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  قسم الدراسات المسمارية/كلية االثار
 

   بسم اهلل الرمحن الرحيم
 ملخص البحث 

تعددد هدداارت التمددويم فددي اللةددة اصكديددة وبجا ددة فددي اللديددة البابليددة القديمددة  مددن ابددرز 
ة التي تميز اللةة اصكدية عن غيراا من اللةات العاربدة. ونظدرْا للتبدابل الربيدر بدين الظواار اللةوي

التمددويم فددي اللةددة اصكديددة والتنددوين فددي اللةددة العربيددة فقددد هدددرت ارا  عدددت  ددو  الع  ددة بددين 
الظاارتين سدوا  مدن  يدل الناد  او التداريا او الوهيلدة اللةويدة ونظدرا لعددا و دود دراسدة علميدة 

في اللةة العربية  و  الموضوع  فدي  دين ان الدراسدات اص نبيدة لدم تتادرا الدة الع  دة  ملصلة
بين الظاارتين وبجا ة فيما يتعل  بالوهيلة والتاور التاريجي اص عرضا  فقد تم اختيار الموضوع 
للدراسددة والب.ددل. و ددد  اولنددا منا بددة اصرا  التددي  يلددو  ددو  الموضددوع وتلصددي  مددانرا  اك ددر 

 ا ا مع مالدينا من معلومات عن اللةة اصكدية معتمدت علة النصوص المسمارية.اناب
* * * * * 

لقد و ع اصختيار علة موضوع التمويم في اللةة األكدية ومقارنتل مع التندوين فدي اللةدة 
  إذ تبددّين  ن موضددوع التمددويم ب.ا ددة الددة دراسددة (ٔ)العربيددة بعددد دراسددة اصسددم فددي اللةددة األكديددة

لصي   وصسيما  د طر و آرا  عدت  و  مااية التمويم فدي اللةدة األكديدة وطريقدة ناقدل  ك ر ت
وكتابتل ومدى ع  تل بالتنوين في اللةة العربية  وا  انل تاور عن التنوين اا ان التنوين تاور عنل 

( ٕ)؟ الة  انب التبابل الصوتي الظاار بدين الظاارتين.فامدا التمدويم 
mimation ا   فددو ال.دا

 ددوت مددديم سددداكنة زاةدددت ب.ركدددة اصعدددراه التدددي تظدددر فدددي ندايدددة ك يددر مدددن األسدددما  والصدددلات  
)األسما  الملردت والمذكرت و سما  اليمع المؤنل والصلات  ميعدا( سوا   كانو تلك ال.ركة 
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ضمة  ا فت.ة  ا كسرت  ا كسرت ماةلة  ويعتقد  ّن ادذا الصدوت كدان يرتدب فدي العصدور المبردرت 
 ( ٖ)با  استعمالل تدريييا  وص يل.  التمويم اصفعا  في اللةة األكدية مالقا. ويللظ  ثم

في اللةة العربية فدو نون ساكنة زاةدت تُل.  بآخر األسما  غير  nunationاما التنوين 
 (ٗ)الممنوعة من الصرف للظاً وتلار دا خاًا.

  استعما  التمويم او التنوين في اللةتين األكدية والعربية:  
ليس من السد  ت.ديد المدت الزمنية التدي بدد  فيددا اسدتعما  كد  مدن التمدويم والتندوين 
فددي اللةتدددين األكديددة والعربيدددة علدددة التددوالي إذ انندددا ص نمتلددك نصو دددا مدوندددة باللةددة العربيدددة فدددي 
عصدوراا المبرددرت كمددا صيو دد انددان مددايّبين لنددا ماكاندو تاددمل اللةددة العاربدة األا  التددي نظددن اندددا  
كانو اللةة العربية بصيةتدا األولة اص  ّن ذلك صيعني  ّن التنوين  و التمويم لدم يروندا مو دودين 
فددي العصددور المبرددرت مددن  يددات اللةددة العربيددة.اما التمددويم فددي اللةددة األكديددة  فددان مددن  سددن  ددظ 

 بد   البا ل في اللةة األكدية ان ييد نصو دا مدوندة تر دة بتاريجددا الدة اواسد  اصلدث ال الدل
المدددي د فدددي ا ددد  تقددددير توضدددق وببدددر   لدددي طريقدددة اسدددتعما  التمدددويم  وصسددديما و ّن الرتابدددة 
المسمارية التي استجدمو لتدوين اللةدة األكديدة  وادي الرتابدة المسدمارية  كاندو كتابدة مقاعيدة 
ساعدت علة بيان المقاطع الصوتية في ندايات الرلمدات  وكدان مدن تلدك المقداطع مدا يعبدر عدن 

ويم. وعلدددة الدددرغم مدددن ذلدددك صيمردددن القدددو  ان التمدددويم ادددو ا ددددا مدددن التندددوين باعتبدددار ان التمددد
النصوص األكدية المدونة اي ا دا من النصدوص العربيدة المدوندة إذ إن غيداه النصدوص العربيدة 

 البمالية المدّونة  ا  دون معرفتنا بأ دا استعماٍ  مدّوٍن للتنوين.
التمويم والتنوين صبدد مدن  ندل يدرتب  ارتباطدا وثيقدا  ومع ذلك فان بداية استعما  ك  من

ببدايددة اسددتعما   ركددات اصعددراه إذ ان كليدمددا يقعددان بعددد  ركددة اصعددراه التددي تظدرعلددة ندايددة 
اصسم او الصلة الة در ة دفعو العديد من البدا  ين الدة القدو  ان التمدويم ادو  دز  مدن  ركدة 

كات اصعراه في اللةتين العربية واألكدية  ديم  ددا   ان استعما   ر (٘)اصعراه صينلص  عندا
ال.دددروف ذاتددددا إذ صيمردددن ان نناددد   رفدددا مدددن ال.دددروف الصدددامتة مدددن دون  ركدددة. وان تقسددديم 
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األ وات الة  دروف  دامتة و ركدات ) دروف  داةتة( مسدألة نظريدة تعليميدة وب. يدة صغيدر  امدا 
   (ٙ)في وا ع ال.ا  ف  يمرن اللص  بيندما.

ت ا وات نا صدة وسدّميو  ركدات  ألنددا ت.درن ال.درف وتقلقلدل عدن موضدعل وال.ركا
وتيذبل ن.و ال.رف الذي اي بعال  فاللت.ة تيذه ال.رف ن.و األلث والرسرت تيذبل ن.و 

 (ٚ)اليا  والامة تيذبل ن.و الواو.
ويمرن تلمس اسدتعما   ركدات اصعدراه فدي النصدوص المسدمارية األكديدة التدي تعدود 

لث ال الل  ب  المي د ثم بددا اسدتعمالدا يدمد  فدي النصدوص المسدمارية تددريييا الة  واس  األ
. وممدا ي  دظ (ٛ)ولم يظدر غالبا في النصوص المسمارية مندذ اواسد  اصلدث ال داني  بد  المدي د

اصخددرى م دد  العبريددة واصراميددة والسددريانية  اندددا فقدددت ال.ركددات  (ٜ)فددي عدددد مددن اللةددات العاربددة
قريبا واستعملو عددا مندا فق  وان استعما  اذ  ال.ركات في اذ  اللةات لم تردن اصعرابية ت

لدا دصلة اعرابية او وهيلية ن.وية ب  كانو تل.  اصسم بو لدا  ز اً منل ونيد ما يماثد  ذلدك 
. (ٓٔ)في اللةة العربية فدي ام لدة عديددت م د  كلمدة  داًص او ر دً  او  دداً  و ًلالداً  و رِفقداً واردذا

واضاره استعما   ركدات اصعدراه فدي اللةدة العربيدة مندذ الماةدة السدابعة  بد  المدي د ولدم يبد  
مندا اص القلي   ويمرن القو  ان بعض السمات اصعرابية بقيو في ال.اصت التي يمرن تنا لدا 
م   القصاةد وبعض اصم ا  وسقاو من لةة الر ا. واذا مدا نيدد  ايادا فدي اللةدة األكديدة إذ 
سقاو ال.ركات اصعرابية والتمويم من لةة الرد ا فدي العصدور المتدأخرت  وبقيدو فدي النصدوص 

 الدينية والم  م ف.سب.
ويتّبين من اذا  ّن زوا   ركات اصعراه التدرييي استةرا مدت طويلدة مدن  يدات اللةدة 

 ركددات  األكديددة إذ اسددتةرا مددا يقددره مددن  للددي سددنة فددي ا دد  تقدددير وفددي اللةددة العربيددة كانددو
اصعراه تستعم  في زمدن الرسدو  ) دّلة ال عليدل وسدّلم( ثدم زالدو مدن السدنة النداس بعدد الدث 
سددنة تقريبدددا   ّمدددا معرفتنددا بال.ركدددات اشن فسدددببدا انتبددار التعلددديم انتبدددارا واسددعا واسدددتعمالدا فدددي 

 . (ٔٔ)النصوص العربية التي تدرس في المدارس بعامة
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نددوين يدد زا  ركددات اصعددراه ف بددد مددن ان اسددتعمالدما ونظددرا صن كدد  مددن التمددويم والت
بددد ً منددذ ان اسددتعملو تلددك ال.ركددات  وان ذلددك ير ددع الددة اصلددث ال الددل  بدد  المددي د بالنسددبة 

في ا   تقدير في  ين ان ادلتنا علة استعما  التنوين في النصوص العربية صيتياوز  (ٕٔ)للتمويم
 دة تاريجددا الدة اصلدث اصو   بد  المدي د. وصبدد مدن  ن تاريا ا دا المدونات العربيدة  والتدي ير 

  وربمددا كدان ذلددك فددي (ٖٔ)التندوين كددان مسدتعمً  فددي اللةدة الم.ريددة منددذ ان هددرت اللةددة العربيدة
زمددن سدد.ي   دددا يسددب  بالتاكيددد زمددن هدددور التمددويم فددي النصددوص المسددمارية إذ يظددن ان اللةددة 

 ( ٗٔ)  ولرن بصيةتدا القديمة.العربية اي في الوا ع اللةة العربية اصا

وتؤكدد النصددوص المسددمارية المرتبدلة اسددتعما  التمددويم بانتظداا فددي العصددور المبرددرت  
 ي فددي العصددريين اصكدددي والبددابلي القددديم ثددم بدددا اسددتعمالل يقدد  تدددريييا  تددة خلددو النصددوص 

سدمارية التدي المسمارية من العصر اصشوري ال.ديل منل تقريبا. وخيدر  ُنمدوذم مدن النصدوص الم
 افظددو علددة التمددويم فددي العصددر البددابلي القددديم اددو نددذ  ددانون  مددورابي الددذي و ددلنا بصدديةتل 
اص ددلية مدددوناً علددة المسددلة ورد فيددل التمددويم بانتظدداا وبد ددة  وبددد  يقدد  اسددتعمالل تدددريييا منددذ 

 –َا  -العصددريين البددابلي واصشددوري الوسدديايين  واسددتعم  ببددر  خدداص مددع ص قددة التاكيددد )

ma:ن.و  ) 
lilqūnikkumma < lilqūnim + kum + ma 

(15)  
 ِللقوِنرُّمَّ > ِللقونِمد + ُكمد + َا  

 ‘سياخذواا لك’ التر مة:
šu-a-am-ma 

(16)
 

 َا   -َامد  –اَ  -ُشد  
 ‘كما انل لل’ التر مة:

واختلدددة التمدددويم نداةيدددا تقريبدددا فدددي العصدددرين البدددابلي واصشدددوري ال.ددددي ين  ولردددن هددد  
ويم مستعمً  في النصوص اصدبية والدينية  التي كان معظمددا مستنسدجاً عدن نصدوص ا ددا  التم

 تددة ندايددة اسددتعما  اللةددة األكديددة  فقددد ع ددر مدد   علددة نسددجة مددن  صددة الجليقددة البابليددة التددي 
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دونو في العصر البابلي القدديم واعيدد استنسداخدا فدي العصدر اصشدوري ال.دديل وهددرت وادي 
 تمويم  كما في المقتاث اصتي من القصة:م.افظة علة ال

َمددد  -اُ  َشددد  -بُددد  -لِددال ص نَددد  -ًا  ا -نُمددد  –ا 
 اُ  -

e-nu-ma e-liš la na-bu-u ša-ma-mu 

 -َا ص زَكدددد  -تًدددم ًشدددد  -َمدددد  -لِدددال  َامدددد  -َشبدددد 
 َرت

rat-ma la zak-šu tum-ma-amliš -šap 

 م تسم باسم(اي:  ينما في العلة لم ينبأ عن السما  )ل
(ٚٔ)وفي الدنة )األسل ( لم تذكر اصرض باسم

 

 الع  ة بين التمويم والتنوين: 
لددم تت.دددد الدراسددات اص نبيددة التددي نبددرت عددن اللةددة األكديددة  تددة اشن عددن   دد  
التمويم فيدا وبدايات استعمالل وع  تل بالتنوين في اللةة العربية او غيراا من اللةات العاربة. ب  

فددي  دددي دا علددة التمددويم بو ددلل وكيليددة ناقددل وعصددور اسددتعمالل   ي اندددا لددم تت.دددد  ا تصددرت
علة   لل وع  تل بةير  من الظواار اللةوية المبابدة فدي اللةدات العاربدة م د  التندوين فدي اللةدة 
العربيدددة  ويتلددد   ميدددع البدددا  ين علدددة ان التمدددويم فدددي اللةدددة األكديدددة كدددان شددداةع اصسدددتعما  فدددي 

مبررت  ي في اصلدث ال الدل  بد  المدي د وهد  كدذلك  تدة  واسد  األلدث ال داني  بد  العصور ال
المددي د وان معظددم النصددوص اصدبيددة والقانونيددة التددي  ا تنددا مددن اددذ  ال.قبددة ا تلظددو بددالتمويم 
ولعدد   برزاددا  نددذ  ددانون  مددورابي الددذي و ددلنا بصدديةتل اص ددلية كمددا ذكرنددا آنلدداً فددي  ددين بددد  

تدريييا في العصرين البدابلي واصشدوري الوسدياين ويجتلدي فدي العصدور البابليدة استعمالل ين.سر 
   واصشورية ال.دي ة اص من النصوص المستنسجة.

ويددرى اك ددر البددا  ين اص انددب فددي اللةددة األكديددة انددل لدديس انددان ع  ددة بددين التمددويم 
لتمددويم معرفددة او نرددرت والتنريددر او التعريددث فددي اللةددة األكديددة إذ  ددد يرددون اصسددم الددذي ل.قددل ا
 د تعني    šarrumويعتمد ت.ديد اصسم المعرفة او النررت علة مامون النذ  فرلمة َشرُّا 

 ( ٛٔ) ي ان التمويم انا صي.دد النررت من اصسما .‘ الملك’ او ‘ ملكٌ ’
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امددا الدراسددات العربيددة الجا ددة بلقددل اللةددات العاربددة فاندددا تلصدد  ال.ددديل عددن ا دد  
 تل بالتنوين وتبدير ادذ  الدراسدات الدة ان اندان ارا  عددت بجصدوص ذلدك منددا ان التمويم وع 

وان التمدويم ادو مدن سدمات اصسدم  (ٜٔ)التنوين في اللةة العربية يقابد  التمدويم فدي اللةدة األكديدة
  وان التمدويم سدمة مدن سدمات اللةدة العاربدة اصا وان مدن (ٕٓ)النررت شأنل فدي ذلدك شدأن التندوين

تنددوين اددو ا دددا مددن التمددويم  وان عدددا امت كنددا لوثدداة   ديمددة ت بددو  دددا التنددوين المددر ق ان ال
صيعني انل لم يرن مو ودا في العصور القديمة التي سبقو تدوين اللةة العربية ب  يظن ان هاارت 
التنوين متيذرت في العربيدة  ولدو كدان التندوين متادورا عدن التمدويم لمدا اختلدة التمدويم مدن العربيدة 

.ة  وان الرلمات الميمية او التي تنتدي بتمويم في اللةة العربيدة  ليلدة وصيمردن ان تؤخدذ اللص
 (ٕٔ)علة اندا دصلة علة ان اللةة العربية مرت بمر لتين مر لة التمويم ومر لة التنوين.

ان الراي الذي يبدو اك ر  بوص او ان ك  من التمويم والتنوين يم  ن هاارت وا دت    
مات اصسدم النردرت و دد اخدذت ادذ  الظداارت  دوت المديم فدي اللةدة األكديدة مقابد  واو مدن سد

 ددوت النددون فددي اللةددة العربيددة ومددع ذلددك  فدنددان مددن البددا  ين مددن يددرى ان التمددويم فددي اللةددة 
  واصبدددا  اددو ابدددا  (ٕٕ)األكديددة اددو مددن الظددواار الصددوتية المعروفددة باصبدددا  فددي اللةددة العربيددة

  ويُددذكر ان (ٖٕ)ن عددادت بددين  ددرفين  ريبددي المجددرم واص ددوا  والصددلات ددرف مرددان اخددر ويرددو 
 وتي الميم والنون من اك ر اص وات الساكنة شيوعا في اللةدات العاربدة  وصسديما العربيدة. وان 
اص وات اصك ر شيوعا اك ر تعرضا للتاور مدن غيرادا فرلمدا شداع اسدتعما  الصدوت كدان عرضدة 

يبد   رف النون ميمًا  ويذكر ا د.اه ادذا الدراي ام لدة فدي اللةدة  للقلب واصبدا  واصدغاا إذ
  اص انل صيمرن عّد التمويم في اللةدة (ٕٗ)العربية م   البرطمة والبرطنة والتر يم والتر ين ....الا

األكدية نوعا من اصبدا  إذ ان التمدويم والتندوين هداارتين ا دليتين فدي اللةتدين األكديدة والعربيدة 
مددا باصبدددا  وان الرلمددات التددي تجددتم مددرت بددالميم ومددرت بددالنون ص تدددخ  ت.ددو بدداه صع  ددة لد

التمويم إذ ان الميم في اذ  الرلمات ادي ا دلية ولردن تظددر ا ياندا ميمداً وا يانداً نونداً  ي تتبدع 
 ( ٕ٘)هاارت اصبدا  م    اتم و اتن  ي شديد االسواد.
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من انواع اليمدع فمد ً  كلمدة شديعم  الة  انب ذلك  انان راي يقو  ان التمويم نوع
ادو  مدع شدياع واددو  مدع للمبالةدة فددي و دث البدياعة  ويدرى  ددا ب ادذا الدراى  ان معنددة 
المبالةة والتعظيم فيدا  انما  ا اا من  ديةة اليمدع العبرانيدة التدي تسدربو الدة لةتندا العربيدة مدن 

ات فدي اللةدة البابليدة فرمدا تلك اللةة  وكذلك   يمرن ان ترون اي التنوين الدذي يل.د  الرلمد
نزيد ن.ن التنوين فدي اواخدر كلماتندا كدان البدابليون يزيددون المديم فيقدو : ن.دن )ر د ( ويقولدون: 
)ر لدم(  فلعدد  مدديم )شدد م( واخواتدددا اددو تندوين علدد  فددي اخدر الرلمددات العربيددة مدن تلددك اللةددة 

ا  انلاً  ن اذا الراي بعيدد عدن وواضق مما ذكرن( ٕٙ)البابلية ثم نسي ا لل  وُهّن من بنية الرلمة 
ال.قاة  اللةوية التي بين ايدينا اصن وبجا دة عدن ا د  التمدويم واسدتعمالل فدي اللةدة األكديدة إذ 
 ثبتو اذ  المعلومات ان ص ع  ة للتمويم باية  يةة من  يغ اليمع ب  علة العرس من ذلك 

 صيرد التمويم مع  مع المذكر.

 يم والتنوين:الرلمات التي يل.قدا التمو 
يل.  التمويم اصسدما  والصدلات فدي ال.الدة اصعتياديدة فدي اللةدة األكديدة ويسدق  مدن 
اصسما  في  الة اصضافة او مع الاماةر التدي تتصد  باصسدم  ويل.د  التمدويم اصسدما  الملدردت 
المددذكرت والمؤن ددة و مددع المؤنددل فقدد  و ميددع الصددلات  وصيددرد التمددويم فددي اصسددما  المددذكرت 

( ventiveواندان مدن يدرى ان المديم فدي  ركدة النصدب )(ٕٚ)بصيةة اليمع او اصسما  الم نات.
التددي تل.دد  اصفعددا  بصدديغ معينددة وتل.دد  الاددماةر البجصددية فيمددا يسددمة  ددوازاً ب.الددة القابددد  

(dative. ُُ  (ٕٛ)( وفي عدد من الاماةر البجصية المتصلة اي في الوا ع تمويُم
ية فاندل يل.د  اياداً اصسدما  المدذكرت الملدردت والمؤن دة و مدع اما التنوين في اللةة العرب

المؤنل فق  و ميع الصدلات ويسدتجدا للنردرات مدن اصسدما  وفيمدا يداتي ام لدة علدة اسدتعما  
 التمويم والتنوين في اذ  ال.اصت في اللةتين األكدية والعربية:
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 اللةة األكدية
 

 

 

 -اُبددد  -ٕاُ   لِددم –ِو  –اَ   لُددم –ِو  –اَ َا  -ُشمددد 
 –ُش ِاد  -لِدد  –ا     تَدم –ِار  -ندد َا  –ِار  -بِد 
ِار  -بِد  -اُبد  -ُش ُمد  -ِاند  -تِد  -َا َ  اُكد  –ِد 
 َان -َد  –ُش ِاد  –

šum-ma a-wi-lum a-wi-lam ú-ub-

bi-ir -ma ne-ir-tam  e-li-šu id-di-

ma la uk-ti-in-šu mu-ub-bi-ir-šu 

id-da-ak
(29)

 

 ة القت  ولم ي بتدا  متدمل يُقت تدموالقة عليل  ر  ُ  ر  ٌ إذا اتدم   ي:

itti mārātim ša awīlim atta َاتَّ  َاِوِلمَش  ماراِتماتِّ  
(30)

  

 الر   بنات ي: انو مع 

 ilū napištam ša etlim dannim ِالو نَِببَتم َش اطِلم َدنِّم ِامَجصو 

imhasū
(31)

 

  ي: 

 awatkum da-mi iq-tám išti ِاشِو ُ جارَي  َٕتم –ِا  اِ  –َاَوتُرم َد  

suhārīya 
(32)

 

  ي: اكتب لي كلماتك الايبة

          -َا اَمَر دددددد  –مدددددة طددددداوِتم ُا  ا لدددددة  ٖاَُكِلدددددم اُ  
 َا ُا  اشر 

ukalim ù mê tābūtim ul eqlē-ma 

amras-ma ul ešer
(33)

 

 ض ي: إذا لم ياخذ الما  واصطعمة الايبة سيمر 

ālāni da-al-bā-tim….usabbit ِتم .... ُاَ بِّو  –با  -اَلد  –اصِن َد  
(34)

 

  ي: انا فت.و المدن المنيعة
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 اللةة العربية
   بَ  طلٌ   مي ٌ 

 اذ  تلميذٌت نا .ةٌ 
 ملراٌت  ةيراتٌ 

 (ٖ٘) ا  تعالة:}ولعبٌد مؤمٌن خيٌر مِّن ُمبِرٍن َولو اعيبُرم{
 (ٖٙ) بٍة مؤمنٍة{و ا  اياْا } فت.ريُر رَ 

  ا  ر اٌ  علما ٌ 
 زو اُت المؤمنين تقياٌت ورعاتٌ 

عد وت علددة ذلددك  فلددي اللةدة العربيددة  دداصت ص يل.دد  فيددا التنددويُن األسددما   مندددا إذا 
او  دا  اصسدم بصديةة اليدزا  (ٖٛ)  او كان مندادى( ٖٚ)انتدة اصسم الملرد المؤنل بألث مقصور 

من العلم  ين يسب  برلمة ابن وينسب الة اصه؛ لرونل  وكذلك ي.ذف التنوين( ٜٖ)او النصب
  وفاْ  عن (ٓٗ)معين تماا التعيين  ي ينّون العلم إذا كان فيل معنة من التنرير واريد اصشارت اليل

اصسدددما  التدددي يردددون ثال ددددا اللدددْا  عندددد اليمدددع وبعدددداا  رفدددان او ث ثدددة كمسدددا د او مصدددابيق 
 .(ٔٗ)......الا

 والتنوين في عدد من اللةات العاربة اصخرى: ما يقاب  التمويم
يمرددن م  ظددة و ددود بقايددا مددا يقابدد  التمددويم او التنددوين فددي عدددد مددن اللةددات العاربددة 

هددر التمدويم فدي ندايدة عددد مدن اصسدما  اصبليدة مد ْ  بيتدوا   (ٕٗ)اصخرى فم ْ  في اللةدة اصبليدة
  وعظمدددوا  ي: ‘ط.دددن’وطيجدددوا  ي:   ‘زرع’  وزرعدددوا:  ي: ‘مدددا’ومجدددوا   ي: ‘ بيدددو’ ي: 
 (ٖٗ)‘.عظم’

وفي العربية الينوبية كالسبئية والمعينية وال.ارمية ياتي التمويم كادات تنرير بينما ياتي 
فقددد  ( ٘ٗ)امددا السددريانية (ٗٗ)التنددوين كددادات تعريددث  و  يانددا ي.لددة اصسددم المعددّرف بالدددا  والنددون

لديتين نظاا  ركات خاص بل واتسم القسم ولر  من ال( ٙٗ)انقسمو الة لديتين شر ية وغربية
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الةربي مندا برتابة ص قة الواو اللْا إذ تللظ واوْا وترتب اللْا ويعتقدد انددا مقابلدة لظداارت التمدويم 
.  سددب ا ددد اصرا  الددذي يقددو  ان هدداارت التمددويم فددي (ٚٗ)فددي العصددور المتدداخرت بعددد ترخيمدددا

 دد سدقاو  ولدم تعدد المديم مسدتعمْ  فدي ندايددة العصدور التدي تلدو العصدر البدابلي القدديم كاندو 
. والتدرخيم لةدْة ادو التسددي  او التليدين  يقدا   دوت رخديم  ي (ٛٗ)الرلمات ربما نتييدة ترخيمددا

وفدي اللةدة  (ٓ٘)  ومعنا  ا ا  ْا  ذف او  اع اخر الرلمة علدة و دل الجصدوص(ٜٗ)سد  لين
ريانية من ترخيم ادى الة  ذف المديم العربية يمرن ان نقارن ما  دد في اللةتين األكدية والس

واصستعاضة عنل بالواو مع هداارت  دذف الندون  ي التندوين فدي عددد مدن المواضدع للتدرخيم ايادا 
 (ٔ٘)‘.وايم ال’ت.ذف النون فتصبق ‘ وايمن ال’ ي للتسدي  والجلة من بعض الرلمات م ْ  

 وهيلة التمويم والتنوين:  
ن اص انب صيرون ان انان ع  ة بين التمويم فدي اللةدة علة الرغم من ان اك ر البا  ي

األكديددة والتعريددث والتنريددر اص اننددا نددرى  ياسددا علددة مددا اددو معددروف فددي اللةددة العربيددة بجصددوص 
التنوين  ان الوهيلة اصساسية للتمويم اي التنرير واص لمإذا استعم  الرتبة التمويم في النصوص 

  الظاارت وهيلة معينة؟ إذ ان اصسم الذي يل.قدل التمدويم يردون التي خللواا لنا ان لم يرن لدذ
وادذا مدا  (ٕ٘)عادت نررت ويمرن تعريلل ب.ذف التمويم واضدافتل الدة اسدم اخدر فدي اللةدة األكديدة

نيددد  فددي اللةددة العربيددة اياددا إذ يعددرف اصسددم بالاريقددة نلسدددا. ومددع ذلددك  انددان طريقددة اخددرى 
 دات التعريدددث الدددة بدايدددة اصسدددم وادددي ادات صيو دددد ‘ ا ’فة للتعريددث فدددي اللةدددة العربيدددة ادددي اضدددا

مع التنوين ‘ ا ’مايقابلدا في اللةة األكدية  و ذف التنوين إذ ص يمرن ان تيتمع ادات التعريث 
   وفيما ياتي ام لة علة ذلك:(ٖ٘)في كلمة وا دت
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َا َوَرد َاويِلددم لبددو مددار اويِلددم  -ُشمددد 
 ِامَتَجذ اُزُناُل ِانّريسُ 

šum-ma warad awīlim 

lēt mār awīlim imtahas 

uzunšu inakkīsu
(54)

 

ُِ  خدَّ  ر  ٍ   ي: إذا ضره عبدُ  ُِ ُِ ُِ  يقاعون إذنل ر  ٍ  ابِن
   

ضدافة إذا د قنا النظر فدي ادذ  اليملدة نيدد ان فيددا ندوعين مدن اصضدافة اصولدة وادي ا
 ي  wardumوا ددلدا َورُدا ‘ عبددد’ومعناادا  waradاسدم الددة اسدم إذ ذُكددرت الرلمددة َوَرد 
  ي عبٍد كان  ولرن عند اضافتدا ُخصذ المعندة ‘ عبد’ ذفو  ركة اصعراه والتمويم وتعني 

‘ َخددددٌ ’ ي  lētumوعدددّرف باندددل عبدددد ر ددد  معدددين وكدددذلك بالنسدددبة للرلمدددة ال انيدددة وادددي لبدددُتم 
خددد  ي شددجذ ولرددن عندددما اضدديلو ا ددبق المقصددود مندددا خددد اصبددن وكددذلك  فالمقصددود انددا

اضديث ’ ي  lēt mār awīlimلبدو مدار َاويِلدم ‘ خدد ابدن ر د ’ُخصذ مرت اخرى وا بق 
الددة كلمددة اخددرى ف.ددذفو مندددا  ركددة اصعددراه والتمددويم  امددا إذا عددّدنا الددة الرلمددة ال ال ددة واددي 

ا  ركددة اصعددراه والتمددويم إذ كانددو فددي اص دد  فقددد  ددذفو منددد‘ إذنددل’ ي   uzunšuاُزُنددالُ 
ا ددبق   šuوالمقصددود  ي إذن كانددو ولرددن بعددد اضددافتدا الددة الاددمير شُ   uznumاُزنُددم

 والامير عاةد الة العبد  ي ُخصذ اصسم بالامير وعّرف بل.‘ إذنل’المقصود مندا 
للتنريدر م لمدا  وفي اللةة العربية فان وهيلة التنوين اي التنرير  واو ادات تل.د  اصسدم

فدددي او  اصسدددم للتعريدددث  وان اصسدددم المندددون فدددي اللةدددة العربيدددة ادددو ‘ ا ’تددددخ  ادات التعريدددث 
  و د (٘٘)الةالب وانل او اصسم المعره  رفا او المصروف  وييب ان تتوافر فيل شروط لذلك

 الم.نا الة اصسما  التي صتقب  التنوين فيما سب .
مويم عبارت عن ادوات  وتية في اخر الرلمة ربما  صدد وانان من يرى ان التنوين والت

 ي الو دث فدي  مندا التنبيل اواصشارت ثم فقدت مرانتدا فصارت )ا ( في او  الرلمات للتعريث
  والتنددوين ل سددما  فددي اللةددة العربيددة  إذ يددرى ا ددد (ٙ٘)ندايددة اصسددما  األكديددة بالنسددبة للتمددويم

ن مددن اص ددوات السدددلة التددي اطمأنددو العربيددة الددة السددرون البددا  ين فددي  اللةددة العربيددة ان النددو 
 . (ٚ٘)عليدا واصنقااع عن الصوت بعداا  ي ان التنوين  اع للمد المم   بال.ركات
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 التبابل الصوتي بين التمويم والتنوين: 
يستعم  التمويم  وت الميم في نداية اصسما  والصلات بعد  ركدة اصعدراه و دوت 

نلي ميدور مر   متوسد  بدين البددت او الرخداوت ويتردون بمدرور الددوا  الميم او  وت شلوي ا
بال.نيرت  وو ث  نل شلوي صن البلتين تنابقان انابا ا تاما  ويتذبذ الدوتران الصدوتيان لدذلك 
فدو ميدور   تة إذا و   الة اللم اب  ا صة ال.نك فّسد ميرى اللم  وعندةذ ينلذ الدوا  

ث اصنلددي لددذلك سددمي انليدداً م.دددثا فددي اثنددا  مددرور  نوعددا مددن بسددبب الاددة  عددن طريدد  التيويدد
ال.ليث الذي صيراد يسمع ولدذا عّد من اص وات المتوساة  وتناب  البلتان انابا ا تاما في 

  وصيعدرف علدة و دل الد دة كيدث كدان يناد  بددالميم (ٛ٘)اثندا  تسدره الددوا  مدن التيويدث اصنلدي
 الجا ة بالتمويم في اللةة األكدية.

امددا التنددوين فيرددون بصددوت الندددون  واددو  ددوت ل ددوي انلدددي ميدددور مر دد  اياددْا  غّدددن 
يتذبذه مع الوترين الصدوتيين  فعنددما يتجدذ الددوا  ميدرا  مدن الرةدة الدة ال.لد  مداراً بدال.نيرت  
يلتقي طرف اللسان بالل ة ويدب  ال.نك ويّسد بدبوطل فت.ة اللم  وعند ذان يتسره الدوا  من 

 (ٜ٘)ي لذلك سمي انلياً م.دثا في مرور  نوعاً من ال.ليث صيراد يسمع.التيويث اصنل
ومددن التعددريلين السددابقين ن  ددظ ان المدديم والنددون مددن اص ددوات المتوسدداة الميدددورت 
واصخت ف بيندما يرمن في ان مجرم الميم من البلتين بينما يرون مجرم النون من التيويث 

اص دوات الةّندا   إذ ان للظدمدا يردون مدن الجيبدوا وادو اصنلي  فق  و وتا المديم والندون مدن 
ا ددد مجددارم  ددروف الةّنددة والجيبددوا اددو ا صددة اصنددث صعمدد  للسددان فيددل ولدددذا فلددو امسددرو 

 ( ٓٙ)اصنث صيرون خرو دا.
وانددان مددن البددا  ين مددن يددرى ان  ددوت المدديم فددي التمددويم كددان يللددظ بادغامددل ب.ركددة 

  ددوت المدديم و ددوت النددون تمامددا كمددا يللددظ المقاددع  اصعددراه مددن اصنددث  ي  رسددل كددان بددين
(-ing.في اللةة اصنرليزية )(ٙٔ) 
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 طريقة كتابة التمويم والتنوين:
ورد التمويم في اللةدة األكديدة والتندوين فدي اللةدة العربيدة بعدد  ركدات اصعدراه مباشدرت 

الرتابددة  و ددد يظدددر اسددتعمالل فددي النصددوص األكديددة او ص يظدددر  سددب العصددر الددذي تعددود لددل
وكدددذلك ال.دددا  بالنسدددبة للتندددوين فدددي اللةدددة العربيدددة   وممدددا ي  دددظ ان طبيعدددة الرتابدددة المسدددمارية 
المقاعية  د افادت ك يرا في اهدار التمويم فدي النصدوص المسدمارية األكديدة إذ غالبدا مدا تؤلدث 

 تية: ركة اصعراه مع التمويم  وتا مستق  يرتب في نداية الرلمة ويرتب بالع مات اص

 um اُا

 (62)  

 am َاا

(63)
 

 im ِاا

(64)
 

  
وعندما نقلو اللةة األكدية المدوندة بدالج  المسدماري الدة القدارع المعا در دوندو    

بددالج  ال تينددي ونقلددو ا ددوات المقدداطع المسددمارية كمددا اددي وكمددا وضدد.نا فددي اصم لددة اعدد    
د وضدع البدا  ون اص اندب  درف ونظرا صن التمويم  دد صيسدتعم   سدب العصدور المجتللدة فقد

 بين  وسين ا ليين للدصلة علة ان الميم  د تظدر و د ص تظدر. mالميم 
اما إذا استجدمنا الج  العربي لتدوين النصوص األكدية بدص من الج  ال تيندي  فدان 
 انان طريقتين صسلوه نق  التمويم او رايين  اصو  واو الذي نعتمد  في ادذا الب.دل  ويردون
بنق  التمويم كما او مددون بدالج  المسدماري  ي ب.درف المديم بعدد  ركدة اصعدراه مباشدرت وص 

واذ  الاريقة اي نلسدا المستجدمة في النذ المسماري  (٘ٙ)نستجدا الد ليين منعا ل لتباس.
إذ ان الع مة المسمارية المستجدمة في نداية الرلمة لبيان التمويم  د تستجدا نلسدا في كتابة 
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مقاطع  وتية اخرى من الرلمة في بدايتدا او وسادا لذا صييوز ان تستبدلدا من خ   كتابتددا 
برموز تببل رموز التنوين في اللةة العربية طالما ان الراتب القديم  د اسدتجدا الع مدات نلسددا 

 لرتابة المقاع سوا  اكان  ز اً من الرلمة او تمويمًا.
تمددويم بددالج  العربددي  فتعتمددد علددة البددبل بددين التمددويم فددي امددا الاريقددة ال انيددة لرتابددة ال

اللةة األكدية والتنوين في اللةة العربية فيرتب التمويم كما يرتب التنوين لبيان مدى التبابل بين 
الظدداارتين ولتاكيددد ان التمددويم كمددا اددو التنددوين اددو لدديس مددن ا دد  الرلمددة بدد  انددل مادداف اليدددا 

بدال.رف العربدي باسدتعما  الرمدوز المسدتجدمة لبيدان التندوين   سب اذا الدراي  ويرتدب التمدويم
خ فدا  ( ٙٙ)في اللةة العربيدة  ويبدير البا دل الدة ضدرورت تنبيدل القدارع علة  را تددا ميمداً ص نوندًا.

لمددا اددو مدددون بددالنذ المسددماري الددذي اسددتجدا المقدداطع الصددوتية نلسدددا للدصلددة علددة التمددويم 
 وعلة ا زا  الرلمة اصخرى.  

وفيما ياتي  نمدوذم لرتابدة التمدويم كمدا ورد فدي الدنذ المسدماري وكيليدة نقلدل بدال.رف 
 العربي وال تيني وف  الاريقتين اصولة وال انية:

šum-ma a-wi-lum 

hu-ub-tam  

ih-bu-ut-ma 

it-ta-as-ba-at 

a-wi-lum šu- ú 

id-da-ak
(67)
 

 
  ال.رف العربي  سب الاريقة اصولة  

(ٙٛ) 
 ُلم –ِو  –اَ  اَ  -ُشمد 

 ( ٜٙ)ال.رف العربي  سب الاريقة ال انية

 ُُ  ُشم َاْويُ 
بدوً  ُُ  ُخ
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 َتم -اُبد  -ُخد 
 اَ  –اُ  -بُد  -ِاخد 
 َات -بَد  -َا د  -تَد  -ِاتد 
 ٕاُ  -ُلم  ُشد  –ِو  –اَ 
 َان –َد  –ِاد 

 ِاخدبُدتمَ 
 ِاتدّدَصدبََدو
 ُُ  شو َاْويُ 
 ِاّدَان

العربية فانل صيظدر كتابًة اص انل يمرن معرفة ان الرلمة منونة اما كتابة التنوين في اللةة 
من خد   اسدتعما  مدا يسدمة بع مدات التدر يم إذ ا دالق اللةويدون علدة ان اصسدم المندون فدي 
( توضعان اعلة نداية اصسم اوبلت.تين )ً  ( فدي  الدة النصدب. او  ُُ  الة الرفع يرتب بامتين) ُ

ُ  ويرتدددب التندددوين فدددي الرتابدددة العروضدددة الجا دددة ٓٚرور )ٍ  (برسدددرتين  فدددي اسدددل  اصسدددم الميددد
بالبعر نونًا هاارت ساكنة كما ينا   وليس بع مة من ع مات التدر يم. ويمردن مقارندة ذلدك مدع  

 كتابة التمويم في اللةة األكدية وكما ياتي:
 بيٌو       تصبق بيتن          تقاب  في األكدية            بيُتم

 تصبق كلبن         تقاب  في األكدية             َكلُبمكلٌب       
 ملٌك       تصبق ملرن         تقاب  في األكدية            َشرُّا
 ابٌن       تصبق ابنن          تقاب  في األكدية            مارُا
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 الجاتمة واصستنتا ات
دية والتنوين في اللةة العربيدة يمرن ايياز ما ورد في الب.ل عن التمويم في اللةة األك

 فيما ياتي:
ان كدد  الصددوتين المدديم والنددون فددي اللةتددين األكديددة والعربيددة يددردان فددي ندايددة الرلمددة بعددد  .ٔ

  ركة اصعراه مباشرت.

ان ك  الصوتين يظدران في ال.الة اصعتيادية دون ال.الة المالقة و الدة اصضدافة بالنسدبة  .ٕ
ة لللةدة العربيدة  ويل.قدان اصسدم او الصدلة الملدردت المدذكرت ل كدية و الة اصضافة بالنسدب

 والمؤن ة و مع المؤنل بالنسبة ل سم و ميع الصلات.

 ي.ذف التمويم والتنوين في  الة اصضافة في اللةتين . .ٖ

 ان  ذف التمويم او التنوين في الرلمة صيؤثر علة معنة الرلمة اصساس. .ٗ

تبدابل الوهيلدة الرةيسدة للتندوين فدي اللةدة العربيدة وادي  ان وهيلة التمويم في اللةة األكديدة .٘
 التنرير.

 يعد  رفا النون والميم من اص رف الةنا . .ٙ

ومن او ل الببل اذ  يمرن القو  ان التمويم والتندوين يمردن عدداا هداارت وا ددت فدي 
اص   واي سمات اصسم النررت و دد اخدذت ادذ  الظداارت  دوت المديم فدي اللةدة اصكديدة فدي 

 ين استجدمو  وت النون في اللةة العربية. 
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 هوامش البحث:

_____________________ 
ينظددر: كددروان عددامر سددليمان  اصسددم فددي اللةددة األكديددة دراسددة مقارنددة باشددراف اصسددتإذ خالددد سددالم   (ٔ)

 ٕٔٓٓرسالة ما ستير غير منبورت  مو   
 ةة العربية.استعم  مصالق التمويم بدص من التمييم  ياسا علة استعما  مصالق التنوين في الل  (ٕ)

(3) Caplic, R., Introduction to Akkadion, Rome, 1980, p.16 

 .  ٓٔ  صٜٙٙٔ  بيروت  ٔ  مٓٔالبيا مصالة الة يني   امع الدروس العربية  ط   (ٗ)
 و ّدد  ابو  يان اصندلسي بأنل عبارتعن نون ساكنة تل.  آخر اصسم  واو علة   ساا:

 صسددم علددة آ ددالتل  ويسددمة تنددوين الصددرف  إذ يلددّرا بددين مددا تنددوين التمرددين  وفاةدتددل بقددا  ا
 ينصرف من اصسما   وما صينصرف مندا.

 .تنوين التنرير  واو يل.  بعض اصسما  ليلرا بين معرفتدا ونررتدا 

  تنوين العوض  واو علدة   سداا وفد  المدؤمن عندل فقدد يردون عوهدا عدن  درف كتندوين )غدواٍش
اسدددم كتنددوين )كدددّ ( فددي  دددو  ال تعددالة:   كدددً  يعمدد  علدددة و ددواٍر (  و دددد يرددون عوضددداً عددن 

 شاكلتل   و د يرون عوضاً عن  ملة كتنوين )إذ( في  ولل تعالة:  وانتم  ينئذ تنظرون 

  تنوين مقابلة  واو ال    لما  مع باأللث والتا  المزيدتين  ن.و مسلمات  مقابد  الندون فدي
جليدد   المصددالق الصددوتي عنددد علمددا  العربيددة للظددة )مسددلمين(. )ينظددر: عبددد القددادر مرعددي ال
 (ٕٓٔ-ٔٓٔ  صٖٜٜٔالقدما  في ضو  علم اللةة المعا ر  عمان  

(5  ( Caldwell. S.J.,and athers, an Akkadian Grammar, America, 

1978,p.23; Huehnergard, J., A Grammer of Akkadian, Atlanta, 

1997, p.6 

 ٚٓٔ  صٕٔٓٓالعربة  اربد  خالد اسماعي   فقل اللةات   (ٙ)
 .ٜٚ  صٖٜٜٔعبد القادر مرعي خلي   المصالق الصوتي  مصدر ساب   عمان     (ٚ)

 .ٜٜٕخالد اسماعي   مصدر ساب   ص   (ٛ)
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اللةات العاربة اي اللةات التي ترلم بددا السدران اصواةد  الدذين كدان مدوطندم اصو  شدبل اليزيدرت    (ٜ)

الرافددين وبد د البداا فاد  عدن ار دا  شدبل اليزيدرت العربيدة وسدميو بالعاربدة العربية ثم انتبروا في بد د 
نسبة الة اسم ا دا سران شبل اليزيرت العربية من الذين ورد ذكرام في كتب اصنساه العربية بدي  عدن 

اللةددات ’التسددميات اصخددرى التددي اسددتعملو سددابقا للدصلددة علددة اددذ  الميموعددة مددن اللةددات م دد  اسددم 
 دو  تلصدي  ذلدك ينظدر: عدامر سدليمان  اللةدات العاربدة   ‘. العربية القديمة’ او ‘ اليزرية’او ‘ ةالسامي

 .ٜٓ صٕٗٓٓ  بةداد  ٖ  م ٔ٘لةات العره القدما   ميلة الميمع العلمي  ا

 .ٜٕٙخالد اسماعي   مصدر ساب   ص (ٓٔ) 
 ٖٖٓالمصدر نلسل   ص (ٔٔ)
 .ٜٕ٘المصدر نلسل  ص   (ٕٔ)
زالو بعض اللديات الم.لية الم.رية  كلديات بعض ريث المو   واصنبار يرد ومع ذلك ص   (ٖٔ)

فيدا التمويم لرن في نداية اللع   ص اصسم وان كان  رف الميم انا او نتيية ا  ه وابدا  واو 
 اليماعة الة ميم  كما في افعا : را م  اي: را وا:ذابوا  و   مَّ  اي :   ا وا  وغيراا

  ٕ٘ٓٓ  مو    ٕ  وكذلك عامر سليمان  اللةة األكدية  ط٘ٔلسل   صالمصدر ن   (ٗٔ)
 ٛٙص

15   Caldwell., op.cit, p.68 

16   Ibid, p.219 

 ٕٓٔ-ٔٓٔكروان عامر سليمان  مصدر ساب   ص    (ٚٔ)
(18) Caplice, R,, Introduction to Akkadian, Roma, 1980, p.16; 

Huehnergard, op.cit, p.6  
 ٜٕ٘عي   مصدر ساب   صخالد اسما   (ٜٔ)

 ٖٙٓالمصدر نلسل  ص  (ٕٓ)
  تا ددي  العربيددة فددي الوا ددع اللةددوي العربددي القددديم الوا ع اللةددوي العربددي العربدداويم.مددد مجتددار   (ٕٔ)

 ٗٗ-ٖٗص  ٕٙٓٓبةداد   القديم  

 رماان عبد التواه  المدخ  الة علم اللةة ومنااج الب.ل العلمي   (ٕٕ)

 ٔٚٔب   صخالد اسماعي   مصدر سا  (ٖٕ)
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 ٖٕٕص  ٜٜٔٔم مق في فقل اللديات العربيات  دمب   القبيسي  م.مد بديو   (ٕٗ)

 ٓٗ-ٜٖالعرباوي  مصدر ساب   ص  (ٕ٘)

  ٖٕٜٔ  دمب   ٖعبد القادر المةربي  ت.قي  مسالة لةوية  ميلة الميمع العلمي العربي  ا  (ٕٙ)
 ٓٗ  عن العرباوي  مصدر ساب   صٔٚ  صٖم

 ٙٗٔاللةة األكدية  مصدر ساب   صعامر سليمان    (ٕٚ)
(28) Caldwell., op.cit, p.68 

  بةداد  ٔعامر سليمان  نمإذم من الرتابات المسمارية النصوص القانونية  م  (ٜٕ)
  م    1  §  ٕٜ صٕٔٓٓ

(30) Huehnergard, op.cit,  , P.22 

(31) Huehnergard, op.cit,, P.37 

ي اللةدة األكديدة دراسدة مقارندة مدع اللةدة العربيدة باشدراف  سدنين   يددر عبدد الوا دد  الصدلة فد   (ٕٖ)
 ٕٓ  صٕٛٓٓاصستاذ خالد سالم   رسالة ما ستير غير منبورت  مو    

(33) Huehnergard, op.cit,,P.66 

 ٗٛ سنين  مصدر ساب   ص  (ٖٗ)
 ٕٕٔسورت البقرت:اية   (ٖ٘)
 ٕٜسورت النسا :اية  (ٖٙ)
 ٖ  صٜٜ٘ٔ  بةداد  ٔين  ميلة كلية اصداه  عابراايم السامراةي  نظرت في التنو  (ٖٚ)

 ٙالمصدر نلسل  ص  (ٖٛ)

 ٚالمصدر نلسل  ص  (ٜٖ)

 ٛالمصدر نلسل  ص  (ٓٗ)

  ٜٔٙٔابراايم السامراةي  النون و الميم في اللةة العربية  دراسات في اللةة  بةداد    (ٔٗ)
 ٗٓٔص

تد  مدرديا علدة بعدد عبدرت اميدا   اللةة اصبلية: اكتبلو الوا دا المدوندة بدالج  المسدماري فدي  (ٕٗ)
ا.ا(  و ددد ذكددرت مدينددة ابدد  فددي ٕٓٓٗ نددوه غددره مدينددة  لددب فددي سددوريا والتددي تددؤرخ ب.دددود )
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 -ٖٕٔٚالنصوص المسمارية في الرتابات األكدية القديمة  وكانو اب  ت.دو  ردم ُشدركين اصكددي )

 ددور فيدددا علددة اك ددر مددن ا.ا( و ددد تددم الع    - ٕٕٓٓا.ا(  و اددي عليدددا  ليددد  نددراا سددين )ٖٕٙٔ
خمسددة عبددر اللددْا مددن الددر م الاينيددة المسددمارية  بدد  مدددت  صدديرت تم دد  اللةددة اصبليددة التددي تبددين باندددا مددن 
اللةات العاربة البمالية الةربيدة وادي  ريبدة البدبل باللةدات اللينيقيدة واصوغاريتيدة والعبريدة و دد اسدتجدمو 

ن م  ظددة البددبل الربيددر بددين اللةتددين األكديددة واصبليددة إذ الرتابددة المسددمارية المقاعيددة لتدددويندا  ويمردد
دونو كلتا اللةتين بالج  المسماري المقاعي واستعملتا الع مات المسمارية نلسددا بمدا فيددا الع مدات 
الدالة  كما استعملو كلتا اللةتين  ركات اصعراه  في  ين اختلة عدد من ال.دروف ال.لقيدة فدي كلتدا 

  ٕو الجدد  المسددماري مددن الع مددات المعبددرت عندا.)عددامر سددليمان  اللةددة األكديددة طاللةتددين نظددرْا لجلدد
 (  ٕٚ-ٕٙكذلك خالد اسماعي   مصدر ساب   ص  ٓٚص

 ٜٔٗ بيسي  مصدر ساب   ص  (ٖٗ)

للمزيد عن العربية الينوبية ينظر: بيستون ف. :  واعد العربية الينوبية  تر مة:د. خالد  (ٗٗ)
 ٜ٘-ٚ٘  ص ٕٜٜٔاسماعي   بةداد  

واي اصرامية نلسدا بعد تنصر المترلمون بدا وكانو في البد  لدية م.دودت اصنتبار في ب د   (٘ٗ)
الباا ثم انتبرت تدريييا مع هدور المسي.ية وانتباراا وا ب.و لةة مناقة واسعة من ب د الباا 

 (٘ٚوالعراا.)عامر سليمان  اللةة األكدية  مصدر ساب   ص
  ٘ٚصدر ساب   صعامر سليمان  م  (ٙٗ)

 ٘ٚٔ بيسي  مصدر ساب  ص  (ٚٗ)

 ٖٚٗالمصدر نلسل  ص   (ٛٗ)

 ٖٕٗ  صٕٔابن منظور  لسان العره  م  (ٜٗ)

 ٜٜٕ -ٕٗٙ بيسي  مصدر ساب  ص  (ٓ٘)

 ٛابراايم السامراةي  نظرت في التنوين  ص  (ٔ٘)

 ٜٗكروان عامر سليمان  مصدر ساب   ص  (ٕ٘)

 ٕٔين  صابراايم السامراةي  نظرت في التنو   (ٖ٘)

 .ٕ٘ٓ  ٓٛٔعامر سليمان  نمإذم ص  (ٗ٘)



 -دراسة مقارنة -في العربية والتنوين  في البابلية القديمة التمويم
 كروان عامر سليمان د. 

ٕٔٗ 

 

 

 
 ٕابراايم السامراةي  نظرت في التنوين  ص  (٘٘)

(56)Gelb, I., I., Morphology of Akkadian A Comparative and 

Historical Sketch, Chicago, 1952,p.8 

مصدر ساب     كذلك نلس المؤلث  النون والميم  ٔابراايم السامراةي  المصدر الساب   ص  (ٚ٘)
 ٖٓٔص
  كذلك مناف مددي الموسوي  ٚ٘ٗ  صٜٚٛٔكا د الزيدي  فقل اللةة العربية  مو      (ٛ٘)

 ٖ٘  صٕٚٓٓعلم اص وات اللةوية  بةداد  

 ٛٙٗ كذلك الزيدي  مصدر ساب   صٗٚمناف  مصدر ساب   ص  (ٜ٘)

 ٖ٘-ٕ٘يونس ابراايم الااةي  اليامع المليد ص راا التيويد ص  (ٓٙ)

 ٙٗٔامر سليمان  اللةة األكدية صع  (ٔٙ)

 ٕٓٔ-ٔٓٔصبات                                         ص (ٕٙ)

 ٕٓٔ-ٔٓٔالمصدر نلسل  ص ( ٖٙ)

 ٕٓٔ-ٔٓٔالمصدر نلسل  ص ( ٗٙ)

 اللةة األكدية( ٘ٙ)

  ٕ٘  صٖٕٓٓ  بةداد  ٔناة   نون  شريعة  مورابي  م ( ٙٙ)

 ٕٓٔعامر سليمان  نمإذم   مصدر ساب   ص ( ٚٙ)

 ٔٓٔالمصدر نلسل   ص ( ٛٙ)

  ٖٕ٘ناة   نون  مصدر ساب   ص ( ٜٙ)

 ٖٕالزيدي  مصدر ساب   ص (  ٓٚ)
 
 

 
 



 
 (ٕٔٔٓ) يار          (ٖالعدد )        (ٛٔالميلد )  

ٕٔ٘ 

مجلة جامعة تكريت للعلوم 
 اإلنسانية

 

 
 

 

Mimation in Old Babylonian and Nunation in Arabic, 

 Comparative study 

 

Mimation is one of the important characters of Akkadian , 

especially in Old Babylonian dialect It was used constantly 

during Old Babylonian period then it disappeared gradually in 

later periods. It was never used in late Assyrian and Babylonian 

dialects, except in copied texts that were originally written in 

earlier periods. 

Mimation resembles nunation in Arabic in many aspects. 

This paper tries to show the relation between these two linguistic 

aspects mimation and nunation as there are several opinions on 

this particular subject in Arabic. On the other hand, foreign 

scholars did not study in detail the relation between the two 

aspects.   

 


