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 العالقة بني اللغتني العربية واألكادية
       *   األستاذ الدكتـور نائل حنون                                                 

 جامعة دمشق, كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
 قسم اآلثار

يف دراستنا للعالقة بني اللغتني العربية واألكادية البد أن يكون موقع هاتني 
ًني الشقيقتني  يف خريطة األرسة اللغوية, التي ضمتهام, مدخال يساعد عىل اللغت ُ

كذلك يكون هذا املدخل جماال لبناء الصلة بينهام . فهم ما متثله إحدامها لألخرى
من جهة, وصلة كل منهام باللغات الشقيقة األخرى يف األرسة اللغوية التي 

ٍيح للعالقة بني اللغتني العربية ٍفمن غري املمكن تكوين فهم صح. تنتميان إليها
 التأرخيية الكاملة التي تظهرمها مع −ٍواألكادية بمعزل عن الصورة اللغوية

اللغات الشقيقة الرئيسة وتفرعاهتا, من هلجات تطورت عىل مر الزمن ووصلت 
وقبل أن نأيت عىل تشكيل اخلريطة اللغوية جيب علينا أن نشري إىل . إلينا مدوناهتا

ًاللغات, التي نحن بصددها, أمهية خاصة يف تأريخ اللغات اإلنسانية أن ألرسة  ً

                                                  
 مجادى األوىل ٢٦حمارضة ألقيت يف قاعة املحارضات يف جممع اللغة العربية بتاريخ (*) 
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ُويف الوقت نفسه ال نجد أرسة لغوية أخرى اكتنفها الغموض ونسب . ٍبوجه عام
َإليها ما ليس فيها, وسميت بغري ما ينطبق عليها مثل هذه األرسة من بني األرس  ُ

ريد منها ما ال حيق ملن يريد, ومرد هذا أنه أ. اللغوية الكربى يف تأريخ البرشية
 .واجتهد فيها من ال حيق له أن جييز إال ما جييزه منهج البحث العلمي الرصني

. "اللغات السامية«ُلقد اقتبس من التوراة اسم هلذه األرسة اللغوية, وهو
» السامية«َّوهذا ما كان جيب أال يكون, فام التوراة باملرجع التأرخيي وال 

ُبمصطلح علمي ت ٍّ ُفقد أدخل عىل التوراة ما أدخل, . صنف بموجبه اللغاتٍ
. ًفتناولت حوادث التأريخ بطريقة ختدم أغراضا ليس من بينها التوثيق األمني

ولسنا هنا بصدد مناقشة ذلك, لكن من املناسب أن نشري إىل رسالة ماجستري 
اة حقيقة الوقائع التأرخيية بني عرض التور(أنجزت بإرشايف قبل عرش سنوات 

ومعاجلة النصوص العراقية القديمة, إعداد رافد كاظم الصاحلي, جامعة 
يناقش البحث الوقائع التأرخيية املذكورة يف التوراة, ويدقق ). م١٩٩٩القادسية, 

يف صحة الروايات التوراتية عنها يف ضوء املعلومات املتوفرة من خالل 
دلة علمية واضحة عىل وقدم البحث أ. النصوص املسامرية واملكتشفات األثرية

ومل نعد بحاجة إىل االستدالل . انتفاء صفة املرجعية التأرخيية عن روايات التوراة
ٌعىل ذلك مرة بعد مرة, وإنام أصبح أمامنا واقع يقيض بتوفري اجلهد العلمي يف 

 . ّاستقراء املراجع الصحيحة وتقيص املعلومات من مصادرها املناسبة
فال يسع املرء إال أن يستغرب كيف أبقى » يةاللغات السام«أما مصطلح 

ٍعليه الغرب بعد عقود من السنني ثرية بام كشف عنه من معلومات هزت 
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ذلك أن التطور الذي شهدته دراسة . األسس التي بني عليها هذا املصطلح
اللغات «لغات املرشق العريب القديمة, وما قرئ من نصوصها, جيعل مصطلح 

ٌوهي هفوة حتى بمعايري القرنني املاضيني, . ايضمن هفوات امل» السامية
وتنقصها أبسط معطيات علم اللغات القديمة واآلثار; إذ ال يمكن ألحد أن 
َيقبل البتة فكرة كون السامية من لغات العربانيني والعيالميني واآلشوريني 

ص وهذا ما تن. واآلراميني, يف حني أن احلامية تشمل لغات الكنعانيني والبابليني
َّ من سفر التكوين التي استلت من مضامينها تسمية ١١−٩عليه اإلصحاحات  ُ

فحتى أشد املتعصبني هلذا املصطلح يعرفون اليوم أن البابلية . »لغات سامية«
واآلشورية هلجتان من لغة واحدة, هي األكادية, وأن اآلرامية والكنعانية 

ٌواألكادية لغات شقيقة من األرسة اللغوية نفسها ع ىل حني العيالمية ال متت إىل ٌ
 .هذه األرسة اللغوية بصلة

ًإننا نقرتح مصطلحا جديدا بدال من مصطلح  وليس هذا » اللغات السامية«ً
املقرتح هو األول يف هذا املجال, وإنام سبقته مقرتحات نأيت عىل مناقشتها بعد أن 

يقاهتام يف  التأرخيية للغتني العربية واألكادية وشق−نعرض اخلريطة اللغوية
 .)١(الشكل 
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 )١(الشكل 

ٍّ عىل تأريخ تدوين كل من اللغات القديمة )١(يعتمد املخطط يف الشكل 
اللغة القديمة األم, التي تفرعت منها . وظهور كل هلجة متفرعة من إحداها

اللغات الرئيسة املتفرعة منها . ُاللغات الرئيسة الشقيقة, مل تصلنا ألهنا مل تدون
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الكنعانية, العربية الشاملية والعربية / ألكادية, اآلرامية, األموريةا: مخس, وهي
ومن بني هذه اللغات الرئيسة مل تصلنا األمورية مدونة, وإنام عرفناها . اجلنوبية

وسبب عدم التدوين باللغة األمورية . من هلجاهتا املدونة, وأوهلا األوغاريتية
األكادية, التي كانت لغة التدوين َاألم هو اعتامد األموريني التدوين باللغة 

ولعل عدم تدوين اللغة األمورية األم هو الذي أدى إىل . الرئيسة يف أوغاريت
ُهذا الغموض يف حتديد هلجاهتا, إضافة  إىل تعدد التسميات التي أطلقت عليها ً .

ًوكان للتوراة دور يف هذا اإلرباك بسبب الرغبة يف إبراز العربانيني وجعلهم فرعا  ٌ
ئيسا من الساميني, ويف الوقت نفسه قللت التوراة من مكانة اللهجات ر

وتطلق املعاجم الغربية عىل هذه اللغة . »كنعان«األمورية األخرى, ونسبتها إىل 
َتسمية مبهمة, وهي   .»السامية الغربية«ُ

من الناحيتني اللغوية »اللغات السامية«لقد وضحنا عدم صحة تسمية 
 باليشء اجلديد أو باملوضوع الذي حيتاج إىل املزيد من وليس هذا. والتأرخيية

وقد . لكن ما مل يزل بحاجة إىل احلسم هو التسمية البديلة. املناقشة أو التأكيد
ٌقدمت مقرتحات بتسميات بديلة هلذه األرسة اللغوية ِ ومن هذه التسميات . ُ

َّاللغات اجلزرية« ِ َ ٍ العراق قبل عقود , التي اقُرتحت يف»اجلزيرية«, أو باألحرى »َ
واملشكلة يف هذه التسمية أهنا تقرن هذه اللغات باجلزيرة العربية, وما . مضت

. ٍّكانت جزيرة العرب نفسها باملكان الذي شهد أول تدوين ألي من هذه اللغات
وإنام امتد تدوين بعضها إىل الطرف الشاميل الغريب للجزيرة من بالد الشام يف 

واعتمد جممع اللغة العربية يف . يخ األرسة اللغويةوقت متأخر نسبيا من تأر
يف إشارة إىل صلتها باللغة العربية وبالد » اللغات العروبية«طرابلس بليبيا تسمية 



- ٢٨ -  

; ألهنا مجيعا ظهرت »لغات املرشق العريب«ونحن نطلق عليها هنا اسم . العرب
 كلها أو ومن هذه املنطقة انترشت,. ودونت وتطورت يف منطقة املرشق العريب

 .بعضها, إىل املغرب العريب وإىل املناطق املحيطة بالوطن العريب
 : يمكن إيراد املالحظات اآلتية)١(ومن اخلريطة اللغوية يف الشكل 

ال وجود للغة السومرية يف هذه اخلريطة اللغوية; ألهنا ليست ضمن  -١
مل هذه األرسة اللغوية, أو أي أرسة لغوية أخرى, إضافة إىل كوهنا ال حت

. خصائص اللغات املحكية أو اللغات املقرتنة بوجود قومي أو نطاق جغرايف
 .ٍّوال يمكن نسبة أي من هذه اللغات إليها

ِّيشري موضع اللغات الرئيسة إىل تاريخ بدء تدوينها, ويمثل املدى,  -٢
َما بني بدء التدوين وبدء التفرع من اللغة األم القديمة, املرحلة املحكية من 

 . من هذه اللغاتٍّتأريخ أي

إن قدم تدوين أي من اللغات الرئيسة, أو اللهجات املتفرعة منها,  -٣
ُال يعني بالرضورة أهنا أقرهبا إىل اللغة األم ْ َ. 

تربز من اخلريطة اللغوية أمهية دراسة العالقة بني اللغتني األكادية  -٤
ي سبق فاللغة األكادية تشغل ذلك املدى الذ. والعربية, موضوع هذه املحارضة

تدوين اللغة العربية, وذلك بتدوينها املبكر وباطراد تطورها واتساق تفرع 
واللغة العربية بتواصلها, منذ بدء تدوينها, إىل . هلجاهتا وبثرائها اللغوي والكتايب

فجذورها ضاربة يف عمق التأريخ من خالل اللغة . زمننا احلديث وإىل ما بعده
 ., وخلودها مضمون بالقرآن الكريماألكادية واللغات الشقيقة األخرى
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 تأرخيهـا وخصائصهـا: اللغـة األكاديـة
يتطلب بناء الفهم الصحيح للعالقة بني اللغتني األكادية والعربية توضيح 

ُلقد ابتدأ تدوين اللغة األكادية قرابة سنة . تأريخ اللغة األكادية وخصائصها
ِّم بعد أن متكن من االستفادة من املقا. ق٢٦٠٠ ُطع التي استعملت يف تدوين ُ

ومع بداية . الكلامت السومرية بالطريقة الرمزية, أي بعالمة واحدة للكلمة
األلف الثاين قبل امليالد تفرعت األكادية إىل هلجتني رئيسيتني مها البابلية 

ٌّوكانت كل من هاتني اللهجتني متر بمراحل تتطور فيها عرب العصور . واآلشورية
توقف استعامل األكادية يف القرن األول امليالدي بحسب تأريخ التأرخيية, حتى 

ٍّآخر نص مكتشف حتى اآلن ِ ِ. 
من املالمح التي اختصت هبا اللغة األكادية التمييم الذي يقابل التنوين 

لكن امليم اختفت من حركة التمييم يف اللهجات املتأخرة, وبقيت . باللغة العربية
وكانت الكلامت األكادية تدون .  يف العربيةحركة اإلعراب املطابقة لإلعراب

ًبالطريقة املقطعية, أما اللغة نفسها فقد اعتمدت سبعة عرش حرفا صحيحا  ً
جـ, (, احلنكية )ب, ب, م(, الشفاهية )ت, د, ط, ن(ِّالسنِّية : , وهي)ًصامتا(

َواحلنْجرية ) ر, ل(, االنسيابية )ز, س, ش(, الصفريية )ق, ك ). خ, اهلمزة(َ
ة تشابه كبري يف الضامئر الشخصية, املنفصلة واملتصلة, بني اللغتني األكادية وثم

 . والعربية
ُاألسامء يف األكادية حترك إعرابيا, وتؤنث وتثنى وجتمع ً الصفات تتبع . ُ

. املوصوف من ناحية العدد واحلركة اإلعرابية واجلنس واملوقع يف اجلملة
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يغ, أي مثل اللغة العربية, وذلك ٍحاالت اإلضافة تكون باستعامل أقرص للص
وحلروف اجلر . ًبحذف حركة اإلعراب من املضاف وجعل املضاف إليه جمرورا

ُحكم حروف اجلر يف العربية ُ. 
ٌ      الفعل يرصف من اجلذر الثالثي ألغلب األفعال, وهناك أفعال قليلة  ٌ َّ ُ

 لفيف معتل األول, أجوف, ناقص,(رباعية اجلذر, ولكن األفعال املعتلة 
ويف هذه اللغة أربع صيغ . موجودة بكثرة يف األكادية) مفروق ولفيف مقرون

َّ, املضعفة )G(البسيطة : أساسية للفعل مشاهبة لصيغ الفعل يف العربية, وهي
)D( السببية ,)S ( واملطاوعة)N .( ُوهناك صيغة أو صيغتان تشتق من كل واحدة

: ً ترصيفا تشمل٨٩كادي الواحد وهبذا يكون للفعل األ. من هذه الصيغ األربع
املصدر, املايض, املايض التام, املضارع, األمر, الرجاء واحلث, اسم الفاعل, 

 .صفة احلال والصفة املشبهة, وذلك يف كل واحدة من الصيغ االثنتي عرشة
 هلجات اللغة األكادية

 :اللهجات البابلية: ًأوال
جة قياسية من ناحية , تعترب هل)م. ق١٥٠٠−٢٠٠٠(البابلية القديمة  -١

ورشيعة » رشيعة محورايب«من نصوصها املشهورة . اتباعها للقواعد الصحيحة
أشنونا, فضال عىل آالف الرسائل, امللكية والشخصية, وآالف الوثائق 

وظهرت, إىل جانب . االقتصادية واملؤلفات األدبية ونصوص أخرى متنوعة
ُللهجة اجلنوبية التي استعملت اللهجات األساسية, هلجات حملية متعددة, مثل ا



- ٣١ -  

يف نصوص الرسا, اللهجة الغربية يف ماري, هلجة منطقة دياىل وهلجة بالد عيالم 
 .يف الرشق

ً, متثل هذه اللهجة تطورا )م. ق١٠٠٠ −١٥٠٠(البابلية الوسيطة  -٢
ًواضحا يف اللغة األكادية, وانترشت انتشارا واسعا يف منطقة املرشق العريب وما  ًً

ٌوهبذه اللهجة دونت جمموعات كبرية من نصوص أالالخ وأوغاريت . جياورها ُ
 .وحاتوشاش

بدأ ظهور اآلرامية واضحا يف هذه ) م. ق٦٢٦−١٠٠٠(البابلية احلديثة  -٣
 .اللهجة

, ازداد فيها تأثري ) القرن األول امليالدي−م. ق٦٢٦(البابلية املتأخرة  -٤
 .وية والتعابريًوظهر هذا التأثري واضحا يف القواعد اللغ. اآلرامية

ُاستعملت يف املقام األول يف ) م. ق٦٠٠−١٤٠٠(البابلية القياسية  -٥
ومل يكن استعامل . النصوص األدبية والدينية, وتتميز بالتزامها بالقواعد اللغوية

ًهذه اللهجة مقترصا عىل النصوص البابلية, وإنام شمل أيضا النصوص 
 .اآلشورية, وخصوصا النصوص امللكية

 امللحمية, ورد الدليل عىل وجود هذه اللهجة يف −رتتيليةاللهجة ال -٦
 .النصوص البابلية الوسيطة, وهذا ما يدل عىل أهنا سبقت البابلية الوسيطة

 :اللهجات اآلشورية: ًثانيا
 اآلشورية القديمة, ظهرت هذه اللهجة يف الربع األول من األلف الثاين  -١

وتعود إىل هذه . لقديمة يف اجلنوبقبل امليالد, وكانت معارصة للهجة البابلية ا
 .اللهجة بعض النصوص امللكية والرسائل ووثائق أخرى جاءت من كبدوكيا
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ُ اآلشورية الوسيطة, استعملت يف النصف الثاين من األلف الثاين قبل  -٢
ٍوقد دونت هبا القوانني اآلشورية الوسيطة, فضال عىل نصوص قضائية . امليالد ٍ ِّ ُ

 .لكية والرسائلعديدة وبعض النصوص امل

ُ اآلشورية احلديثة, وهي اللهجة اآلشورية األخرية, استعملت خالل  -٣
وقد ازدادت فيها التأثريات . القرون األربعة األوىل من األلف األول قبل امليالد
 . اللغوية اآلرامية منذ مطلع القرن السابع قبل امليالد

ٌ      إضافة إىل هذه اللهجات وجدت هلجات حملية ت ًٌ ظهر فيها تأثريات لغات ُ
 .ومن هذه اللهجات ما وجد يف نصوص العامرنة ونوزي وبوغازكوي. أخرى

 األسامء يف اللغة األكادية
ُاألسامء يف اللغة األكادية مذكرة أساسا وتشتق منها األسامء املؤنثة بإضافة  ًٌ

 وياء ,)باب ـ بابان(وتثنى األسامء بإضافة ألف ونون يف حالة الرفع .تاء التأنيث
 ).باب ـ بابني(ونون يف حالتي النصب واجلر 

ُمجع األسامء املذكرة يكون بأكثر من طريقة, أشيعها إضافة واو يف حالة  ُ
وهناك طريقة ). باب ـ بايب(وياء يف حالتي النصب واجلر ) باب ـ بابو(الرفع 

, )ُبابان−باب(يف حالة الرفع )anu-(ُ ان –أخرى للجمع بإضافة الالحقة 
ومجع األسامء ). ِبابان−باب(يف حالتي النصب واجلر ) ani-(ِ ان –حقة والال

مع حركة اإلعراب املناسبة يف الرفع )at-( ات –املؤنثة يكون بإضافة الالحقة 
/ َأختات/ ُأختات: جيمع) ُأخت(والنصب واجلر, وهكذا فإن االسم املؤنث 

 .ِأختات
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 الضامئـر املنفصلـة
خصية منفصلة لألشخاص املفرد واجلمع يف توجد يف األكادية ضامئر ش

وأكثر . واملفعول ألجله) املفعول به واإلضافة(حاالت الرفع والنصب واجلر 
, )فاعل(للمتكلم املفرد يف حالة الرفع ) anaku(ُأناك : ًهذه الضامئر استعامال هي

ِوشآة ) si(, يش )su(, شو )atti(ِّأت  ُ)su'ati(وهذه الضامئر بحسب ترتيبها ,:  
للمخاطب املذكر الفاعل, املخاطبة املؤنثة الفاعل, الغائب املفرد املذكر, الغائبة 

 .املفردة املؤنثة والغائب املفرد املفعول به
 الضامئـر املتصلـة

ُالضامئر الشخصية املتصلة يف اللغة األكادية, تستعمل مع األسامء 
ي −: ًامال للمفردواألفعال جلميع األشخاص ويف مجيع احلاالت, وأكثرها استع

)-i ( ,ين −للمتكلم يف حالة اإلضافة)-ni( ,َك −للمتكلم يف حالة املفعولية)-ka (
للمخاطبة املؤنثة يف ) ki-(ِك −للمخاطب املذكر يف حالتي اإلضافة واملفعول به, 

) sa-(َش −للغائب املذكر يف احلالتني أيضا, ) su-(ُش −حالة اإلضافة واملفعولية,  
أما . للغائبة املؤنثة يف حالة املفعولية)si-(ِش –ؤنثة يف حالة اإلضافة و للغائبة امل

للمتكلمني يف ) ni-(ين −: ًأكثر الضامئر الشخصية املتصلة استعامال للجمع فهي
ُشن −حالة اإلضافة,  ُ)-sunu ( ,ِشنوت −للغائبني الذكور يف حالة اإلضافة ُ)-

sunuti ( َشن –هلم يف حالة املفعولية و ِ)-sina (للغائبات اإلناث يف حالة اإلضافة. 
 الصفـة واملوصـوف

ًالصفة يف اللغة األكادية تتبع املوصوف مكانا وحركة وجنسا وعددا, كام  ً ً ً



- ٣٤ -  

ٌملك قوي : يف املثال اآليت ُّرش دن = ٌ َ ُّ َ)sarrum dannum( ملكة قوية ,ٌ ُرشة دنة = ٌ َّ َُ َّ َ
)sarratum dannatum( ُدنوت َّرشو = ٌ, ملوك أقوياء ّ َ)sarrum dannutum ( ٌوملكات

ُرشات دنات = قويات  ُّ َ ّ َ)sarratum dannatum.( 
 األفعــال

وقد اعتاد املختصون .       إن األساس يف الفعل األكادي هو اجلذر الثالثي
َتطبيق أمثلة الرصف واالشتقاق عىل الفعل برس  مثلام يستعمل ) ب ر س(ََ

َفعل« َ َوالفعل بر. يف العربية» َ وهناك أفعال . »قسم أو قرر«َس يف األكادية يعني َ
قليلة رباعية اجلذور, وأفعال معتلة غري صحيحة وأفعال مزدوجة االعتالل 

 ).لفيف مفروق ولفيف مقرون(
       وصيغ الفعل األساسية أربع, وهي

َلإلخبار عن وقوع الفعل, وتقابلها صيغة فعل يف ) G( الصيغة البسيطة  -١ َ َ
 ).Gtn(والبسيطة الثالثة ) Gt(ُتق منها صيغتان مها البسيطة الثانية ُوتش. العربية

للداللة عىل تكرار حدوث الفعل أو ضخامة ) D(َّ الصيغة املضعفة  -٢
َاملفعول به, وتقابلها يف العربية الصيغة فعل َّ ُوتشتق منها صيغتان مها املضعفة . َ

 ).Dtn(واملضعفة الثالثة ) Dt(الثانية 

للداللة عىل التسبب يف حدوث الفعل, وتقابلها ) S ( الصيغة السببية -٣
ُوتشتق منها صيغتان مها السببية . الصيغة التي تستعمل السني السببية يف العربية

 ).Stn(, مثل استفعل العربية, والسببية الثالثة )St(الثانية 
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ًللداللة عىل حدوث الفعل طوعا مثل صيغة انفعل )N( صيغة املطاوعة  -٤
 ).Ntn(شتق منها صيغة املطاوعة ُوت. العربية

. َّوجتمع خصائص الصيغتني السببية واملضعفة) SD(صيغة املبالغة  -٥
وجتدر اإلشارة إىل أن الصيغتني الثانية والثالثة املتفرعة من الصيغ األساسية 

ِّفالصيغ الثانية, بإدخال حشوة التاء, تكون معنى املبني . توسع دالالت الفعل
أما الصيغ الثالثة, بإدخال حشوة التاء والنون, . أساسيةللمجهول من كل صيغة 

َ جدول ترصيف الفعل برس يف )٢(ويف الشكل . ِّفتكون معنى التكرار واإلعادة ََ
 : الصيغ األربع األساسية



- ٣٦ -  

 
 ترصيف الفعل األكادي بالصيغ األساسية: )٢(الشكل 

تكون اشتقاقات الفعل بحسب شخص الفاعل بإدخال سوابق ولواحق 
. وهذه السوابق واللواحق قريبة, إىل حد ما, من شبيهاهتا يف اللغة العربية. يهعل

 ):iprus(ُوفيام يأيت أمثلة عىل ذلك باستعامل الفعل األكادي املايض إبرس 
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 اجلمع املفرد شخص الفاعل

ُنربس  ُقررت) aprus(ُأبرس  املتكلم ِ)niprus (قررنا 

ُتربس  املخاطب املذكر َ)taprus (ُتربسو  َتقرر َ)taprusu (قررتم 

ُتربيس  املخاطبة املؤنثة َ)taprusi (ُتربسا  ِقررت َ)taprusa (قررتن 

 قرروا) iprusu(ُإبرسو  قرر) iprus(ُإبرس  الغائب املذكر

ُتربس  الغائبة املؤنثة َ)taprus (ُإبرسا  قررت)iprusa (قررن 

لترصيف بجميع الصيغ ولبيان ترصيف الفعل يف اللغة األكادية, نورد هذا ا
 ويوضح لنا اجلدول الذي )٣(باستعامل ف ع ل بطريقة الفعل العريب الشكل 

ً إمكان التوسع نظريا يف ترصيف الفعل العريب ليصل إىل )٣(يتضمنه الشكل 
ًتسعة وثامنني ترصيفا كام يف الفعل األكادي ٍ. 

      



- ٣٨ -  

 
  ترصيف الفعل األكادي عىل وزن فعل)٣(الشكل 

 الترصيف يف اللغة العربيةوجود *: 
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ُوهناك قاعدة مشرتكة بني العربية واألكادية, ومن املؤسف أهنا هتمل عند 
وهذه القاعدة ختص أبواب الفعل, وإن . معظم املختصني العرب, عىل أمهيتها
فأوزان األفعال الثالثية العربية حمصورة . اختلفت تفاصيلها فيام خيص اللغتني

ُنرص, ينرص(فتح العني يف املايض وضمها يف املضارع األول ب: يف ستة أبواب ََ َ( ,
ِرضب, يرضب(الثاين بفتح العني يف املايض وكرسها يف املضارع  , الثالث بفتح )َ

َقطع, يقطع(العني يف املايض واملضارع  , الرابع بكرس العني يف املايض وفتحها )َ
َطرب, يطرب(يف املضارع  ُسهل, (املضارع , اخلامس بضم العني يف املايض و)ِ

ِوثق, يثق(والسادس بكرس العني يف املايض واملضارع ) ُيسهل أما يف األكادية ). ِ
األول بضم العني يف املايض وفتحها يف املضارع : فللفعل الثالثي أربعة أبواب

َّإبرس, إبرس( ُّإمقت, إمقت(, الثاين بضم العني يف املايض واملضارع )َُ , الثالث )ُ
والرابع بكرس العني يف املايض ) إملـَد, إملـَّد(ايض واملضارع بفتح العني يف امل

ِّإبقد, إبقد(واملضارع  ِ.( 
وأترك هذا .       ومن أوجه العالقة بني العربية واألكادية ما يتعلق ببناء اجلملة

املوضوع هنا ألنه موضوع لرسالة ماجستري أعدت حتت إرشاف الباحث 
سلوان شاطر حلحول, بناء اجلملة بني (لامن باملشاركة مع الدكتور عيل جاسم س
 ).م٢٠٠٠العربية واألكدية, جامعة القادسية, 

إن .       ننتقل إىل جانب مهم من جوانب العالقة بني العربية واألكادية, وهو املفردات
ًاملشرتك بني اللغتني يف هذا اجلانب كثري جدا, وال يمكن اإلملام به إال من خالل  ٌ

ننا انتقينا لغرض هذه املحارضة األفعال املشرتكة يف كلتا اللغتني ولك. معجم كامل
مع أننا استثنينا األفعال األكادية املشرتكة مع األفعال . حني تتطابق لفظا ومعنى
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ّالعربية يف اللهجات العامية, وما حدث فيها من تغيري لفظي فإن عدد ما وجدناه  ٍ
ًمشرتكا يقرب من ثالثمئة ومخسني فعال الشك  .)٤(ل ً

 
 األفعال املشرتكة يف اللغتني العربية واألكادية: )٤(الشكل 

)١−٤(الشكل 



- ٤١ -  

 
 )٢−٤(الشكل 
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 )٣−٤(الشكل 



- ٤٣ -  

 
 )٤−٤(الشكل 
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 )٥−٤(الشكل 
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 )٦ −٤(الشكل 
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وننهي هذه املحارضة بمثالني هلام داللتهام اخلاصة بالعالقة بني اللغتني 
ِّل مأثور دون باخلط املسامري باللغتني يف املثال األول قو. العربية واألكادية ُ

ُالسومرية واألكادية يظهر قرب األكادية من العربية واختالف السومرية عن 
ويف املثال الثاين أخذنا قصة رسجون األكادي وأعدنا . )٥(كلتيهام, الشكل 

ًكتابتها باللغة األكادية, اعتامدا عىل الرتمجة احلديثة فقط, لبيان قرب اللغتني 
 .عربية واألكادية الواحدة من األخرىال

 
 )٥(الشكل 
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 )١ −٦(الشكل 
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 )٢ −٦(الشكل 
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 )٣ −٦(الشكل 




