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ملخص البحث
بسم اهلل الرمحن الرحيم واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل املصطفى

االمني النبي حممد صىل اهلل عليه واله الطيبني الطاهرين ...وبعد

وصو ً
ال اىل توحيد املصطلح ومقارنة دالالته وتاكيد ًا عىل اثر الرتاث الديني

واالسالمي يف انتاج املصطلح ،رشعت يف كتابة هذا البحث من خالل االفادة من
حوار احلضارات العراقية القديمة االكدية والبابلية واالشورية عرب االنتقال من
الوضع اىل االصطالح وما حصل هلا من تطور لغوي تدرجيي صوت ًا ورصف ًا وداللة

ملجموعة من االلفاظ الدينية التي قمت بعرضها او ً
ال عىل معاجم اللغة االكدية
ومنها معجم شيكاغو االشوري الشامل الذي اصدرته جامعة شيكاغو املرموز

له ( )C.A.Dومعجم فون زودن االملاين املرموز له ( )A.H.Wثم عرضها عىل معاجم

اللغة العربية ومنها لسان العرب البن منظور ومقاييس اللغة البن فارس .وذلك
للتوصل اىل وعي مصطلحي ديني يسهم يف ترسيخ لغة علمية مشرتكة من خالل

مقارنتها مع لغة جزرية اخرى ،يف ضوء عىل اللغة املقارن والشك ان املقارنة بني
اللغات هلا فوائد منها االملام بتاريخ الشعوب وحضارهتا ودياناهتا واستنتاج احكام

لغوية مل نكن نصل اليها لو اقترصت دراستنا عىل العربية وحسب.

وبعد استقراء املوضوع ملا جاء منه يف املتون اللغوية املدروسة ،وتصنيف

االلفاظ ضمن جمموعاهتا الداللية الينية املشرتكة بني العربية واالكدية ،وترتيبها

ضم
بحسب االلفباء ،رشعت برسم خطة وجدت اهنا تنقسم عىل فصلنيَّ ،

الفصل األول ثالثة حماور عرض املحور األول :الوضع واالصطالح يف اللغات
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 الدراسة اللغوية: واملحور الثالث. ديانة العراقيني القدماء: واملحور الثاين.املشرتكة

 وكان الفصل الثاين خمصص ًا لدراسة. اللهجات االكدية: واملحور الرابع.املشرتكة
 والثاين،املجموعات الداللية وقد تضمن حمورين تناولت يف االول منها الفاظ االهله
 وقفيت عىل هذه الفصول واملحاور بخامتة اشتملت عىل نتائج عامة،الفاظ العبادات

. تلتها قائمة مصادر البحث مرتبة بحسب االلفباء،وخاصة
.
ABSTRACT

Unifying the discourse, comparing its connotations and certifying the
impact of the Islamic and religious heritage on the discourse production,
I do launch into tackling such a research paper as exploiting the dialogue
of the civilizations Iraqi old Acadian Babylonian and Assyrian and tracing
the discourse in terms of phonology and syntax. It is to set an act of
comparison between certain religious utterances and Acadian dictionaries;
for instance, the universal Assyrian Chicago Dictionary, issued by Chicago
university (A.H.W), the German Phonezudan Dictionary (C.A.D), Arabic
dictionaries, The Arabic Tongue for Ibn Mandhur and Language Measures
for Ibn Faras.
It is to reach discourse perception participating to erect a mutual
scientific language as to be compared with another island one. Comparing
languages with each other gives many a merit; knowing the history,
civilization, religion and linguistic regulations induction of nations we
never fathom if the study is delimited to the Arabic language. Having
reconnoitered the main locus in the studied sources and the utterance
categorization according to their mutual structural semantic groups
between the Arabic and the Assyrian alphabetically , the research paper
forays into two chapters ; the first holds four axes ; the position and
etymology in the mutual languages; the religion of old Iraqis ; mutual
linguistic study and the Assyrian dialects . The second chapter is allotted
to the semantic groups and appears with two axes; the divine utterances
and the worshipping utterances. The study terminates at a conclusion
with private and public results and bibliography.
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الفصل االول

حماور لغوية عامة
املحور االول :الوضع واالصطالح يف اللغات املشرتكة
ان لغة العرب ممتنعة عىل سائر اللغات وهذه كلها منقادة هلا،لذلك اقبلت االمم

عليها يتعلموهنا رغبة فيها وحرص ًا عليها وفض ً
ال فيها للناس وقد وضح هذا الرازي

بقوله(( :ان افضل اللغات االربع لغة العرب وهي افصح اللغات واكملها وامتها
واعذهبا وابينها ومل حيرص الناس عىل تعلم يشء من اللغات يف دهر من الدهور ويف

وقت من االوقات كحرصهم عىل تعلم لغة العرب( .)1بل ان لغة العرب افضل

اللغات واوسعها ودليل ذلك قوله تعاىل ﴿بِ ِل َس ٍ
يب ُمبِ ٍ
خص
ان َع َر ِ ٍّ
ني﴾( .)2إذ انه ملا ّ
اهلل سبحانه وتعاىل اللسان العريب بالبيان علم ان سائر ((اللغات قارصة عنه وواقعه

دونه))( .)3ويف كل اللغات هناك اصل وتطور وظواهر لغوية مشرتكة بني اللغات

العربية عامة وبني اللغتني االكدية والعربية خاصة .ولذلك ان لغة اشور وبابل التي

قد عثر عىل اثارها منقوشة باالحرف االسفينية او املسامرية يف اثار مملكة اشور اقرب
اللغات اجلزرية اىل اللغة االصلية اذا مل تكن هي بقيمتها(.)4

وقد وصف نولدكه امهية اللغة العربية يف اجلزيرة العربية بقوله «اهم لغة تكلم

هبا العرب مطلق ًا»( .)5وبصورة عامة متتاز اجلزرية عن سائر اللغات بوفرة كلامهتا

واطراد القياس يف ابنيتها وتنوع اساليبها وعذوبة منطقها ووضوح خمارج حروفها

وتفضلها اللغة العربية يف كل ذلك لتصوهنا زمن جاهليتها قرون ًا سحيقة يف شبه
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جزيرة العرب وتقدمها يف الطريقة النظرية التي نشأت عليها من حصول االزدواج

اللغوي بلغة الفاحتني او هلجة املغريين حتى ظن كثري من العلامء الباحثني اهنا لغة

وليدة مواضعة واصطالح معتمد من حكامء اهلها الهنا لغة فطرية تدرجيية وهي

من اقدم اللغات السامية بل هي اصلها عىل رأي كثري من علامء عرصنا الغربيني

وعدَّ من اهم خطوط حضارة وادي الرافدين هو اخلط املسامري اذ
والرشقينيُ .

كانت له سمه دينية فقد بقي اداة للتدوين يف هذه احلضارة وحضارات الشعوب
املجاورة ملدة اربعة االف عام واول ظهور له يف حدود ( 3500ق .م)( )6اىل بداية

العهد امليالدي (75 -50م) ،اذ اقترص تداوله بني كهنة املعابد ،ومن هنا نجد انه
اختذ صفته الدينية( )7وعىل الرغم من ان نظام الكتابة املسامرية هو من اصعب النظم

التي استعمل يف العصور القديمة فقد تعد تقدم ًا كبري ًا يف فن الكتابة (.)8

واما اللغة االكدية فقد عدت أقدم اللغات اجلزرية من حيث نصوصها املدونة

اذ دونت فيها اخبار الساللة االكدية التي حكمت يف العراق (حدود منتصف

االلف الثالث ق.م) ثم اللغة البابلية واللغة االشورية وتنقسم كل من هاتني اللغتني
من حيث تطورمها الزمني عىل البابلية القديمة والبابلية الوسيطة والبابلية احلديثة

وكذلك االشورية اىل اشورية قديمة ووسيطة وحديثة وصار مصطلح اللغة االكدية

يفهم منه بوجه عام اللغتان البابلية واالشورية(.)9

وعن الوضع واالصطالح نذكر قول التاج السبكي يف رشح منهاج البيضاوي

الوضع عبارة عن ختصيص اليشء باليشء ،بحيث اذا أطلق االول فهم منه الثاين،
قال وهذا تعريف سديد ،فأنك اذا اطلقت قولك قام زيد فهم منه القيام منه ،قال فان

قلت مدلول قولنا (قام زيد) صدور قيامه ،سواء اطلقنا هذا اللفظ ام مل نطلقه(.)10
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وهناك رأى حمدث عن الوضع يقول (الوضع املعجمي قارص عن التعبري

معجمية معينة ،لذا ان عملية اذابة هذه االلفاظ املعجمية املعربة عن الفكرة وصبها
بلفظ موصل موضوع بغاية االختزال هو ما نسميه بـ (املصطلح)( .)11ويعتقد ان

الشطر االول من التعريف الذي يقول .الوضع املعجمي قارص عن التعبري عن
الفكرة .قد قصد به من التعريف القديم السابق العبارة التي تقول الختصيص اليشء

باليشء وحتديد ًا كلمة (ختصيص) فهو قارص من هذا اجلانب القتصارعىل كلمة
واحدة او كلمتني بينام املصطلح قد وضح جمموعة الفاظ معجمية كثرية يف عبارة
واحدة .وفيام بعد اصبحت احلاجة كبرية اىل املصطلحات ،وبعبارة اوضح حيدث يف
املصطلحات ان يكون الدال واحد ًا واملفهوم متباين ًا من فن الخر او يكون املفهوم
واحد ًا والدال متباين ًا من فن الخر والدال اشبه باملشرتك اللفظي يف اللغة ومن هنا
ظهر كثرة املصطلح وتعددها والتباين بعضها ببعض االخر احيان ًا (.)12

املحور الثاين :ديانة العراقيني القدماء
ان حضارة وادي الرافدين هي احدى احلضارات القديمة القليلة التي اطلق

عليها املؤرخ الشهري توينبي مصطلح احلضارة االصلية او االصيلة اي هي احلضارة
التي مل تشتق من حضارة سابقة هلا بل نشأت وتطورت منذ عصور ماقبل التاريخ

وهي قليلة العدد يف تاريخ االنسان ولن يتكرر ظهورها عند البرش عىل اغلب
االحتامالت يف مقدمتها حضارة وادي الرافدين( .)13وكانت الطقوس الدينية

ألرض الرافدين بالغة التعقيد تشتمل عىل تفصيالت حمددة يف رصامة ودقة ،وهذا
يدل عىل مدى التطور الديني كام مبني يف الوقت نفسه سيادة الدين املطلقة عىل كل

جانب اخر من جوانب احلياة االجتامعية( .)14وحتلل بداية الدين البابيل منذ عصور

ماقبل التاريخ اذ استوطن العراق عنارص برشية كثرية .واستمر كذلك يف العصور
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التارخيية وان حضارته ومن ضمنها الدين نتاج جهود قارهبا اكثر من عنرص واحد،
كالسومريني الذين كان هلم اثر يف أسس احلضارة العراقية القديمة واجلزريني الذين
طبعوا معظم الرشق االدنى بطابعهم( .)15ولو حللنا الدين حتليال دقيق ًا شام ً
ال

لوجدناه مؤلفا من ركنني اساسيني:

االعتقاد بوجود كائن او كوائن فوق البرش او قوى فوق الطبيعة
االعتقاد انه من املمكن للبرش ومن الواجب عليهم ان تكون هلم عالقات

ما بذلك الكائن او الكوائن العليا او بتلك القوى فوق الطبيعة واستنادا اىل هذا
التعريف يتم حتليل الدين اىل املقومات االتية :معتقدات ،عبادات ،نظم وقواعد

اخالقية ومنظامت ومؤسسات دينية(.)16

واول الواجبات الدينية عند البابليني اخلوف من اآلهلة ،فغالب ًا ما يصف امللوك

انفسهم باهنم خيشون اآلهلة ،وويل ملن ال خياف اآلهلة ،فامللك الذي ال يفعل ذلك

يعرض نفسه لغضب اآلهلة وانتقامها اذ تسلط عىل مملكة االعداء خيربوهنا( .)17ومثلام
يتم العقاب عىل الذنوب يف هذه احلياة كذلك يكون الثواب عىل االعامل الصاحلة

وانواع الثواب يف هذه احلياة مثل العقاب متنوعة كثرية وابرزها منح العبد العمر
الطويل جزاء عمل صالح وكانت هذه االمنية اعز ما يتمناه البابليون وحتقيقها من

اقوى البواعث واحلوافز عىل االعامل الصاحلة(.)18

املحور الثالث:الدراسة اللغوية املشرتكة
مما الشك فيه ان جمموعة الشعوب العربية القديمة امتازت عن غريها بصفات

معينة مشرتكة فيام بينها وهذه اخلصائص لغوية قبل كل يشء ملا بينها من التشابه
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الكبري يف االصوات والصيغ والرتاكيب واملفردات ما ال يمكن معه ان ننسب تقارهبا
اىل حدوث اقتباسات فيام بينها يف العصور التارخيية( .)19وهلذا ُعدَّ ت اللغة ّ
االكدية

بفرعيها البابيل واالشوري« :اقدم اللغات املعروفة وبالتايل اقرهبا اىل األصل ابتدأ
تدوين هذه اللغة باخلط املسامري قبل منتصف االلف الثالث قبل امليالد وتفرعت

اللغة االكدية يف بداية االلف الثاين قبل امليالد عىل هلجتني رئيسيتني مها البابلية يف
اجلنوب واألشورية يف الشامل استمرت اللغة االكدية حتى القرن االول امليالدي اي

اهنا استمرت حية ملدة ثالث االف سنة وهذا ما جيعلها اطول لغات االرض قديمها
وحديثها عمر ًا»( .)20واما اللغة العربية فهي «اللغة التا ّمة احلروف الكاملة األلفاظ
مل ينقص منها يشء من احلروف فيشينها النقصان ،،ومل يزد فيها يشء فيعيبها الزيادة
وسائر اللغات فيها زيادة حروف مولدة ،وينقص عنها حروف هي اصلية»(.)21

وختتلف نسبة التوزيع الصويت يف االلفاظ املشرتكة بني العربية واالكدية والنظام

املتبع يف هذا املجال هو نظام املقابالت الصوتية وذلك لتميز االلفاظ املشرتكة بني
العربية واالكدية ،فالكلمة التي ترد بالشني باالكدية نجدها بالسني يف العربية وهذا

دليل عىل اهنا من اصل سامي ّ
مطرد مشرتك .واخضاع احلروف غري العربية يكون
وفاق ًا للقوانني العربية .والصوت الواحد يف االكدية حيل حمل ثالثة اصوات عربية
بسبب فقدان اصوات احللق واالطباق يف االكدية فهي عملية تقريب صويت وعملية

التغري الصويت واالبدال بني االصوات يف اللغتني العربية واالكدية منها ماهو قريب

كاألبدال بني السني والصاد ألهنا من خمرج واحد« :ممابني طرف اللسان وفويق
الثنايا»( .)22ومنها ماهو بعيد كاألبدال بني الضاد والالم ،ذلك الن الضاد أسناين

لثوي شديد ،والالم لثوي متوسط بني الشدة والرخاوة( .)23فاختلف خمرج الضاد

عن الالم ،اذ ان االبدال له عنرصان مهامن ،العنرص االول :احتاد الصوتني املبدلني
يف املخارج وال يمكن ابدال صوتني من خمارج متباعدة ،والعنرص الثاين االحتاد يف
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النوع والصفة ،ومنها ماهو مطلق ومنها ماهو مقيد برشط« ،اما املطلقة فمثل ابداء

الباء يف اللغة السامية االصلية فاء يف العربية فليس هلذا القلب من رشط صويت يقيده
واما املقيده فمثاهلا ان امليم االصلية يف اواخر الكلامت يف اللغة السامية االصلية

صارت نون ًا يف العربية وذلك ان قلب امليم نون ًا مطرد من حيث انه حدث يف كثري من

الكلامت ولكنه مقيد من حيث انه اقترص عىل اواخر تلك الكلامت فقط ومل يتعداها
اىل اوائلها وال اواسطها»(.)24

واما الدراسة الداللية فأهنا تنهض بدراسة املجاالت الداللية اللغوية بعد ان

تتم تقسيمها عىل جمموعات داللية حمددة ،وأخر متفرقة ومن هذه املجموعات نرشع
بدراسة حتليل القضايا الداللية املختلفة وهناك عالقة وطيدة بني اللفظ ومعناه ،اذ
ان اللفظ دال ،واملعنى مدلول وتصور الدال يلزم تصور املدلول(« .)25ومن هذه

العالقة نرشع بذكر مظاهرها واسباهبا والسياق الذي يوضح معناه واخري ًا نقف

عىل ظاهرة بقاء االلفاظ واندثارها ،فعلم الداللة هو تغري االلفاظ ملعانيها ،ذلك

ان االلفاظ ترتبط بداللتها ضمن عالقة متبادلة فيحدث التطور الداليل كلام حدث

تغري يف هذه العالقة»(.)26

واما مظاهر التغيري الداليل ،ترجع اىل :ثالثة انواع :التضييق واالنتقال ،فهناك

تضييق عند اخلروج من معنى عام اىل معنى خاص .وهناك اتساع يف احلالة العكسية
اي عند اخلروج من معنى خاص اىل معنى عام وهناك انتقال عندما يتعادل املعنيان او
اذا كانا ال خيتلفان من جهة العموم واخلصوص كام يف حالة انتقال الكلمة من املحل
اىل احلال اومن السبب اىل املسبب او من العالمة الدالة اىل اليشء املدلول عليه الخ،

او العكس( .)27وتتفاوت هذه املظاهر فيام بينها من حيث كثرة االستعامل ،فالتعميم

حالة نادرة ،اما التضييق فيبدو اوسع منه( .)28وسبب شيوع ختصيص الدالالت
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هو « :تنظيم احلياة ،وسن القواعد ووضع الترشيعات الضابطة»( .)29ومن املظاهر
ُ
األخر :تغري املعنى من حيس اىل معنوي و بالعكس ،كذلك السمو واالنحطاط
الداليل ،واسباب صوتية ،وهذه واضحة من خالل العالقة بني الكتابة الصورية

ومدلوهلا او مسامها وفكرهتا ،ونجد هذه العالقة واضحة يف الكتابة املسامرية يف
اهنا:مرت بثالث مراحل قبل ان تتبلور وتتضح وتصبح
اللغة األكدية ،فاملعروف،
ّ
نظام ًا كام ً
ال هي مرحلة الكتابة الصورية ..ومرحلة الكتابة الرمزية ..واخري ًا مرحلة
الكتابة املقطعية او ما يعرف باملرحلة الصوتية(.)30

اما الكالم عىل بقاء االلفاظ واندثارها ،فهذا متعلق بكثرة استعامل اللفظ او

العكس من ذلك اي ندرة استعامله ،وذلك الستعامل هلجة ما لكلمة ما ثم تركها

الن الكلمة :من وجهة نظر هذه اللهجة كلمة ميته ...وموت الكلمة امر نسبي اذ ال

يمكن القول عىل وجه االطالق بان اللفظ قد توقف استعامله متام ًا والسبب االخر

اىل كثرة االستعامل او ندرته يرجع اىل الكلامت التي يوجد بينها حيث املعنى(:)31

«نوع من النظام التصاعدي حيتوي عىل معان قوية ومعان ضعيفة فاألوىل ،وهي
ليست اقدم املعاين بالرضورة ،تفرض نفسها عىل العقل بمجرد ذكر الكلمة ،وتدين

بقوهتا اىل امهية استعامهلا اما الثانية فتبقى يف الظل ألهنا نادرة االستعامل»( .)32واما
العوامل املؤثرة يف التطور الداليل فهي :اجتامعية وثقافية ،نفسية ،وعوامل لغوية(.)33

املحور الرابع :هلجات ا ُّللغة األكدية
تتألف اللغات الرشقية او الشاملية الرشقية من اللهجات االكدية يف العراق

القديم ،وقد بدأ تدوينها باخلط املسامري منذ ( 2500ق.م) وتفرعت منذ االلف
الثاين عىل اللهجات الرئيسة اآلتية:
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 .1اللهجات البابلية يف حدود  2000ق .م اىل القرن االول امليالدي :اللهجة
االكدية القديمة ( 2334ق.م)( .)34البابلية القديمة ( 1500 -2000ق.م).

البابلية الوسيطة ( 1000 -1500ق.م) .البابلية احلديثة (600 – 1000

ق.م) .البابلية املتاخرة ( 600ق.م اىل القرن االول امليالدي)( .)35اللهجة

البابلية النحوية ،وهي اللهجة التي دونت هبا اعامل اشور بانيبال (627-668

ق.م)(.)36

 .2اللهجات االشورية يف حدود  600 - 2000ق.م :االشورية القديمة (2000
  1500ق.م) .االشورية الوسيطة ( 1000- 1500ق.م) .االشوريةاحلديثة ( )600 -1000ق.م(.)37

وعدّ ت اللغة االكدية من اقدم اللغات اجلزريه املعروفة من حيث تاريخ
ُ

التدوين وذلك لكوهنا تقدم لنا اقدم النصوص االكدية وادقها وتبني لنا مراحل

تطورها وتوضح اصالة عدد من اخلصائص واملظاهر واملفردات اللغوية التي نجد
بعضها يف اللغة العربية( .)38واستعملت هلجات اللغة االكدية استعامال واسع ًا

فعىل سبيل املثال اللهجة البابلية القديمة فقد« :استعملت هذه اللهجة لتدوين

النصوص اللغوية املعجمية التي ترشح الكلامت السومرية وعالماهتا وقيمها
الصوتية ومرادفاهتا البابلية ،وكذلك دونت معاجم باسامء النباتات واحليوانات
اسامء االشياء واملواد املختلفة ..واملعامالت التجارية مثل البيع والرشاء والقروض
واالحوال الشخصية»(.)39
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الفصل الثاين
املجموعات الداللية
او ًال :االلفاظ املخصوصة بالهلة ومتعلقاهتا
اله :جاء ذكرها يف االكدي القديم فيام بعد بصيغة( :ال )ilu :ومعناها :االه

واالاله احلامي( )40ومقابلها العريب االله :اهلل عز وجل وكل ما اختذ من دونه معبود ًا

اله عند متخذه واجلمع ٌ
اهلة قال وليس هو من االسامء التي جيوز منها اشتقاق فعل

كام جيوز يف الرمحن الرحيم وروى املنذري عن ايب اهليثم انه سأل عن اشتقاق اسم
اهلل تعاىل يف اللغة فقال عىل حقه اال ٌه أدخلت االلف والالم تعريف ًا فقيل االال ُه ،ثم

حذفت العرب اهلمزة استثقا ً
ال هلا فلام تركوا اهلمزة حولوا كرسهتا يف الالم التي هي

الم التعريف وذهبت اهلمزة اص ً
ال فقالوا الال ُه ،فحركوا الم التعريف التي التكون

اال ساكنه ثم التقى المان متحركان فأدغموا االوىل يف الثانية ،فقالوا اهلل كام قال
تعاىلَّ ﴿ :ل ِك َّنا ُه َو َّ ُ
اهلل َر ِّيب َو َال ُأ ْ ِ
رش ُك بِ َر ِّيب َأ َحد ًا ﴾( .)41معناه لكن انا(.)42
اذن فان هذه التغريات الصوتية لكلمة (ال) هي التي جعلتها تتطور اىل

كلمة (اهلل) اذ ان الالم وااللف واهلاء ،اله اسم اهلل تعاىل ،ثم ادخل االلف والالم
للتعظيم( .)43وقد عدت عرب العصور السابقة لإلسالم حافظوا يف حياهتم الدينية

االجتامعية عىل االحوال العربية القديمة اكثر من اي شعب اخر وهناك اهلة كثرية

255

تشرتك فيها عدة شعوب سامية ،وهو :ال( .)44اي ان هذه الكلمة عند االكديني و

(ال) لدى الكنعانيني و (الوهم) عند العربيني و (اهلل) عند العرب( .)45وقد حصل

لكلمة االه تطورات صوتية منها فقدان اصوات احللق اهلمز واهلاء يف اللفظ االكدي

( )iluوذلك الن اللغة ّ
األكدية فقدت أصوات احللق اجلزرية تامة( .)46اذ اليوجد بني

العالمات املسامرية مقاطع صوتية ذات النطق القريب منها فغريوا عن صوت العني

فاضطر الكتبة عند تدوينها اىل استخدام املقاطع الصوتية ذات الباء والياء املائلة او

بحركتي الكرسة او الكرسة املائلة اىل جانب االلف( .)47لذلك ادى تدوين اللغة

االكدية باخلط املسامري اىل اختفاء بعض اصواهتا من الكتابة والسيام اصوات احللق

هذه مثل العني واهلاء واحلاء واصوات التضخم مثل الضاد والظاء وذلك النعدام
العالمات املسامريه اخلاصة التي تؤدهيا يف اخلط السومري  .48فضال عن التغريات

الصوتية االخر لكلمة اهلل عز وجل التي ذكرها ابن منظور يف معجمه بالتسلسل

( ،)#711-360اشتقاق اسم اهلل تعاىل يف اللغة كان حقه (اال ُه) ،ثم ادخلت االلف

والالم تعريف ًا فقيل أإلال ُه ،ثم حذفت العرب اهلمزة استثقاال هلا ،فلام تركوا اهلمزة
ال فقالوا َ
َح َّولوا كرسهتا يف الالم التي هي الم التعريف وذهبت اهلمزة أص ً
(ألِال ُه)،

فحركوا الم التعريف التي التكون اال ساكنة ،ثم التقى المان متحركان فادغموا

االوىل يف الثانية فقالوا اهلل.

جبار :جاء ذكرها يف االكديه(:البابيل القديم فيام بعد بصيغة ُ
(ك ُّرب)gubburu ،

(اجلبار :اهلل) عن اسمه القاهر خلقه
ومعناها يتجرب( .)49ومقابلها يف اللغة العربية:
ُ

عىل ما اراد من امر وهني ،ابن االنباري :اجلبار يف صفة اهلل عز وجل الذي الينال،

ومنه جبار النخل .قال االزهري جعل جبار يف صفة اهلل تعاىل او يف صفة العباد

من األجباروهو القهر واالكراه من جرب واجلربياء والتجبار:وهو بمعنى الكرب
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وانشد االمحر ملغلس بن لقيط االسدي يعاقب رج ً
ال كان والي ًا عىل اوضاح« :فأنك

إن عاديتني غضب احلىص عليك وذو اجلبورة املتغطرف» ،فاجلرب هو :جنس من

العظمه والعلو واالستقامه فاجلبار :الذي طال وفات اليد ،يقال فرس جبار ٌة،
ونخلة جبار ٌة( .)50يقول« :ان عاديتني غضب عليك اخلليفة وماهو يف العدد كاحلىص
واملتغطرف :املتكرب»(.)51

وقد حصل الكلمة ُ
رب )gubburu :حتول صويت من الوحدة الصوتية االكدية
(ك ُّ ُ
(َ / gك) وهي غري مستحسنه والكثرية يف لغة من ترتيض عربيته ،والتستحسن يف

قراءة القرآن ،وال يف الشعر( .)52وهي لغة اضطرارية (سائرة يف اليمن مثل مجل اذا
اضطروا قالوا كمل بني اجليم والكاف) اذ ان الذين تكلموا هبذه احلروف املسرتذلة

قوم من العرب خالطوا العجم واملعنى العام كلمة جبار من مادة جرب هو القوة

والتمكن( .)53ويف اجلانب الداليل لكلمة جبار نجدها قد استعملت يف العربية

استعام ً
ال جمازي ًا يف الداللة عىل النخلة اجلبارة وهي العظيمة التي تفوت يد املتناول
وعىل اجلبار من امللوك وهو العايت واجلبار الذي يقتل عىل الغضب ويقال رجل جبار
اذا كان طوي ً
ال عظي ًام قوي ًا وتشبيه ًا باجلبار من النخل.

َح ّنان :جاء ذكرها يف االكدية :االكدي واالشوري والبابيل القديم بصيغة:

(ا ِ ُّن )ennu :ومعناها :رمحة( .)54ومقابلها العريب( :احل ّن ُ
ان :قال ابن األثري :احل َّنان

الرحيم بعباده ،فعال من الرمحة للمبالغة ،االزهري :هو بتشديد النون صحيح قال

ابو اسحاق احلنان يف اهلل هو بالتشديد ذو الرمحة والتعطف .واحلنان بالتخفيف الرمحة

﴿و َحنَان ًا ّمن ّلدُ ّنا﴾(.)55
تقول َح ّن عليه َحي ُّن حنان ًا .وقال الفراء يف قوله سبحانه َ
الرمحة اي وجعلنا ذلك رمحة البويك و ّحتنن عليه وترحم(.)56
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وقد فقدت الكلمة األكدية ّ
(أن )ennu :صوت احللق (احلاء) وتم تعليل هذه

الظاهرة الصوتية يف كلمة (االه) واستعيض عن احلاء بالكرسه املائلة القصرية ()e

يف بداية الكلمة االكدية ( )ennuكذلك مثلام حصل يف الكلمة االكدية من تشديد
النون اذ تكررت النون مرتني كذلك تم تشديد النون يف العربية واستعيض عن

تكرار النون بعالمة الشدة ( ّ ) اذ التوجد مثل هذه العالمات االمالئية يف اللغة
االكدية ،واما اجلانب الداليل،فقد حصل تطابق يف املعنني االكدي والعريب وهو

(الرمحة).

ُ
(ديان)dajanu :
ديان :جاء ذكرها يف( :االكدي واالشوري القديم بصيغة

ومعناها حاكم)( .)57ومقابلها العريب( :الديان ُ من اسامء اهلل عز وجل ،ومعناه
احلكم :القايض ،وسئل بعض السلف عن عيل بن ايب طالب عليه السالم ،فقال
كان َّديان هذه األمة بعد نبيها اي قاضيها وحاكمها والدَّ يان ال َق َّهار ،ومنه قول ذي

االصبع العدواين« :اله ابن عمل ال أفضلت يف َح َسب فينا وال انت دياين فتخزوين»،
اي لست بقاهري فتسوس امري والديان :اهلل عز وجل والديان القهار وقيل احلاكم

والقايض ،وهو فعال من دان الناس اي قهرهم عىل الطاعة(.)58

وقد حصل لكلمة ديان dajanu :االكدية تطابق ًا تام ًا ،اما من حيث تأصيل هذه

الكلمة فاهنا مثلام ذكرنا ترجع اىل االكدي واالشوري القديم اي اهنا موغلة يف القدم
وهذا يدحض الرأي القائل (باراميتها)( .)59اذ إن االرامية لغة متاخرة عن االكدية

من حيث القدم ،اذ حلت اللغة االراميه الغربية يف عرص متأخر عىل اللغة االكدية
الرشقية بوصفها اللغة املحلية وقتها اصبحت اللغة االرامية لغة االتصال املشرتكة

حتى الفتح العريب وكانت اول لغة من لغات بالد مابني النهرين تكتب باحلروف
االبجدية املتصلة والتي منها اشتقت احلروف العربية احلديثة والعربية(.)60
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دين :جاء ذكرها يف :االكدية واالشورية القديمة والنصوص اللغوية االكدية

ف احليثية بصيغة (دين )DINU :ومعناها حكم و عقوبة ومادة من القانون(.)61
ومقابلهام العريب :والدين :اجلزاء واملكافأة ودنته بفعله دنيا :جزيته وقيل :الدين

املصدر والدين االسم :قال «دين هذا القلب من نعم بسقام ليس كالسقم».

ويوم الدين يوم اجلزاء ويف املثل كام تدين تدان اي كام جتازي جتازى اي جتازى

بفعلك وبحسب ما عملت وقيل كام تفعل بل قال خويلد بن نوفل الكاليب للحرث

بن ايب شمر العساين وكان اعتق ابنته:

يااهيا امللك املخوف اماترى ليال وصبحـا كيف خيتلفان
ياحار ايمن ان ملكك زائل واعلم بان كام تدين تـــدان

اي جتزى بامتفعل ،ودانه دين ًا اي جازاه وقوله تعاىل َ
﴿أئِ َّنا َملَ ِدي ُنونَ ﴾( .)62اي

جمزيون حماسبون( )63وقد حصل تطابق تام يف كلمة دين االكدية مع كلمة َدين العربية

يف اللفظ واملعنى ومن حيث تأصيلها إىل األكدي واألشوري القديم يدحض الرأي

القائل باهنا فارسية(.)64

الربوبية :جاء ذكرها يف االشوري القديم والبابيل ،بصيغة ربوتم ()Rubutum

ومعناها سلطة( .)65ورب )rubum( :جاءت يف االكدي القديم والوسيط(.)66

(الرب) هو اهلل عز وجل ،هو رب كل يشء أي مالكه ،وله
ومقابلها العريب
ُّ

الربوبية عىل مجيع اخللق الرشيك له وهو رب االرباب( .)67وغالب ًا ما توجد يف

هناية الكلامت يف اللغة العربية اما تنوين فتح ( ً ) او تنوين ضم ( ٌ ) اما يف اللغة
االكدية فقد استعيض عن التنوين بالتمييم وهو صوت امليم الذي يف هناية الكلمة

االكدية واملوضوعة بني قوسني يف هنايات الكلامت اذ مل تكن اللغة السامية متتلك يف
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األصل رمز ًا أو أداة معينة للتعريف وقد حافظت اآلشورية عىل ذلك األمر ومتتلك

العربية الشاملية واجلنوبية يف االستعامل احلي رمز ًا أو أداة للتنكري وهي يف األخرية
يرجح اهنا خمترصة من (ما) بمعنى (يشء ما) التي التزال
النهاية (التمييم )m:التي ّ

مستعملة هبذا املعنى يف العربية الشاملية وقد حتولت امليم اىل نون يف العربية الشاملية
حيا جد ًا يف ..البابلية االشورية ،ولكن دون معناه االصيل،
واليزال هذا االستعامل َّ
ويرجع ذلك عىل االرجح اىل ان الضمري ( )m aالذي بقيت هناية التميم مرتبطة به

يف الذوق اللغوي .مل يكن له معنى العموم بل كان له معنى التضخيم والتعظيم(.)68

وعد هذا التغري من التغريات املقيدة يف االكدية إذ إن هذه التغريات مطلق واخر
مقيد برشط فامليم االصلية يف اواخر الكلامت يف هذه اللغة اجلرزية االصلية صارت

نون ًا يف اللغة العربية وذلك ان قلب امليم نون ًا مطرد من حيث انه حدث يف كثري من
الكلامت ولكنه مقيد من حيث انه اقترص يف اواخرها ومل يتعداها اىل اوائلها وال
اواسطها ومثال ذلك التنوين يف العربية فان اصله ميم يف اجلزرية االصليه ،وهي

عىل هذه الصيغة يف االكدية(.)69

واذا كان االسم ينتهي بالتمييم أيض ًا كام يف نصوص العهد البابيل القديم بصورة

عامة كان املقطع واحد ًا من ثالثة مقاطع يمكن ان متثل حركة االعراب مع التميم
وهي أم ( )umكام يف كلمة ( )rubutumيف حالة الرفع و ام  amيف حالة النصب وام

يف حالة  imيف حالة اجلر( .)70ومن أمثلة االبدال بني امليم والنون يف العربية االكدية

ابداهلم امليم من النون الساكنة يف (من يك ،وشنبا ،وعنرب ،ويقال :نجر من املاء ينجر

نجر ًا ،وجمر يمجر جمر ًا :اذا اكثر من رشبه( )71وامليم والنون منهام مايقترص فيه عىل
الدوي احلادث يف غنة املنخر( .)72وامليم والنون وانام الغنة هي خروج الصوت

()73

من اخليشوم عند النطق بامليم والنون(.)74
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مالك ملكوت :اما كلمة مالك :فقد جاء ذكرها يف االشوري والبابيل

القديم ،فيام بعد ،بصيغة( :مالك )maliku ،ومعناها :ناصح( .)75ومقابلها العريب

وجاء يف قوله تعاىل ﴿ َمالِ ِ
الد ِ
ك َي ْو ِم ِّ
ين﴾( .)76واما كلمة ملكوت فقد جاء ذكرها

يف البابيل القديم والنحوي بصيغة( :ملكوت ،)malkutu :ومعناها حكم وحكومة
وحاكم( .)77ومقابلها العريب وجاءت يف القران الكريم يف قوله تعاىل َ
﴿أ َو َ ْمل َي ُ
نظ ُروا ِيف
ات َو َ
الس َم َو ِ
َم َل ُك ِ
األ ْر ِ
ض﴾( .)78وقد حصل تطابق تام لكلمتني (مالك)maliku :
وت َّ
و(ملكوت )malkutu :لفظ ًا ومعنى.

املحور الثاين :الفاظ العبادات ومتعلقاهتا
ابتهال :جاء ذكرها يف البابيل النحوي ،بصيغة (بئال )baalu :معناها :صىل،

ترضع( .)79ومقابلها العريب التبهل :العناء بالطلب .وابتهل يف الدعاء اذ اجتهد،

ومبته ً
ال اي جمتهد ًا يف الدعاء ،واالبتهال :الترضع واالبتهال االجتهاد يف الدعاء

واخالصه هلل عز وجل وقال ابو بكر :قال قوم املبتهل معناه يف كالم العرب املسبح

الذاكر هلل واحتجوا بقول نابغة شيبان

أقطع الليل اهة وانتحاب ًا

وابتها ً
اي ابتــــهال
ال هلل ّ

قال قوم املبتهل الداعي واالبتهال الن متد يديك مجيع ًا وأصله الترضع واملبالغة
يف السؤال( .)80وجاء يف قوله تعاىلُ ﴿ :ث َّم َن ْب َت ِه ْل َفن َْج َع ْل َل ْع َن َة َّ
اهللِ َع َىل ا ْل َك ِ
اذبِ َ
ني﴾(.)81
وقد حصل حتول من الوحدة الصوتية اهلمزة يف الكلمة األكدية (بئال )baalu :اىل

الوحدة الصوتية (اهلاء يف الكلمة العربية (ابتهال) ،وذلك ملقاربة اهلمزة واهلاء يف

املخرج فاهلمزة صوت شديد مستثقل واهلاء حرف مهموس خفيف وخمرجامها
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متقاربان اال ان اهلمزة أدخل منها يف احللق فقالوا( :هرقت املاء) يف أرقت فأبدلوا

اهلاء من اهلمزة الزائدة( ،)82والعرب تبدل اهلمزة هاء للقرب كام قالوا :اياك وهياك
اهريقه) هذه اهلاء هي اهلاء
وأهيات وهيهات وأصل أروقت واريقت .وقوله (فأنا
ُ
التي كانت يف هرقت املبدلة من اهلمزة .وانفتحت يف املستقبل كام تنفتح اهلمزة(.)83

وأطلق بعض املحدثني صفة الصوت الناقص عىل صوت اهلاء إذ إ َّنه عبارة عن
اهلواء املار باالوتار الصوتية من دون ان يعرتض طريقة اي عارض(.)84

تسبيح :جاء ذكرها يف البابيل القديم واحلديث بصيغة( :تسبيتم )Taspitum

معناها :ترضع وابتهال( .)85ومقابلها يف اللغة العربية( :التسبيح :التنزيه وسبحان

اهلل معناه تنزهي ًا هلل من الصاحبة والولدوقيل تنزيه اهلل تعاىل عن كل ماالينبغي له ان

يوصف ،قال ونصبه انه يف موضع فعل معنى َ
يح ُه ْم﴾( )86تقول:
﴿ال َت ْف َق ُهونَ َت ْسبِ َ
سبحت اهلل تسبيح ًا ،قال وسبحان يف اللغة تنزيه اهلل عز وجل عن السوء( .)87وجاء

يف قوله تعاىل ُ
يح ُه﴾( .)88وكلمة تسبيح مصدر سبح
﴿ك ٌّل َقدْ َع ِل َم َص َال َت ُه َو َت ْسبِ َ
بمعنى قال سبحان اهلل( .)89وقد فقدت الكلمة صوت احللق (احلاء) واستعيض

عنه بالكرسة املائلة (آ) وذكرنا هذه الظاهرة يف كلمة حنان ،وكذلك امليم التي يف

آخر الكلمة ( )Taspitulmوهي ظاهرة التميم األكدية التي تقابل التنوين يف العربية

ذكرناها عند مرورنا بكلمة (الربوبية).

صالة :جاء ذكرها يف البابيل احلديث ،بصيغة (سلو )sullu ،معناها ترضع

ابتهال .ومقابلها العريب( :الصالة الركوع والسجود واجلمع صلوات والصالة

الدعاء واالستغفار ..والصالة من اهلل تعاىل :الرمحة ،قال عدي بن الرقاع« :صىل

االله عىل امري ًء ودعته وأتم نعمته عليه وزادها» .فالصالة من املالئكة دعاء
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واستغفار ومن اهلل رمحة وبه سمت الصالة ملا فيها من الدعاء واالستغفار قال

الزجاج« :االصل يف الصالة اللزوم يقال قد صىل واصطىل اذا لزم ومن اللغة

التعظيم ،سميت الصالة املخصوصة صالة ملا فيها تعظيم الرب تعاىل وتقدس».
وقد حصل للكلمة االكدية (سلو )sullu :حتول من الوحدة الصوتية (السني) اىل

الوحدة الصوتية (الصاد) يف الكلمة العربية (صالة) وذلك لتقارب خمرج الصوتني

االسلني السني والصاد مابني رأس اللسان وبني صفحتي الثنيتني العليني والصاد
ادخلها يف املخرج والسني اوسطها( ،)90وكتابة السني ونطقها يف اللغة االكدية

ضمن هذه الكلمة وغريها املتضمنه حرف (السني يدحض الرأي القائل« :ان اللغة

االكدية فقدت السني»( .)91كذلك جاء يف العربية ابدال السني صاد ًا ،اذ اهنم «ابدلوا

السني صاد ًا الهنا اقرب احلروف اليها»( .)92إذ قالوا ،يساقون يصاقون وصقر،

،وص ْخرَ ،س ْخر وهو مصدر سخرت منه اذا هزأت والصقع والسقع :الناحية
سقر َ
ْ
من االرض ،والصندوق :السندوق وغريها(.)93

والبد من القول انه ليس املراد من االبدال« :ان العرب تتعمد تعويض حرف

من حرف وانام هي لغات خمتلفة ملعان خمتلفة ،تتقارب اللفظتان يف لغتني ملعنى
واحد ،حتى الخيتلفان اال يف حرف واحد»( .)94كذلك هلجات اللغة االكدية فيها

لغات خمتلفة ملعان متفقه مثل اللهجات االكدي القديم والبابيل القديم والوسيط
واملتأخر واحلديث واالشوري القديم والوسيط واملتأخر ملختلف االزمان.

(شددت.)95()sadd’uatu :
صدقة :جاء ذكرها يف( :االكدي القديم ،بصيغة
ُ

(شدت ،)sadduttu :ومعنامها وتوجد هناك رسوم
ويف البابيل القديم ،بصيغة:
ُّ
نقدية تدفع يف املدن عىل البضائع وانواع التجارة ،وفض ً
ال عن املعنى االخر هو

جمموع الديون(.)96
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ُ
يصدق صدق ًا وصدق ًا
ومقابلها العريب :الصدق نقيض الكذب ،صدق

وتصداق ًا ،وصدقة :قبل قوله ،وصدقة احلديث :انبأه بالصدق .واملصدق :الصالبة،

عن ثعلب ومصداق االمر :حقيقته ،فالصدق من الصدق بعينه ،واملعنى ان يصدق

يف وصفه من صالبة وقوة وجودة .والصدقة ماتصدقت به عىل الفقراء ،والصدقة:
ما أعطيته يف ذات اهلل للفقراء ،واملصدق :الذي يأخذ احلقوق من االبل والغنم،

يقال« :التشرتي الصدقة حتى يعقلها املصدق اي يقبضها» ،واملعطي متصدق
والسائل متصدق مها سواء( .)97وقال تعاىل ُ
﴿خ ْذ ِم ْن َأ ْم َو ِاهلِ ْم َص َد َق ًة ُت َط ِّه ُر ُه ْم
َو ُتزَ ِّكي ِهم﴾(َ )98
﴿أ َ ْمل َي ْع َل ُموا َأنَّ َّ َ
اهلل ُه َو َي ْق َب ُل ال َّت ْو َب َة َع ْن ِع َب ِ
الص َد َق ِ
ات﴾(.)99
اد ِه َو َي ْأ ُخ ُذ َّ
ْ

نجد ان كلمة (شدت )sadduttu :االكدية تضمنت معان متعددة ،أوهلا دفع رسوم
نقدية عىل البضائع وهو لفظ عام فيه الصفة املادية التي تدل عىل األموال ،ولكن
بعد انتقال املعنى اىل كلمة (صدقة) يف العربية أصبح هلا داللة اسالمية ،فهي

(ماتصدقت به عىل الفقراء) و (املصدق :الذي يأخذ احلقوق من االبل والغنم) ،فقد
حتول صويت يف الكلمة األكدية من (الشني) اىل (الصاد)
تطابق املعنى وقد حصل ُّ
يف الكلمة العربية (صدقة) ،وذلك التفاق الشني والصاد يف الصفة وهي اصوات
رخوة مهموسه( .)100كذلك حصل ابدال بني اهلمزة يف الكلمة االكدية ()sadduatu
والقاف يف الكلمة العربية (صدقة) ،وذلك التفاق اهلمزة والقاف يف الصفة إذ اهنام

من األصوات املهموسة( ،)101واما الكلمة االكدية ( )sadduttuفقد تم التعويض

عن صوت القاف يف العربية بتضعيف التاء يف األكدية ،وغالب ًا مايتم التعويض عن

األصوات املفقودة بالتضعيف.

ولقد كانت يف جاهليتها عىل ارث من ارث ابائهم يف لغاهتم وآداهبم ونسائكهم

وقرابينهم ،فلام جاء اهلل تعاىل باإلسالم ،حالت احوال ونسخت ديانات وأبطلت

أمور ،ونقلت من اللغة الفاظ من مواضع اىل موضع اخر بزيادات زيدت ورشائع
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ورشائط رشطت فعفى اآلخر االول( .)102قال وصاحب الرشع إذا أتى هبذه

الغرائب التي اشتملت الرشيعة عليها من علوم حار االولون واالخرون يف معرفتها

ممامل خيطر ببال العرب فالبد من اسامي تدل عىل تلك املعاين(.)103

وهكذا نجد األقوال« :ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع اىل مواضع آخر

تدل عىل تلك املعاين» ُّ
بزيادات زيدت» والقول« :فالبد من اسامي ُّ
تدل عىل احلاجة

اىل املصطلح الذي جيمع هذه املعاين واالسامي التي زيدت لزيادة احلاجة اليها
ولذلك قال التاج السبكي :رأيت يف كتاب الصالة لالمام حممد بن نرص عن ايب

عبيد :انه استدل عىل ان الشارع نقل االيامن عن معناه اللغوي اىل الرشعي بانه نقل
الصالة واحلج وغريمها اىل معان ُأخر ،قال فام بال االيامن قال السبكي :وهذا يدل

عىل ختصيص حمل اخلالف باإليامن( )104كذلك داللة هذه العبارات( :نقل اإليامن

عن معناه اللغوي الرشعي) و (نقل الصالة واحلج وغريمها اىل معان اخر) والقول

وهذا يدل عىل ختصص حمل اخلالف عىل احلاجة الكبرية للمصطلح جلمع هذه
ِ
وأصله يف اللغة الدعاء،وقد
املعاين يف عبارة واحدة ونجد «مما جاء يف الرشع الصالة

كانوا يعرفون الركوع والسجود ،وان مل يكن عىل هذه اهليأة»( ،)105كذلك ال يفوتنا
القول ان سبب تعدد املعاين الكلمة الواحدة هو اختالف القبائل واالماكن وتغري

الثقافة والدين فالصالة يف اصل معناها هو الدعاء التسبيح ثم حصل انتقال داليل

من التعميم اىل التخصيص لكوهنا اصبحت كلمة ذات مدلول اسالمي( .)106أي

اهنا« :التي جاء هبا الرشع من الركوع والسجود وسائر حدود الصالة»(.)107

قربان :جاء ذكرها :االشوري القديم والبابيل الوسيط ،فيام بعد ،بصيغة

َ
ُ
«والقربان:
(كراب )karabu ،ومعناها :التامس وبركة ونعمة( .)108ومقابلها العريب:
ما ُقرب اىل اهلل تعاىل من نسيكه او غريها وقربان امللك وقرابيه ،وزراؤه»(.)109
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اي ان القربان من اصل قرب أو َّ
إن القرب هو ان «يرعى القوم بينهم وبني

املورد وهم يسريون بعض السري حتى اذا كان بينهم وبني املاء عشية او كيلة عجلوا

فقربوا وهم يقربون قرب ًا واقربوا إبلهم وقربت االبل وهذا قربان من قرابني امللك،
اي وزير هكذا جيمعون بالنون وهو القياس خلف وهم الذين يستشفع هبم اىل

امللوك والقرب ضد البعد واالقرتاب الدنو ،والتقرب التدين والتواصل بحق او

قرابة والقربان ما تقربت به اىل اهلل تبتغي به قرب ًا ووسيلة(.)110

وهكذا نجد ان كلمة َ
(كراب )karabu :االكدية معناها التامس بمعنى التقرب

اىل االله واما مقابلها العريب القربان ،فان أصلها يف اللغة هو القرب من املورد لقرب
َ
األبل وهذه الوسيلة ،ثم أصبح املعنى القربان هم قرابني امللك الشخص املقرب

للملك مثل الوزير وغريه وهم شفاعة اىل امللك ووسيلة ثم اصبح املعنى القرب

ضد البعد والتقرب التدين والتواصل بحق اوقرابة اىل انتهى املعنى بكلمة قربان

اىل اليشء الذي تتقرب به اىل اهلل ابتغاء القرب والوسيلة .وحصل لكلمة كراب
 karabuحتول صويت من الكاف اىل القاف يف الكلمة العربية القربان ومن امثلة هذا
االبدال يف العربية «القافور والكافور والقف والكف اذا تقارب احلرفان يف

وتعاقبا يف اللغات» .كالقول «اناء قربان وكربان اذا دنا ان يمتيل»( .)111وان النطق
بني القاف والكاف هي لغة متيم( .)112وهبذا نجد تقابل هلجي بني اللهجات االكدية
واالشوري القديم والبابيل الوسيط واللهجات العربية ومنها هلجة متيم.

عقيقة :جاء ذكرها يف االشوري احلديث بصيغة ُ
(اق )aqu :ومعناها قربان

نذر( .)113ومقابلها العريب عقه يعقه عق ًا ،فهو معقوق وعقيق :شقه) والعقيقة:

الشعر الذي يولد به الطفل النه يشق اجللد ويقال للشعر الذي خيرج عىل رأس
املولود يف بطن امه عقيقة الهنا حتلق ،وجعل الزخمرشي الشعر أص ً
ال والشاة املذبوحة
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مشتقة منه( .)114وروى عن الرسول  :انه قال مع الغالم عقيقته واهريقوا عنه دم ًا
وأميطوا عنه األذى وهو من االحاديث الصحيحة(.)115

وقد حصل تطابق يف املعنى االكدي (قربان ونذر) واملعنى العريب (الشاه

املذبوحة) وحديث الرسول ( فاهريقوا عنه دم ًا) ،اذ حصل انتقال يف املعنى
العريب من االصل وهو العقيقة التي هي الشعر الذ يولد به الطفل) وهو االستعامل

احلقيقي اىل اطالق تسمية عقيقه عىل (الشاه املذبوحة) وهو االستعامل املجازي،
كذلك احلديث الرشيف اذ القصد من هذا هو اماطة االذى عن الطفل املولود

وحفظه من كل سوء وهذا كان مألوف ًا يف طقوس العراقيني القدامى اىل ان اختذ سمة
دينية رشعية يف االسالم .اذ يقال عق الرجل عن ابنه يعق عنه اذا حلق عقيقته ،وذبح

عنه شاه .116وقد فقدت الكلمة االكدية صوت العني النه من اصوات احللق التي
مل تظهر يف الكتابة املسامرية ،مثلام حصل يف الكلامت (ح ّنان وابتهال وتسبيح) التي
فقدت اصوات احللق (احلاء واهلاء).
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اخلامتة
بعد اكامل هذه الدراسة التي تناولت االلفاظ الدينية املشرتكة بني العربية

األكدية ،يمكن امجال ما توصل اليه البحث من نتائج عامة وخاصة بام يأيت:

او ًال :النتائج العامة
ظهر من احصاء هذه االلفاظ يف ضوء جمموعاهتا الداللية وبحسب مااحصيناها

منها ،ان جمموعها كان ( )15مخسة عرش لفظ ًا ،وقد توزعت عىل ( )8ثامنية من االلفاظ

املخصوصة باآلهلة ومتعلقاهتا و ( )7سبعة من الفاظ العبادات ومتعلقاهتا ،و()4

اربعة من الفاظ الثواب والعقاب و ( )4اربعة من االلفاظ املخصوصة باملرسلون
واملبلغون ،ويتضح من هذا ان املعتقدات والطقوس الدينية يف جمتمع العراق القديم

رئيس يف جوانب حياهتم املتعددة ،لذلك كان اجلانب الديني من أهم
اثر
ٌ
كان هلا ٌ
ان مل يكن اهم مقومات حضارة وادي الرافدين القديمة ،فقد وضعت أسسها منذ

عصور ما قبل التاريخ ونمت وتطورت حتى اكتمل نضوجها ،فكل حدث من خري
او رش كان يعزى اىل إرادة اآلهلة وغضبها وكان البد من ترضيتها بتقديم النذور

والضحايا والقرابني ،ومن جانب آخر يؤكد هذا احلضور هلذه االلفاظ عىل سيادة
اللغة العربية قدي ًام وحديث ًا وتقدمها عىل اللغات األخر ،واهنا استطاعت احلفاظ عىل

خصائصها اللغوية ،وليس كاللغات التي تأثرت بمحاورهتا للغات أخر.
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إن اللغة العربية هي لغة مواضعة واصطالح ،إذ َّ
َّ
إن لكل لفظ داللة معجمية

معينة ،لذا َّ
إن عملية اذابة هذه االلفاظ املعجمية املعربة عن الفكرة ووضعها بلفظ
موصل موضوع بغاية االختزال هو مانسميه باملصطلح.

ثاني ًا :النتائج اخلاصة
االصوات املتحولة :تم استنتاج قوانني التحول الصويت يف االلفاظ الدينية
ٍ
ألفاظ وكانت النسبة االكرب
املشرتكة بني العربية واالكدية ،وكان جمموعها ( )6ستة

ضمن الفاظ العبادات:

 .1حتول الوحدة الصوتية األكد َّية (د /ء) ( )baaluاىل (اهلاء) يف مقابلها العريب
(ابتهال).

 .2حتول الوحدة الصوتية األكد َّية (/ sش) ( )sulluاىل (الصاد) يف مقابلها العريب
(صالة).

 .3حتول الوحدة الصوتية األكد َّية (/ sس) ( )sadduaatuاىل (الصاد) يف مقابلها
العريب (صدقة).

 .4حتول الوحدة الصوتية األكد َّية (د /ء) يف الكلمة السالفة الذكر اىل (القاف) يف
مقابلها العريب (صدقة).

 .5حتول الوحدة الصوتية األكد َّية (/ kك) يف الكلمة ( )karabuاىل (القاف) يف
مقابلها العريب (قربان).

 .6حتول الوحدة الصوتية األكد َّية (/ gك) ( )gubburuاىل (ج) يف مقابلها العريب
(جبار).
َّ
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فقد فقدت هذه االلفاظ بعض اصوات احللق ،وهي صوت احلاء يف كل من:

(تسبيتم) )tespttum( :تسبيح و (ان ennu :حنان) وصوت العني يف و (اق):equ :

وصوت اهلاء يف ُ
(ال :ilu :االه) وصوت اهلمزة يف (خطيت )hititu :خطيئة ألسباب

تتعلق بفقدان اخلط املسامري لعالمات الرسم االمالئي ومنها (الشدة) التي تدل

عىل تشديد احلرف وتكراره مرتني ،واستعيض عنها يف االكدية بإرجاع احلرف
اىل ماكان عليه وهو تكرار احلرف مرتني ،يف كل من ( )gubburuاذ تكررت الباء
بعد ان كانت مشددة يف العربية (جبار) ،و ( )ennuاذ تكررت النون بعد ان كانت

مشددة يف العربية (حنان) و ( )sulluاذ تكررت الالم بعد ان كانت مشددة يف العربية

(صالة) و ( )sadduttuاذ تكرر الدال بعد ان كانت مشددة يف العربية (صدقة) و

(مسخ) و ()dakaku
( )mussuhuاذ تكررت السني بعد ان كانت مشددة يف العربية ّ

إذ تكررت الكاف وكانت يف العربية (دكادك ًا) مشددة.

السباب تتصل بعدم َّ
حل رموز الكتابة املسامرية اال يف الوقت احلارض ،واقتصار

تم تأصيل بعض الفاظ
دراسة علم االشوريات عىل خمتيص االثار والتاريخ ،فقد ّ
الرتاث اللغوي العراقي القديم خطأ عىل اهنا أعجمية مثل ( َد ُ
يانَ :daganu :ديان)

او فارسية مثل (دين َُ :dinu :دين) ،والصواب اهنام من االلفاظ االكدية واالشورية

القديمة .حصل تقابل يف اللهجات بني البابيل احلديث يف االكدية يف االبدال بني

السني وبني الصاد يف كلمة ( :sulluصالة) ،وبني (بنو العنرب) من قبائل متيم العربية

قلبهم السني صاد ًا ،كذلك تقابل هلجي بني االشوري القديم والبابيل الوسيط يف
كلمة ( karabuقربان) يف االبدال بني القاف والكاف عند قبائل قريش وقيس ومتيم

وأسد العربية كام يف قسط وكشط ،كذلك التقابل بني البابيل القديم يف كلمة (:hititu

خطيئة) وخطية وذلك ضمن قاعدة ابدال اهلمزة ياء مكسور ماقبلها وقاعدة اهلمز
والتسهيل اذ ان اهلمز ينسب اىل متيم والتسهيل ينسب اىل أهل احلجاز وهذيل واهل
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مكة واملدينة يف اللغة العربية .واما االلفاظ غري املتحولة ،اي التي حصل هلا تطابق ًا

تام ًا لفظ ًا ومعنى ،هي dajanu( :ديان) و ( dinuدين) و (َ malkutuملكوت) و
( rubutmالعربية) و (nabuنبي) ( amamuامام) و ( malkuملك) (َ malakuم َ
الك)
و ( naqmutuنقمه) و ( dakakuدكه).

ويف جمال االستعامل الداليل،تم استعامل جمموعة من الكلامت استعام ً
ال جمازي ًا،

فض ً
ال عن االستعامل احلقيقي هلا ،والكلامت هي:

( .1نبي ،)nabu :استعملت استعام ً
ال جمازي ًا يف الداللة عىل ارتفاع املنزلة واملكانة
عىل سائر اخللق) إذ َّ
إن االستعامل احلقيقي هلا هو( :النبوة والنباوة (ما ارتفع من

االرض) واجلامع بني االستعاملني هو االرتفاع والعلو.

( .2جبار )gubburu :استعملت استعام ً
ال حقيقي ًا يف الداللة عىل جبار النخل وهو

النخل اجلبار الذي يفوت يد املتناول ،ومنه انتقل اىل االستعامل املجازي اذ ان
اجلبار يف صفة اهلل عز وجل الذي الينال.

( .3صالة )sullu :استعملت استعام ً
ال جمازي ًا يف الداللة عىل الدعاء ،اذ ان

االستعامل احلقيقي هلا هو( :الصالء :نار اهلل املوقدة) و (صىل العصا بالنار:

لينها وقومها) ،واجلامع بني االستعاملني :هو ان الرجل بصالته ودعائه ازال
عن نفسه هبذه العبادة الصالء الذي هو نار اهلل ،وكام ان تصلية العصا بالنار

تؤدي اىل تليينها وتقويمها كذلك الصالة تؤدي اىل التقويم والتهذيب.

( .4عقيقة )equ :استعملت استعام ً
ال جمازي ًا يف الداللة عىل (الشاة التي تذبح عن

املولود يوم اسبوعه ،وهو نذر يتم تأديته يف اليوم السابع للمولود واالستعامل

احلقيقي هو للعقيقة هو (الشعر الذي يولد عليه كل مولود).
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حصل ترادف تام يف االكدية والعربية بني االلفاظ( :تسبيح وصالة وابتهال)

يف الداللة عىل الدعاء والترضع .حصل انتقال يف الداللة لكلمة (نقمة )naqmu

من التخصيص يف املعنى االكدي (احرتاق) اىل التعميم يف املعنى العريب (العقوبة)

عام لكل انواع العقوبات ،وكلمة ّ
(دك )dakaku :حصل هلا انتقال من تعميم املعنى
االكدي (حيطم) اىل ختصيص يف العربية الدك :هدم اجلبل واحلائط َّ
ودك االرض:

سواها.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

الزينة يف الكلامت االسالمية العربية (الشيخ ابو حاتم امحد بن محدان الرازي)،ج ،1ص.61
الشعراء.195 :
املزهر يف علوم اللغة وانواعها (العالمة عبدالرمحن جالل الدين السيوطي) ج ،1ص.322
الفلسفة اللغوية وااللفاظ العربية (جرجي زيدان) ،ص.50
ا ُّللغات السامية (املسترشق االملاين الكبري تيودور نوالكه) ،ص.74
االداب السامية ،مع بحث مستفيض عن اللغة وخصائصها وثروهتا وارسار مجاهلا (حممد
عطية االبرايش) ،ص.114
ينظرمقدمة يف تاريخ احلضارات القديمة ،طه باقر ،تاريح اللغات السامية ،ص122-121
أ .ولفنسون ،34 ،الكتابات واخلطوط القديمة ،تركي عطية اجلبوري.105-97 ،
احلضارات السامية القديمة ،65 ،اللغات السامية ،51،58 ،الفلسفة اللغوية.161 ،
دراسة النباتات املذكورة يف املصادر املسامرية (طه باقر) ،جملة سومر،ج ،2مج.193 ،9
املزهر.38/1 :
االطالق والتقييد يف النص القراين قراة يف املفهوم والداللة (سريوان عبدالزهرة اجلنايب)،
.132
ُي َ
نظر :االطالق التقييد يف النص القراين قراءة يف املفهوم والداللة .32
ُي َ
نظر :موجز يف تاريخ العلوم واملعارف يف احلضارات القديمة واحلضارة العربية االسالمية،
طه باقر.10-9 ،
احلضارات السامية القديمه (موسكايت).80 ،
ُي َ
نظر :ديانة البابليني واالشوريني (طه باقر) ،جملة سومر ،مج ،2ج.2 ،1
ُي َ
نظر :ديانة البابليني واالشوريني (طه باقر) ،جملة سومر ،جملد ،2ج.2 ،1
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.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39

.40

.41
.42

املصدر نفسه.6:
املصدر نفسه.7:
ُي َ
نظر :احلضارات السامية القديمة.44،
املعجم املسامري :معجم اللغات االكدية السومرية العربية( ،أ .نائل حنون) ،ج.1
الزينة يف الكلامت االسالمية العربية ،ج.1،64
الكتاب :سيبويه . 405/2
اللغة العربية :معناها ومبناها( ،متام حسان) ،مرص.79 ،1973 ،
الفلسفة اللغوية واأللفاظ العربية.62 ،
ُينظر :موسوعة اصطالحات العلوم االسالمية (الشيخ املولوي حممد اعىل بن عيل
التهانوي) .486 / 2
علم الداللة اصوله ومباحثه يف الرتاث العريب (منقور عبداجلليل).69 ،
اللغة (فندريس) .256
ينظر :املصدر السابق ،258 :ينظر داللة االلفاظ (د .ابراهيم انيس) 154ودراسة املعنى
عند االصوليني (د .طاهر سليامن محودة) .195
نظرات يف علم داللة االلفاظ عند امحد بن فارس اللغوي (د .غازي خمتار طليامت)77
املعاجم اللغوية من مظاهر اصالة حضارة وادي الرافدين (أ .د .عامر سليامن) :جملة جممع
اللغة العربية ،القاهرة.342/2 :
العربية وهلجاهتا :د .عبدالرمحن ايوب.43 ،
اللغة.256 :
ُينَظر:علم الداللة :اصوله ومباحثه يف الرتاث العريب.70 :
ُي َ
نظر املعجم املسامري :معجم اللغات االكديةالسومريةالعربية.128/1 :
مقدمة يف تاريخ احلضارة القديمة ،71 /1 :تاريخ حضارة وادي الرافدين.230/1 :
ُي َ
نظر :املصدر نفسه.525-524/1:
مقدمة يف تاريخ احلضارة القديمة ،71 /1 :تاريخ حضارة وادي الرافدين.230/1 :
اللغة االكدية :عامر سليامن.97 ،
املعجم املسامري:معجم اللغات االكدية والسومرية والعربية.129 /1 :
.373/5 :AHW،91/7:CAD
سورة الكهف ،اية .38
لسان العرب مادة (اله) .577/13
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.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52
.53

.54

.55
.56
.57

.58
.59
.60

.61

.62
.63
.64
.65

.66

مقاييس اللغة (اليب احلسني امحد بن فارس بن زكريا)5 :م.227
ُي َ
نظر :احلضارات السامية القديمة.57:
املصدر نفسه.194:
ُي َ
نظر األدب اجلاهيل بني هلجات القبائل واللغة املوحدة (د.هاشم الطعان).47 ،
ُي َ
الصالت املشرتكة بني ابجديات الوطن العريب القديمة ،بحوث ندوةالندوة العربية
نظرَّ :
التي نظمها بيت احلكمة للمدة من .49 ،2001/10 /11-10
ينظر مقدمة يف تاريخ احلضارات القديمة ،358/1 :واللغات السامية (تيودور نولدكه)،
 67والفلسفة اللغوية وااللفاظ العربية.171،
لسان العرب :مادة جرب.165/2 ،
مقاييس اللغة.501/1 :
الصاحبي يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها( ،ابو احلسني امحد بن فارس)54،وتقويم
اللسان (ابن اجلوزي) ،52 ،املزهر.221/1:
رشح املفصل (البن يعيش)  ،128 ،125/10طريقة لكتابة نصوص اللهجات العربية
احلديثة بحروف عربية.87،
ُي َ
نظر القاموس املقارن أللفاظ القران الكريم( :أ.دخالد اسامعيل عيل).85،
.170/4 :C.A.D
مريم.13 :
لسان العرب (مادة حنن).368- 366 /3 :
.28/3:C.A.D
وينظر الفاظ الترشيع يف سفر التثنية،دراسة مقارنة (مازن حممد حسني سلامن) ،رسالة
ماجستري ،كلية االداب ،كلية اللغات.103:
لسان العرب (مادة دين).458/2،
ينظر غرائب اللغة العربية( ،االب رفائيل نخلة اليسوعي).182 ،
179/2 A.H.W،150/3 :C.A.D
الصافات اية .53
ينظر لسان العرب( ،مادة دين).460/2،
ينظر :غرائب اللغة العربية.82،
.992/11:C.A.D
.992/11 :A.H.W
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.67
.68
.69
.70
.71
.72
.73
.74

.75

.76
.77

.78
.79

.80
.81
.82

.83
.84
.85

.86
.87
.88
.89
.90

لسان العرب (مادة ربب).69/5 :
فقه اللغات الساميه (كارل ،بروكلامت).103 :
ينظر :الفلسفة اللغوية.62 ،
ُينَظر :اللغة االكدية (البابلية واالشورية) تارخيها وتدوينها وقواعدها (د .عامر سليامن)،
.132
اعراب القران( :املنسوب اىل الزجاج).93/3
االبدال البن السكيت.79 ،
اسباب حدوث احلروف.23 ،
املقتضب :ابوالعباس املربد.194/1 ،
.595/7:AHW ،162/10 :C.A.D
الفاحتة.4 :
.189/10 :C.A.D
االعراف.185 :
.6/2 :C.A.D
لسان العرب (مادة هبل) :مج.81-85 /11
ال عمران.61 :
ينظر :رس صناعة االعراب (ابن جني) 305- 304 ،279 /1 :ومجهرة اللغة (ابن دريد):
 9/1واسباب حدوث احلروف (ابن سينا) 13 :وجمموعة الشافيه من علمي الرصف
واخلط (اجلار بردي) 322/1 :واملمتع يف الترصيف (ابن عصفور) .319/1 :النرش يف
القراءات العرش (ابن اجلزري).1/199 :
رشح الفصيح.65-64 :
ينظر :اثر القراءات يف االصوات والنحو العريب( :ابو عمر بن العالء ،د .عبدالصبور
شاهني) .231- 230
.11/23/10:C.A.D
اإلرساء.44 :
لسان العرب (مادة سبح).144/6 ،
النور.4:
شفاء الغليل فيام يف كالم العرب من الدخيل (شهاب الدين امحد اخلفاجي).84 :
ينظر :دراسات يف فقه اللغة ،صبحي الصالح.297،281،
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 .91بناء اجلملة بني العربية واالكديه (سلوان شاطر حلحول) ،رسالة ماجستري ،القادسية كلية
االداب.39 ،
 .92املزهر ،196/1 ،وصوت العني وكتابته يف اللغة البابلية واالشورية (د ،.خالد االعظمي)،
جملة سومر ،جملد  ،19ج.2/174/1
 .93ينظر :املزهر ،469/1 ،االزمنه وتلبية اجلاهلية ،ابوعيل حممد ابن املستنري قطرب.49 ،
 .94املزهر.460/1 ،
.43/17:1-C.A.D .95
.47/17:C.A.D .96
 .97لسان العرب (مادة صدق).216-14/7 :
 .98التوبة.103:
 .99التوبة.104:
 .100ينظر اللغة العربية :معناها ومبناها (دكتور متام حسان) ،79 :وينظر :فقه اللغات السامية
(بروكلامن) ،39 :مدخل اىل نحو اللغات السامية املقارن (سباتينوموسكايت) ص .64
 .101ينظر :اللغة العربية :معناها ومبناها.79 :
 .102املزهر.294/1 :
 .103املصدر نفسه.299/1 :
 .104املصدر السابق.295/1 :
 .105املصدر السابق.295/1 :
 .106ينظر :عوملة اللغة والتاريخ وفق املنظور القراين(عالء الدين املدرس).207:
 .107مقاييس اللغة.3000 / 3 :
.192/ 8 :C.A.D .108
 .109مقاييس اللغة.81/5:
 .110ترتيب كتاب العني للخليل بن امحد الفراهيد ي.1454-1453/3،
 .111االبدال( :ابويعقوب ابن السكيت) ج 1ص.25
ُ .112ينظر :املزهر. 22/1،
.232/3:AHW ،252/4:C.A.D .113
 .114لسان العرب مادة عقق.324-322/9 ،
 .115ينظر :متن البخاري.304/3 :
 .116مقاييس اللغة.3/4 :

276

املصادر واملراجع
.1

.2

.3

.4
.5

.6

.7

.8

القرآن الكريم
االبدال :ابو يوسف يعقوب ابن السكيت
(ت )#244حتقيق :د .حسني حممد حممد
رشف مراجعة االســتــاذ عيل النجدي
ناصف ،القاهرة.1978 ،
اثر القراءات يف االصوات والنحو العريب
(ابــو عمروبن العالء) د .عبدالصبور
شاهني ،القاهرة ،مطبعة املدين.1978،
اآلداب السامية مع بحث مستفيض عن
اللغة وخصائصها وثروهتا وارسار مجاهلا،
حممد عطية االيراهيمي ،ط.1946 ،1
االدب اجلاهيل بني هلجات القبائل واللغة
املوحدة د .هاشم الطعان ،بغداد .1978
االزمنه وتلبية اجلاهلية :ابو عيل حممد
املستنري قطرب (ت بعد  )#206حتقيق
د .حنا مجيل حداد ،االردن – الزرقاء،
ط1985 - #1405 ،1م.
اسباب حدوث احلروف :ابو عيل بم سينا
(ت  ،)#428عني بنرشه جيورجيتيسري
يتىل ،متسنياريا.1966 ،
اعــراب القرآن املنسوب اىل الزجاج،
ابو اسحاق ابراهيم بن الرسى بن سهل
النحوي (ت )#316ج ،3حتقيق ابراهيم
االبياري ،مرص.1965 ،
االطــالق والتقييد يف النص القراين يف
املفهوم والداللة :د .سريوان عبد الزهرة
اجلــنــايب ،دار صفاء للنرش والتوزيع،

عــامن ،مؤسسة دار الــصــادق الثقافية
الــعــراق ،بابل ،احللة ،الطبعة االوىل،
2012-1433م.
 .9بابل تاريخ مصور :دكتورة جون اوتس،
ترمجة :سمري عبد الرحيم اجللبي ،دائرة
اآلثار والرتاث ،بغداد.1990 ،
 .10ترتيب كتاب العني :اخلليل بن امحد
الفراهيدي (ت  )#175تح ،د .مهدي
املخزومي و د .ابراهيم السامرائي،
رتبه وصححه االستاذ اسعد الطيب،
انتشارات اسوه ،الطبعة االوىل ،طهران
– باقري ،قم ،#1414 ،ج.3 ،1
 .11تقويم اللسان البن اجلوزي (ت ،)#597
حتقيق :د .عبد العزيز مطر ،ساعد املجمع
العلمي العراقي عىل نرشهذا الكتاب،
دار املعرفة ،ط.1966 ،1
 .12مجهرة اللغة :اليب بكر بن حممد بن احلسن
بن دريد ،حتقيق :د .رمزي منري بعلبكي،
دار العلم للماليني ،ج ،1ط.1987 ،1
 .13احلــــضــــارات الــســامــيــة الــقــديــمــة:
سبتينوموسكايت ،ترمجة :الدكتور السيد
يعقوب بكر ،راجــعــه :الدكتور حممد
القصاص ،دار الكتاب العريب للطباعة
والنرش بالقاهرة ،د.ت.
 .14دراســــات يف فقه الــلــغــة :د .صبحي
الصالح ،دار العلم للماليني ،بريوت،
ط.1973 ،5
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 .15دراسة املعنى عند االصوليني :د .طاهر
سليامن محودة ،االسكندرية.1983 ،
 .16دراســة االلفاظ :ابراهيم انيس ،مرص،
.1972
 .17الزينة يف الكلامت االسالمية العربية:
الشيخ ابوحاتم امحد بن محدان الرازي
(ت )#322عارضه بأصوله وعلق عليه:
حسني بن فيض اهلل اهلمداين اليعربي
احلرازي ،القاهرة ،1957 ،ج.1
 .18رس صناعة االعــراب :ابو الفتح عثامن
بن جني(ت  )#392حتقيق :مصطفى
السقا ،وحممد الزقزاق ،ابراهيم مصطفى
ومصطفى البايب احللبي ،مرص .1954
 .19رشح املفصل البن يعيش :موفق الدين
النحوي (ت  ،)#643طبع الدمشقي،
القاهرة ،ج ،10د.ت.
 .20شفاء الغليل فيام يف كــالم العرب من
الدخيل :شهاب الدين امحد اخلفاجي
املــرصي ( ،)#1069 -977تصحيح
وتعليق ومــراجــعــة حممد عبداملنعم
خفاجي ،مطبعة املنريية باالزهر ،الطبعة
االوىل 1952 - #1371( ،م).
 .21الصاحبي يف فقه اللغة وسنن العرب
يف كالمها :ابو احلسني امحد بن فارس،
حتقيق :مصطفى الرشيمي ،الطبع والنرش
مؤسسة بدران للطباعة والنرش ،بريوت
– لبنان.1963 -1382 ،
 .22الصالت املشرتكة بني ابجديات الوطن
العريب القديمة ،بحوث الندوة العربية
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التي نظمها بيت احلكمة للمدة من -10
 2001/11جمموعة باحثني ،بغداد،
 ،2002ط ،1بيت احلكمة.
 .23علم الداللة :اصوله ومباحثه يف الرتاث
العريب ،منقور عبد اجلليل ،منشورات
احتاد الكتاب العرب ،دمشق.2001 ،
 .24عوملة اللغة والتاريخ وفق املنظور القرآين
(عالء الدين املدرس) ،ط ،1عامل الكتب
احلديث للنرش والتوزيع ،اربد ،االردن،
1429ه  2008-م.
 .25غرائب اللغة العربية( :االب رفائيل
نخلة اليسوعي) ،بريوت.1960 ،
 .26فقه اللغات السامية :كارل بروكلامن،
ترمجة :رمضان عبد التواب ،مطبوعات،
جامعة الرياض1977 - #1397 ،م .
 .27الفلسفة اللغوية وااللــفــاظ العربية:
جرجي زيــدان ،طبعة جديدة راجعها
وعلق عليها د .مراد كامل ،دار اهلالل،
.1904
 .28فن الرشق االدنى القديم (ستني لويد):
ترمجة حممود درويش ،دار املأمون للرتمجة
والنرش ،بغداد.1988 ،
 .29الكتاب سيبويه :عمرو بن عثامن بن
قنرب (ت )#180القاهرة ،طبعة يوالق،
.#1317
 .30الكتابات واخلطوط القديمة :تركي عطية
اجلبوري ،مطبعة بغداد ،شارع املتنبي
 1984 - #1404م.

 .31لسان العرب :االمام العالمة ابن منظور
( )#711-630دار أحياء الرتاث العريب
للطباعة والــنــرش والــتــوزيــع ،مؤسسة
التاريخ العريب ،طبعة جديدة مصححة
وملونه ،اعتنى بتصحيحها :امني حممد
عبدالوهاب وحممد الصادق العبيدي،
بريوت – لبنان ،الطبعة الثالثة ،حزيران
.1986 /
 .32اللغة :ج فندريس تقريب عبد احلميد
الــدواخــيل ،حممد القصاص ،القاهرة،
.1950
 .33اللغة االكــديــة البابلية – االشــوريــة:
تارخيها وتدوينها وقواعدها :د .عامر
سليامن ،نرش وطبع وتوزيع دار الكتب
للطباعة والــنــرش ،املوصل شــارع ابن
االثري.1991 ،
 .34اللغات السامية :ختطيط عام للمسترشق
االملــاين الكبري ،تيودور نولدكه ،ترمجة
عن االملانية د .رمضان عبد التواب،
النارش مكتبة دار النهضة العربية ،مطبعة
الكاملية ،ط.1963/2/1 ،2
 .35متن البخاري مشكول بحاشيه السندي،
للعالمة املــدقــق ايب عــبــداهلل حممد بن
اسامعيل البخاري ،دار الفكر للطباعة
والنرش والتوزيع ،د .ت .
 .36جمموعة الشافية مــن علمي الــرصف
واخلـــط :حتــتــوي املجموعة عــىل متن
الشافية ورشحها للعالمة اجلاربردي

وحاشية اجلاربردي ،بريوت ،ج ،1ط،3
.1984
 .37املخصص البــن ســـيـــدة(ت،)#485
بريوت ،جملد  ،2-3/د.ت.
 .38املزهر يف علوم اللغة وانواعها :العالمة
عبدالرمحن جــالل الــديــن السيوطي
(ت )#911رشحه وضبطه وصححه
وعنون موضوعاته وعلق حواشيه :حممد
امحــد جــاد املــوىل وعــيل حممد البجاوي
وحممد ابو الفضل ابراهيم ،دار احياء
الكتب العربية ،عيسى البايب احللبي
ورشكاه ،ج ،2-1د،ت.
 .39معاين القران :اليب زكريا حييى بن زياد
الفراء (ت  )#207حتقيق د .عبدالفتاح
اسامعيل شلبي ،مراجعة االستاذ عيل
النجدي ناصف ،اهليأة املرصية العامة
للكتاب.1972 ،
 .40املعجم املسامري معجم اللغات االكدية
والسومرية والعربية(:أ.د نائل حنون)،
ج ،1مقدمة يف الكتابة املسامرية وفقه
اللغتني السومرية واالكدية ،ط ،1بيت
احلكمة ،بغداد 2001 ،م.
 .41موسوعة اصطالحات العلوم االسالمية
(املـــعـــروف بــكــشــاف اصــطــالحــات
الفنون) :الشيخ املولوي حممد اعىل بن
عيل التهانوي،ج،2بريوت ،لبنان:د.ت.
 .42مقاييس اللغة اليب احلسني امحد بن فارس
بن زكريا (ت ،)#395جملد  ،2-1حتقيق
عبدالسالم حممد هــارون ،جملد  ،3دار
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الكتب العلمية ،ايــران – قم ،جملد ،5
اسامعيليان نجفي.
 .43املقتضب :ابــو العباس حممد بن يزيد
املــربد (ت ،)#285حتقيق :حممد عبد
اخلالق عضيمه ،ج ،1اجلمهورية العربية
املتحدة ،د .ت.
 .44مقدمة يف تاريخ احلضارات القديمة،
طه باقر ،ج،1الوجيز يف تاريخ حضارة
وادي الرافدين ،بغداد.1955 ،
 .45املمتع يف الترصيف :ابن عصفور االشبييل
(ت ،)#669حلب ،1970 ،ج.1
 .46موجز يف تاريخ العلوم واملــعــارف يف
احلضارات القديمة واحلضارة العربية
االســالمــيــة ،طــه بــاقــر ،مطبعة جامعة
بغداد.1980 ،
 .47النرش يف القراءات العرش ،احلافظ ابو
اخلــري حممد بــن حممد الدمشقي ابن
اجلزري (ت  ،)#833تصحيح عيل حممد
الضياع ،دار الفكر ،مرص ،ج ،1د .ت.
 .48نظرات يف علم داللة األلفاظ عند امحد
بــن فـــارس الــلــغــوي ،د .غـــازي خمتار
طليعات ،حوليات كلية االداب ،جامعة
الكويت.1990 -1989 ،
 .49ديانة البابليني واالشــوريــني :طه باقر،
جملة سومر ،ج ،2مج ،2متوز.1946 ،
 .50صوت العني وكتابته يف اللغة البابلية –
االشورية ،خالد االعظمي ،جملة سومر،
 ،1963مج ،19ج.2-1
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 .51املعاجم اللغوية من مظاهر اصالة حضارة
وادي الرافدين :أ.د عامر سليامن ،جملة
املجمع العلمي العراقي ،بغداد،1997 ،
مج  ،24/ع. 2 /
 .52الفاظ الترشيع يف سفر التثنية (دراســة
مقارنة) :مازن حممد حسن سلامن ،رسالة
ماجستري ،جامعة بغداد.1998 ،
 .53بناء اجلملة بني العربية واالكدية :سلوان
شاطر حلحول ،ر.م ،جامعة القادسية،
كلية االداب2000 ،م.
 .54دراسة معجمية مقارنة اللفاظ كتابات
احلرض (احلظر) هباء عامر عبود اجلبوري،
رسالة ماجستري ،جامعة بغداد ،كلية
اللغات.1996 ،
55. AKK DISCHES HAND

WORTERDVCH WOLFRAM VON
=SODDEN VOL/2،3،5،6،7،8،14
A.H.W.

56. ANALESTAORIENTALIA 38

UGARITIC BOOK CLOSS ARY
INDICES CYRUSH،GORDON، ROMA
`1، 1965،1967، ROMA2، 1965 =U.T.

57. GRUND RISS DER AKKADISCHEN

GRAMMATIK: VOL FRAM
VONSODEN،ROMA، 1952 = G.A.G

58. THE AKKADINA LANGUAGE: LIPIN.
MOSCOW، 1973.

59. THE ASSYRIAN DIC TIONARY OF

THE ORIENTAL INSTIT VTE OF The
UNIVERSITY OF، CHICAGO.VOL
،3،4،5،7،8،10،11،17،= C.A.D 1965،1
959،1958،1960،1978،1977،1980،
1989.

