية

ما المحتفظة بمالمح تشابه فييشمل هذه األنماط األكثر تداوال ووبهذا فإطالق اللغة الصومالية هنا 

األكثر  على المظهر اللغوي، بحيث يكون االعتماد الكوشيةبينها تثبت انتماءها جميعا إلى العائلة 

مظهر ال داللة على القرابة التي نحن بصدد الحديث عنها في أي نمط من هذه األنماط في حال اتخذ

  .صورا مختلفة بينها

على اعتبار اللغة الصومالية في لهجتيها الماي  1121الصومالي لعام وقد نص الدستور االنتقالي 

والمحا هي اللغة الرسميّة في البالد، واصفا بقية األنماط اللغوية بأنها لهجات محلّية تستعمل في 

  3مواطنها.

 

، في مارس من لمحاط اكتابتها في نمت تمث حي، يثادبة حولمكتت اللغان امالية مولصاللغة ا دّ تعو

در تقم فلاألنماط األخرى ما ري. أبد سياد محمل حرالااألسبق س ئيرلامة وحكل قبن م2791عام 

ت كانوإن سه نفلمحا ط الكتابي لنمم ااظلنون امديستخدوا عا متحدثيهاأن ال د، إلكتابة بعا لها

تفق كتابية توز مرمة تخصيصها بزمستلح نفسها بإلحارض لمحا تفط انمن تيّة عولصت االختالفاا
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يقته طربرد فل كل قبن معها مل لتعامم التي يتمع اختالفاتها التي تتميز بها عن نمط المحا، وا

 لخاصة.  اية دالجتهاا

ن مالييوصن مثقفي لقبن مي لماط المختلفة في نموات اضع لألصوكتابية توز مداد رعم إت قدو

ورد في  ، كما2771منذ في مقدّمتهم البروفيسور محمد مختار في تورونتو ط، لنمذا ابهن ثيدمتح

بمناسبة مرور  1121أقيم في مدينة تورنتو بكندا في عام المتحدثين في االحتفال الذي  كلمات

  4عشرين عاماً على كتابة الماي ماي

تداول بين مخترعيها، محصورة الحبيسة المكاتب واألدراج، وإالّ أنه يبدو أّن هذه الكتابة ظلت 

 ولم يكتب لها أن تنتشر بين العامة.

 العالقة بين اللغات

يعتريها ما يعتري الكائن الحي من حاالت قوة وضعف  عروف أن اللغة مثل الكائن الحيممن ال

لما  طبقا ،عالقات ويكون فيما بينها، وحياة وموتوهرم وعجز واندثار ونشوء وفتوة وشيخوخة 

 والعالقة بين اللغات .ومعايشة واحتكاك وتنافس وأخذ وعطاءيحدث بين المجتمعات من اتصال 

  نوعان:

ي هذا وف ،الذي انبثقت منه ك لغتين أو أكثر في األصلا: وتشير إلى اشترعالقة قرابة -2

رابة، الق على أساس الصدد يقسم علماء اللسانيات الحديثة اللغات إلى عائالت ومجموعات

حيث يتم تصنيف كل عدد من اللغات المشتركة في أصولها والمتفرعة من لغة أم واحدة 

المح اء على موذلك بن، في عائلة لغوية معينة كالعائلة السامية الحامية أو الهندو أوروبية

       .العائلة لغاتلالصوتية والصرفية والنحوية نظمة األتشابه أو تقارب في 

ومما يستدل به اللغويون على وجود قرابة أو اشتراك  :دالالت وجود القرابة بين اللغات -

  ما يأتي: في األصول بين اللغتين

  عريف و نظم معالجة ظواهر التذكير والتأنيث والت 5التشابه في النظام النحوي

 وتركيب الجمل، والتنكير بالسوابق واللواحق،

  6.واشتقاقهانظم توليد الكلمات التشابه في 
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  في مفردات أساسية في الجذور مع اتفاق في المعنى أو تقارب فيهاالشتراك، 

كاألعداد والضمائر، وأسماء اإلشارة والموصول، وبعض الكلمات ذات الدالالت 

 7.القديمة كاألرض والسماء، وألقاب األسرة كاألب واألّم واألخ واالبن

  8.بالعائلة اللغويةاالشتراك في أصوات تكاد تكون خاصة  

قافي نتيجة التواصل الث بهاصال اللغة بلغات أخرى وتأثرها اتّ وتشير إلى  حتكاك:عالقة ا -1

جري يوهذا النوع من العالقة  .بين متحدثي اللغتينوالتاريخي واالقتصادي والجغرافي 

لعضوية ابين لغات تربطها عالقة قرابة ولغات ال تربطها هذه العالقة، فليس وجود القرابة 

على  لعالقةذه اه عادة ما يقتصر تأثيربين اللغتين المتواصلتين شرطاً لحدوث االحتكاك، و

ى من األخرإلى أنظمة اللغة  ا، وال يمتدّ أثرهبين اللغتيناقتراض الكلمات غير الثوابت 

، وغير ذلك من األساسية ، أو حتى المفردات الثوابتالقواعد النحوية واالشتقاقية

والتأثر  رأو إن التأثي .ت اللغوية السابق ذكرها كدالّة على عالقة القرابة بين اللغاتتويامسال

ال يؤدّي على كّل حال إلى إزاحة الكلمات الثوابت  فيها سيكون محدودا ضعيف األثر،

  ها.محلالمقترض حلول و

 :اللغة العربيةواللغة الصومالية ثبوت القرابة بين  

ي تصنيف ف اللغة الصومالية تشترك في األصل مع اللغة العربيةمن المجمع عليه بين اللغويين أّن 

لتي ا حيث إنها تنتمي معها إلى مجموعة اللغات السامية الحامية أو األفروآسيوية العائالت اللغوية،

ا كانت وأنها جميع ،اكتشف اللغويون أن بينها خصائص مشتركة تؤكد على اشتراكها في األصول

فإذا كانت اللغة العربية تعد من الشق السامي لهذه المجموعة  .تشكل لغة واحدةفي حقبة من الحقب 

وهذه عالقة صارت مسلّماً بها لدى  .لنفس المجموعة الشق الحاميمن فإن اللغة الصومالية تعد 

بع مظاهر يمكن تتوهكذا  اللسانيين المحدثين، بعد أن أيّدتها الدراسات واألبحاث اللسانية الحديثة.

القرابة في أنظمة اللغة الصومالية، وهي مظاهر تشمل جميع أنظمة اللغة وتتراءى فيها على هذه 

 اللية والصوتية كما يلي:والدالمستويات النحوية والصرفية والمفرداتية 
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 التذكيروواالستفهام النفي نظم معالجة ظواهر و النظام النحويمظاهر من لتشابه في ا -2

 مثل:  والتأنيث والتعريف والتنكير بالسوابق واللواحق.

 :اإلضافي التركيب -

وهكذا  .مثل قلم محمد، كتاب اللغة بق المضاف إليهسفالمعروف في اللغة العربية أن المضاف ي

 qalinka maxamed, kitaabka . مثل:المضاف المضاف إليه سبق اللغة الصوماليةفي يوجد 

luqadda 

التي تستعمل في اللغة العربية لمضارعة  (الهمزة والياء والنون والتاء)أحرف المضارعة  -

، نفس هذه الظاهرة أو قريبة منها والتذكير والتأنيث الفعل حسب المفرد والمثنى والجمع

نجدها لدى صنف معين من األفعال المضارعة في اللغة الصومالية والتي تبدأ بهذه 

 .األحرف حسب التأنيث والتذكير واإلفراد والجمع

Aqoon: aqaanaa, taqaanaa, yaqaanaa, naqaanaa 

Ahaan: Ahay,tahay, yahay, nahay 

Oolid: Aalaa, yaalaa, taalaa, naalnaa 

Imaansho: imid, nimid, timid, yimid 

 

 -كما يلي: له وجود في اللغة الصومالية التأنيث بالتاء -

 مثل  كثيرا   في آخر الفعل الماضي -أ

 eexday sWaa uu    للمذكر seexatay waa ay للمؤنث 

Waa uu barkaday للمذكر barkataywaa ay  للمؤنث 

 .سياقات صوتية مختلفةوهذه التاء هي نفسها التي تتحول إلى حرف الدال أو السين في 

)الرجل(  lugta )اليد( gacantaإذا كان آخره ساكناً، مثل:  المؤنث بالالحقة )ت(تعريف عند  -بـ

farta ين في ح) اإلصبع( ويختف نطق هذه التاء إلى ذال أو شين حسب سياقات نطقية مختلفة

)الباب(  iridka) القلم (  qalinkaاالسم المذكر في الصومالية بالالحقة )ك( مثل: يعرف

bakhaarka )المخزن (. 

 ذو وجود في اللغة الصومالية مثل:و النفي به: االستفهام بالسابق َما  -

  Ma aragtay? Ma rabtaa? 

 ً  مثل: كما يوجد النفي بما أيضا

Ma joogo ما موجود. 

Ma rabo: ال أريد. 



  )ياء المتكلم ونون المتكلم الجمع (: ضمائر الملكية -

اء )يفي اللغة الصومالية ومن مظاهر التشابه في النظام النحوي وجود ضمائر الملكية 

عند إضافتها  ،أب ،أم ،قلم  ,qalin, hooyo, aabe : مثل ونون المتكلم الجمع ( المتكلم

بالياء في آخرها.   qalinkay, hooyaday, aabeheyإلى المتكلم المفرد يقال فيها: 

بالنون  qalinkeen, hooyadeen, aabeheenوعند إضافتها للمتكلم الجمع يقال فيها: 

وهي نفس ياء المتكلم في قلمي وأمي وأبي. ونون المتكلم الجمع في قلمنا، أمنا،  في آخرها.

 أبونا.

 استخدام أداة التعريف -

، ه ال سابقةالحقة للالسم ولكنها تأتي واللغة الصومالية كاللغة العربية تستخدم أداة تعريف 

ً لما عليه الحال في اللغة وتجرد النكرة من األداة وال تخصص للتنكير أداة  أخرى طبقا

التي تخصص أداة للتعريف وأخرى العربية على خالف اللغات من المجموعات األخرى 

  .للتنكير

 التذكير والتأنيث: -

خالف  على إلى مذكر ومؤنث األسماء والضمائرالجنس وتقسم اللغة الصومالية كما تعتبر 

ً  أو تجعل المؤنث المجازي جنساقط هذا االعتبار سلبعض اللغات التي ت  .ثالثا

      

 ت واشتقاقها:التشابه في نظم توليد الكلما -2

  .االشتقاقعلى آلية عتمد في توليد الكلمات من خصائص اللغة العربية أنها ت -

مثل:  بعض إذا كانت تدور حول مفهوم أو معنى واحدتؤخذ الكلمات بعضها من  حيث

 للداللة على إجراء الدرس في زمن مضى. دََرس:

 : للداللة على إجراء الدرس في زمن حاضر أو مستقبل.يَْدُرسُ  -

 للداللة على طلب إجراء الدرس. اْدُرْس: -

 لوصف من ينفّذ إجراء الدرس. دارس: -

 لوصف ما يجري عليه إجراء الدرس. مْدروس: -

 لتحديد الزمن الذي يجري فيه الدرس. َمْدَرس: -

 لتحديد المكان الذي يجري فيه الدرس. َمْدَرَسة: -

 للداللة على تعدّد إجراء الدرس.دُُروس:  -

 للداللة على احتراف القيام بالدرس. دراسة: -

 حيث يشتق من الفعل الماضي والمضارع واألمروهذا االشتقاق موجود في اللغة الصومالية أيضاً 

 :األمثلةكما في واسم المفعول  والمصدر واسم الفاعل

 اسم المفعول اسم الفاعل المصدر األمر المضارع الماضي



Qaaday Qaadayaa Qaad Qaadid Qaade La Qaade 

Qoray Qorayaa Qor Qorid Qore/qoraa La Qore 

Akhriyay Akhrinayaa Akhri Akhris Akhriste/akhriye La akhriye 

Fadhiistay Fadhiisanayaa Fadhiiso Fadhi Fadhiye La Fadhiye 

Imaaday/yimid Imaanayaa Imaaw Imaansho Imaade La imaade 

   

ن اشتقاقات ألفعال م في اللغة العربية ومعها اللغات الساميةأي أن : وجود النزعة الفعلية -3

وكذلك  9أسماء جامدة مثل بطن فالن أي أصابه مرض في بطنه وكبدته أي أصبت كبده.

فنحن كثيرا ما نجد الميل إلى التحويالت الفعلية كما في الجمل  الحال في اللغة الصومالية

 :اآلتية

     

الفعل  المصطنع الفعل معناه التحويل الفعلي المعنى االسم

العربي 

 المقابل 

Shaah شاي Waauu shaahay شرب الشاي Shaahay تشيي 

Madaxtinimo رآسة Waa uu madaxooway  صار رئيسا madaxooway رؤس 

Casho  عشاء Waa uu casheeyay تناول العشاء Casheeyay تعشى 

Qado  غداء Waa uu qadeeyay  تناول الغداء Qadeeyay تغدى 

Quraac  فطور Waa uu quraacday تناول الفطور Quraacday أفطر 

 

 عور والمسماة لدى اللسانيين بالكلمات الثوابت ماالشتراك في مفردات أساسية في الجذ -1

وتكون هذه الكلمات في مجاالت البيئة الطبيعية والمظاهر  اتفاق في المعنى أو تقارب فيه.

ونحوها من المجاالت التي ال يقع  الضمائر وألفاظ العدد وألفاظالجغرافية وأعضاء الجسم 

شتركة مهناك كثير من األلفاظ في هذه المجاالت و. بديال عن اللغة األصلية فيها االقتراض

 بين اللغتين العربية والصومالية. 

 :اآلتيةختالفات ر باالثإال أن الكلمة المشتركة قد تتأ

و أ األصوات من الكلمة،نقص بعض  :المثال منها على سبيلات نطقية اختالف -2

عض ، أو تغير بالتي تتألف منها الكلمة في اللغتيناختالف ترتيب األصوات 

، بل إن بعض أو الصفةمتقاربة في المخرج األصوات إلى أصوات أخرى 
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الكلمتان  قتفلو لم ت هحرفاً واحداً بحيث أناعتبر جذر الكلمة المشتركة اللسانيين 

من أصل واحد ومن ضمن األلفاظ الكلمتان عدت إال في حرف واحد ن يلغتفي ال

 .بين اللغتينالمشتركة 

 تشمل: معنوية اختالفات -1

وتعني أن يكون المعنى في إحدى اللغتين أوسع نطاقا منه في اللغة  التوسع الداللي: -

 .األخرى

 .أن يكون المعنى في إحدى اللغتين أضيق نطاقا منه في اللغة األخرى التقلص الداللي: -

ى مختلف عنه في اللغة داال على معنفي إحدى اللغتين يكون المعنى أن  الداللي:النقل  -

 .ونحو ذلكاألخرى لكن تربط بينهما عالقة المجاورة أو المشابهة 

أن يكون المعنى في إحدى اللغتين داال على عكس المعنى في اللغة  العكس الداللي: -

 .األخرى

ي ف اللغتين في كلمات أساسية نورد هذه األمثلةولتكوين صورة حول طبيعة التوافق بين 

الجدول موزعة على مجاالت أساسية، وموضحا التغير الحاصل بين اللغتين في شكل الكلمة 

بحوث  في إحصائهتقّصيه ونتمنى أن نوفق إلى من كثير لمجرد التمثيل قليل وهي ومعناها. 

  ال حقة.

 وصف الفروق مقابلها العربي كتابتها بالعربية الكلمة الصومالية المجال

 

 

 

 أعضاء الجسم

Koofane   لم يتغير المعنى، لكن  جبين ن  وف  ك

صوت الجيم صار كافاً، 

والفتحة تحولت إلى 

، مطول  oصائت 

وكسرة الباء تحولت 

فتحة، وحذف المدّ بعد 

  الباء. 

Jilib   تغير الترتيب، والكاف  ركبة ب  ل  ج

تحول جيماً، والراء 

الماً، وكلها تحولت 

 للتقارب المخرجي.

Il   سقطت الياء والعين  عين ل  إ

تحول همزة وهما من 

حروف الحلق، والنون 

الما وهما مترادفان حتى 



في اللغة العربية حيث 

نجد )إسرائيل 

 وإسرائين(

Af   سقطت النون كما هي  أنف ف  أ

الكلمة في سائر اللغات 

 10السامية غير العربية.

والمعنى انتقل من األنف 

 إلى الفم  

Bishin   قدمت الفاء على الشين  شفة ن  ش  ب

وقلبت باء وهما من نفس 

المخرج، والنون الساكن 

 في اآلخر لعله التنوين.

 عضو التناسل لألنثى في اللغة العربية يتم إطالقه في اللغة الصومالية على عضو الذكر.

 

 

 

 

 Afar األعداد

 

 

قدمت الباء على الراء  أربعة ر  ف  أ  

وقلبت الباء فاء وهي 

تشاركها في نفس 

 المخرج.
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 ال اختالف فرس فرس Faras ومشتقاته أسماء الحيوان

Baqal   الغين تحول قافا وتم  بغل  لق  ب

 فتحه

Dameer   وضع مكان الحاء  حمار ميرد

المكسورة دال مفتوحة 

 وأميلت فتحة الميم

Digaag   تحول نطق الجيم إلى  د جاج جاجد

الطريقة المصرية مع 

 التخفيف

Ukun   نك  أ 

 

كن  و 

 

 

تحولت الواو همزة ونقل 

المعنى من حضانة 

لبيضها إلى  11الطيور

البيض وبينهما عالقة 

 مجاورة

Hilib   تحولت الحاء هاء والميم  لحم ب  ل  ه

باء لتقارب المخارج، 

وتغير ترتيب أصوات 

 الكلمة.

 

Maraq   ال اختالف قمر قر  م 

 

 

 

 تطولفتحة الهمزة  أب بآ Aabe ألفاظ القرابة

Maamo استبدلت  أمّ  ومامo  مكان الفتحة

 على الميم الثانية.
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انتقل المعنى من بذر  رذ  ب ر  ذ  ب   Badar أسماء النباتات

الحب في األرض ليدل 

 على الحبوب نفسها.

Digir   ينطق الجيم على  12الدجر )اللوبياء(   رج  د

 الطريقة المصرية 

Timir   كسر التاء والميم مرت رم  ت 

Caws   الشين صار سينا  عشب سو  ع

وتأّخر، والباء تحولت 

 واوا وتقدمت.

Qamadi   فتحت الميم. وتحولت  قمح ذ  م  ق

 الحاء ذاال.

 

 

 

 

مظاهر أخرى من البيئة 

 الطبيعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biyo   إلى الباء الميم تحول  ياهم وي  ب

 وهما من مخرج واحد

Dhoobo   حدث تغيّر صوتي  وبالط وب  و  ط

ومعنوي: الطاء 

الصومالية شفطية، 

 oواستبدل الصائت 

على الطاء والباء مكان 

الضم، والمعنى تحول 

إلى الطين عامة، بدل 

اآلجر الذي يعمل من 

 ً   13الطين محروقا

Carro  ّف سقطت الكاف وضعّ  14ك ر ) التربة (الع وعر

 الّراء، والمعنى واحد 

Hawo   حذف المدّ بعد الواو الهواء و  ه 

 

 

 
                                                           

 سابق ) مادة د ج ر(. مجمع اللغة العربية . المصدر ال -12 

 الفيروز آبادي. القاموس المحيط. مادة ) ط وب/ ط ي ب ( -13 

 الزبيدي. تاج العروس. مادّة ) ع ك ر ( -14 



 

 كسر النون فقط أنا  ن  أ    Ani الضمائر

Annaga    فتح الهمزة وزيادة الغين إنّنا غان  أ 

Iye  وقعت همزة مكان الهاء هي ي )لهجة الماي(إ 

وهما حرفان متناوبان 

 في اللغة العربية نفسها.

 

 

 سقطت الحاء حسن  سن San وأفعال أساسيةصفات 

Qaad   وهما  خذ قاد ً تحولت الخاء قافا

متقاربان في المخرج 

والصفات والذال تحول 

داالً، وزيد المد بين 

 القاف والدال. 

Arag   حّل الغين مكان حرف  رأى غ  ر  أ

 العلّة األخير

Sheek   المعنى في الصومالية  يشكو ك  ي  ش

وحرف التحدث عامة، 

 العلة تقدم على الكاف
   

   

Kaali   لتاء والعين أدغمتا ا تعال ال  ك

 افوتحولتا إلى ك

 

 

ألفاظ أخرى قديمة هجرتها 

العربية وبقيت في 

 الصومالية

Saliid   وقع دال مكان الطاء 15السليط )الزيت ( يدل  س 

Hanqaas   أنقاس )صيغة جمع  قاسن  ه

 16ن ق س، أي المداد(

همزة مكان الهاء وقعت 

وهما حرفان متناوبان 

 في اللغة العربية نفسها.

 واستخدم الجمع للمفرد
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إلى وجودها في اللغتين  ردّ ال يمكن ونحوها كثيرة ومنتشرة في معجم اللغة ووهذه الكلمات 

  .لمجاالت التي تنتمي إليهادواعي االقتراض في هذه الحقول وا االقتراض النتفاء

  :أصوات تكاد تكون خاصة بالعائلة اللغويةاالشتراك في  -5

مية اسغات لهي و التي تميزت بها اللغة العربية واشتهرت بها ف الحلقمثل حرو

الحاء والعين والقاف بصورة أصلية  يوجد منها في اللغة الصوماليةأخرى 

غير أصلية القترانها دائما بالكلمات  ةفموجودة ولكنها دخيلالخاء أّما ، ()اللهوية

األبجدية الصومالية  تمكل صواباإلضافة إلى أن ، المقترضة من اللغة العربية

، إما بصورة متطابقة كما في أغلب األصوات، وإما العربيةموجودة في األبجدية 

بصورة معدّلة كما في صوتي الطاء والغين. فالطاء الموجودة في اللغة العربية 

ية لثوية انفجارية مهموسة فموية مفّخمة دفعية ) يندفع النفس إلى الخارج( أسنان

بينما الطاء في اللغة الصومالية لثوية انفجارية مهموسة فموية مرققة شفطية ) يتم 

بية، المفخمة في اللغة العر شفط الهواء إلى داخل الفم(. أّما الغين االحتكاكية الطبقية

 ، وهو يطابقالصوت الحنكي االنفجاري المجهورة فيقابلها في اللغة الصومالي

  الجيم المصرية،

 .تزيد صائتين على الصوائت الثالث للغة العربيةأما الصوائت فاللغة الصومالية 

 هي: الفتحة والكسرة والضّمةبحالتي القصر والطول، فتشتمل على خمس صوائت 

، علماً اللغة الصوماليةزائدتان في ، وهاتان األخيرتان oوالفتحة الممالة وصوت 

 بوجودهما في العاّميات العربية المعاصرة.

 

  



 خاتمة
وهكذا يتضح أّن اللغة الصومالية ال تزال تحتفظ بمظاهر لغوية تكشف عن عالقتها 

على جميع مستويات التحليل اللغوي، فعلى المستوى  وقرابتها مع اللغة العربية.

تخدام وبقاء استركيب اإلضافي، ترتيب الكثيرة مثل  يوجد نقاط توافقالنحوي 

بصورة متطابقة مع استخدامها في  أحرف المضارعة في بعض األفعال الصومالية

ووجود التأنيث بالتاء، واستخدام  والتمييز بين المذكر والمؤنّث ، اللغة العربية،

يص وتخص، واستخدام ياء المتكلم المفرد ونون المتكلم الجمع، سابقة ) ما ( للنفي

وعلى المستوى الصرفي يالحظ وجود  .النكرة دون أداة أداة للتعريف، وترك

ل الوصفية من اسمي الفاعبين األسماء  ،الخاصية االشتقاقية في اللغة الصومالية

من ماض إلى مضارع إلى أمر األفعال تصريف و، واألفعال والمصادر والمفعول

الصومالية، والتي هي من سمات ووجود النزعة الفعلية في اللغة ، إلى مصدر

واالشتراك في أصوات الحاء والعين وأخواتها الحلقيات اللغات السامية خاصة، 

االشتراك في مفردات أساسية و، التي تكاد تكون خاصة بالعائلة األفروآسيوية

وليس وجودها نتيجة  ،م التي تفرعتا منهاورثتها اللغتان كل بذاتها عن اللغة األ

 .عن طريق االحتكاك الثقافي واالجتماعي ونحوهبين اللغتين إقراض واقتراض 

، كما يعني عامال نفسيا يؤدي إلى إيضاح لغويّة علمية  ةقبيان حقيمما له أهّميته في 

إلى هذه  النظرواستبعاد صفة األجنبية بينهما نحو التقارب الموجود بين اللغتين 

تضمن تشاركها نفس القدر من األهمية وتكصنو وتوءم للغة الصومالية اللغة 

واالستفادة منها على أصعدة مختلفة سياسية  مهيّأة الستثمارهاعوامل لغوية تجعلها 

كما إذا تعلق الحديث باالعتبار السياسي الذي تكتسبه اللغة أو دينية أو تعليمية، 

لغات إزاء ال، أو لغة تعليميةرسمية أو أجنبية أو لغة ثانية،  العربية في هذه البالد

إلى جانب العامل الديني وارتباط اللغة العربية بأداء الشعائر ، األخرى المنافسة لها

اإلسالمية وبمصادر الشريعة اإلسالمية من القرآن والسنة والمصنفات الكثيرة 

فإن وجود القرابة بين اللغة األّم واللغة العربية يلعب دور ترجيح كفّة اللغة حولهما. 

 .العربية

األنظمة  وتقارببينهما، تقارب تعتبر مظاهر القرابة بين اللغتين نقاط  اتعليميو

ة وأن المتحدث بإحداهما للغة الثاني تين أو أكثر يسهم في تسهيل تعلّماللغوية بين لغ

التباين بين األنظمة عادة ما يؤدي إلى صعوبة في اكتساب المتحدث بإحداهما للغة 

 .سانيينى الرأي السائد بين اللّ عل في أكثر الحاالت الثانية


