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 قواعد انُشر يف جمهح آثار انرافدٌٍ

 تقبل السجمة البحهث العمسية التي تقع في تخررات: -ٔ

 . اإلسالميو  القديم بفرعيوعمم االثار  -
 بميجاتيا و الدراسات السقارنة. القديسة المغات -
 . القديسةو الخطهط  السدسارية الكتابات -
 . والحزارية التاريخية الدراسات -
 .     ةياالثار  الجيهلهجيا -
 . اآلثاري السدح  تقشيات -
 . ةياالنثروبهلهج الدراسات -
 . والترميم الريانة -

 تقدم البحهث الى السجمة بالمغتين العربية أو االنكميزية . -ٕ

(، وبسدافات مفردة بين Microsoft Word(، وبشظام )A4يطبع البحث عمى ورق ) -ٖ
لمغة   Times New Romanلمغة العربية، و  Simplified Arabicاالسطر، وبخط 

 (، وبشدختين ورقيتين. CD)االنكميزية، ويدمم عمى قرص ليزري 

(، يميو اسم الباحث ودرجتو العمسية ومكان ٙٔيطبع عشهان البحث وسط الرفحة بحجم ) -ٗ
 (، وبالمغتين العربية واالنكميزية.٘ٔ(، بحجم )e-mailعسمو كامال والبريد االلكتروني )

( ٓٓٔيجب ان يحتهي البحث ممخرا بالمغتين العربية واالنكميزية عمى ان ال تزيد عن ) -٘
 كمسة.

 تزسين البحث كمسات مفتاحية تتعمق بعشهان البحث ومزسهنو. -ٙ

(، لكل من ٕٔجم )تكتب ارقام اليهامش بين قهسين وترد متدمدمة في نياية البحث بح -ٚ
 واالنكميزية. السرادر العربية

( سم، واليسين واليدار ٘ٗ.ٕكهن أبعاد الرفحة من كل االتجاىات من االعمى واألسفل )ت -ٛ
 ( سم.ٚٔ.ٖ)



ان ال يكهن البحث قد تم نذره سابقا أو كان مقدما لشيل درجة عمسية أو مدتال من ممكية  -ٜ
 فكرية لباحث أخر، وعمى الباحث التعيد بذلك خطيا عشد تقديسو لمشذر.

 تباع االسس العمسية الدميسة في بحثو.يمتزم الباحث با -ٓٔ

 يمزم الباحث بتعديل فقرات بحثو ليتشاسب مع مقترحات الخبراء واسمهب الشذر في السجمة. -ٔٔ

(، صفحة وفي حال تجاوز العدد السطمهب يتكفل ٕ٘ال تتجاوز عدد صفحات البحث عن ) -ٕٔ
 ديشار.( ٖٓٓٓالباحث بدفع مبمغا اضافيا عن كل صفحة اضافية قدره )

 ال تعاد اصهل البحهث السقدمة لمسجمة الى اصحابيا سهاء نذرت أم لم تشذر. -ٖٔ

ترقم الجداول واالشكال عمى التهالي وبحدب ورودىا في البحث، وتزود بعشاوين،  وتقدم  -ٗٔ
 بأوراق مشفرمة وتقدم السخططات بالحبر االسهد والرهر تكهن عالية الدقة.

امال في اليامش مع وضع مخترر السردر بين قهسين في يذار الى اسم السردر ك -٘ٔ
 نياية اليامش.

 يتحسل الباحث ترحيح ما يرد في بحثو من اخطاء لغهية وطباعية. -ٙٔ

البالغة  واالستالل تعسل السجمة وفق التسهيل الذاتي، لذلك يتحسل الباحث اجهر الشذر -ٚٔ
 الف ديشار عراقي فقط. وخسدة عذر (، مائةٓٓٓ٘ٔٔ)

يزود كل باحث بسدتل من بحثو، أما ندخة السجمة كاممة فتطمب من سكرتارية السجمة لقاء   -ٛٔ
 ثسن تحدده هيأة التحرير. 

 ترسل البحهث عمى البريد االلكتروني لمسجمة: -ٜٔ

E-mail: uom.atharalrafedain@gmail.com 
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 االكد�ةفي اللغة  القلب المكانيّ 
 دراسة مقارنة مع اللغة العر�ّ�ة

 
 *ع�اس إبراه�م صابر

 
 ٢٩/٥/٢٠٢٢تار�خ قبول النشر:              ١٩/٤/٢٠٢٢تار�خ تقد�م ال�حث للمجلة: 

 
 الملخص:

إّن ظاهرة القلب المكاني في أصوات معظم لغات العالم دفعنا إلى ال�حث عن هذا الموضوع 
، ومقارنتها مع اللغة العر�ّ�ة لتقر�بها وتسهیل فهمها للقارئ العر�ي، �ون اللغة االكد�ةفي اللغة 

م یتم من اللغات المیتة وهذا الموضوع المتعلق �األصوات وقلبها �كون صعب الفهم إذا ل االكد�ة
تقر��ه أو مطا�قته مع إحدى اللغات الح�ة، و�انت النت�جة جمع معظم الكلمات التي حدث فیها قلب 

والعر�ّ�ة، ومقارنة األلفاظ المتقار�ة منها مع �عض، فضًال عن توصلنا  االكد�ةمكاني في اللغتین 
 لنتائج قد تكون متشابهة أح�انًا ومختلفة أح�انًا أخرى.

 ، دراسة مقارنة، اللغة العر��ة.االكد�ةاني، اللغة القلب المك: الكلمات المفتاح�ة

 

Metathesis in Akkadian and Arabic Languages: A Contrastive 
Study 

 
Abbas Ibrahim Saber 

 
Abstract: 

The phenomenon of metathesis in the sounds of most of the languages 
of the world prompted us to search for this topic in the Akkadian language, 
and compare it with the Arabic language to bring it closer and facilitate its 
understanding for the Arab reader, because the Akkadian language is one of 
the dead languages, and this topic related to the sounds and its heart is 
difficult to understand if it is not approximated or matched with One of the 
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living languages, and the result was the collection of most of the words in 
which a spatial reversal occurred in the Akkadian and Arabic languages, and 
the comparison of words close to them with each other, in addition to 
reaching results that may be similar at times and different at other times. 

Keywords: Metathesis, Akkadian Language, Comparative study, Arabic 
Language. 

 

 :المقدمة

ر مكان األصوات األصول مع یصوت آخر، أو تغی إلىإنَّ التغیرات الصوت�ة من قلب صوت 
عد مناطق المتكلمین ر اللهجات ل�ُ لدفع الثقل على اللسان في أبینة الكلم، أو نت�جة تغیّ �ان �عضها؛ 

القلب أو الظواهر من  ههذ ،ا، أو مخالفتهاإلى مثله ا، أو صیرورتهمعهامجانسة للغة أو  لغة معینةب
قلب أخذنا إلى ظواهر لغو�ة متعددة من أهمها التاألصوات أو المجانسة أو الصیرورة  موضعلتغییر ال

 .، و�دخل في هذه الظواهر قوة صفة الصوت وضعفهالمكانيّ 

مختلف اللغات  فية ظاهرة لغو�ة (صوت�ة)، وقد نظر إلیها أهل اللغ المكانيّ قد �كون القلب و 
أنها شيء یتجاوز هذا فهي ضرب من على على هذا النحو، لكن هناك من ال�احثین من ینظر إلیها 

 المكانيّ القلب فإن ضروب اللغة، فإذا �ان اإلبدال في اللغات مادة في تولید الدالالت والتوسع فیها، 
 ذلك. شیئًا من ُ�عدّ 

�جمع  أو �حث صة �اآلثار والكتا�ات المسمار�ة تخلو تمامًا من مؤلفصختتكاد مكت�اتنا الم
حصر تعر�فها في مختلف اللغات و من حیث  المكانيّ في ثنا�اه ما یدور في فلك ظاهرة القلب 

للكلمات التي وردت فیها ت�ان �األمثلة اإلومن ثم  ،التي حدثت فیها هذه الظاهرة االكد�ةالكلمات 
ة وال�ابل�ّ  االكد�ةالظاهرة من النصوص المسمار�ة، فضًال عن ب�ان األس�اب التي ألجأت األقوام 

إلى �تا�ة هذا ال�حث  اهذا ما دفعن، من األصوات والمقلوب منه ية إلیها، ومعرفة األصلواآلشور�ّ 
 .والمسمار�ة الذي س�سد الثغرة الموجودة في مكت�اتنا اآلثار�ة

ومن ثم تعر�فها في اللغة العر�ّ�ة  ،االكد�ةفي اللغة  المكانيّ تبدأ دراستنا بتعر�ف لظاهرة القلب 
مع ب�ان األس�اب التي دفعت اصطالحًا، فضًال عن تعر�فها عند اللغو�ین والمستشرقین األجانب، 

في  انهمأللفاظ المقلو�ة والمقلو�ة ل تطّرقناو في أصوات الكلمات،  المكانيّ األقوام إلى ق�امهم �القلب 
ثم أتینا �مثال أو مثالین من جدًا، �شكل قلیل في �عض األح�ان ن وردت �حتى و  االكد�ةاللغة 



 دراسة مقارنة مع اللغة العر��ة –القلب المكاني في اللغة االكد�ة                            ع�اس إبراه�م صابر     

١٢٩ 
 

في اللغة  المكانيّ النصوص المسمار�ة لكل �لمة أكد�ة، وقارنا األصوات التي حدث فیها القلب 
 ضمّ ة، وأنهینا ال�حث �جدولین، اللغة العر��ّ  في المكانيّ األصوات التي حدث فیها القلب مع  االكد�ة

�صوتي  اً خاص حقالً و  انهمالمقلو�ة والمقلو�ة  العر�ّ�ةلكلمات ا األصوات في معظمالجدول األول 
لمعنى  وحقالً  انهمالمقلو�ة والمقلو�ة  االكد�ةالكلمات أصوات فقد ضّم الجدول الثاني أما القلب، 

 لصوتي القلب، ثم االستنتاجات التي توصلنا إلیها. الكلمة وحقالً 

ومن الصعو�ات التي واجهتنا في �تا�ة هذا ال�حث هو قلة األمثلة من النصوص المسمار�ة 
 المكانيّ أمثلة القلب على ، فضًال عن عدم عثورنا االكد�ةل�عض حاالت القلب النادرة في اللغة 

 .االكد�ةفرة لدینا في اللغة اللحاالت المتو  العر�ّ�ةاللغة  نفسها في�شكل مطابق ومع األصوات 

 تمهید:
اللغو�ة وث والنقاش في ال�ح من الجدل اً تثیر �ثیر  عامةظاهرة لغو�ة  المكانيّ القلب عد �

في  القلب المكانيّ ـ (في �تا�ة هذا ال�حث الموسوم ب ناعرَ ، وقد شَ والصوت علماء اللغةعند  الصوت�ةو 
لة الظاهرة و�زا �شف اللثام عن هذه في محاولًة منا )العر�ّ�ة دراسة مقارنة مع اللغة االكد�ةلغة ال

؛ ألن )٢(واإلعالل )١(عن اإلبدالوتفر�قها  العر�ّ�ةو  االكد�ةاللغتین  الغموض عن أس�اب وقوعها في
وقواعدها عدَّوها ضمن مواض�ع اإلبدال بینما  االكد�ةهناك من ال�احثین اللغو�ین المختصین �اللغة 

 أهمها: أخرى عدة  �سعى ال�حث إلى تحقیق أهدافو  هي ظاهرة لغو�ة مستقلة ذاتها،
تحلیل صور القلب و  ،العر�ّ�ةو  االكد�ةاللغتین وأنماطه في  المكانيّ تت�ع �عض صور القلب 

 .تحدید أنواع القلب وأس�اب وقوعه، و وأنماطه

 :االكد�ةفي اللغة  المكانيّ القلب 
لتسهیل اللفظ حسب  ؛االكد�ةتحدث ظاهرة ت�ادل أماكن األصوات في الكلمة الواحدة في اللغة 

في اللغات عامًة،  المكانيّ نفسه، ولكّنها تسمى �القلب  بدالهدف اإلذا وه ،اعتقاد �عض ال�احثین
 .)٣(وهي تختلف عن اإلبدال في الصرف

 العر�ّ�ة:في اللغة  المكانيّ القلب 
ذ�ره ابن جني �اسم (االشتقاق األكبر) وعرَّفه: "أن تأخذ أصًال من األصول الثالث�ة، فتعقد 
عل�ه وعلى تقالی�ه الستة معنى واحدًا، تجتمع التراكیب الستة وما یتصرف من �ل واحد منها عل�ه، 

شتقاقیون ذلك في و�ن ت�اعد شيء من ذلك [عنه] ُرّد بلطف الصنعة والتأو�ل إل�ه؛ �ما �فعل اال
 )٤(التر�یب الواحد"
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على �عض، وأكثُر ما یتفق القلب في المعتل  تقد�م �عض حروف الكلمةوعرَّفه الرضي �أنه: "
 .)٧("َ)٦(واْكَفَهرَّ  )٥(والمهموز، وقد جاء في غیرهما قل�ًال، نحو: اْمَضَحلَّ واْكَرَهفَّ في اْضَمَحلّ 

، )٨(�عض حروف الكلمة على طر�قة القلب اللغوي أما تعر�فه في االصطالح فهو: "تبدیل 
سمل، أو تبدیل موقع صوتین من الكلمة لضرورة صرفّ�ة، أو لفظّ�ة، وأكثر ما �كون  ←نحو: لمس 

جاٍء. و�سمى أ�ضًا: القلب اللفظّي، والنقل  ←جائي  ←في الفعل المعتّل، والمهموز، نحو: جایئ 
 المكانيّ واالشتقاق الكبیر والقلب االشتقاقي والقلب ، فضًال عن االشتقاق األكبر )٩(المكانّي"
 .)١٠(اللغوي 

في بن�ة الكلمة، وهي  )١١(إذًا هي ظاهرة صرف�ة "ال تكاد تخرج عن فلك التقد�م والتأخیر"
 .)١٢(بین صوتین متجاور�ن المكانيّ موجودة في اللغات عامة، وأكثر ما �حدث القلب 

 عند اللغو�ین والمستشرقین األجانب: المكانيّ القلب 
)، إذ عرَّفه العالم اللغوي Metathesisهي ظاهرة لغوّ�ة أطلق علیها الغر�یون مصطلح (

تغییر صوتي یؤدي إلى عكس مكان ) �أنه: "George Yuleاألمر�كي االسكتلندي جورج یول (
: أنه� )Edward Lipinski( نسكيیلیبإدوارد  المستشرق البلج�كي عرَّفه، و )١٣("األصوات في الكلمة

) Jack C. Richards( جاك سي ر�تشاردز أما العالمان، )١٤(الكلمة" داخلنقل األصوات "ت�ادل أو 
تغییر ) فقد عرَّفاه في قاموس لونجمان للمصطلحات �أنه: "Richard Schmidt( ر�تشارد شمیتو 

في �تا�ه سع أو  تعر�فاً  )David Crystal( وقدم له د�فید �رستال، )١٥("ترتیب صوتین في الكلمة
 "تعدیل في الترتیب الطب�عي لتسلسل العناصر داخل الجملة غال�اً  (معجم اللغو�ات والصوت�ات) فقال:

ات السا�قة تعر�ف، نفهم من ال)١٦(في المقاطع أو الكلمات أو الوحدات األخرى" في األصوات وأح�اناً 
الكلمة والعناصر أو الكلمات  ص�غةنة لبین األصوات المكوِّ تقد�م والتأخیر ال�شمل أنه  المكانيّ للقلب 
 الجملة. ص�اغةنة لالمكوِّ 

خاصة بلغة  وتت�عها في أكثر من لغة یؤ�د أنها ل�ست ظاهرة المكانيّ إن رصد ظاهرة القلب 
 عائلةموجود في  المكانيّ وظاهرة لغو�ة عامة، فالقلب  نما هي تقع في �ل اللغات تقر��اً و� معینة

 عائلة في فضًال عن وجوده، )١٧(م�ة والسر�ان�ةاوالعبر�ة واآلر والعر�ّ�ة  االكد�ةك جزر�ةات الاللغ
 .س�ان�ة والفرنس�ةواإلوال�ا�ان�ة  لیز�ةكاللغات الهند وأور��ة، �اإلن
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 :المكانيّ أس�اب القلب 
تقلیل الجهد في النطق على  لتسهیل نطق األلفاظ، أي: ؛المكانيّ �مكن تفسیر حدوث القلب 
أن  :إلى الرأي القائل ومنهم الد�تور إبراه�م أن�س وذهب �احثون   وفق قانون الحد األدنى من الجهد،

جهما، المتأت�ة من سرعة النطق؛ هي السبب في شیوع اخر إتدافع الحروف على اللسان، والخطأ في 
خراج الكلمات واالبتعاد إة لتوخیها السرعة في هذه الظاهرة اللهج�ة، التي انتشرت بین الق�ائل البدو�

، على الرغم من إننا ال نرى أن هذا السبب �مكن أن �أتي �ظاهرة )١٨(عن الم�الغة في التأنق �األلفاظ
و�نتشر في اللغات عامة، فضًال عن �ونها قر��ة من ظاهرتي اإلبدال  المكانيّ مثل ظاهرة القلب 

قد تكون  المكانيّ ر�ّ�ة، لذلك نؤ�د الرأي القائل: أن ظاهرة القلب والع االكد�ةواإلعالل في اللغتین 
�سبب تقلیل الجهد في النطق، "وهي عند ال�الغیین ُتعد من وجوه تحسین الكالم أو من البد�ع 

، ومن أس�اب نشوء هذه الظاهرة أ�ضًا )١٩(اللفظي، فالكالم نوعان معنوي ولفظي، ومن اللفظي القلب"
 .)٢٠(لحروف األصل�ة على الذوق اللغوي"هي: "صعو�ة تتا�ع ا

 :والعر�ّ�ة االكد�ةفي اللغتین  المكانيّ القلب 
) Gtالداخل على الفعل في الص�غة الثانو�ة األولى للص�غة ال�س�طة ( التاء صوتیت�ادل 

األول من  ال�ة من الضمائر المتصلة مع األصلالخ) Gtnوالص�غة الثانو�ة الثان�ة للص�غة ال�س�طة (
) أو d) أو الدال (z) أو الزاي (ṣاألصل األول أحد األصوات اآلت�ة: الصاد (ذا �ان الفعل، إجذر 

)، أو pitrāsعندما تصاغ األفعال على وزن ( ،) أح�اناً šالشین ( ) أو معṭ) أو الطاء (sالسین (
 نحو: ،)٢١(في معظم الحاالت المكانيّ �القلب وال یلتزم الكاتب  �حدث الت�ادل مع الصفات،

 المصدر المقلوب عنه المقلوب المعنى
�ش�ك أحدهما اآلخر/ 

 یتصارعون/ مرت�ط

tiṣbutu ṣitbutu  )٢٢(ṣabātu 

  zakāru)٢٣(  tizkar  zitkar تكلم!
 dȃku)٢٤(  tidūku ditūku قتال/ معر�ة

سمع مرارًا/ استمر في 
 السمع

tišammeā šitammeā  )٢٥(emûš 

 

) و�حدث القلب ṣitbutuأماكنهما مع �عض في الفعل ( )ṣ) والصاد (tیت�ادل صوتي التاء (
 مبین في المثال اآلتي:هو بین الصوتین لتقلیل جهد النطق للكلمة، �ما  المكانيّ 
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دروع ذهب�ة (معّلقة) على �مین و�سار غرفته  ٦
المقدسة (ساله)، قد لمع مثل ضوء الشمس، 
وتبرز رؤوس �الب هائجة، َنَبَت العقیق األحمر 

 منَّاً  ١٢أرطال و ٥الوزن  ترا�طم(�شكل) 

[6] ’ a-ri-at ḫurâṣi šá i-na ad-ma-ni-
šu im-nu ù šú-me-lu it-’ u-la-a-ma iḫ-
tal-la-a’ ša-ru-riš [ù] qaqqad kal-bi 
na-ad-ru-te ṣur-ru-ši-in a-ṣu-nim-ma 
5 biltu 12 ma-na sa-a-mu ru-uš-šú-ú 
ti-iṣ-bu-tu šuqultu) 26(  

 

 ) نفسها نذ�ر المثال اآلتي:ṣitbutuفي الكلمة ( المكانيّ ولمز�د من التوض�ح لقاعدة القلب 

قالدة واحدة من حجر  نزعَت (نثرَت)
 مرت�طةالتي �انت  )٢٧(�ا�اردیلي

1 GÚ tašmīṭ NA4 pappardilî ša 
 2.ÀM)٢٨(tu-]u[t-bu-ṣi-it 

 

) zبین الصوتین الزاي ( المكانيّ ) إذ حدث فیها القلب zitkarفي الكلمة ( المكانيّ ونجد القلب 
) t) مع صوت التاء (z)، وهذه الحالة تعّد من الحاالت النادرة جدًا، أي: قلب صوت الزاي (tوالتاء (

)، ور�ما تكون هذه الحالة من األخطاء الكتاب�ة في النص المسماري؛ ألننا لم نجد zitkarفي الكلمة (
 وقد حدث فیها هذا النوع من القلب: ،لمةمثاًال آخر لهذه الك

 معي تكلملسیدي مردوك، دائمًا  )٢٩(ایتمنانكِ 
 (�شكل) جید

Etemenanki ana Marduk bēlija 
)٣٠(kajānam im-ri-ka-iz-tidamqātūa  

 

) مكانه مع صوت t) وقد قلب فیها صوت التاء (ditūkuفي الكلمة ( المكانيّ وقد ورد القلب 
 ):dالدال (

  ki-du-tiina qabal)٣١(  المعر�ةفي وسط 
 

في  المكانيّ ) أماكنهما مع �عض، وحدوث القلب d) والدال (tونالحظ ت�ادل صوتي التاء (
 ) في المثال اآلتي من العصر اآلشوري الحدیث:ditūkuالكلمة (
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األمام�ة (الشجاعة)، الجواس�س  )٣٢(القتال�ةقواته 
قرب قاعدته (قرب  ناقلي أخ�ار المدن متحشدون 

 قاعدة حصنه)

amilṣâbepl ti-du-ki-šú iq-du-ti amilda-a-a-
li mu-še-ri-bu ṭe-im mâtâtipl li-mi-ti-šu 
šú-šú-bu qir-bu-uš- šú) 33(  

 

هناك قلب مكاني في اللغة العر�ّ�ة بین صوت الدال والم�م ول�س الدال والتاء، وممكن أن 
، الَعْمُد: ضّد الخطأ في )٣٤(َدَعَم) -، نحو: (َعَمَد االكد�ةنقّرب هذه الحالة مع الحالة أعاله في اللغة 

مل الثقُل عل�ه من فوق القتل وسائر الجنا�ات، و�قال: َعَمَد الحائط، أي: َدَعَمه، والعمود الذي تحا
 .)٣٥(كالسقف

) الواردین في الفعل š) والشین (tبین صوتي التاء ( المكانيّ فضًال عن حدوث القلب 
)šitammeā:شكل نادر جدًا� ( 

 luqūssu a-li tašammeani ṣabtama u ض�ْط �ضاعته، وأرسل إلّي رسالتك تسمعأینما 
têrtaknu li[llikam](36) 

 

ووجدنا قل�ًا مكان�ًا بین الصوتین الشین وال�اء في اللغة العر�ّ�ة، و�مكن أن نقرِّب هذه الحالة مع 
، إذ �قال: )٣٧(األوشاب) -، نحو: (األو�اش االكد�ةالصوتین الشین والتاء في المثال أعاله من اللغة 

وأوشاٌب من الناس،  األو�اش من الناس، أي: االخالُط، مثل: األوشاب، و�قال: أو�اش من الناس،
 .)٣٨(وهم الضروب المتفرقون 

)، ما لم �ستبدل صوت šd) یتم قلبهما مع �عض (dšولتجنب صعو�ة اللفظ بین الصوتین (
) في العصر ال�ابلي القد�م والحدیث، فضًال عن العصر اآلشوري l) أو �الالم (d) �الدال (šالشین (
 ، نحو:)٣٩(الحدیث

 qadāšu)٤٠(  qašdūtu qadšūtu مقدَّس/ نقي/ نظ�ف

 ḫadāšu)٤١(  ḫašādu حفل زفاف
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١٣٤ 
 

) في النص اآلتي من العصر ال�ابلي القد�م، وقد حدث فیها قلب مكاني qadšuوردت الكلمة (
 بین الصوتین الدال والشین:

 kalušunu ša šadîm  tum-du-aš-qáilū �لهم المقدسةل�ستحضروا لك آلهة الجبل 
)٤٢(liššipuka 

 

 ):šdللصوتین ( المكانيّ ) لب�ان القلب qašdūteآخر للكلمة نفسها ( ونورد مثاالً 

 )٤٣((و) معبد ساكیل سةالمقدَّ أعدُت الطقوس 
 إلى مكانهم المقدس

parṣī E sagil qašdūte ana ašrišunu ú-
tir(44) 

 

 ):ḫadāšuوفي هذا المثال أ�ضًا في االسم (

(آلهة مدینة)  )٤٥(العائدة لآللهة بیلیت للزفة
 س�ار

 )٤٦(Bēlet Sippardša  da-šá-ḫaša  

 

) نذ�ر ḫadāšu) في الكلمة نفسها (š) والشین (dللصوتین الدال ( المكانيّ ولتوض�ح القلب 
 المثال اآلتي من العصر اآلشوري الحدیث:

 الزواجتعیین األشخاص المؤدین لطقوس 
(المقدس) واالراقة (سكب الخمر) الملك�ة العائدة 

 للطقوس في �ل سنة

PA.AN ḫašādu kāribī u tardītu šarri ša 
ina PA.AN ša kal šatti šaṭ-ri(47) 

 

، إذ االكد�ة) في اللغة š) والشین (ḫبین الصوتین الخاء ( المكانيّ و�شكل نادر �حدث القلب 
 مع العلمهما مع �عض في العصر�ن ال�ابلي القد�م واآلشوري الحدیث، موضعیت�ادل هذان الصوتان 

ن لحرف الخاء في هذه الكلمة وقد ُقلب الصوتان مع الشین بینما ُقلب صوت الشین یأن هناك صوت
 :)٤٨(الوحید �صوت الخاء، نحو

 ḫašḫūru)٤٩(  šaḫšūru شجرة التفاح/ التفاح
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) في نص من العصر اآلشوري الحدیث وقد ُقلب ف�ه أماكن الصوتین ḫašḫūruوورد االسم (
 ف�ه:الخاء والشین، إذ نقرأ 

 )٥٠(في شهر س�مان التفاحیتدحرج أعداؤَك مثل 
 أمام قدم�كَ 

nakrūteka kî šá-aḫ-šu-ri ša Simāni ina 
pān šēpēka ittangararru(51) 

 

) ورد في نٍص من العصر ال�ابلي القد�م، وقد ُقلب ف�ه مكان ḫašḫūruونالحظ أن االسم (
)، فضًال عن إبدال صوت الراء zصوت الزاي (الصوتین الخاء والشین، مع إبدال الشین الثان�ة مع 

)r) الشین� (š) الثالثة (mšūḫizaššunūti > išaršunūtimḫšū:إذ نقرأ ف�ه ،( 

أشجار التفاح یوجد قض�ة في أید�كم (عن) 
 العائد لهم

di-in ina qātīkunu [i]baššû 
)٥٢(mšūḫizaššunūti 

 

داللًة على وجود القلب  االكد�ة) في اللغة š) مكانه مع صوت الشین (ḫو�قلب صوت الخاء (
في العصر اآلشوري الحدیث، �ما جاء في الكلمة  ال س�مابین هذین الصوتین أ�ضًا، و  المكانيّ 

 :)٥٣(اآلت�ة

 lašḫu)٥٤( laḫšu لثة/ فك داخلي

 

 المطلوب: المكانيّ في أحد النصوص وقد حدث ف�ه القلب  )lašḫuورد االسم (

 ina la-aḫ-ši-šu (for lašḫišu) attadi فكه الداخلي في ح�الً قد وضعُت 
ṣerretu(55) 

 

الكلمة نفسها في العصور ال�ابل�ة واآلشور�ة، إذ  عمالو�ظهر قلب لمكان األصوات عند است
) ماكنیهما في �ل عصر �طر�قة، وهذه قد تكون داللة على k) والكاف (sیت�ادل الصوتان السین (
 �ما نالحظ في المثال اآلتي: ،)٥٦(میزة �ل لهجة �حد ذاتها
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 askuppu)٥٧( بابلي aksuppu آشوري عت�ة/ �الطة حجر�ة

 

 في العصور اآلشور�ة نذ�ر المثال اآلتي: المكانيّ ولتوض�ح قاعدة القلب 

(داللة السم  )٥٨(اسمه السهر العت�ةما إ
 ع�قري) أو القفل اسمه القوة (داللة لقوة القفل)

ší-gu5-ru-um lu dannāt šumšu 
)٥٩(šumšu tārêlu  aksuppum  

 

 ) في النص اآلتي على وفق العصور ال�ابل�ة:askuppuفضًال عن ورود االسم نفسه (

 askuppāti za’ina ša NA4.PA.MEŠ(60) المزخرفة اتللعت�الحجارة العائدة 

 

 المكانيّ وقد وجدنا قل�ًا مكان�ًا بین الصوتین السین والواو في اللغة العر�ّ�ة، وهو مقارب للقلب 
في صوت السین بین  المكانيّ ، إذ تطابق القلب االكد�ةبین الصوتین السین والكاف في اللغة 

 -والواو في اللغة العر�ّ�ة، نحو: (ِقِسّي  االكد�ةاللغتین، لكن االختالف في صوت الكاف في اللغة 
 .)٦١(قوس) والجمع (قووس)

، )٦٢() في العصر اآلشوري الحدیثr) والراء (kبین الصوتین الكاف ( المكانيّ و�حدث القلب 
 مبین في الكلمة اآلت�ة:هو كما 

خّ�از/ طّ�اخ إلعداد أط�اق خاصة (كلمة 
 دخیلة)

karkadinnu  )٦٣(kakardinnu 

 

) وقد kakardinnuالنص اآلتي من العصر اآلشوري الحدیث الذي ورد ف�ه االسم (ونذ�ر 
 حدث ف�ه ت�ادل مكان الصوتین الكاف والراء:

 naptanšu  nu-di-ka-karLÚ)٦٤(  وجبته (أمام اإلله) الط�اخ�ضع 
išakkan 
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) من العصر اآلشوري kakardinnuولمز�د من التوض�ح نأخذ المثال اآلتي للكلمة نفسها (
 المنشود: المكانيّ الحدیث، وقد حدث فیها القلب 

خّ�از (صانع النفقات احتفال الملك: �أخذ 
 ١لترات ز�تًا،  ٨لترات عسًال،  ٨ الحلو�ات)
 �الترتیب اً �ان حبو�

na-ad-ba-ku.MEŠ ša pa-an-du-ga-ni 
ša LUGAL 8 qa LÀL.MEŠ 8 qa 
Ì.MEŠ 1 BÁN ŠE.šu-’e sa-ad-ru-ti 
LÚ*)(65.kar-ka-di-nu i-na-ši(

65F

66) 

 

والحظنا قل�ًا مكان�ًا بین الصوتین الكاف وال�اء في اللغة العر�ّ�ة، وممكن مقار�تها من القلب 
، إذ نجد تطا�قًا في صوت الكاف بین اللغتین، االكد�ةبین الصوتین الكاف والراء في اللغة  المكانيّ 

شائك)، إذ  -وال�اء في اللغة العر�ّ�ة، نحو: (شاكي  االكد�ةلكن االختالف في صوت الراء في اللغة 
 .)٦٧(نقول: شاكي السالح، وشائك السالح للمعنى نفسه

، في االكد�ةفي اللغة  )٦٨()p) وال�اء المخفَّفة (sبین الصوتین السین ( المكانيّ و�حدث القلب 
 مبین في المثال اآلتي:هو ، �ما )٦٩(العصر�ن ال�ابلي الحدیث والمتأخر فضًال عن نصوص نوزي 

 kispu)٧٠(  kipsu قرابین الدفن/ ُأضح�ة

 

) في نص من العصر ال�ابلي الحدیث، وقد حدث ف�ه قلب مكان الصوتین kispuورد االسم (
 السین وال�اء المخفَّفة، إذ نقرأ ف�ه:

في العالم  القرابینلتظمئ (لتصوم) روحه (من) 
 السفلي

ina X (X) DU erṣetim eṭemmašu li-
-za )٧١(kipsū’ -ma 

 

ونالحظ ورود االسم نفسه �ص�غة الجمع المؤنث في النص اآلتي من نصوص نوزي، وقد 
 المطلوب: المكانيّ حدث ف�ه القلب 

 ana DINGIR.MEŠ ki-ip-sà-ti(72) (القمح) لآللهة قرابین
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١٣٨ 
 

 المكانيّ مقارب من القلب  ووهناك قلب مكاني بین الصوتین السین والم�م في اللغة العر�ّ�ة، وه
، إذ تطابق القلب في صوت السین بین اللغتین، االكد�ةبین الصوتین السین وال�اء المخفَّفة في اللغة 

وصوت الم�م في اللغة العر�ّ�ة، نحو،  االكد�ةلكن االختالف في صوت ال�اء المخففة في اللغة 
 .)٧٤(وَطَمَس للمعنى نفسهإذ �قال: َطَسَم الطر�ق، )، ٧٣(َطَمَس) –(َطَسَم 

) في اللغة s) والسین (p�شكل نادر بین الصوتین ال�اء المخفَّفة ( المكانيّ و�حدث القلب 
األصوات في المثال السابق، في العصر�ن ال�ابلي الحدیث والمتأخر فضًال عن  �خالف، أي: االكد�ة

 ، و�رد هذا النوع من القلب في الكلمة اآلت�ة:)٧٥(نصوص نوزي 

�قا�ا بذور الكتان (�عد العصر)/ الشمع/ 
 الفضالة

kuspu  )٧٦(kupsu 

 

) �شكل kupsu) في االسم (s) والسین (pبین الصوتین ال�اء المخففة ( المكانيّ و�رد القلب 
 نادر جدًا في النصوص المسمار�ة، ومن األمثلة على ذلك:

 ١س�ال شعیر، شجرة السوس،  ١تضمد 
س�ال نق�ع  ١الشعیر،  (نخالة) فضالةس�ال 

س�ال  ١س�ال ن�ات عطري،  ١الشعیر، 
 عرعر

1 SÌLA ŠÈ GIŠ šu-še 1 SÌLA ŠÈ 
kuspi 1 SÌLA ŠÈ.MUNU4 1 SÌLA ŠÈ 
kukri 1 SÌLA burāši … taṣammid(77)  

 

بین  المكانيّ ولدینا قلب مكاني بین صوت الفاء والالم في اللغة العر�ّ�ة، وهو مقارب من القلب 
، إذ نجد صوت الفاء قد تطابق في القلب بین االكد�ةالصوتین ال�اء المخفَّفة (الفاء) والسین في اللغة 

، والالم في اللغة العر�ّ�ة، االكد�ةوالعر�ّ�ة، لكن االختالف في صوت السین في اللغة  االكد�ةاللغتین 
مني، وأْفَلَت فالن فالنًا، أي: َخلَّصه، ، و�قال في فلت: أفلتني الشيء، وتفلت )٧٨(لفت) -نحو: (فلت 

 .)٧٩(و�قال في لفت: لَفَته الموت وفتله �معنى الموت

) في العصر�ن ال�ابلي الحدیث ḫ) والخاء (sبین الصوتین السین ( المكانيّ و�حدث القلب 
 مبین في المثال اآلتي:هو ، �ما )٨٠(والمتأخر
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 nusḫu)٨١(  nuḫsu وعاء من الجلد/ خزان من الطین

 

) وقد حدث ف�ه nusḫuونذ�ر النص اآلتي من العصر ال�ابلي الحدیث الذي ورد ف�ه االسم (
 قلب الصوتین السین والخاء مكانهما مع �عض:

 ištēn nuḫsu ša puṣadê ša GUD(82) قطع (لحم) الثور من الجلدواحد  وعاء

 

بین صوت السین والخاء نذ�ر المثال اآلتي من العصر ال�ابلي  المكانيّ ولتوض�ح القلب 
 الحدیث:

  si-uḫ-nu 4ištēn nēsep kiširtu)٨٣(  من الجلدأوع�ة  ٤ال�ضائع: واحد معول (و) 
 

(التاء  النطع�ة يصوتمع قد حدثت  المكانيّ ظاهرة القلب  نّ أتبّین لنا �عد �تا�ة هذا ال�حث 
-الفاء-(ال�اء المخّففة  فضًال عن الصوت الشفوي  (السین والصاد والزاي) األسل�ةاألصوات و  والدال)

، إّال أننا لم نجد حدوث هذه الظاهرة مع أصوات العلة (الخاء) والحلقي (الشین) الشجري الصوت و  )
مع  المكانيّ ، على النق�ض من ذلك، إذ وجدنا حدوث ظاهرة القلب االكد�ةوالمهموزة في اللغة 

أصوات العلة والمهموزة في اللغة العر�ّ�ة �كثرة فضًال عن حدوثها مع األصوات األخرى لكن �شكل 
 قلیل.

بین اللغتین  المكانيّ لموضوع القلب كمال الدراسة المقارنة �ال�حث و  انتهاء �تابتنا هذاو�عد 
في اللغة  المكانيّ قلب والعر�ّ�ة، وجمع ما تمّكنا من جمعه من الكلمات التي حدث فیها ال االكد�ة
ومقارنة الكلمات المتقار�ة معها من اللغة العر�ّ�ة، والتي �انت متقار�ة ول�ست متطا�قة، وجدنا  االكد�ة

هناك تطا�قًا مع صوت واحد بین اللغتین لكن االختالف �ان في الصوت الثاني، واستنتجنا ان 
، وسندرج هنا االكد�ةأكثر من الكلمات  الكلمات التي حدث فیها قلب مكاني في اللغة العر�ّ�ة هي

جدوًال خاصًا �الكلمات التي استطعنا جمعها من اللغة العر�ّ�ة ولم نتناولها في متن ال�حث؛ ألننا لم 
 :االكد�ةنجد ما �شابهها في اللغة 
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١٤٠ 
 

 صوتي القلب مقلو�ةالكلمة ال الكلمة المقلو�ة عنها ت
 ذ -ب  جذب جبذ ١
 ي –أ  )٨٤(یئس أ�س ٢
 ق –ع  وفي لهجة تم�م الصاقعة الصاعقة ٣
 ن –ص  وفي لهجة إقل�م الشمالي غنص غصن ٤
 ل –ن  فالینة فانیلة ٥
 خ –م  صخام صماخ ٦
 ع –م  )٨٥(طعم طمع ٧
 ي -أ  نأي ناء ٨
 ي –أ  جائئ جاء ٩
 ي –أ  )٨٦(شائئ شاء ١٠
 ب –ض  ن�ض نضب ١١
 ب –ض  ر�ض رضب ١٢
 م –ع  معیق عمیق ١٣
 ع –أ  قعا قاع ١٤
 س –ب  س�سب �س�س ١٥
 ط –ق  –ب  تقرطب تبرقط ١٦
 ب –ط  �ط�خ طب�خ ١٧
 ج –ح  أجحم أحجم ١٨
 ج –و  جاه وجه ١٩
 ي –ط  ما أ�ط�ه ما أطی�ه ٢٠
 ل –ب  مكلب مكبل ٢١
 ر –ب  شر�ق شبرق  ٢٢
 ث –ن  ثنت نثت ٢٣
 ب –ر  )٨٧(شهبرة شهر�ة ٢٤
 ر –ف  مكرهف مكفهر ٢٥
 ح –م/ م  –ض  )٨٨(امضحل/ اضحمل اضمحل ٢٦
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 ص –ح  –ب  حصب �حص ٢٧
 خ –ل  خل�ط لخ�ط ٢٨
 ق -ر  -ف  قفر فرق  ٢٩
 ج –ر  فجر فرج ٣٠
 ح –د  حدر دحر ٣١
 د -هـ  دهر هدر ٣٢
 ح –د  –م  حمد مدح ٣٣
 ط –ر  القطر�وس القرطبوس ٣٤
 ع –ط  قرعط�ة قرطع�ة ٣٥
 د -ج  )٨٩(ز�ردج ز�رجد ٣٦

 وغیرها �ثیر في اللغة العر�ّ�ة.

، وقد مررنا بها االكد�ة�الكلمات التي حدث فیها قلب مكاني في اللغة  اً خاص وهنا ندرج جدوالً 
 في متن ال�حث:

الكلمة المقلو�ة  المصدر ت
 عنها

صوتي  المعنى العر�ي الكلمة المقلو�ة
 القلب

١ ṣabātu ṣitbutu tiṣbutu یتصارعون/ مرت�ط ṣ - t 

٢ zakāru  zitkar tizkar !تكلم z - t 

٣ dȃku ditūku tidūku قتال/ معر�ة d - t 

٤ emûš šitammeā tišammeā  سمع مرارًا/ استمر في
 السمع

š - t 

٥ qadāšu qadšūtu qašdūtu مقدَّس/ نقي/ نظ�ف d - š 

٦ ḫadāšu ḫašādu فرح� /  d - š یزفَّ

٧ ḫašḫūru šaḫšūru شجرة التفاح/ التفاح  - ḫš 

٨ lašḫu laḫšu لثة/ فك داخلي  - ḫš 

 آشوري askuppu  بابلي ٩
aksuppu 

 s – k عت�ة/ �الطة حجر�ة

١٠ kakardinnu karkadinnu  خّ�از/ طّ�اخ إلعدادk – r 
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أط�اق خاصة (كلمة 
 دخیلة)

١١ kispu kipsu قرابین الدفن/ ُأضح�ة s – p 

١٢ kupsu kuspu  قا�ا بذور الكتان (�عد�
العصر) / الشمع/ 

 الفضالة

p – s 

١٣ nusḫu nuḫsu  وعاء من الجلد/ خزان من
 الطین

s - ḫ 

 

 :االستنتاجات
 :من �تابتنا لهذا ال�حث ننهي ال�حث �جملة استنتاجات توصلنا إلیها

یؤدي إلى تغییر ترتیب األصوات داخل  )Phonologyصوتي (هو تغییر  المكانيّ القلب  -١
 الكلمة، وهو ظاهرة عامة من الممكن أن نالحظها في معظم اللغات ال�شر�ة.

ظاهرة لغو�ة (صوت�ة)، وقد نظر إلیها أهل اللغة من مختلف  المكانيّ قد �كون القلب  -٢
من  اً ضر� المكانيّ القلب  َ�عدُّ من  العرب اللغات على هذا النحو، لكن هناك من ال�احثین

 .ظاهرة صرف�ة ال تكاد تخرج عن فلك التقد�م والتأخیر في بن�ة الكلمة عدُّ �َ و ضروب اللغة، 
خاصة  وتت�عها في أكثر من لغة یؤ�د أنها ل�ست ظاهرة المكانيّ إن رصد ظاهرة القلب  -٣

 المكانيّ ظاهرة لغو�ة عامة، فالقلب تعد و  ،نما هي تقع في �ل اللغات تقر��اً و� معینةبلغة 
فضًال عن  ،م�ة والسر�ان�ةاوالعبر�ة واآلر والعر�ّ�ة  االكد�ةك جزر�ةاللغات ال عائلةموجود في 

 .س�ان�ة والفرنس�ةواإلوال�ا�ان�ة  لیز�ةكأور��ة، �اإلن اللغات الهندو عائلة في وجوده
والعر�ّ�ة ال یتغّیر معناها نت�جة  االكد�ةحدث فیها قلب مكاني في اللغتین �إن المفردة التي  -٤

 �قى �المعنى نفسه.تالقلب بل 
 والعر�ّ�ة. االكد�ةبین صوتین متجاور�ن في اللغتین  المكانيّ أكثر ما �حدث القلب  -٥
 .معظم األح�انالمقلوب والمقلوب منه في الوزن والمعنى في  انصوتال�جب أن یّتحد  -٦
هي من أصول ثالث�ة في اللغتین  المكانيّ معظم الكلمات التي ظهرت فیها ظاهرة القلب  -٧

 .العر�ّ�ةو  االكد�ة
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 والعر�ّ�ة. االكد�ةهناك أصول خماس�ة حدثت فیها قلب مكاني في اللغتین  -٨
، العر�ّ�ةو  االكد�ةالحظنا حدوث قلب مكاني �شكل عشوائي في أصول �عض الكلمات  -٩

 .ه الظاهرة�انت غر��ة عن المعتاد في هذ حالةوهذه ال
�شكل ملحوظ في العصر اآلشوري الحدیث  االكد�ةفي اللغة  المكانيّ وجدنا حدوث القلب  -١٠

وال�ابلي الحدیث والمتأخر، أي في العصور المتأخرة، وهي من األس�اب التي تؤدي إلى 
 .ات عامةً ظهور الظواهر الصوت�ة في اللغ

 في حین، االكد�ة ةاللغاألفعال في أكثر من قد وقع في األسماء  المكانيّ ن أن القلب تبیّ  -١١
 .�شكل متقارب بین األسماء واألفعال العر�ّ�ة وقع في اللغة

مع معظم األصوات النطع�ة واألسل�ة فضًال عن األصوات  المكانيّ حدثت ظاهرة القلب  -١٢
 الشفو�ة والشجر�ة والحلق�ة، إّال أننا لم نجد حدوث هذه الظاهرة مع أصوات العلة

، على النق�ض من ذلك، إذ وجدنا حدوث ظاهرة القلب االكد�ةفي اللغة  والمهموزة
حدوثها مع �كثرة فضًال عن  العر�ّ�ةفي اللغة والمهموزة مع أصوات العلة  المكانيّ 

 .لكن �شكل قلیل األصوات األخرى 
تقلیل الجهد في النطق على وفق قانون الحد األدنى ل المكانيّ �مكن تفسیر حدوث القلب  -١٣

تدافع الحروف على اللسان، والخطأ في  نّ إ :لى الرأي القائلإ من الجهد، وذهب �احثون 
جهما، المتأت�ة من سرعة النطق؛ هي السبب في شیوع هذه الظاهرة اللهج�ة التي اخر إ

خراج الكلمات واالبتعاد عن الم�الغة في إانتشرت بین الق�ائل البدو�ة لتوخیها السرعة في 
ننا ال نرى أن هذا السبب ممكن أن �أتي �ظاهرة مثل أ، على الرغم من التأنق �األلفاظ
ظاهرة القلب  نّ إو�نتشر في اللغات عامة، ونؤ�د الرأي القائل:  المكانيّ ظاهرة القلب 

عند ال�الغیین من َتعدُّ هذه الظاهرة قد تكون �سبب تقلیل الجهد في النطق، و  المكانيّ 
 وجوه تحسین الكالم أو من البد�ع اللفظي.
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 ش:الهوام

                                                            
اإلبدال: هو "أن ُ�ْجَعل حرف موضع حرٍف آخر؛ لدفع الثقل"، ینظر: الجرجاني، علي بن دمحم السید الشر�ف،  )١(

، ع�اس إبراه�م، ؛ للمز�د ینظر: صابر٩، ص٢٠٠٤معجم التعر�فات، تحقیق ودراسة: دمحم صدیق المنشاوي، القاهرة، 
"اإلبدال واإلعالل في اللغة األكد�ة دراسة مقارنة مع اللغة العر��ة"، أطروحة د�توراه غیر منشورة، قسم اآلثار، �ل�ة 

 .٢٨، ص٢٠٢١اآلداب، جامعة �غداد، 
كیُنُه، للمز�د اإلعالل: هو التغییر، والعّلُة تغّیر المعلول عّما هو عل�ه، أي: حذف صوت العلِة، أو قلُ�ه، أو تس )٢(

 .٢٠٦ینظر: صابر، ع�اس إبراه�م، "اإلبدال واإلعالل ...، ص
(3) Von Soden, W., Grundriss der Akkadischen Grammatik, GAG, Roma,1952, p. 44. 

 .١٣٤، ص١٩٥٢، مصر، ٢ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقیق: دمحم علي النجار، ج )٤(
النحوي، رضي الدین دمحم بن الحسن اضمحل الشيء: �معنى (ذهب)، وامضحل �المعنى نفسه، ینظر:  (٥)

، ١االسترا�اذي، شرح شاف�ة ابن الحاجب، تحقیق: دمحم نور الحسن �دمحم الزقراف �دمحم محیي الدین عبد الحمید، ج
 .٢١، ص١٩٨٢بیروت، 

النحوي، رضي الدین دمحم بن الحسن المعنى نفسه، ینظر: اكفهر الرجل: �معنى (ع�س وقطب وجهه)، واكرهف � (٦)
 .٢١، ص١االسترا�اذي، شرح شاف�ة ...، ج

 .٢١، ص١النحوي، رضي الدین دمحم بن الحسن االسترا�اذي، شرح شاف�ة ...، ج (٧)
ى القلب اللغوي: "هو في االصطالح، أن �شتق من �لمة �لمة أخرى أو أكثر، وذلك بتقد�م �عض الحروف عل )٨(

�عض بدون ز�ادة أو نقصان، �شرط أن �كون بین الكلمتین تناسب في المعنى، نحو: ((جذب)) و((جبذ))"، للمز�د 
 .٣٣٦، ص١٩٩٣ینظر: األسمر، راجي، المعجم المفصل في علم الصرف، مراجعة: إمیل بد�ع �عقوب، بیروت، 

 .٣٣٧صاألسمر، راجي، المعجم المفصل ....،  )٩(
 .٣٣٦صلمعجم المفصل ....، األسمر، راجي، ا )١٠(
 .١١، ص١٩٨٦الحموز، عبد الفتاح، ظاهرة القلب المكانّي في العر�ّ�ة، عمان،  )١١(
 .٩٢-٩١، ص١٩٩٧عبد الجلیل، عبد القادر، الداللة الصوت�َّة والصرف�َّة في لهجة اإلقل�م الشمالي، عمان،  )١٢(

(13) Yule, G., The Study of Language, 3rd edition, Cambridge, 2006, p. 245; Van der 
Merwe, C., Naud, J. and Kroeze, J., Biblical Hebrew reference Grammar, Sheffield, 
1999, p. 26. 
(14) Lipinski, E., Semitic Language- Outline of a Comparative Grammar, Belgium, 1997, 
p. 192. 
(15) Richards, J. and Schmidt, R., Longman dictionary of language teaching and applied 
linguistics, 3rd edition, UK, 2002, p.329. 
(16) Crystal, D., A Dictionary of Linguistics and Phonetics, Oxford, 1991, p. 217. 
(17) Moscati, S. and Others, An Introduction to Comparative Grammar of the Semitic 
languages: Phonology and morphology, 3rd Edition, Germany, 1980, p.63; Lipinski, E., 
Semitic Language …, p. 192. 

  .١٣٢، ص١٩٧٣، القاهرة، ٤) أن�س، إبراه�م، في اللهجات العر�ّ�ة، ط١٨(
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 .١٢-١١لب ...، صالحموز، عبد الفتاح، ظاهرة الق )١٩(
 .٨٥، ص٢٠٠٧عبد، حسام قدوري، تأصیل الجذور السام�ة وأثره في بناء معجم عر�ي حدیث، بیروت،  )٢٠(
 ؛ و�ذلك ینظر:١٣٠االشور�ة)، ص –سل�مان، عامر، اللغة األكدّ�ة (ال�ابل�ة  )٢١(

GAG, p. 44. 
(22) Von Soden, W., Akkadisches Handwörterbuch, Wiesbaden, AHw, 1959-1980, p. 
1069: a. 
(23) Black, J., And Others., A Concise Dictionary of Akkadian, CDA, Wiesbaden, 2000, 
p. 443: a. 
(24) GAG, p. 44. 

 .٦٠٢، ص٢٠١٠العر��ة، ابو ظبي،  –الجبوري، علي �اسین، قاموس اللغة األكدّ�ة  (٢٥)
(26) Dangin, F. T., Une Relation de la Huitième Campagne de Sargon (714 av. J.-C.), 
TCL 3, Paris, 1912, 170-171: 58. 

حجر �ا�اردیلي (الحجر األب�ض أو العقیق األب�ض): وهو نوع من أنواع حجر البلور الذي ورد اسمه في اللغة  )٢٧(

سومر�ة: )، وتقابلها التسم�ة األكدّ�ة المأخوذة من اللفظة الNA4.BABBAR.DILالسومر�ة �المفردة: (

)pappardilû نفسها التي تعني: (الحجر األب�ض الناصع الب�اض)، و�تكون هذا الحجر أ�ضًا من ثاني أو�سید (

)، و�ن عدم نقاوته هي التي تمّیزه من األب�ض إلى األب�ض Mohs) درجات �مق�اس (٧السل�كون، وتبلغ صالبته (

المعماري، رعد سالم دمحم جاسم، "األحجار والمعادن في الناصع الب�اض، وترد �ثیرًا في النصوص اآلشور�ة، ینظر: 

�الد الرافدین في ضوء المصادر المسمار�ة"، رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم اآلثار، �ل�ة اآلداب، جامعة 

 .٧٣-٧٢، ص٢٠٠٦الموصل، 

(28) Bottéro, J., Texts Économiques et Administratifs, ARM 7, Paris, 1957, 247: 4; 
Oppeinheim, A. L., And Others, The Assyrian Dictionary of the oriental institute of 
the University of Chicago, CAD, 1956, t, p.431: b. 

): ھو معبد وقاعدة أساس للسماء والعالم السفلي، وتطلق كتسمیة لزقورات É.TE.ME.EN.AN.KIایتمنانِك ( )۲۹(
 اإللھ مردوك في بابل، للمزید ینظر: 

George, A. R., House Most High the Temple of Ancient Mesopotamia, HMH, Indiana, 
1993, p. 149. 
(30) CAD, Z, p.21: a. 
(31) CAD, T, p. 396: b. 

)، لكن عند الترجمة tiduki) قد جاء مع �لمة (القتال�ة / šuال بد أن ننوه هنا أن ضمیر الشخص الغائب (ـه /  )٣٢(
تنض�ط الترجمة العر��ة، ) لتص�ح الترجمة (قواته القتال�ة) و amilṣȃbeplتحّكمنا �ه وحّولناه إلى �لمة (القوات / 

 ال�احث.
(33) TCL 3, 300: 46. 

 .٣الفتاح، ظاهرة القلب ...، صالحموز، عبد  )٣٤(
 .٣٠٣-٣٠٢، بیروت، د.ت، ص٣) ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین دمحم بن مكرم، لسان العرب، مج٣٥(

(36) CAD, A/1, p. 339: b. 
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وجیھ، مأمون عبد الحلیم، القلب المكانّي في البنیة العربیة دراسة تحلیلیة في ضوء التراث النحوي والدرس  )۳۷(

 .۷، ص۲۰۱۰، جامعة الفیوم، ۲٤الحدیث، مجلة كلیة دار العلوم، عد اللغوي 
 .۳٦۷، ص٦) ابن منظور، لسان ...، مج۳۸(

(39) GAG, p. 45. 
 .٤٦٢العر�ّ�ة، ص –الجبوري، علي �اسین، قاموس اللغة األكدّ�ة  )٤٠(

لنا لذ�ر المصدر معه، هذا االسم مأخوذ من مصدر االسم أصًال، هناك �لمات مأخوذة من المصدر وال حاجة  (٤١)
 عن مصر االسم، ینظر:

AHw, p. 307: a. 
(42) CAD, Q, p. 146-147. 

): هو معبد اآللهة عشتار في مدینة زا�االم في الور�اء، وقد أعید بناؤه من قبل الملك É.saĝ.ilمعبد ساك�ال ( )٤٣(
 سین ملك مدینة الرسا، للمز�د ینظر:-ورد 

HMH, p. 140; Frayne, D. R., “Old Babylonian Period, the Royal Inscriptions of 
Mesopotamia Early Periods”, RIME, Vol. 4, Toronto, 1990, 11: 219. 
(44) CAD, T, p. 270: b. 

): تعدُّ من ضمن اآللهة األم وآلهة الوالدة في �الد الرافدین، إذ �ان ُ�عتقد قد�مًا ان خلق dBēletاآللهة بیلیت ( )٤٥(
القوى الطب�ع�ة أو اآللهة هو �الفعل الجنسي الذي �حدث بین إلهین إثنین، وهو اإلحساس الذي �مكن أن تص�ح ف�ه 

 أي إلهة (إلهة أم)، للمز�د ینظر: 
Black, J. and Green, A., Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia, London, 
2004, p. 132. 
(46) CAD, Ḫ, p. 134: b. 
(47) CAD, P, p. 198: a. 
(48) GAG, p. 45. 
(49) CDA, p. 111: a. 

حز�ران في  -): هو الشهر الثالث في التقو�م ال�ابلي، و�قابل شهر أ�ار ITI.SIG4 = Simānuشهر س�مان (  (٥٠)
الحالي، و�طلق عل�ه شهر اآلجر، إذ �ضع الملك الطین في قوالب اآلجر لكي تبدأ عمل�ة بناء المساكن، التقو�م 

و�طلق عل�ه شهر اإلله سین (إله القمر) أ�ضًا، ینظر: النع�مي، ش�ماء علي أحمد، "الفلك في العراق القد�م من القرن 
، ٢٠٠٦رة، جامعة الموصل/ �ل�ة اآلداب/ قسم اآلثار، السا�ع إلى القرن الرا�ع (ق.م)"، أطروحة د�توراه غیر منشو 

 .٥٢٣؛ و�ذلك ینظر: الجبوري، علي �اسین، قاموس اللغة ....، ص٢٩ص
 

(51) CAD, S, p. 269: b. 
(52) CAD, G, p. 153: a. 
(53) GAG, p. 45. 
(54) AHw, p. 539: b. 
(55) CAD, L, p. 108: a.  
(56) GAG, p. 45. 

 .٦٤العر�ّ�ة، ص –الجبوري، علي �اسین، قاموس اللغة األكدّ�ة  )٥٧(
إذا تأملنا في ترجمة هذا النص لتبیَّن لنا أن العالم أو الع�قري منذ القدم معروف �سهر الل�الي لطلب العلم، إذ  )٥٨(

 قال اإلمام الشافعي: (�قدِر الكدِّ تكتسُب المعالي ومن طلب العال سهر الل�الي).
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(59) CAD, Š/II, p. 409: a. 
(60) CAD, A/I, p. 228: b. 

(ِقِسّي من قوس)، والجمع (قووس) هي (قسوو): قدمت الالم مكان العین لتصیر: (قسوو) وقلبت الواو االخیرة  )٦١(
 �اًء ت�عًا لقواعد اإلعالل لتكون: (ُقُسوي) وقلبت الواو األولى �اًء ت�عًا لقواعد اإلعالل وُأدغمت في الثان�ة لتصیر:

 .٣٩١-٣٩٠، ص١٩٩٣(ُقُسّي) ...، للمز�د ینظر: الراجحي، عبده، في التطبیق النحوي والصرفي، االسكندر�ة، 
(62) GAG, p. 45. 
(63) AHw, p. 421: a. 
(64) Wiseman, D. J., The Nimrud Tablets, 1951, Iraq, Vol. 14, Spring, 1952, 66: ND 
1120; CAD, K, p. 42: b 

 هي عالمة دالة لقراءة أخرى للعالمة المسمار�ة (قراءة مت�اینة للعالمة المسمار�ة)، ینظر:): *النجمة ( )٦٥(
Parpola, S., and Watanabe, K, “Epic of Gilgamesh, EG, State Archives Assyria Studies, 
The Standard Babylonian”, SAA, Vol. 1, Helsinki,1997, p. XXVI. 
(66) Kataja, L. and Whiting, R., “Grants, Decrees and Gifts of the Neo-Assyrian Period”, 
SAA, Vol. 12, Finland, 1995, 69: 7-8, p. 71. 

 .٩١عبد الجلیل، عبد القادر، الداللة الصوت�ة ...، ص )٦٧(
واألوغار�تّ�ة والسر�انّ�ة �قابل صوت ) في اللغة الجزرّ�ة األم واللغة األكدّ�ة والعبرّ�ة pإن صوت ال�اء المخففة ( )٦٨(

؛ و�ذلك ٩١) في اللغة العر�ّ�ة والعر�ّ�ة الجنو�ّ�ة واألثیو�ّ�ة، ینظر: سل�مان، عامر، اللغة األكدّ�ة ....، صfالفاء (
 .٣١، ص...ینظر: صابر، ع�اس إبراه�م، اإلبدال واإلعالل 

(69) GAG, p. 45. 
(70) CDA, p. 161: a. 
(71) CAD, Z, p. 156: b. 
(72) CAD, K, p. 426: b. 

 .٧وج�ه، مأمون عبد الحل�م، القلب المكانّي ...، ص )٧٣(
 .٣٦٢، ص١٢ابن منظور، لسان ...، مج  )٧٤(

(75) GAG, p. 45. 
 .٢٨٥الجبوري، علي �اسین، قاموس اللغة ...، ص )٧٦(

(77) CAD, Z, p. 151: b. 
 .٧) وج�ه، مأمون عبد الحل�م، القلب المكانّي ...، ص٧٨(
 .٦٨-٦٦، ص٢ابن منظور، لسان ...، مج  )٧٩(

(80) GAG, p. 45. 
(81) AHw, p. 805: b. 
(82) CAD, A/1, p. 372: a. 
(83) CAD, N/2, p. 319: a. 

 .٧٠-٦٩، ص١٩١٣، مصر، ٢ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقیق: دمحم علي النجار، ج )٨٤(
 .٩٣-٩٢...، ص عبد الجلیل، عبد القادر، الداللة الصوت�َّة )٨٥(
 .٣٩٣-٣٩٠الراجحي، عبده، في التطبیق ...، ص )٨٦(
 .٧وج�ه، مأمون عبد الحل�م، القلب المكانّي ...، ص )٨٧(

 .۲۱، ص۱النحوي، رضي الدین دمحم بن الحسن االستراباذي، شرح شافیة ...، ج (۸۸)
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 .۷؛٤-۳ص ...،ظاھرة القلب الحموز، عبد الفتاح،  )۸۹(
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Preface  

 
I am pleased to present the first part of the eighth volume of Athar 

Al-Rafedain Journal which coincides with the tenth anniversary of 

publishing the first volume of Athar Al-Rafedain Journal in 2012. 

This journal is issued by College of Archeology at the University 

of Mosul and the journal has acquired the approval to join the 

DOAJ Global Container in 27/8/2022, which is considered an 

important achievement among the ambitious and correct steps that 

we have drawn to advance the reality of the Journal to keep the 

pace with the rapid development in scientific and electronic 

publishing in Iraq and worldwide. 

We would like to thank everyone who contributed and supported 

the progress that took place in Athar Al-Rafedain Journal. 

 

Prof. Khalid Salim Ismael 

                                                                   Editor-in-Chief    

                                                                                      1
st
 -Jan-2023  
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