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  مقارنة مع اللغتین العبریة والعربیة
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  ٧/٢/٢٠٢١تاریخ قبول النشر:                     ٧/١/٢٠٢١للمجلة: تاریخ تقدیم البحث 

  الملخص:

) ویتمحض هذان Gtتزخر اللغة األكدیة بالعدید من الصیغ المزیدة بما فیها صیغة (

 G)السیما اللغة اإلنكلیزیة إذ أن األول حرف (و الرمزان الداللة على معنیین في اللغات األجنبیة 

) فهو للتعبیر عن الزیادة tالذي یعني (األساس أو الجذر) أما حرف ( )Gerundهو مختصر لـ(

) هي نتاج طبیعي ولدت من رحم الحاجة Gtالحاصلة على وزن الصیغة األساس، والصیغة (

إلى التوسع في المعاني ، فحینما ال توفي الصیغة األساس أو تقصر في أداء داللة معینة یلجأ 

رد لسد النقص، ویعتقد أن هذا من خصائص اللغة األم واللغة اللغویون إلى الزیادة على المج

  نفسهااألكدیة بذلك ال تختلف عن أخواتها من العائلة اللغویة 

وٕایضاح الغموض  ختیار الموضوع بناًء على الحاجة للتعرف على هذه الصیغةلقد جاء ا

) الماضیة Gtأن صیغة (ًا وأنها تتشارك صرفیًا مع صیغة الفعل التام ، إذ الذي یكتنفها والسیم

فكالهما یأخذان الصیغة ذاتها غیر أن  iptarasالذي یؤدي صیغة التام وهو نفسه لها الوزن 

) لها وظائف أخرى Gtالقصد مختلف فصیغة التام تعبر عن زمن معین ، في حین أن صیغة (

مضانها ، تختلف عن صیغ التام ،ومن هنا برزت الحاجة إلى توضیح هذه الصیغة والخوض في 

التنبؤ بالمعنى من التركیب ، فهو یمكن  هفالباحث في اللغات القدیمة وقارئ المسماریات ال یمكن

أن یقرأ قراءة جیدة ویحلل النص بید أنه ال یمكنه البت بداللة التركیب على معنى معین ، لذا 

عن الوقوف جاءت الدراسة لتوضیح الغموض الذي یعتري الباحثین في مجال الترجمة ، فضًال 

على بعض أسرار هذه الصیغة مستندین بذلك إلى النصوص لتكون الفیصل في بیان ماهیتها ، 

االستئناس باللغات األخرى لفهم بعض الجوانب اللغویة  ن منهج المقارنة یساعد الدارس عنكما أ

  المشتركة.

  العربیة. –العبریة  –االكدیة  –صرفیة  –: داللیة الكلمات المفتاحیة
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The (Gt) Stem in the Akkadian Language a Semantic and 
Morphological Study Comparing between Hebrew and 

Arabic languages 
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Abstract:  

The Akkadian language is rich in many forms, including the GT 
form. These two symbols refer to two meanings in foreign languages, 
especially English (G) meaning (gerund) and (t) represent the augmenting 
on the basic formula, the formula (Gt) is a natural product born from the 
womb of the need to expand the meanings, so when the basic formula 
does not meet or fails to perform a specific connotation , linguists resort 
to the augmenting to fill the deficiency, it is believed that these are 
characteristics of the mother's tongue , the Akkadian language is thus no 

different from its sisters from the same language family. 

The choice of the subject was based on the necessity to get 
acquainted with this form and clarify the ambiguity surrounding it, 
especially since it shares the same form of the perfect verb, as the past 
tense (Gt) has the same morphological shape that shows the 
perfect,(iptaras), they both take the same form, but the intention is 
different , So the perfect form expresses a specific time, while the 
formula (Gt) has other functions that differ from the formulas of 
perfection. Hence the need to clarify this formula and delve into it. The 
researcher in ancient languages and the cuneiform reader cannot predict 
the meaning from the formula itself, so the study came to clarify the 
ambiguity facing researchers in the field of translation, as well as to know 
some of the secrets of this formula based on the texts, to be the decisive 
factor in explaining what they are, and the comparison approach helps the 
student to draw attention to other languages to understand some common 

linguistic aspects. 

Keywords: Semantic , Morphology , Akkadian , Hebrew , Arabic. 

  

  :  المقدمة

) ویتمحض هذان الرمزان Gtبالعدید من الصیغ المزیدة بما فیها صیغة ( تزخر اللغة األكدیة

هو مختصر  G)السیما اللغة اإلنكلیزیة إذ أن األول حرف (و الداللة على معنیین في اللغات األجنبیة 

) فهو للتعبیر عن الزیادة الحاصلة على وزن t(األساس أو الجذر) أما حرف ( :) الذي یعنيGerundلـ(



  . مصطفى محسن محمدد            ) في اللغة األكدیة Gtالصیغة المزیدة بالتاء (     

 مقارنة مع اللغتین العبریة والعربیة دراسة صرفیة داللیة

٢٢٥ 

) هي نتاج طبیعي ولدت من رحم الحاجة إلى التوسع في المعاني ، Gtاألساس، والصیغة (الصیغة 

فحینما ال توفي الصیغة األساس أو تقصر في أداء داللة معینة یلجأ اللغویون إلى الزیادة على المجرد 

ف واللغة األكدیة بذلك ال تختل mother kneeلسد النقص، ویعتقد أن هذا من خصائص اللغة األم 

  نفسهاعن أخواتها من العائلة اللغویة 

وٕایضاح الغموض الذي  ختیار الموضوع بناًء على الحاجة للتعرف على هذه الصیغةلقد جاء ا

نفسه ) الماضیة لها الوزن Gtًا وأنها تتشارك صرفیًا مع صیغة الفعل التام ، إذ أن صیغة (یكتنفها والسیم

فكالهما یأخذان الصیغة ذاتها غیر أن القصد مختلف فصیغة  iptarasالذي یؤدي صیغة التام وهو 

) لها وظائف أخرى تختلف عن صیغ التام ،ومن Gtالتام تعبر عن زمن معین ، في حین أن صیغة (

هنا برزت الحاجة إلى توضیح هذه الصیغة والخوض في مضانها ، فالباحث في اللغات القدیمة وقارئ 

معنى من التركیب ، فهو یمكن أن یقرأ قراءة جیدة ویحلل النص بید أنه ال التنبؤ بال هالمسماریات ال یمكن

یمكنه البت بداللة التركیب على معنى معین ، لذا جاءت الدراسة لتوضیح الغموض الذي یعتري 

الباحثین في مجال الترجمة ، فضًال عن الوقوف على بعض أسرار هذه الصیغة مستندین بذلك إلى 

االستئناس  ن منهج المقارنة یساعد الدارس فيفي بیان ماهیتها ، كما أ النصوص لتكون الفیصل

  باللغات األخرى لفهم بعض الجوانب اللغویة المشتركة.

לتقابل صیغة (  iptarasإن صیغة  ) في اللغة العبریة كما أنهما یقابالن صیغة (تفاعل ִהְתַפּעֵ

، إال اننا وبالنظر إلى تنوع معاني ذاته المعنى  هما یمكن أن یؤدیاافتعل) في اللغة العربیة ألن كلتا أو

هذه الصیغة توزعت الترجمة باستعمال صیغة (تفاعل) تارة واستعمال صیغة (افتعل)  تارة أخرى وعند 

)  Gtالنظر للوهلة األولى یجد الباحث أن صیغة (افتعل) في اللغة العربیة هي أقرب صوتیًا للصیغة(

جمة أحیانًا ال تصح إال باستعمال صیغة (تفاعل) ذلك ألن الصیغة تدل في اللغة األكدیة إال أن التر 

وافتعل) في اللغة العربیة على المشاركة في الغالب، والذي یعنینا في هذا المقام أن الصیغتین(تفاعل 

לكذلك الحال في اللغة العبریة التي استعملت صیغة ( بالتاء وااللف  مزیدة ) المزیدة بحرفین، ִהְתַפּעֵ

ومعلوم أن الهاء في اللغة العبریة تعامل معاملة الهمزة أو االلف في اللغة العربیة خصوصا في بناء 

هرقت وأرقت فالهاء بدل من الهمزة  :نحو في اللغة العربیة هاء البدلهي تشبه و  األفعال وتعریف االسم

  وكذلك قولهم هرق 

 :هاؤ وبنا (Gt)ماهیة الصیغة  - أوالً 

ما كان بعض أحرف ماضیه زائدًا عن  المزیدة والمزید:هو األكدیةصیغ وهي واحدة من ال

. والزیادة في اللغة األكدیة قد تكون بالتضعیف أي تكرار الحرف أو بزیادة حرف الشین )١(األصل

)š)أو النون (n) أو التاء (t)أو المقطع َتَن (tana( )وصیغة المزید أو الهمزة على ما نعتقد )٢ .

) أو ת) أو بالتاء () أو بالواو (ה) أو بالهاء (נالعبریة قد تكون بالتضعیف أو بالنون (في اللغة 

. )٤(. وكذلك الحال في اللغة العربیة إذ تجمع أحرف الزیادة في كلمة سألتمونیها)٣( )יالیاء (

نویة )هي الصیغة األولى من الصیغ الثاGt.والصیغة المزیدة()٥(والزیادة تكون إلضافة معنى جدید
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٢٢٦ 

) بناء على الرموز التي وردت في كتب النحو، Gt(ـاألولى في اللغة األكدیة وجاءت تسمیتها بال

 Gerundإذ أطلق الباحثون عدة تسمیات على هذه الصیغ ،إذ أطلقوا على الصیغة البسیطة (

stamm) وُأخذ الحرف األول منها (G) مختصرًا داًال علیها والصیغة المضعفة (Double 

stamm( ) وُأخذ الحرفD) مختصرًا داًال علیها، أما الصیغة السببیة فُأخذ الحرف االبتدائي (š (

) داًال علیها، أما الصیغ الثانویة األولى فقد ُرمز لها Nداًال علیها، والصیغة الرابعة الحرف (

) في Ntn, Štn, Dtn, Gtn) وُرمز للصیغ الثانویة الثانیة بالرموز (Gt, Dt,Štبالرموز اآلتیة: (

) للصیغ الرئیسة، IV, III, II, Iن األجانب األرقام الالتینیة (یحین استعمل عدد من الباحث

 )٦()IV, III, II, I) والصیغ الثانویة الثانیة (IV,III, II, Iوللصیغ الثانویة األولى (

 جذر الفعل ثم ) وبعدها الحرف األول منiالزیادة الهمزة المكسورة( حرفب بالبدءوتتم صیاغتها 

بمعنى  iptarasالتاء بین الحرفین األول والثاني من جذر الصیغة وهي بذلك تأتي على وزن  

تََفاَعَل بتاء ففاء مفتوحتین ثم ألف وعین مفتوحة  وهي تناظر الصیغة العربیة )٧( )أو اقتسم (تقاسم

َتُل وَتَصاَلَح َیَتَصاَلُح وَتَصاَرَع َیَتَصاَرُع وَتَعاَمَل مضارعه َیَتَفاَعُل نحو : َتَباَعَد َیتََباَعُد وتََقاَتُل َیتََقا

َیَتَعاَمُل وتََناَظَر َیتََناَظُر وَتَضاَرَب َیَتَضاَرُب .ونظائرها : ُكلُّ ِفْعٍل ماضیه على خمسة أحرف بزیادة 

تََباَعَد  التاء في أوله واأللف بین الفاء والعین .والمصدر منه على وزن واحد وهو : َتَفاُعل نحو :

وَتَضاَرَب َتَباُعَدًا وتََقاَتَل َتَقاُتًال وَتَصاَلَح َتَصاُلَحًا وَتَصاَرَع َتَصاُرَعًا وَتَعاَمَل َتَعاُمًال وتََناَظَر تََناُظَرًا 

ל وما یناظر هذه الصیغة في اللغة العبریة الوزن )٨(َتَضاُرَبًا ونحوها ל ،نحو:(٩) ִהְתַפּעֵ ֵ  ִהְתַק

. وهي صیغة قد تدل على معنى )١٠(وهو یمكن أن یدل على الفاعلیة والمفعولیة (تقاتل)بمعنى 

  )١١(.ومعاٍن أخرىة المطاوعة والمشارك

بالنسبة لحركة  )Gمشابه للصیغة األساس ( ) على نظام ثابتGtیعتمد بناء الصیغة (

تعتمد على باب  بذلكعین الفعل والتي تكون بین الحرفین الثاني والثالث من جذر الفعل وهي 

) وهي على النحو Gtالفعل. بقي علینا ان نذكر التغیرات الصوتیة التي قد تطرأ على صیغة (

  اآلتي:

هو تغییر في ترتیب حروف الكلمة المفردة عن الصیغة و  )metathesisالقلب المكاني (- ١

یحدث القلب المكاني في اآلخر، و المعروفة لها بواسطة تقدیم بعض الحروف وتأخیر بعضها 

 (١٢) )ṣ, z, d, t, s( ) ص، ز، د، ت، س اللغة األكدیة في األفعال التي تبدأ جذورها بالحروف(

 بمعنى (تماسْك، تحاضْن) و tiṣbat :نحووذلك بتبدیل مكان تاء الزیادة 

tisqar.(تكلْم)الصفیر إذا كانت فاء الفعل أحد أصوات الحال في اللغة العبریة كذلك  (١٣)بمعنى

سین)، یحدث قلب مكاني أي تقدیم وتأخیر حیث تتقدم فاء الفعل  ש –شین  ש – ס – ז(

רأخفى/ستر تصبح  : ָסַתר:، وتصیر الصیغة(١٤)وتتأخر تاء االفتعال ֵ ַ استتر/اختفى. :  ִהְס

רحرس/حفظ تصبح  : ָשַמר ֵ ַ ֵהדشاهد تصبح :  ָשַהדاحترس/احتفظ :  ִהְש ַ :  ִהְש
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קصدق تصبح :  ָצַדק.استشهد ֵ ֵהרزهر تصبح :  זַָהרتصّدق/ عّدل. :  ִהְצַט ַ ازدهر. :  ִהזְ

 نحو: )١٥(في اللغة العربیة كوكذل

  اضطرب –اضترب  –اتضرب  –ضرب ، و  اصطبر –اصتبر  –اتصبر  –صبر  

: إما لتسهیل النطق أو لمجاراة الصیغة )١٦(: وهو جعل حرف مكان آخر لضرورة لفظیةاالبدال- ٢

الشائعة، وهو إبدال مطرد ضروري عند جمیع العرب، ویقع في حروف معینة یجمعها لفظ (طال 

  :)١٧(نحو،یوم أنجدته) 

 افتعل بعد التغییر افتعل قبل التغییر َفَعل

 اصطفى اصتفى صفا

 اضطرب اضترب ضرب

 اضُطرّ  اضُترّ  ضرّ 

 اصطلى اصتلى صلى

  

  كذلك الحال في اللغة األكدیة نحو:

  اإلبدالبعد  )Gtالصیغة(  اإلبدالقبل  )Gtالصیغة( المصدر

gamaru(اكمل)  Igtamur igdamur 

ṭaradu(ارسل) itṭarud iṭṭarud 

ṣabatu(ضبط)  iṣtabat iṣṣabat 

zakaru(ذكر) Iztakur izzakur 

  

  :اآلتي في هذه الصیغة، تابع التسلسل اإلبدال في اللغة العبریة یحدثكذلك 

קثم  ִהְתַצֵדקثم  ָצַדק  ֵ ַ קثم  ִהְצ ֵ ֵהרثم  ִהְתזֵַהרثم  זַָהרو   ִהְצַט ַ ֵהרثم  ִהזְ ַ فإذا كانت فاء  ִהזְ

والواقع أن ما حدث هو  תولیس تاء  טالفعل تقّدمت تاء االفتعال فأین تلك التاء؟ إننا نجد طاًء 

أثرت  )צ(والجواب هو أن الصاد المفخمة .. مفخمة טالمرققة إلى طاء  תتحول وانقالب التاء 

تقاربها أو تماثلها في التفخیم وفي الوقت نفسه تشارك  טفقلبتها إلى طاء  תعلى جارتها التاء 

  أسنانیة . أصواتوتماثل التاء التي تغیرت في المخرج فكالهما 

  

  

  

  



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٢٢٨ 

  )G) وصیغة الفعل التام من الصیغة االساسیة(Gtكیفیة التفریق بین صیغة ( - ثانیاً 

من  perfectمع صیغة الفعل التام  نفسه ) الماضیة بالوزنGtتتشارك الصیغة المزیدة (

وهذا التشابه في الصیغة یؤدي إلى  iptarasردان على وزن ) ،فكلتاهما تGالصیغة األساسیة (

ا إذا جاءت الصیغة في النصوص ثین في كیفیة التفریق بینهما والسیمبعض اإلرباك لدى الباح

المسماریة التي تعتمد على نظام المقاطع الصوتیة حیث یكون التمییز بینهما على أساس المعنى 

) t) وصیغة التام، فالتاء(Gtلمزیدة (والسیاق ، وهنا ال بد أن نمیز بین حرف التاء في الصیغة ا

) هي مزیدة على حروف األصل، في حین أن الحرف نفسه یرد في Gtفي بناء الصیغة المزیدة (

) هو من األحرف الممیزة في لغات العالم السیما tبناء التام للتعبیر عن زمن معین، والتاء(

وتي لهذه اللغات والذي نعتقد أن اللغة ، فهو یشغل حیزًا واسعًا في النظام الص )١٨(اللغات العاربة

األكدیة قد ورثته من اللغة العاربة األم ، وفي الحدیث عن اللغة األكدیة نجد أن لهذا الحرف دورًا 

یختص بالدخول ضمن صیغة  لیس على مستوى الزیادة فحسب بلبارزًا في بناء األفعال فیها 

وهي صیغة الفعل التام ، إذ عبرت اللغة معینة للتعبیر عن زمٍن محدد وحیثیة فعلیة خاصة، 

األكدیة عن الزمن التام بإدخال حرف التاء بین الحرفین األول والثاني للتعبیر عن هذه الصیغة 

التي تمیزت بها اللغة األكدیة دون اللغات العاربة األخرى، فضًال عن ذلك نجد أن اللغة األكدیة 

مال هذا الحرف للزیادة وهذا یدخل ضمن الصیغ قد تشاركت مع أخواتها اللغات العاربة باستع

  في الجدول اآلتي: االثانویة األولى والثانویة الثانیة. كم

  نوع الصیغة
  بــــــــــــــــــــاب الـــفــــــــــــــــــــــــــعل

  )uباب الضم(  )iباب الكسر(  )a-uباب الفتح(

 ištakan ištariq imtaqut  )١٩(صیغة التام

  ištakan  ištariq  imtaqut  )٢٠() الماضیةGtصیغة (

مییز بین الصیغتین والمقصود من الكالم أنا إذا اعتمدنا على المیزان الصرفي فال یمكننا الت 

، لذا والحالة هذه كان البد من البحث واالستقراء المتعمقین لتتبع  نفسه الوزن ىردان علفكلتاهما ت

الفرق بینهما وقد خلصنا إلى مجموعة من القواعد الخاصة فضًال عن القواعد العامة، وهي كما 

  یأتي:.

معینة ووظیفته مرتبطة بالزمن وأشكاله في حین أن الصیغة  أزمانیعبر الفعل التام عن  -١

لها دالالت معجمیة تختص بها وذلك بسبب الزیادة على الثالثي ألن ) الماضیة Gtالمزیدة (

  . )٢١(الزیادة في المبني تؤدي إلى زیادة في المعنى
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) الماضیة ترد بشكل نادر ومن أفعال محدودة ألنها استعملت Gtیالحظ أن الصیغة المزیدة ( -٢

محددة، غیر أن صیغة التام قد وردت بشكل كبیر في النصوص المسماریة وذلك  يلتؤدي معانٍ 

 مختلفة وعدیدة. أزمنةلتأدیة 

یمكن التمییز بین الصیغتین من معاني الجذور المعجمیة إذ أن هناك أفعال یمكن أن تؤدي  -٣

) Gtحسب مصدر الصیغة المزیدة (ب) وذلك لورود مصادرها مصاغة Gtمعنى الصیغة المزیدة (

الذي عادة ما یرد في   imtaḫaṣūوعلى ذلك فهي تحتمل الداللة على معنى الصیغة نحو: 

المصطلحات العسكریة بمعنى(تحاربوا ، تقاتلوا) في حین أن هناك أفعال لم ترد في األصول 

فإنها تدل على صیغة التام  )t) وعندما ترد فیها تاء(Gtالمعجمیة للداللة على الصیغة المزیدة (

بمعنى(قد ظلم) وذلك ألن هذا الفعل ال یحتمل إال معنى التام كما   iḫtabalشكًال ومعنى نحو: 

 .)٢٢() Gtأنه لم ترد شواهد نصیة تدل على استعماله لغرض الصیغة المزیدة (

  

  :الصیاغة والتصریف -ثالثا

) Gtالقواعد المشتركة بین الصیغتین (، ومن األزمنة) في جمیع Gtترد الصیغة المزیدة (

حسب باب بأن تكون حركة عین الفعل متغیرة  -عدا المضارعما- ) في جمیع صیغ األفعالGو(

) بالنسبة للفعل الماضي، وتضعیف الحرف i) وٕاما كسرة (u) وٕاما ضمة (aالفعل فهي إما فتحة (

) فضًال aحركة عین الفعل فتحة(الثاني من جذر الفعل بالنسبة لصیغة الفعل المضارع وتكون 

) إلى جمیع تلك الصیغ ، كما أنها تنصرف لجمیع األشخاص على غرار tعن زیادة حرف التاء (

 األزمنةالصیغ األكدیة الرئیسة وفیما یأتي عرض مفصل لصیاغتها وتصریفها لجمیع 

  واألشخاص:.

 :الماضي- ١

وفق قاعدة الزیادة بأن أي  iptarasعلى وزن ) Gtالصیغة المزیدة ( منیصاغ الفعل الماضي 

وهي احرف تتطابق مع احرف ())i(والذي هو الهمزة المكسورة( یأتي أحد ضمائر الفاعل في أوله

. إال أنها استعملت في اللغة األكدیة للداللة )٢٣(صیغة الفعل المضارع في عموم اللغات العاربة

 )tي بعده مباشرة حرف الزیادة التاء(ویأت ) ، ثم األصل الصحیح األول ،(٢٤)على الزمن الماضي

إذ ال یمكن أن تلتقي ثالثة حروف صحیحة متتالیة  (a) الفتحة ثم حركة مساعدة غالبًا ما تكون

تكون  ، ثم الحركة الممیزة التيمن جذر الفعل، ثم األصل الصحیح الثاني  )٢٥(في اللغة األكدیة

، ثم األصل الصحیح األخیر ، ویقابل  )٢٦(في الماضي  (a,u,i) حسب باب الفعلبعادًة متغیر 

بتاء ففاء مفتوحتین ثم  ) أو (إفتعل)َتَفاَعلَ ( هذا النوع من األفعال في اللغة العربیة الفعل المزید

ألف وعین مفتوحة تََباَعَد وَتَقاَتُل وَتَصاَلَح وَتَصاَرَع وَتَعاَمَل ونظائرها : ُكلُّ ِفْعٍل ماضیه على 
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، وحكمه في فروعه جمیعًا أن ال )٢٧(ء في أوله واأللف بین الفاء والعین خمسة أحرف بزیادة التا

وما یناظر هذه الصیغة  )٢٨( یحذف منه شيء عند اتصال الضمائر المختلفة به أو تاء التأنیث.

ל في اللغة العبریة صیغة ּעַ ַ ) ثم الحرف األول من جذر הִ وذلك بإضافة هاء مكسورة ( (٢٩) ִהְפ

) ثم الحرف ַ یكون ساكنا ثم حرف الزیادة وهو التاء المشددة المشكولة بالفتح (الفعل وعادًة ما 

  الثاني یلیه الحرف الثالث. 

  )tوفیما یأتي جدول یوضح تصریف الماضي من الصیغة المزیدة بالتاء(

  المعنى بالعربیة  اللغة العبریة  المعنى بالعربیة  اللغة األكدیة  األشخاص

י  تراسلتُ  aštapar  المتكلم ְח ַ ְ   تراسلتُ   ִה

ח  تراسلْ   ištapar  الغائب ַ ְ   تراسلْ   ִה

ָחה  تراسلتْ   ištapar  )٣٠(الغائبة ְ ַ ְ   تراسلتْ   ִה

ָ   تتراسلْ   taštapar  المخاطب ְח ַ ַ ְ   تتراسلْ   ִה

ְ   نَ تتراسلی  taštaprī  المخاطبة ַח ַ ַ ְ   نَ تتراسلی  ִה

ְח  یتراسلونَ   ištaprū  الغائبون ַ ְ   یتراسلونَ   ִה

ְח  یتراسلنَ   ištaprā  الغائبات ַ ְ   یتراسلنَ   )٣١(ִה

ם  تتراسلون  taštaprā  المخاطبون ֶ ְח ַ ַ ְ   تتراسلون  ִה

ן  تتراسلن  taštaprā  المخاطبات ֶ ְח ַ ַ ְ   تتراسلن  ִה

ְחנ  تراسلنا  ništapar  المتكلمون ַ ַ ְ   تراسلنا  ִה

  

مالحظة الجدول السابق نرى أن هناك بعض التغیرات الصوتیة التي تحدث في بعض ومن    

األكدیة یالحظ سقوط حركة عین الفعل عند إضافة الحقة األشخاص ونعتقد  ةاألفعال .ففي اللغ

ینطبق على  األمرأن السبب وراء ذلك هو لتخفیف النطق وعدم التكلف في اللفظ. كما أن هذا 

  حسب قواعد النظام الصوتي لها.بتحدث بعض التغیرات في الصیغة وذلك اللغة العبریة حیث 

  

 :المضارع- ١

وهو على غرار  iptarras) على وزن Gtیصاغ الفعل المضارع من الصیغة المزیدة(

ثم األصل ) i) إذ تبدأ الصیغة بحرف المضارعة الیاء(G(البسیطةما یصاغ من الصیغة 

،  (a) وهي الفتحةثم حركة مساعدة  )tویأتي بعده مباشرة حرف الزیادة التاء( الصحیح األول ،
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وهذا من -أي مكرر- من جذر الفعل ویكون عادة مضعفثم األصل الصحیح الثاني 

، خصوصیات اللغة األكدیة إذ تعبر عن الفعل المضارع بتضعیف الحرف الثاني من جذر الفعل

، ثم األصل الصحیح األخیر ، ویقابل هذا  )٣٢((a)تكون عادًة الفتحة  ثم الحركة الممیزة التي

تاء ففاء مفتوحتین ثم بیاء المضارعة ثم  )َتَفاَعلَ یَ ( النوع من األفعال في اللغة العربیة الفعل المزید

اَرَع َیَتَصاَرُع وَتَعاَمَل : تََباَعَد َیَتَباَعُد وتََقاَتُل َیَتَقاَتُل وَتَصاَلَح َیَتَصاَلُح وَتصَ نحو ألف وعین مفتوحة

 وما یناظر هذه الصیغة في اللغة العبریة صیغة  )٣٣(َیَتَعاَمُل وتََناَظَر َیتََناَظُر وَتَضاَرَب َیَتَضاَرُب 

ל ּעַ ַ ) ثم الحرف األول من جذر الفعل وعادًة ما יִ وذلك بإضافة یاء المضارعة المكسورة ((٣٤) יְִפ

) ثم الحرف الثاني یلیه ַ وهو التاء المشددة المشكولة بالفتح (یكون ساكنا ثم حرف الزیادة 

  الحرف الثالث. وفیما یأتي جدول یبین أوجه التصریف.

  المعنى بالعربیة  اللغة العبریة  المعنى بالعربیة  اللغة األكدیة  األشخاص

ל  اتقاتل  amtaḫḫaṣ  المتكلم ֵ   اتقاتل  ֶאְתַק

ל  یتقاتل  imtaḫḫaṣ  الغائب ֵ   یتقاتل  יְִתַק

ל  تتقاتل  imtaḫḫaṣ  الغائبة ֵ ְתַק   تتقاتل  ִ

ל  تتقاتل  tamtaḫḫaṣ  المخاطب ֵ ְתַק   تتقاتل  ִ

לי  تتقاتلین  tamtaḫḫaṣī  المخاطبة ֵ ְתַק   تتقاتلین  ִ

ל  یتقاتلون imtaḫḫaṣū  الغائبون ְ   یتقاتلون  יְִתַק

ְלנָה  یتقاتلن  imtaḫḫaṣā  الغائبات ַ   یتقاتلن  )٣٥(ִתְתַק

ל  تتقاتلون  tamtaḫḫaṣā  المخاطبون ְ   تتقاتلون  ִתְתַק

ְלנָה  تتقاتلن  tamtaḫḫaṣā  المخاطبات ַ   تتقاتلن  ִתְתַק

ל  نتقاتل  nimtaḫḫaṣ  المتكلمون ֵ   نتقاتل  נְִתַק

) āویالحظ أن هناك تشابه بین المخاطبات والمخاطبین في األكدیة حیث أخذتا الالحقة(

ن، اللغة العربیة التي جاءت فیها كلتا الصیغتین مفتوحتیوهذا یمكن ان یفسر بالشبه مع نفسها 

كذلك نرى المخاطبات والغائبات في اللغة العبریة یتشابهان وال یمكن التفریق بینهما إال على 

  أساس المعنى والسیاق.

  perfect :)٣٦(التام - ١

وذلك أن نبدأ بحرف  iptataras) على وزن Gtیصاغ الفعل التام من الصیغة المزیدة (

) التي هي خاصة ta) وبعدها الحرف األول من جذر الفعل ثم تاء مفتوحة (iالهمزة المكسورة (
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بالتام ومن ثم تاء الزیادة وعادة ما تكون ساكنة إذ یلیها مباشرة الحرف الثاني من جذر الفعل  

ا متغیرة بحسب تغیر باب ) أي أنهGوتكون حركة عین الفعل على غرار الصیغة المجردة (

) وتفید هذه الصیغة تقریب الزمن i) وٕاما الكسرة(u) وٕاما الضمة(aالفعل فهي إما الفتحة (

) یفید قد) ألن الحرف (قد تفاعلالماضي من الزمن الحاضر، ویقابلها في اللغة العربیة صیغة (

صیغة المضارع  (٣٨)ة. في حین استعملت اللغة العبری)٣٧(التحقیق وتقریب الماضي من الحاضر 

، ونحن بذلك نرى أن اللغة األكدیة من حیث استعمال  )٣٩(مع واو القلب للتعبیر عن هذا الزمن

هذه الصیغة هي أكثر فصاحة ألنها مالت إلى االختصار للتعبیر عن زمن معین وهذا مما 

عند المقارنة مع اللغات العاربة األخرى ألن الصیغة وحدها دلت على الزمن  یحسب للغة األكدیة

ن العربیة والعبریة إلى القرائن اللفظیة للتعبیر عن زمن في الوقت الذي احتاجت فیه اللغتا المنشود

التام فهي بذلك تندرج تحت قاعدة (ما یؤدي المعنى في نفسه أولى بأن یكون أصال لما یحتاج 

  وفیما یأتي جدول یوضح تصریف هذه الصیغة وفق هذا الوزن. إلى غیره)

  المعنى بالعربیة  اللغة األكدیة  األشخاص

  قد تساقطت amtatqut  المتكلم

 قد تساقط imtatqut  الغائب

 قد تساقطت imtatqut  الغائبة

 قد تساقطتَ   tamtatqut  المخاطب

 قد تساقطتِ  tamtatqutī  المخاطبة

 قد تساقطوا imtatqutū  الغائبون

 قد تساقطنَ  imtatqutā  الغائبات

 قد تساقطتم imtatqutā  المخاطبون

 قد تساقطتنَّ  imtatqutā  المخاطبات

 قد تساقطنا nimtatqut  المتكلمون

 

 :  Imperativeاألمرفعل  - ٢

. وذلك بوضع )٤٠(pitrasتْـَرْس پ) على وزن ِ Gtیصاغ فعل األمر من الصیغة المزیدة(

) یلیِه الحرف الثاني من جذر tوبعدها التاء( ).iالصحیح من جذر الفعل ثم كسرة(الحرف األول 

) أو u) أو ضمة(aفهي أما فتحة( حسب باب الفعلبالفعل ثم حركة عین الفعل وتكون متغیرة 

. (٤٢). والعبریة(٤١)فیمكن أن یصرف فعل األمر في عموم اللغات العاربة ومنها األكدیة)، iكسرة(
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 نحو: ةفالمخاطب في األكدی.(٤٣)المخاطب المذكر والمؤنث إفرادًا وتثنیًة وجمعاً مع الشخص 

pitras  ל(تقاسْم) وفي العبریة عند صیاغة فعل ) ، و تفاعلْ ) وفي العربیة (تفاعلْ (  ִהְתַפּעֵ

 نحو:  ) إلى فعل األمرīاألمر للمخاطب المفرد المؤنث في اللغة األكدیة تسند یاء المخاطبة (

tiṣbatī (تماسكي)ִליالعبریة نحو:  كذلك الحال في اللغة (٤٤) بمعنى ְ وفي (٤٥) ‘(تقاتلي) ִהְתַק

. في حین استعملت اللغة األكدیة صیغة واحدة للمخاطب وتصالحي تعاونياللغة العربیة نحو 

. إذ یصاغ )٤٧(، ویكون التمییز بینهما بالمعنى وسیاق الجملة)٤٦(المثنى، والجمع مذكرًا ومؤنثاً 

،أما في اللغة العبریة فتلحق   pursāوعلى النحو اآلتي:  )٤٨()āالفعل بإضافة  الالحقة َا (

ִל نحو: .(٤٩)) فعل األمر لجماعة الذكورالواو( ְ كذلك الحال في اللغة العربیة نحو: ‘،   ִהְתַק

لجماعة اإلناث ، وهي مشابهة للغة العبریة في هذه الالحقة. أما عند صیاغته وتصالحوا تنافسوا 

לנָה )נָהفیلحق فعل األمر المقطع َناه ( ִלנָה نحو: )٥٠(  ִהְתַפּעֵ ְ وهذه الالحقة تشابه نون   ִהְתַק

   (٥١)النسوة في اللغة العربیة

  فتح–باب فتح   األشخاص

)a-a( ṣabatu 

  ضم- باب ضم

)u-u(maqatu 

  كسر-رباب كس

)i-i( šaraqu 

 tiṣbat  mitqut  šitriq  المخاطب

 tiṣbatī mitqutī šitriqī  المخاطبة

 tiṣbatā mitqutā šitriqā  المخاطبون

       šitriqā (٥٢) tiṣbatā mitqutā  المخاطبات

  ومن الشواهد علیها نقرأ:

 ti- iṣ-ba-ri (53)  ‘.معي تحادثي

) قد جاءت في أول صیغة فعل األمر، وذلك taَت ( حرف الزیادة ویالحظ في هذا المثال أن 

) نحو ṣ, z, d, t, sاألفعال التي یكون الحرف األول من جذرها ص، ز، د، ت، س (فقط في 

tiṣbat  وtisqar.(٥٤)  

  :)Gtصیغة ( يرابعا: دالالت ومعان

قد  )Gt(أن ذكرنا أن الزیادة في المبنى تقابلها زیادة في المعنى لذا فان الصیغة سبق 

للداللة على معان عجزت الصیغة األساس أن تؤدیها مما دفعهم لالنتفاع من  ناستعملها األكدیو 

المزیدة لتلبیة المعاني المرادة ومن هنا انبثقت جملة من المعاني التي عبرت عنها صیغة  األوزان

مع العلم أنها من الصیغ النادرة الورود وهي تشكل نسبة قلیلة نوعا ما قیاسا مع  )Gt(الزیادة 

لمجردة  من جذور األفعال التي تزخر فیها اللغة األكدیة ، وحتى وأن استعملتها اللغة ا األوزان
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األكدیة على نطاق محدود من األفعال إال أن الشواهد في النصوص المسماریة قلیلة الورود 

لقول أنها عنت دالالت محددة استوجب الرجوع الیها یدفعنا الى اللتعبیر عن هذه الصیغة وهذا 

لمعنى المنشود، وفیما یأتي مجموعة من المعاني التي عبرت عنها اللغة األكدیة باستعمال لتأدیة ا

وهي نابعة من النصوص مستندة إلى المقارنة مرجوعة إلى االستنباط في بعض   )Gt(الصیغة

  . األحیان

  

  :المشاركة أو التشریك- ١

 یشارك ، ُمشاركًة ، فهو ُمشاِرك ، والمفعول ُمشاَرك  العمل في نحو: شاركَ شارَك من ُمشاركة ال

شاَرَكُه : كاَن شریَكُه من الفعل شرك الَشریُك یجمع على ُشَركاَء وَأْشراٍك والمرأُة َشریَكٌة، والنساُء 

اِث َشراِئٌك. وشاَركُت فالنًا: صرُت َشریَكُه. واْشَتَرْكنا وَتشاَرْكنا في كذا. وَشِرْكُتُه في البیع والمیر 

  )٥٥(َأْشَرُكُه ِشْرَكًة، واالسم الِشْرُك. قال الجعدي: 

 وفي َأْحساِبها ِشْرَك الِعنانِ        وشاَرْكنا ُقَرْیشًا في تُقاهـا

)على معنى المشاركة نحو: تخاصم زید وعمرو  تفاعلففي اللغة العربیة یدل الوزن (      

  هذا المعنى ومن الشواهد نقرأ: (٥٦)األكدیةفي اللغة  )Gt(الصیغةوتصالح القوم .وقد تؤدي 

  اللغة األكدیة بالحرف الالتیني  المعنى في اللغة العربیة

 PN u PN2 aḫameš il-te-mu-ú (57)  س و ص  تصالح

   

  

  اللغة األكدیة بالحرف الالتیني  المعنى في اللغة العربیة

-mārē RN aššum šarrutim im-ta  الملوك على الملوكیة أبناء تقاتل
ḫa-ṣu(58) 

  
  

  اللغة األكدیة بالحرف الالتیني  المعنى في اللغة العربیة

 šarrū illunimma iš-tan-na-nu-ma  واخربوا االرض وتنازعواطغى الملوك 
māta ušaḫrabu(59) 

  

  اللغة األكدیة بالحرف الالتیني  المعنى في اللغة العربیة

(كلكامیش وانكیدو )وانحنیا مثل  تشابك

  المصارعین

iṣ-ṣa-ab-tu-ma kima le-i-im i-lu-
du(60) 
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  اللغة األكدیة بالحرف الالتیني  المعنى في اللغة العربیة

اآللهة األبناء مع اإللهین سین  تناصح

  ونركال

dDUMU.NUN.NA itti Sin u 
Nirgal iš-šak-kan ši-tul-tum(61) 

  
  

  اللغة األكدیة بالحرف الالتیني  المعنى في اللغة العربیة

معهم في الجبال وهدمت دفاعاتهم  تحاربت

  فوقهم

ina šadi…ittešunu am-da-ḫi-iṣ 
dabdāšunu aškun(62) 

) Gtالسابقة أن اللغة األكدیة قد عبرت عن معنى المشاركة باستعمال الصیغة( األمثلةنالحظ في 

المشاركة مواقف معینة بین شخصین أو اكثر ویكون معنى على وذلك حین جاءت األفعال دالة 

مكان أو حالة معینة فهي تدل لمشاركة أما حین تأتي الجملة على وصف فیها مرتبط بحدث ا

  على التناظر ومن الشواهد علیها نقرأ:

  اللغة األكدیة بالحرف الالتیني  المعنى في اللغة العربیة

الیمین والیسار من خلفیة  نالجزءا تقابلإذا 

  الرئة

šumma ṣēr ḫašim si-PI-tum Á.ZI-
ú  Á.GÙB  it-ta-aṭ-la(63) 

    

  اللغة األكدیة بالحرف الالتیني  المعنى في اللغة العربیة

 rub'ū ina barišunu [i]-ta-ṭù-lu(64)  عن كثب األمراء تقابل

  

عند التمحیص في النصوص السابقة نرى أنها تعبر عن معنى المشاركة في وصف الحال 

  المشاركة التي تعطي معنى التعادل بین شیئین نحو:،وأحیانًا ترد الصیغة للتعبیر عن 

  اللغة األكدیة بالحرف الالتیني  المعنى في اللغة العربیة

(س جلب البذور و ص جلب الثیران) 

  قیمة الثیران والحبوب تتعادلوبذلك 

ŠE.NUMUN GUD.ḪI.A it-ta-ṭa-
lu(65) 
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  إذ نقرأ:للتعبیر عن معنى المشاركة   ִהְתַפּעֵלكذلك الحال في اللغة العبریة حیث ترد صیغة 

  اللغة العبریة  المعنى في اللغة العربیة

ֵל ַד  علیه لیقتلوه ویتآمروا   )٦٦( ַלֲהִמיתֺן אתֺד ִהְתנַ

  

  اللغة العبریة  المعنى في اللغة العربیة

  معنا تعطونا بناتكم ونعطیكم بناتنا تصاهروا

  

נ ְ נֵֺתיֶכם אֶתנ ְוִהְתח נ ְ ְ ִוֶאת־ ֶלנ ִ

נֵֺתינ ְ )٦٧(  

  :المطاوعة- ٢

هي حصول األثر عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله، نحو: كسرت اإلناء فتكسر، فیكون 

تكسر مطاوعًا، أي موافقًا لفاعل الفعل المتعدي، وهو كسرت، لكنه یقال لفعل یدل علیه: مطاوع، 

ترد صیغة(تفاعل) في اللغة العربیة للداللة على  وقد.)٦٨(بفتح الواو، تسمیة للشيء باسم متعلقه

) Gtفقد ترد صیغة( (٧٠).كذلك الحال في اللغة األكدیة)٦٩(زیدا فتعامل تهذا المعنى نحو: عامل

  للداللة على معنى المطاوعة نحو:

  اللغة األكدیة بالحرف الالتیني  المعنى في اللغة العربیة

 šamnam ip-ta-ša-aš-ma  (دهن نفسه) وتحول إلى رجل حضاريدهنا
awilišī īwe(71) 

  

  اللغة األكدیة بالحرف الالتیني  المعنى في اللغة العربیة

ألوامر شمش وادد آلهة األقدار  تماثلت

  وعینت ابنتي كاهنة

qibīt šamaš u Adad bēlē bīri at-ta-
'-id-ma mārtu sīt libbi-ia ana 
enūti assima(72) 

  

  اللغة األكدیة بالحرف الالتیني  المعنى في اللغة العربیة

 UD.2u.KAM Sin i-tab-bal-ma(73)  ن من الشهرالقمر في الرابع والعشری توارى

  

  اللغة األكدیة بالحرف الالتیني  المعنى في اللغة العربیة

(اعتبرت جیدا) وعزمت على  تداركت

  جلب(مردوخ) إلى (بابل)

akpud at-ta-id-ma ana leqe DN 
ana GN panīšu aškun(74) 
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  اللغة األكدیة بالحرف الالتیني  المعنى في اللغة العربیة

(امتعضت) من ضوضاء (البشریة) تضایقت

وال استطیع النوم بسبب الصخب الذي 

  یحدثوه

eli rigmēšina  at-ta-a-ad-ir [ina] 
ḫuburšina la iṣabbatanni šittu(75) 

לكذلك الحال في اللغة العبریة حیث ترد صیغة    إذ نقرأ: (٧٦)للتعبیر عن معنى المطاوعة  ִהְתַפּעֵ

  اللغة العبریة  المعنى في اللغة العربیة

وازال  تقاوى(فلما سمع اسا كالم نبوءة عودید) 

  الرجس من كل ارض الیهود

ַק ִצים ִויעֵבר ִהְתַח ִ ֶל־ֶאֶרץ ַה  ִמ

ָדה   )٧٧( יְה

  

  اللغة العبریة  المعنى في اللغة العربیة

ָר  (اتزر بحزام)تأزر  (٧٨) ִהְתַא

  

  :التدرج والتتابع -٣

 یتدرَّج ، تدرًُّجا ، فهو ُمَتَدرِّج ، والمفعول ُمَتَدرَّج إلیه  الرتبة، تدرََّج في درََّج إلى العال:تدرَّجَ 

 َدَرجة مطاوع َدّرَجُه تَدرََّج ِإلیه : تقدَّم شیئا فشیئا تَدرََّج فیه : َتَصعََّد َدَرجة :تَدرَّجَ 

. والتدرج هو حصول الشيء )٧٩(تدرَّج في وظیفٍة ونحِوها : ترقَّى ؛ َتَصعَّد فیها درجًة درجةً 

تدریجیا وهو من المعاني التي تؤدیها صیغة (تفاعل) في اللغة العربیة ، تقول تزاید النیل ، 

ینطبق  األمرذا وه .)٨٠(وتواردت االبل؛ أي حصلت الزیادة والورود بالتدریج والتتابع شیئا فشیئا

  ) للداللة على هذا المعنى حیث نقرأ:Gtعلى اللغة األكدیة إذ نراها قد استعملت صیغة(

  اللغة األكدیة بالحرف الالتیني  المعنى في اللغة العربیة

المشتري وفینوس ككوكب واحد  تالحقإذا 

  وتتابعوا

DIŠ.MUL.MIN MUL.DIL.BAT 
i-tak-lu-ma it-ten-[tu-ú] (81) 

  

  اللغة األكدیة بالحرف الالتیني  المعنى في اللغة العربیة

   متراكبةإذا اصبحت ظلوف النعجة 

  )واحد فوق االخر تراكبت( 

rakabi šumma immeru 
UMBIN.MEŠ rit-kub(82) 
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٢٣٨ 

  اللغة األكدیة بالحرف الالتیني  المعنى في اللغة العربیة

 šumma 2 MÁŠ ir-ta-di-a(83)  جندیان (أي تبع الثاني األول) تتابعإذا 

לكذلك الحال في اللغة العبریة حیث ترد صیغة     إذ نقرأ:للتعبیر عن معنى التظاهر   ִהְתַפּעֵ

  اللغة العبریة  المعنى في اللغة العربیة

ל  (تعاظم)تصاعد ֵ ַ  (٨٤) ִהְת

  فشیئا اأي كبر شیئ

  اللغة العبریة  المعنى في اللغة العربیة

ָה  تمارض  (٨٥) ִהְתַח

  كما أنها ال تخلو من طعم المطاوعة والتظاهر. أي دخل بالمرض تدریجیاً  

  التظاهر -٤

یتظاَهر ، تظاُهًرا ، فهو ُمَتظاِهر ، والمفعول ُمتظاَهر بهَ َظاَهَر  المرضتظاهَر بـ:تظاهرَ  :َتظاَهرَ 

َلُه َما َال ُیْبِطُنُه َیَتَظاَهُر ِبالِغَنى َوُهَو َفِقیٌر : ُیْظِهُر َحاَلُه َعْكَس َما ُهَو  ِبُحبِِّه َلُه َوُهَو َیْكَرُهُه:َأْظَهرَ 

أظهر النوم والغفلة والعمى،  أيالتظاهر بالفعل دون حقیقته، كَتَناَوَم وتغافل وتعامى؛ أي )٨٦(َعَلْیهِ 

  *يقوِمِه * لكّن سیَِّد َقْوِمِه المتغاب فيوقال الشاعر:*لیَس الَغِبىُّ بسیٍِّد  وهى منتفیة عنه،

ْشِد    )٨٧(أنحاِئِه ومقاصِدِه* فيوقال الحریرى:*ولما َتعاَمى الدهُر وهو أبو الَوَرى * عن الرُّ

   كذلك الحال في اللغة األكدیة إذ نقرأ:

  اللغة األكدیة بالحرف الالتیني  المعنى في اللغة العربیة

 miššum kaspam iltanaqe-ma  تتغافلواما هذا الشيء ؟ ینتهب الفضة وانتم 
attun ta-áš-ta-pu-a-ni(88) 

  

  اللغة األكدیة بالحرف الالتیني  المعنى في اللغة العربیة

 ištu libbi-ia e-te-li(89)  من ذاكرتي تناسیته

  

  اللغة األكدیة بالحرف الالتیني  المعنى في اللغة العربیة

(احولت  فتحاولالنكیدو الطعام) (قدم 

  (زاغت عیناه) وتزاوغعیناه) ونظر الیه 

paqu ip-te-eq-ma inaṭṭal u 
ippallas(90) 

  



  . مصطفى محسن محمدد            ) في اللغة األكدیة Gtالصیغة المزیدة بالتاء (     

 مقارنة مع اللغتین العبریة والعربیة دراسة صرفیة داللیة

٢٣٩ 

  اللغة األكدیة بالحرف الالتیني  المعنى في اللغة العربیة

 šit-ra-aḫ ina maḫar ilī-ma  اآللهة العظام أمام) متفاخر( تعالى
gašru(91) 

  

  اللغة األكدیة بالحرف الالتیني  العربیةالمعنى في اللغة 

 ip-ta-ar šiknassa(92)  شكلها تأمل

לكذلك الحال في اللغة العبریة حیث ترد صیغة    إذ نقرأ:للتعبیر عن معنى التظاهر   ִהְתַפּעֵ

  اللغة العبریة  المعنى في اللغة العربیة

ח  تناسى ַ ַ ְ  (٩٣) ִה

  

  العبریةاللغة   المعنى في اللغة العربیة

ר  (تظاهر بالغنى)تغانى ֵ  (٩٤)ִהְתַע

  

  :المباعدة واالنفصال - ٥

باعَد یباعد ، ُمباَعدًة وِبعاًدا ، فهو ُمباِعد ، والمفعول ُمباَعد َباَعَدُه ِلَمْكِرِه : أْبَعَدُه َباَعَدُه َوَلْم  

  ڳ  ڳ  ڳ چٹ ٹ،  )٩٥(َوَبْیَن األْشَراِر : َفرََّق َبْیَنُهمْ ُیَحاِوْل أن یْلتَِقَي ِبِه : جاَنَبُه وَجاَفاُه باَعَد َبْیَنُه 

ال وقد یرد الوزن المزید(تفاعل) في اللغة العربیة للداللة على هذا المعنى ولكنه )٩٦( چ ڱ  ڱ

كذلك الحال في  )٩٧(باعدت عمرا فتباعد و تباعد القوم :من معنى المطاوعة نحو أحیاناً  ویخل

  حیث نقرأ: (٩٨)اللغة األكدیة

  اللغة األكدیة بالحرف الالتیني  المعنى في اللغة العربیة

 ina GN ni-tí-ṣí (99)  عن المدینة تباعدنا

  

  اللغة األكدیة بالحرف الالتیني  المعنى في اللغة العربیة

عط (البضاعة) إلى س(ارتحل) إ توارىإذا 

  اقرب قافلة كي یجلبوها لي

šumma PN i-ta-ṣa-am ana alikim 
panemma dinma lublam(100) 
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٢٤٠ 

  اللغة األكدیة بالحرف الالتیني  المعنى في اللغة العربیة

وقال س اعطني الفضة قبل أن 

  (ترتحل)تتباعد

umma PN-ma ta-ta-lá-ak kaspī 
dinam(101) 

  

  اللغة األكدیة بالحرف الالتیني  المعنى في اللغة العربیة

الشرط الجزائي(الضمان)  اإذا لم یدفعو 

  البیت صادری

anniam ul iddinu-ma ina bītim 
i-te-lu-ú(102) 

לكذلك الحال في اللغة العبریة حیث ترد صیغة    إذ نقرأ:للتعبیر عن هذا المعنى   ִהְתַפּעֵ

  اللغة العبریة  المعنى في اللغة العربیة

ֵ�  تباعد  (١٠٣)  ִהְתַה

  

  اللغة العبریة  المعنى في اللغة العربیة

ֶבֶבה ְוַעל  إلى الحفرة یتهاوى ְ � ֶ   )١٠٤( יְִתַה

  

  اللغة العبریة  المعنى في اللغة العربیة

ַף ִכי־יְרעב ְוָהיָה  في االرض مكتئبین یتیهون   )١٠٥( ְוַהְתַק

  

  :االتخاذ-٦

 ٹ - : )١٠٦(تِخذ الماَل أخذه ، َكَسبه -:ِخَذ َیتَخذ ، َتْخًذا وَتَخًذا ، فهو َتاِخذ ، والمفعول َمْتخوذات من

قد عبرت عن هذا  )Gtونالحظ في هذا المعنى أن الصیغة( .)١٠٧(چڍ  ڍ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇچ ٹ

لها هي صیغة (افتعل)  األقرب وٕانماباستعمال الوزن (تفاعل)  حالمعنى ولكن الترجمة ال تص

وهذا مما ذكرناه في بدایة البحث إذ تتنوع الترجمة بحسب المقام بین وزن (افتعل) و(تفاعل) 

) وبعبارة أخرى قد ترد هذه Gtلتؤدي المعنى على الرغم من أن الصیغة هي ذاتها صیغة(

معنى االتخاذ الصیغة أحیانًا لإلغناء عن صیغة (افتعل في اللغة العربیة) وهي تعطي بدورها 

  والسیطرة واالمتالك نحو:

  

  



  . مصطفى محسن محمدد            ) في اللغة األكدیة Gtالصیغة المزیدة بالتاء (     

 مقارنة مع اللغتین العبریة والعربیة دراسة صرفیة داللیة

٢٤١ 

  اللغة األكدیة بالحرف الالتیني  المعنى في اللغة العربیة

الحقل بدال من الدم (والنار(أي بدًال  امتلكوا

  من الثأر))

A.ŠÀ … kūm dame ib-ta-at-
qu(108) 

  

  اللغة األكدیة بالحرف الالتیني  المعنى في اللغة العربیة

عرضا من الذهب من  أصابع ةثالث اقتطعوا

الجزء (البارز) (من التمثال الذهبي لإلله 

  ننورتا) 

3 ŠU-SI mušēṣi ḫurāsi ib-ta-at-
qu(109) 

  

  

  اللغة األكدیة بالحرف الالتیني  المعنى في اللغة العربیة

 urqīt ṣērim ib-ta-ni(110)  الحدائق (في البالد المفتوحة) ابتنى

  أي إتخذ حدائق

  إذ نقرأ:للتعبیر عن معنى اإلتخاذ   ִהְתַפּעֵלكذلك الحال في اللغة العبریة حیث ترد صیغة 

  اللغة العبریة  المعنى في اللغة العربیة

ינ אתֺו ִהְצַמיְדנ ֶחם לְחֵמנ זֶה  ببیوتنا اختبزناههذا خبزنا  ֵ ֶ   )١١١( ִמ

   :االغناء عن الثالثي- ٧

أي أن الصیغة المزیدة تعبر عن معنى الثالثي المجرد(َفَعَل) نحو قولنا في العربیة: تونیت أي 

الصیغة األساسیة  ى) لتؤدي معنGtونیت كذلك الحال في اللغة األكدیة فقد ترد الصیغة المزیدة(

)Gین ) وهي بذلك قلیلة الورود ومقتصرة على النصوص األدبیة في الغالب ومع ذلك أمكننا تعی

  بعض الشواهد:

  اللغة األكدیة بالحرف الالتیني  المعنى في اللغة العربیة

 Etana pāšu ipušamma ana  مع النسر وتكلمفتح ایتانا فاه 
erimma is-sà-qá-ar-šu(112) 

  

  اللغة األكدیة بالحرف الالتیني  المعنى في اللغة العربیة

هذه  ولتنجزبالتهدیم ثم البناء  أمراً عط أ

  (األوامر)

abatu u banû qibi li-ik-tu-nu(113) 
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٢٤٢ 

  اللغة األكدیة بالحرف الالتیني  المعنى في اللغة العربیة

 ana bīt abiša it-ta-al-la-ak(114)  إلى بیت ابیها وتغادر

  

  اللغة األكدیة بالحرف الالتیني  المعنى في اللغة العربیة

-lemnēti  e tatamme damiqta ti-is  (مع الناس) جیدا وال تقل حماقات تكلم
qar (115) 

  

  اللغة األكدیة بالحرف الالتیني  المعنى في اللغة العربیة

-inaana GIŠ.ḪI.A kalušu ip-ta-ra  كل االشجار ازهرتواآلن 
aḫ(116) 

  

לكذلك الحال في اللغة العبریة حیث ترد صیغة    إذ نقرأ: (١١٧)لإلغناء عن الثالثي  ִהְתַפּעֵ

  العبریةاللغة   المعنى في اللغة العربیة

ל  خلع (ثیابه) ֵ   )١١٨(ִהְתנַ

  

  اللغة العبریة  المعنى في اللغة العربیة

ֵא  تنبأ(بنبوءة)  (١١٩) ִהְתנַ

  

  :االستنتاجات

لى مجموعة من االستنتاجات منها ما هو مدون في متنه ومنها مما سوف نذكره توصل البحث إ

  باإلجمال:

داء المعاني حیث عبرت عنها باستعمال الصیغ المزیدة، عن أ قاصرة األكدیةلم تكن اللغة  - ١

 ) .Gtالسیما صیغة (و 

كدت الدراسة على مجموعة من القواعد الخاصة التي تساعد الدارس في هذا المجال على أ - ٢

 ) الماضیة.Gtالتفریق بین صیغة التام وصیغة (

وتیًا مع صیغة (افتعل) في اللغة العربیة تشابها ص األكدیةفي اللغة  iptarasتتشابه صیغة  - ٣

بین استعمال تتنوع الترجمة  نیمكن أ حیاناً وأ هي صیغة (تفاعل) داللیاً  األقربالصیغة  ن،إال أ

 عن صیغة(فعل) وذلك كله یحدد بحسب المعنى والسیاق. فضالً صیغة(افتعل) وصیغة (تفاعل) 



  . مصطفى محسن محمدد            ) في اللغة األكدیة Gtالصیغة المزیدة بالتاء (     

 مقارنة مع اللغتین العبریة والعربیة دراسة صرفیة داللیة

٢٤٣ 

לمع صیغة  األكدیة) في اللغة Gtصیغة ( ناظرتت - ٤ في اللغة العبریة التي تؤدي   ִהְתַפּעֵ

 نى ذاته.عالم

للغائب  )Gtن قد استعملوا همزة الوصل للتعبیر عن صیغة (كدیو من المرجح أن یكون األ - ٥

 أحدنها استعاضت عنها بالكسرة للداللة علیها ولعل هذا یكون ، إال أوجمعاً  فراداً المذكر والمؤنث إ

،وعلى ذلك هي تناظر صیغة (افتعل) في اللغة العربیة  األكدیةكتابة الهمزة في اللغة  أوجه

 صوتیًا.

) حیث تتوزع هذه التغیرات على Gtهناك بعض التغیرات الصوتیة التي قد تطرأ على صیغة ( - ٦

و  tisbatن یتغیر موقع تاء الزیادة في الجملة مثل وهو أ القلب المكاني: األولوجهین ،الوجه 

tisqar لهما  ساسحیث ان اللفظ األsitqar و ṣitbat   :یدغم  نوهو أ اإلبدالالوجه الثاني

 .دید یجمع الصوتینخر مشابه له لیولد حرف جحرف الزیادة التاء مع حرف آ

ا نجد داللة جدیدة ، والحق ننا كلما تعمقن) لها دالالت كثیرة حیث أGtالحظنا ان صیغة ( - ٧

ن یرى النور وذلك في ضوء المنهج آن لهذا المولود أ بالدالالت ، وقدن هذه الصیغة حبلى یقال أ

بالعدید من الظواهر  أفادنامنهج مقارن ن لبیان عناصر هذه الدالالت، كما أ التحلیلي والوصفي

 التي كانت تكتنف هذه الصیغة. الغامضة اللغویة

ن إال أننا نرى أ، واألمرالماضي والمضارع جمیعها األزمنة الى )  Gtتتصرف صیغة ( - ٨

 حملها.عن  األساسالصیغة  وضعها هو لتأدیة معاٍن جدیدة قصرتمن  األولالغرض 

عدة كالمشاركة والمطاوعة والتظاهر  دت معانيقد أ )Gtن صیغة (تبین من الدراسة أ - ٩

ننا نرى ان غالبیة ، أال أاألماكنعن الثالثي في بعض  أغنتنها واالتخاذ كما أ والتتابع والمباعدة

 المعاني ال تخلو من معنى المطاوعة .

. وهي األممن اللغة العاربة  لألصلقرب هي أ iptarasن صیغة التام ظ من الدراسة ألوحِ   - ١٠

بلغ من اللغتین دون أخواتها من العائلة ذاتها، ونرى بأنها أ األكدیةصیغة اختصت بها اللغة 

 اوالمعنویة. وربمالقرائن اللفظیة  إلىدون الرجوع من عنت الزمن المنشود  ألنهاالعربیة والعبریة 

نها درست واستعیض عنها ببدائل منعا ربة قد استعملت هذه الصیغة إال أات العتكون اللغا

ت لالتي ما األكدیةللتشابه الذي قد یحصل بینها وبین صیغ الزیادة، وهذا مما الحظناه في اللغة 

معنى المشاركة  مع الفعل الثالثي ألداء aḫamešظرفیة لى استعمال القرینة الإ متأخرةفي فترات 

 واهللا الموفق .) Gtالذي هو من خصوصیات الصیغة(
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٢٤٤ 

  :الهوامش
                                                           

  . ١٢، ص١٩٧٩، بیروت، ١٢الحمالوي، أحمد، شذا العرف في فن الصرف، ط )١(

(2) AKKH, p. ; GAKK, p. .  
(3) GHG, p. . 

   ٣٠، ص١، ج١٩٦٦، بیروت، ١) الغالییني، مصطفى، جامع الدروس العربیة، ط٤(

  .١١٧، ص ٢٠٠٠إسماعیل ، خالد، فقه لغات العاربة المقارنة، اربد،) ٥(

الجبوري، علي إبراهیم حسین، صیغة المبني للمجهول في اللغة األكدیة دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر غیر  )٦(

  .٩، ص٢٠٠٥منشورة، الموصل، 

، وذلك میزانًا صرفیًا یمكن تطبیقه على كل الصیغ القواعدیة في اللغة األكدیة parasuالمصدرتعد صیغة  )٧(

كون هذا الفعل متكونًا من ثالثة حروف صحیحة ،لذلك اعتمد قیاسًا عامًا في معظم كتب قواعد اللغة األكدیة 

)، وقد اقتبسها المختصون في قواعد اللغة فعلسواء كانت عربیة أم أجنبیة، ویقابله في اللغة العربیة صیغة (

 .parasu CDA, pوعن مصدر  GHG, p. ، ُینَظر: ָפַעלَفَعلالعبریة میزانًا معتمدًا في دراساتهم نحو 

  وعن وزن الفعل في العربیة، ُینَظر:االشبیلي، ابن عصفور،الممتع في التصریف، تحقیق: فخر الدین

  .١٦٦، بیروت، د.ت، ص١قباوة، ج

  . ٥٩الحمالوي، أحمد، مصدر سابق، ص )٨(

(9) GHG, p. 149. 

و ینظر: صبري سناء  IHG, p. أي أن یكون المخاطب هو الفاعل وهو المفعول به: للمزید ُینَظر: ) ١٠(

  .٢٩١، ص٢٠٠٠عبد اللطیف، القواعد األساسیة في اللغة العبریة، القاهرة، 

  .١٦٩، ص١٩٧١، دمشق، ٥كمال ، ربحي، دروس اللغة العبریة، ط )١١(

(12) IAKK,p.90;GAG, p. e. 
(13) GAG, p. e. 
(14) IHG, p. 106. 

  . ٢٣٥- ٢٣٤الغالییني، مصطفى، مصدر سابق، ص )١٥(

  . ٢الجرجاني، أبو الحسن علي بن محمد بن علي، مصدر سابق، ص)١٦(

الموصلي، أبو الفتح عثمان ابن جني، كتاب مختصر التصریف( التصریف الُملوكي،مكتبة مشكاة )١٧(

  .٩، صهـ ٣٩٢ -٣٢٠اإلسالم)، 

)  ظهرت تسمیات عدة للداللة على هذه المجموعة من اللغات، فقد استعمل الباحث الیهودي النمساوي ١٨(

مستندًا إلى ما جاء عن انساب نوح علیه السالم وابنه سام ’ اللغات العاربة‘تسمیة  ١٧٨١شلوتزر منُذ العام 

  (سفر التكوین).

اآلشوریة)، طبعة منقحة  -، اللغة األكدیة (البابلیة ؛ سلیمان، عامر SLOCG, P, 21; ICG, P.3 ُینظر:

  .٧٥، ص .٢٠٠٥ومزیدة، الموصل، 

إال أن عدم دقة هذِه التسمیة من جمیع الجوانب اللغویة والتاریخیة والجغرافیة واكتسابها معاٍن سیاسیة جدیدة  

متكلمون بها بالعرب ثم تراجع حوم الدكتور علي جواد، والر َدفـََع إلى إیجاد تسمیة جدیدة فكان أن سماها الم

اللغات العاربة، لغات العرب القدماء"، مجلة المجمع العلمي، عن رأیِه فیما بعد (ینظر: سلیمان، عامر، 

اللغات ‘)؛ وفي السبعینیات من القرن العشرین استعمل مصطلح ٨٢ – ٨١، ص، ٢٠٠٤، بغداد، ٣، ج٥١م
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؛ ٦٧، ص ١٩٧٣، بغداد، ٣اریخ الحضارات القدیمة، طینظر: (باقر، طه، مقدمة في ت’ العربیة القدیمة

في حین استعمل عدد من  ١٠٠ – ٩٨، ص ١٩٧٨سلیمان، عامر، محاضرات في التاریخ القدیم، الموصل، 

(ینظر: األحمد، سامي سعید، المدخل إلى ‘ اللغات الجزریة’الباحثین العراقیین تسمیة جدیدة أخرى هي 

؛ سلیمان، عامر، اللغات العاربة، لغات العرب القدماء، ٣، ص١٩٨١داد، دراسة تاریخ اللغات الجزریة، بغ

  .١٧، ص ١٩٨٠؛ باقر، طه، من تراثنا اللغوي القدیم، بغداد، ٨٣مصدر سابق، ص 

وٕان كل فرع من فروعها ُیسمى باللهجة العربیة األكدیة ’ اللهجات العربیات‘كما سماها أحد الباحثین السوریین 

اآلرامیة وهكذا (ُینظر: قبیسي، محمد بهجت، مالمح في فقه اللهجات العربیات من األكادیة أو اللهجة العربیة 

، غیر أننا نجد أن أفضل تسمیة ١٠، ص ١٩٩٩والكنعانیة وحتى السبئیة والعدنانیة، دار شمأل، دمشق، 

أن التسمیة ال تـُثیر  إذ’ اللغات العاربة‘قـُّدمت حتى اآلن والتي نأمل أن یستعملها جمیع الباحثین هي تسمیة 

أي التباس أو غموض (ُینظر: تفصیل ذلك، سلیمان، عامر، اللغات العاربة، لغات العرب القدماء، مصدر 

  . ٩١ – ٧٥سابق، ص 

(19) IAKK,p.31.  
(20) GAKK,p.390.  
(21) GAKK,p.155.  
(22) IAKK,p.40.  

األكدیة، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، یونس، أمین عبد النافع أمین، أزمنة الفعل في اللغة ) ٢٣(

  .٣٠، ص٢٠٠٦الموصل، 

(24) AKKG, p.; MSL, . 

  .LCGSL, p.  ؛ ١٤الجبوري ، علي إبراهیم حسین ، المصدر السابق ، ص )٢٥(

(26)GAKK , P . 390 . 

  . ٥٩الحمالوي، أحمد، مصدر سابق، ص )٢٧(

  .١١٤- ١١٣، ص ص١٩٧١ومعانیها،النجف،) شالش، هاشم طه، أوزان الفعل ٢٨(

(29) GHG, p. 149. 

استعملت اللغة األكدیة الصیغة ذاتها للتعبیر عن المذكر والمؤنث المفرد الغائب وذلك في عموم صیغ  (٣٠)

  التصریف لألفعال.

صیغ استعملت اللغة العبریة الصیغة ذاتها للتعبیر عن المذكر والمؤنث الجمع الغائب وذلك في عموم  (٣١)

  IHG,p.264التصریف لألفعال: للمزید من التفصیل ینظر:

(32)GAKK , P . 390 . 

  . ٥٩الحمالوي، مصدر سابق، ص )٣٣(

(34)GHG, p. 149. 

استعملت اللغة العبریة الصیغة ذاتها للتعبیر عن المذكر والمؤنث الجمع الغائب وذلك في عموم صیغ  (٣٥)

 IHG,p.264التصریف لألفعال: للمزید من التفصیل ینظر:

إن األقرب واألكثر تطابقًا في اللغة العربیة من الناحیة التصریفیة مع صیغة الفعل التام في اللغة األكدیة  )٣٦(

بغض النظر عن األداء الوظیفي للصیغة هي صیغة (افتعل) ، وهي صیغة ثالثیة مزیدة بهمزة الوصل في 

 . ١٦٣، أمین عبد النافع ، المصدر السابق ، ص أولها والتاء بین الفاء والعین ، للمزید ُینظر : أمین

  .٢٤٥،ص١٩٩٤حسان، تمام، اللغة العربیة معناها ومبناها،المغرب، (٣٧)

(38)RHT, p.47. 
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نرجح ان اللغات العاربة قد استعملت ذات الوزن للتعبیر عن صیغة التام ،إال أن هذا االستعمال قد ُأهمل  (٣٩)

ًا للتشابه واالرباك بین الصیغ ، واستعاضت عن هذه الصیغة باستعمال عند استعمال التاء للزیادة وذلك منع

) في عصور متأخرة باستعمال القرینة Gtالقرائن اللفظیة مثلما استعاضت اللغة األكدیة عن صیغة الزیادة (

 .SGB,p.381) مع الفعل المجرد لتأدیة معنى المشاركة. للمزید من التفصیل ینظر:aḫamešالظرفیة (

) بعد الحرف األول ویرى عدد من الباحثین أنها iیالحظ في هذه الصیغة أنها الوحیدة التي تأخذ كسرة () ٤٠(

) حركة مساعدة بین الحرف i) في الصیغة األولى التي أخذت الكسرة (a-aمشابهة لألفعال من باب فتح فتح (

, )Bi Orkadian" (Gelb, L, "Notes on von soden's Grammar of Ak ,األول والثاني ُینَظر: 

,pp,-., p. .  

(41)GAKK, p. , GAG, p. . 
(42)Cook,J.A., Biblical Hebrew a Student Grammar, Welmore, ;GHG, p. . 
(43)SLOCG, p.. 
(44)IAKK, p. . 
(45)IHG,p.58. 

دراسة مقارنة مع اللغة العبریة، رسالة  االسلوب الطلبي في اللغة األكدیة) محمد، مصطفى محسن، ٤٦(

  .١١،ص٢٠١١ماجستیر(غیر منشورة)، الموصل،

  .٣٣، ص١٩٩٩، بغداد، ١المعجم األكدي، ج) سلیمان، عامر، وآخرون، ٤٧(

) تعود إلى صیغة المثنى، وهي تشابه ألف االثنین في العربیة، وهو ما یسمى بباب āیعتقد أن هذه األلف () ٤٨(

وفسرها بعضهم  چ  ہ   ۀ ۀ  ٹ ٹ ڻچ ) ٢٤معناه، نحو قوله تعالى في سورة  (ق)، اآلیة ( مخالفة ظاهر اللفظ

بأنه یجوز أمر الواحد أو االثنین أو الثالثة فما فوق أمرك لالثنین (افعال) و فسروا قوله تعالى بأن الخطاب 

ُینَظر:السیوطي، جالل الدین، هذا الموضوع  زبانیتها أي(للجماعة)، للمزید عنكان موجهًا إلى خزنة جهنم و 

  .٣٣، ص٢، ج١٩٥١، مصر، ٣اإلتقان في علوم القرآن، ط

(49)GHG, p.; IHG, p. . 

ע בלאו) (٥٠   .עמ׳. ، המאוחד הקיבוץ הוצאת،  והצורות ההגה תורת،  יהו

(51)GHG, p.. 
(52)GAKK, p. 611.. 
(53)FAOS,Vol. /, p.. 
(54)GAG, p. e. 

الجوهري، أبو نصر إسماعیل حماد، الصحاح، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، دار الكتاب العربي، ) (٥٥

  .٧٨٥،ص١مصر ، د.ت ، ج

(56)GAG,p.150. 
(57)CAD,Š2,p.37. 
(58)CAD,M2,p.81. 
(59)CAD,Š1,p.368. 
(60)CAD,Ṣ,p.34. 
(61)CAD,Š3,p.143. 
(62)CAD,M1,p.82. 
(63)CAD,N2,p.127. 
(64)CAD,N2,p.127. 
(65)CAD,N2,p.127. 

  ) ١٨،٣٧) التكوین (٦٦(
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 ) ٣٤،٩) التكوین (٦٧(

 .١٦٣م ،ص١٩٧١الجرجاني، أبو الحسن علي بن محمد بن علي، التعریفات، تونس، ) (٦٨

  .٦٠،صهـ ١٤٢١) البیضاني، صادق بن محمد، نزهة الطرف في شرح بناء األفعال في علم الصرف ، (٦٩

(70)GAKK,p.393;IAKK,p.39. 
(71)CAD,P,p.248. 
(72)CAD,N1,p.4. 
(73)CAD,A1,p.23. 
(74)CAD,N1,p.4. 
(75)CAD,A1,p.106. 
(76)IHG,p.107. 

  ) ١٥،٨) اخبار االیام الثاني (٧٧(

(78)IHG,p.107. 

ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب المحیط، كتاب الدال، بیروت، )٧٩(

  .٣٧،ص١٩٥٦

   ٢١) الحمالوي، أحمد،  مصدر سابق، ص٨٠(

(81)CAD,A1,p.256. 
(82)CAD,R,p.88. 
(83)CAD,R,p.239. 
(84)PGCH,p.118. 
(85)GHG,p.150. 

  .٢١ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، مصدر سابق، كتاب الظاء،ص)٨٦(

  . ٢١) الحمالوي، أحمد، مصدر سابق، ص٨٧(

(88)CAD,Š1,p.491. 
(89)CAD,E,p.124. 
(90)CAD,P,p.141. 
(91)CAD,Š2,p.37. 
(92)CAD,P,p.210. 
(93)GHG,p.150. 
(94)GHG,p.150; IHG,p.107. 

  .١٠٧ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، مصدر سابق، كتاب الباء،ص)٩٥(

  ١٩سبأ آیة ) ٩٦(

  . ٢١) الحمالوي، أحمد، مصدر سابق،ص٩٧(

(98)GAG,p.150;GAKK,p.393. 
(99)CAD,A2,p.358. 
(100)CAD,A2,p.358. 
(101)CAD,A1,p.322. 
(102)CAD,E,p.124. 
(103)IHG,p.107. 

  ) ١٨،٨) ایوب (١٠٤(

 ) ١٣،٢٢) اخبار االیام الثاني (١٠٥(

 .٤٢ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، مصدر سابق، كتاب التاء،ص)١٠٦(

  ) ٧٧) الكهف ، االیة،(١٠٧(
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(108)CAD,B,p.162. 
(109)CAD,B,p.162. 
(110)CAD,B,p.84. 

  ) ٩،١٢) اشعیا (١١١(

(112)CAD,Z,p.21. 
(113)CAD,K,p.162. 
(114)CH, 145:5. 
(115)CAD,Z,p.21. 
(116)CAD,P,p.145. 
(117)GHG,p.149. 

  ) ٣٣،٦) حزقیال (١١٨(

 
 

  قائمة المصادر

  أوًال: المصادر العربیة.

  .١٩٨١بغداد، األحمد، سامي سعید، المدخل إلى دراسة تاریخ اللغات الجزریة،  - ١

  .٢٠٠٠إسماعیل ، خالد، فقه لغات العاربة المقارنة، اربد، - ٢

  ، بیروت، د.ت.١االشبیلي، ابن عصفور،الممتع في التصریف، تحقیق: فخر الدین قباوة، ج - ٣

  .١٩٨٠باقر، طه، من تراثنا اللغوي القدیم، بغداد،  - ٤

 .١٩٧٣غداد، ، ب٣، باقر، طه، مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة، ط٢٠٠٤بغداد،   - ٥

  .هـ١٤٢١البیضاني، صادق بن محمد، نزهة الطرف في شرح بناء األفعال في علم الصرف ،  - ٦

الجبوري، علي إبراهیم حسین، صیغة المبني للمجهول في اللغة األكدیة دراسة مقارنة، رسالة  - ٧

  .٢٠٠٥ماجستیر غیر منشورة، الموصل، 

  م.١٩٧١ت، تونس، الجرجاني، أبو الحسن علي بن محمد بن علي، التعریفا - ٨

الجوهري، أبو نصر إسماعیل حماد، الصحاح، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، دار الكتاب  - ٩

 .١العربي، مصر ، د.ت ، ج

  .١٩٩٤حسان، تمام، اللغة العربیة معناها ومبناها،المغرب، - ١٠

  . ١٩٧٩، بیروت، ١٢الحمالوي، أحمد، شذا العرف في فن الصرف، ط - ١١

  .١٩٩٩، بغداد، ١عجم األكدي، جالمسلیمان، عامر، وآخرون،  - ١٢

  .٢٠٠٥اآلشوریة)، طبعة منقحة ومزیدة، الموصل،  -، اللغة األكدیة (البابلیة سلیمان، عامر - ١٣

 .٣، ج٥١اللغات العاربة، لغات العرب القدماء"، مجلة المجمع العلمي، مسلیمان، عامر،  - ١٤

  . ١٩٧٨سلیمان، عامر، محاضرات في التاریخ القدیم، الموصل،   - ١٥

  .٢، ج١٩٥١، مصر، ٣السیوطي، جالل الدین، اإلتقان في علوم القرآن، ط - ١٦

  .١٩٧١شالش، هاشم طه، أوزان الفعل ومعانیها،النجف، - ١٧
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  .٢٠٠٠صبري سناء عبد اللطیف، القواعد األساسیة في اللغة العبریة، القاهرة،  - ١٨

  . ١، ج١٩٦٦، بیروت، ١الغالییني، مصطفى، جامع الدروس العربیة، ط - ١٩

قبیسي، محمد بهجت، مالمح في فقه اللهجات العربیات من األكادیة والكنعانیة وحتى السبئیة  - ٢٠

 . ١٩٩٩والعدنانیة، دار شمأل، دمشق، 

  .١٩٧١، دمشق، ٥كمال ، ربحي، دروس اللغة العبریة، ط - ٢١

االسلوب الطلبي في اللغة األكدیة دراسة مقارنة مع اللغة العبریة، محمد، مصطفى محسن،  - ٢٢

  .٢٠١١اجستیر(غیر منشورة)، الموصل،رسالة م

الموصلي، أبو الفتح عثمان ابن جني، كتاب مختصر التصریف( التصریف الُملوكي،مكتبة  - ٢٣

  .هـ ٣٩٢ -٣٢٠مشكاة اإلسالم)، 

یونس، أمین عبد النافع أمین، أزمنة الفعل في اللغة األكدیة، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه  - ٢٤

 .٢٠٠٦غیر منشورة، الموصل، 

  

  نیًا: المصادر العبریةثا

ע בלאו - ١   . ، המאוחד הקיבוץ הוצאת،  והצורות ההגה תורת،  יהו

  

  ثالثًا: المصادر االجنبیة

1. Bennett,P.R, Comparative Semitic Linguistics, Elsenbrauns,. 

CSL 

2. Black,J,And Others. A Concise Dictionary of 

Akkadian,Wiesbaden, . CDA 

3. Buccellati, G, A Structural Grammar of Babylonian, Wiesbaden. SGB 
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