
 أنور بهنسى محمد شاهين
 لسمات المشتركة بين المغتين الالتينية اإليطاليةا

ليس خفيا عمى دارسى المغة اإليطالية اشتقاقيا من المغة الالتينية ، وكونيا الوريثة األولى 
لمغة الالتينية نتيجة  ىلمتراث الالتيني بأسره ، بل بصورة أكثر وضوحا فإنيا إمتداد مباشر وطبيع

الممتد عبر القرون قد  ىلجغرافي الواحد ، وأيضا لتالحم المسيرة البشرية: فالتواصل اإلنسانلمموقع ا
حمل معو خصائص وصفات العصور السابقة مطورا ومبدال ىذه الخصائص وىذه الصفات لمالئمة 
 الحياة اإلنسانية ، وقد عاشت المغة الالتينية ىذا التطور وىذا التبديل حتى انصيارىا فى المغات
الرومانسية الحديثة ) اإليطالية ، األسبانية ، الفرنسية ، الرومانية ، البرتغالية ( تاركة خمفيا تراثا 

 ضخما من أروع اآلداب والفنون اإلنسانية. 

نشعأت منعو المغعة اإليطاليعة قويعا ومتعدفقا أدبيعا ولغويعا ، لعذا كعان حتميعا أن  ىوبما أن النبعع العذ
ىععذا  ىالكثيععر ، وىععذا مععا سععوه نعععر  لععو فعع ىالنبععع متشععابية معععو فععتحععتفب بصععورا وأشععكاال مععن ىععذا 

سعمكتيا المغعة  ىالبحث المتواضع ، لكن قبل ععر  صعور التشعابو ىعذه عمينعا أن نبعين أواًل الطعر  التع
انتقععال  ىالالتينيعة فععي مراحعل تحوليععا إلعي اإليطاليععة: ىعذا التحععول العذي أخععذ اتجعاىين أوليمععا يتبمعور فعع

يعععة العاميعععة المنطوقعععة إلعععي اإليطاليعععة ، وقعععد سعععميت ىعععذه المفعععردات بالكممعععات  أو مفعععردات معععن الالتين
المفردات الموروثة ؛ وثانييمعا انتقعال الكممعات الالتينيعة الكالسعيكية بواسعطة المثقفعين اإليطعاليين العذين 
اشععععتقوىا مباشععععرة مععععن كتابععععات المععععسلفين الالتععععين ، و قععععد سععععميت ىععععذه الكممععععات بالكممععععات المتبنععععاه أو 

 بع  األمثمة: ى، وىاى( 1)المستعارة

إيطالى  إيطالى مستعار مرادف إيطالى العربية
 موروث

 التينــى

 difficoltà angustia angoscia angustia ضي  ، صعوبة

 motivo causa cosa causa سبب ، دافع
                                                           

الكممععات الموروثععة ىععى كممععات لععم تيجععر عمععى مععر العصععور ولععم يتوقععه عععن إسععتخداميا ، فقععد تغيععر صععوتيا وطريقععة  (1)
 نطقيا ، و لكن شكميا الخارجى لم يطرأ عميو إال تغيرات طفيفة كمثال:

matrem = madre; arbore = albero 
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 manifestare esprimere spremere exprimere ُيبدى ، ُيبير

 sopravveste tunica tonaca tunica عباءه

 timore verecondia vergogna verecundia خشية ، خجل

 difetto vizio vezzo vitium رازيمة ، نقص

من تمك األمثمة يمكنا أن نالحب بسيولة أن الكممات المستعارة التى انتقمت بفعل     المثقفين 
ت ؛ أمععععا تمععععك الكممععععات الموروثععععة المعنععععي أو الصععععو  ىتشععععبو بدرجععععة كبيععععرة مثيمتيععععا الالتينيععععة سععععواًء فعععع

 من الناحية الصوتية. وأيضا ىالمعن ىانتقمت نتيجة اشتقا  شعبى قد طرأت عمييا تغيرات كثيرة فىالت

وفكرة تشابو المغتين تبير أمامنا من النبرة الشمولية األولي مع تمك الكممات التى لم يطرأ 
 بع  األمثمة: ىكما ىى ، وىاىاإليطالية  ىعمييا أى تغير وانتقمت من الالتينية إل

 الالتينية اإليطالية العربية

 la rosa rosa وردة

 la luna luna قمر

 l’aquila aquila نسر

 la patria patria وطن

 la terra terra ار 

 la gloria gloria شيرة

 il poeta poeta شاعر
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 ىكمتع ىنط  يكاد يكون واحد فع، لكن  ال الكتابة ىكممات أخرى تختمه إختالفا ضئيال جدا ف
 :(1)المغتين

 الالتينية اإليطالية العربية

 amicizia amicitia صداقة

 pena poena عقوبة

 Atene Athenae أثينا

 fantasma phantasma شبح

 fisica physica فيزياء

ات وىناك كممات قد طرأ عمييا تغير ضئيل ، ويتبمور ىذا التغير فى بعع  سعمات تمعك الكممع
 ىكذا:

 ـ الحرف الساكن األخير: 1

الحعععره السعععاكن األخيعععر فعععى الكممعععات الالتينيعععة يسعععقط فعععى اإليطاليعععة ، فعععالكثير معععن الكممعععات 
الالتينيععة تنتيععى بحععره سععاكن ، ىععذا السععاكن يسععقط عنععد انتقععال الكممععة مععن الالتينيععة إلععى اإليطاليععة ، 

، ععالوة عمعى أن ىعذا     الميعل  (6)ره متحركوذلك يعود إلى ميل المغة اإليطالية إلنياء كمماتيا بح
                                                           

 فيما يتعم  بنط  الكممات الالتينية عمينا تذكر ىذه التوصيات: (1)

 ". zi " متبوعا بحره متحرك ينط  " ti لمقطع "ا
 ". e " ينط  "  oeالمتحرك المزدوج "
 ". e " ينط  " ae المتحرك المزدوج "

 ". f " ينط  " ph المقطع "
  .Cesare Peri, Il nuovo quaderno di latino, Le Monnier,  Firenze (1994), PP. 20-21انبر: 

وبعع  االصعطالحات األجنبيعة مثعل:  per , in , il , un , ed  ات المقطعع الواحعد مثعل:ماععدا قميعل معن الكممعات ذ (6)
sport , film , gas  وكممعات قميمعة أخعرى مسعتعارة معن لغعات أخعري قعد دخمعت حعديثا إلعي المغعة اإليطاليعة ، باسعتثناء

 ما ذكر فجميع كممات المغة اإليطالية تنتيي بحره متحرك.
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لغععة التحعععدث لمدينعععة رومعععا ، و واقعيعععا كانععت السعععواكن النيائيعععة فعععى  الكممعععات  ىكععان موجعععود أيضعععا فععع
بعععع  الكممعععات المنتييعععة بسعععاكن فعععى  ى، لكعععن عنعععد التحعععدث فإنيعععا ال تنطععع . وىعععاى الالتينيعععة تكتعععب

 الالتينية بشكمييا المكتوب والمنطو :

 المكتوبةالالتينية  الالتينية المنطوقة اإليطالية العربية

 Aniene Aniene Anienem (1)أنينو

 nave nave navem سفينة

 dolore dolore dolorem ألم

 leone leone leonem أسد

 ": uـ الحرف المتحرك النهائى "  2

الحره  الساكن نياية الكممة بعد سقوط  ىبو الكممة الالتينية و يبل ف ىتنتي ى" الذuحره "
 :(6)ليجات عديدة ى" فu" و لكنو يبقى كما ىو "o، يتحول فى اإليطالية إلى "

 الالتينية اإليطالية لهجات العربية

 lupu lupo lupus ذئب

                                                           

 Tivoliليعا وىععو عبععارة عععن فعرع مععن نيععر التيبععر يمعر بععالقرب مععن بمععدة قريبعة مععن رومععا تسععمي مكعان جغرافععي فععي إيطا (1)
 Anieneويشععكل إنحععدار الميععاة مععن أعمععي منبععرا جماليععا ممععا أكسععب ىععذا المجععري المععائي شععيرة، ويطمعع  عميععو إسععم 

 . Teverioneأو
 ىالتع  ulmus" كمثعال: o المغة اإليطاليعة إلعي "  " قد تحول فيu عمينا أن نأخذ في االعتبار أن المتحرك الالتيني "  (6)

الالتينيععة قععد تحولععت فععي  murus؛ و يالحععب أيضعا ان كممععة  troncoتحولععت إلععي  truncus؛ و olmoتحولعت إلععي 
يسععتغرقيا  ى المععدة الزمنيععة التعع ىعمميععة التحععول يعععود إلعع ى، وىععذا االخععتاله أو التبععاين فعع muroالمغععة اإليطاليععة إلععي 

، ومعن  murusحيث إنيا تكون قصيرة ، بينمعا تكعون طويمعة فعي كممعة  ulmus" في الكممة الالتينية u نط  حره " 
" u ،      وحععره "  " o " ى" الالتينععي القصععير يتحععول فععي المغععة اإليطاليععة إلعع uثمععا نسععتطيع إسععتنتاج أن حععره " 

 أنبر: المغة اإليطالية. ىتحولو إل ىتغير ف ىالطويل ال يطرأ عميو أ ىالالتين
Salvatore, G., Impara a parlare: Manuale di dizione, Marcon editrice, città di Castello 

(Perugia), 1988, PP. 31-32.  
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 corpu corpo corpus جسم

 ventu vento ventus ريح

 centu cento centum مائة

 :(1)ـ التماثل 3

، كمععا  (6)يميععو ىالتينيععة يتماثععل أو يصععبح شععبييا بالسععاكن الععذداخععل الكممععة ال ىحععره سععاكن فعع
 األمثمة التالية: ىىو مبينا ف

 الالتينية اإليطالية العربية

 sette septem سبعة

 amminustrare adminisrare يدير

 sonno somnus نوم

 frutto fructus فاكية 

 ـ سقوط الحرف المتحرك في داخل الكممة: 4

 من الكممة الالتينية عند انتقاليا إلى اإليطالية: ىالحره المتحرك الداخمأحيانا يسقط 

                                                           

 التماثل أو التشابو الزال مستمر حتي اليوم فيناك بع  الكممات تنط  ىكذا: ى( ميل المغة اإليطالية إل1)
 "tennica  "بدال من " tecnica" و " domma  " بدال من " dogma:أنبر " 

Canepari, L., Introduzione della fonatica, Einaudi, Torino, 1979, PP. 207-8.  
إرتععدادي عنععدما الصععوت  ىلععو ، ويسععم التماثععل ىععو بععاىرة مععن خالليععا يصععبح الصععوت مشععابيا لصععوتا أخععر مجععاور( 6)

 ىتقعععدم ىالصعععوت العععذي يسعععبقو ( ، ويسعععم ىيعععسثر عمععع ىالصعععوت الثعععان ىالسعععاب  يصعععبح ممعععاثال لمصعععوت الالحععع  ) أ
الصععوت الععذي يميععو ( أمثمععة  ىعنععدما الصععوت الالحعع  يصععبح ممععاثال لمصععوت السععاب  ) أي الصععوت األول يععسثر عمعع

،  ىليجعات الوسعط والجنعوب اإليطعال ىممثمعة فع ىتعأت ىأنبعر الجعدول أععاله ، وأمثمعة التماثعل التقعدم ىالتماثل اإلرتداد
 أنبر: quannoتصبح  ىالت quando ىكما ف

 Marazzini C., La lingua italiana, profilo storico, il Mulino, Bologna (1998) PP. 145-6. 
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 الالتينية اإليطالية العربية

 caldo calidus ساخن

 aprire aperire يفتح

 donna domina أمرأة

 spilla sphinula دبوس

 ـ التضعيف: 5

اإليطاليعععة ،  ىيعععة إلعععبتضععععيفيا عنعععد انتقعععال الكممعععة معععن الالتين ىبعععع  الحعععروه السعععاكنة تقعععو 
 ىوأحيانعععا تسعععتبدل بحعععروه سعععاكنة أكثعععر قعععوة. وقعععد بيعععر معععن قبعععل ميعععل المغعععة الالتينيعععة المنطوقعععة إلععع

؛  febbreاإليطاليعععة   ىمنتقمعععة إلععع febremالتينيعععة مكتوبعععة  febbreالتضععععيه حيعععث نطقعععت كممعععة 
؛ وكممععععة  femminaاإليطاليععععة  ىالمنتقمععععة إلعععع feminaمععععن الالتينيععععة المكتوبععععة  femminaوكممععععة 

leggere  من الالتينية المكتوبةlegere اإليطالية ىمنتقمة إل leggere
 ، وىاىى بع  األمثمة:( 1)

 الالتينية اإليطالية المعنى

 legge legem قانون

 fabbro fabrum صانع

 acqua aqua ماء

 scimmia simia قرد

 famiglia familia عائمة 

                                                           

السواكن المذدوجة الالتينية يبموا في المغة اإليطالية وبشكل خعاص فعي ليجعات األقعاليم الجنوبيعة ، لكعن لعيس فعي لغعة  (1)
مععع تمععك  ىحتعع ىسععحت السععواكن المذدوجععة الالتينيععة مجععاال لمسععاكن المععذدوج اإليطععالالتحععدث لاقععاليم الشععمالية ، وقععد أف

 السواكن الالتينية المذدوجة و لو بصورة تقريبية كمثال:
 SEPTEM = sette; LACTEM = latte 
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 prezzo pretium ثمن 

 pranzo prandium غذاء

 ingegno ingenium عبقرى

 raggio radius شعاع

كمعا يتضعح معن  (gi) ىفي بداية الكممة متبوعا بحره متحرك يتحعول فعي اإليطاليعة إلع (i)ع حره  2
 األمثمة التالية:

 الالتينية اإليطالية المعنى

 giustizia iustitia عدالة

 giudice iudicem قاضى

 giurare iurare مه ، ًيقسميح

 giacere iacere يستمقى ، يرقد

 :o"(1)الحره المتحرك " ىالمغة اإليطالية إل ى" يتحول فau"ى ع المذدوج الالتين 2

 الالتينية اإليطالية المعنى

 oro aurum ذىب

 codaene caudaenet ذيل

 lodare laudare يمدح

                                                           

" قععد بععدأ o" ى" إلععau" قععد بععل ثابتععا فتععرة طويمععة رغععم ان الحععاالت األولععي المتعمقععة بععإجراء التحويععل مععن "auالمععذدوج " (1)
  .Marazzini, C., ibidem. P. 140أنبر:         .الحقبة الكالسيكية ىفحصيا ف
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قعد   (e)لكعن (ie) الشعكل المعذدوج  ىيطاليعة فعاإل ىأحيانعا ينتقعل إلع (e) ىع الحره المتحرك الالتينع 8
 :(1)العديد من الميجات ىبقيت ف

 الالتينية اإليطالية اللهجات اإليطالية العربية

 pede piede pedem قديم

 tene tiene tenet يمسك ، يحتفب

كعن الزال ، ل (uo)الشكل المذدوج  ىاإليطالية إل ىأحيانا يتحول ف (o)المتحرك  ىع الحره الالتين 2
(o) (6)العديد من اليجات ىف: 

 الالتينية اإليطالية اللهجات اإليطالية العربية

 rota ruota rota عجمة

 ova uova ova بيضة

 : (e) ىالمغة اإليطالية إل ىبع  األحيان ف ىيتحول ف (i) ىع الحره المتحرك الالتين 12 

 الالتينية اإليطالية العربية

 degno dignus الئ  جدير ،

 verde viridem أخضر

 seiva silva غابة

                                                           

والعذي يبيعر بوضعوح فعي ليجعات إقمعيم "  ieri, piede" كمثعال  ie" المغمع  فعي المعذدوج "  eىعذا معا يسعمي بحعره " (1)
 أمبريا " أنطر:

Mattesini, E., L' Umbria, in Bruni, 1992, P. 531.                                                                       
 = nuovo = novo; buono" في ليجات روما وتوسكانا ، مثال o " إلي "  uoىذا ما يسمي بتخفي  المذدوج " ( 6)

bono :أنبر 
Canepari, L., Introduzione alla fonetica, Einaudi, Torino, 1979, P. 213.    
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المغععة  ىبدايععة الكممععة أو فععي داخميععا يتحععول أحيانععا فعع ىسععواًء فعع (u) ىع الحععره المتحععرك الالتينعع 11
 :(o) ىاإليطالية إل

 الالتينية اإليطالية العربية

 colonna columna عمود

 onda unda موجة

 molto multum كثير

لحععروه المتحركععة ودورىععا الفعععال فععي مرحمععة التحععول مععن الالتينيععة إلععي ىكععذا تبيععر أىميععة ا
اإليطالية ، وىذا مايتطمب إبرازه ىنا ، حيث أن لمغة اإليطالية نبام مكون من سبعة حعروه متحركعة 

( يشكال صوتين متضادين ، ذلك لكونيما يفرقا بين كممتعين متطعابقتين كمثعال ) éو è، لكون حرفى )
( ، فنبعام الحعروه المتحركعة فعي المغعة اإليطاليعة مثمعو مثعل  =pèsca) خعوخ ( و  = pésca صعيد

المغععات الرومانسععية األخععرى ُمصععار مععن تطععور نبععام الحععروه المتحركععة فععي المغععة الالتينيععة ، فالمغععة 
الالتينيععة تمتمععك عشععرة حععروه متحركععة مقسععمة بععين خمسععة حععروه طويمععة وخمسععة قصععيرة ، لكععن كععم 

ينية لم يكن ُمعمن بصورة واضحة ، بل بيرت ىذه الحروه من حيث الكيه الحروه المتحركة الالت
المغعععات الرومانسعععية حيعععث نطقيعععا المتحعععدثون طويمعععة كأنيعععا مغمقعععة  وقصعععيرة كأنيعععا  ىفعععي تحوليعععا إلععع

 ىحالععة المغعة اإليطاليععة عمميععة إنتقعال الحععروه المتحركععة الالتينيعة يمكععن ترتيبيععا عمعع ى، وفعع (1)مفتوحعة
 ىذا النحو:

       I         IE            E          AA         O          O U         U      نية:التي
       i          é             è             a            ò            o            uإيطالية: 
 نبام التحول ىذا يمكنا أن نفحص التغير من خالل بع  األمثمة: ىوبناء عم

                                                           

نبععام السععبعة حععروه متحركععة ) لينععة ( فععي المغععة اإليطاليععة اليختمععه فقععط عععن ذلععك الموجععود فععي المغععات الرومانسععية  (1)
كالفرنسعية أو األسعبانية ، بعل ينفصعل أيضعا ععن تمعك اليجععات اإليطاليعة المحعددة مثعل ليجعة صعقمية وليجعة سععاردينيا ، 

 .Marazzini, C., ibidem., PP. 139-40أنبر:      
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    ى" الطويععل إلعع i ، وذلععك بإنتقععال حععره " vinoاإليطاليععة  ىأصععبحت فعع VINUM ة الالتينيععةفالكممعع
" i  "  القصير ؛ والكممعة الالتينيعةVIRIDEM " حيعث حعره i  األول قصعير وينطع  دائمعا مفتعوح "

  " o ؛ وحعره " gola ىاإليطاليعة إلع ىتحولعت فع  GULAM؛ و  vérdeاإليطاليعة ى، أصعبحت فع
 .noiاإليطالية  ىيصبح ف NOS ىالطويل ف

 (:v) ىالمغة اإليطالية إل ى( يتحول أحيانا فb) ىع الحره الساكن الالتين 16

 الالتينية اإليطالية العربية

 favola fabula قصة ، حكاية

 cavallo caballus حصان

 amava amabat كان يجب

 amavamo amabamus كنا نحب

  aveva habebat كان يممك

 avevam habebamus كنا نممك

 (: pi , fi , chi( تحولت في المغة اإليطالية إلي )  pl , fl , clع المجموعات الساكنة )  12

 الالتينية اإليطالية العربية

 pien plenus ممموء

 pianta planta نبتو

 più plus أكثر

 fiamme flamma شعمة

  fiume flumen نير

 fiore Florem زىرة
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 chiamare clamare ينادى ، يدعو

 chierico cleicus كاىن ، قسيس

 chiaro clarus مشيور ، واضح

تشابو البنيتين المغويتين ، فالفعل اإليطعالي يتكعون معن جعزئين: الجعذع  ىولافعال دورا بارزا ف
 ىيقبععل التصععريه مععن شععخص إلعع ىالجععزء المتغيععر الععذ ىوىععو ثابععت ال يقبععل التصععريه ، والنيايععة وىعع

ر ، وعميو فإن نياية الفعل تبين بشكل واضعح وصعريح الشعخص والععدد والعزمن والصعيغة والبنعاء ، أخ
سنقدم   بع  نماذج معن األفععال  ىالجدول التال ى، وف ىالفعل الالتين ىوىذا أيضا ينطب  تماما عم

 المغة اإليطالية: ىالالتينية ومثيمتيا ف

 الالتينية اإليطالية العربية

 vedete videtis انتم ترون

 amavamo amabamus كنا نحب

 scrivo scribo أكتب

 scrissi scripsi قد كتبت
تبين ان الحدث يتم بواسطة  videtisفى  tis-نالحب أن النياية الالتينية   من الجدول الساب

 ىيبعععين كعععون حعععدث الحعععب قعععد نشعععأ فععع amabamus ىفععع -ba-( ؛ والمقطعععع  voiالضعععمير ) أنعععتم   
المضععععارع ؛ والجععععذع  ىيوضععععح ان حععععدث الكتابععععة يععععتم فعععع scribo ىفعععع -scribالجععععذع ؛ و  ىالماضعععع

scrips- ىف scripsi ىالماض ىيبين ان حدث الكتابة قد تم ف. 

تبععين أن حععدث الرسيععة يععتم  vedete فععى-te المغععة اإليطاليععة: النيايععة  ىنفععس المنععوال فعع ىعمعع
يبعين أن حععدث الحععب قععد حععدث  amavamo ىفعع -va-( ؛ و المقطععع  voiبواسعطة الضععمير ) أنععتم  
المضعععارع ؛ والجعععذع  ىيبعععين ان حعععدث الكتابعععة يعععتم فععع scrivoفعععي  -scrivفعععي الماضعععي ؛ و الجعععذع 

scriss- ىف scrissi الماضى. ىأن حدث الكتابة قد تم ف ىيدلل عم 
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الالتينيعععة يقعععدم معععن خعععالل   ىالمغعععة اإليطاليعععة كمعععا ىعععو فععع ىو ُيسعععتخمص معععن ىعععذا أن الفععععل فععع
 مومات عن الشخص والعدد ، ومن جذعو عن الزمن.نيايتو مع

ذا نبرنا لتصنيه األفعال الالتينية نجدىا تصنه ف أربع تصريفات رئيسية ، وتععره ىعذه  ىوا 
 التصريفات من نياية المصدر المضارع:

 are- (am-are)     التصريه األول: المصدر المضارع ينتيي بع   ع 1

 ere-  (vid-ere)    ع ينتيي بع ع التصريه الثاني: المصدر المضار  6

  ere- (scrib-ere)  ============ ==== ع التصريه الثالث: 2

   ire- (nutr-ire) ==== ===ع التصريه الرابع: ========== 2

وىناك أيضا تصريه خامس ويسعمي بالتصعريه المخعتمط ، وأفعالعو تنتيعي فعي المعتكمم المفعرد 
وىذا التصريه ماىو إال خمعيط  بعين التصعريفين  io - (capio, capere)لزمن المضارع اإلخباري بع 

 .(1)الثالث و الرابع

ثععالث تصععريفات فقععط حيععث تععم  ىالمغععة اإليطاليععة إلعع ىىعذه التصععريفات الالتينيععة قععد تحولععت فعع 
 مع الثالث ىكذا: ىدمج التصريه الثان

  are- (amare )بع  ىع التصريه األول: المصدر المضارع ينتي 1

  ere- (temere, leggere)  =========== =: ===ىتصريه الثانع ال 6

  ire- (udire)   ع التصريه الثالث: ===============  2

المصدر ،   فى  -e-والثالث تبرز الحره المميز  ىالتصريفين الثان ىوعميو فالمغة الالتينية ف
" الطويعل ، e"   يتميز بحره ىوليس ىناك مجاال لإللتباس بين التصرفين ، حيث أن التصريه الثان

التصعريه الثالعث قصعير بعدون نبعرة:  ىفع -e-، بينمعا نجعد حعره   vidére, timéreوعميو تقع النبعرة:
scribere  وبالطبع ليس ىذا ىو فقط الفر  بين التصرفين ، فأيضا نالحب أن الشعخص األول فعي ،

 .     o - (lego)والتصريه الثالث بع ،   e - (timeo)المضارع اإلخباري لمتصريه الثاني ينتيي بع 
                                                           

 بر لمزيد من التفاصيل عمي تصريه األفعال الالتينية:أن (1)
Vittorio Tantucci, Urbis et orbis lingua, parte teorica morfologia e sintassi volume 

unico, Bologna (1997), PP. 96-195. 
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فعععي المغعععة اإليطاليعععة نجعععد ان السعععمة الوحيعععدة المتبقيعععة معععن سعععمات االخعععتاله بعععين التصعععرفين  
 ,teméreالمتحععرك قبععل األخيععر: ىالنبععرة المختمفععة لممصععادر فأحيانععا تقععع النبععرة عمعع ىالالتينيععين ىعع

vedére  خير:المتحرك الثالث قبل األ ىتقع عم ى، وأحيانا أخر lèggere,  prèndere  

ومن صور الفعل أيضا الجديرة بالفحص والمقابمة مع مثيالتيا الالتينية تمك األفعال اإليطالية 
مشعتقة  ىتعأت ىوالتع volere, dovere, potere ىوىع  i verbi serviliالمسعماة باألفععال الخدميعة 

 بوضوح من مثيالتيا الالتينية ىكذا:

volere  الالتينية مشت  من العامية       VOLERE 

dovere  (1)مشت  من الالتينية الكالسيكية DEBERE 

potere  (6)مشت  من العامية الالتينية       
POTERE 

معن المغعة الالتينيعة الكالسعيكية بينمعا الفععالن االخعران قعد  dovereفيالحب ىنا إنحعدار الفععل 
في اإلشتقا  ال يثير الدىشة، بل عمي العكس فإنو  جاء إشتقاقيما من العامية الالتينية ، وىذا التباين

السععائد القائععل بإشععتقا  الجععزء األكبععر مععن المغععة اإليطاليععة مععن تمععك المغععة الالتينيععة العاميععة  ىيسكععد الععرأ
 المنطوقة و ليس من المغة األدبية المكتوبة.

ينيععععععة               وبنععععععاء عميععععععو تبيععععععر الحقيقععععععة التععععععي تفععععععر  نفسععععععيا بقععععععوة مبينععععععة إن العالقععععععة بععععععين الالت
وحعععدة المكعععان جغرافيعععا  ىعالقععة اسعععتمرارية قائمعععة عمععع ىواإليطاليععة ليسعععت فقعععط عالقعععة تشعععابو ، بعععل ىععع

وأضاه إلييا حاجات الحاضر  ىحمل معو عبر العصور صور الماض ىوبشريا ، فالتواصل اإلنسان
 ومستحدثاتو.

 

 

 

                                                           

 الية.الكممات اإليط ى( فv) ىالكممات الالتينية إل ى( احيانا فbأنبر: أعاله حيث يتحول حره ) (1)
 (2) Luca Serianni e altri, L'italiano, Archimede edizioni, Milano, 1992, P. 387.      
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