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  الملخص 

في هذا البحث استعراض شامل لكل الضمائر االكدية ودراستها 
وقد اشتمل على ثالثة فصول الفصل . بالمقابلة مع ضمائر اللغة العربية 

االول تناول الضمائر المنفصلة والمتصلة باللغة االكدية وقد تبين التشابه 
 اللفظي احيانا بين اللغتين باعتبارهما من عائلة لغوية واحدة النحوي وحتى

اما الفصل الثاني فقد تناول الضمائر ).السامية= عائلة اللغات الجزرية(
االنعكاسية التي تفتقر اليها اللغة االكدية وتنعدم في اللغة العربية وانما تم 
ة استخدام بعض الكلمات الدالة على الضمير االنعكاسي مثل كلم

))ramānu ( اما في العربية فيقابلها  "شخصي" التي تعني)نفسي او ذاتي( 
كما احتوى الفصل في مبحثه الثاني على ضمائر االشارة والتي تقابلها في 

بين  اللغة العربية اسماء االشارة وهذا من اختالفات التصنيف النحوي
ضمائر الصلة اما الفصل الثالث فقد ركز على .اللغتين تم تبيانه في البحث

الدالة والتي تقابلها في اللغة العربية ادوات التعريف كما تناول المبحث 
ضمائر االستفهام وهي ضمائر يراد من خاللها االستعالم عن شي  الثاني

   ).أسماء االستفهام ( وهي باللغة العربية , او سؤال عن حالة  ما 
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Abstract 

This paper is a comprehensive review of all pronouns 
in Akkadian in comparison with pronouns in Arabic 
language. The first chapter dealt with separate and related 
pronouns in Akkadian. 

The second chapter dealt with the reflective pronouns 
that lack them Akkadian language and non-existent in the 
Arabic language, but used some words that indicated 
pronouns reflex like the word ((ramānu) which means 
"personal" and in Arabic (myself or self) as well as section 
pointed out pronouns It noted that in the Arabic language 
and the names of reference of this rating grammar 
differences between the two languages are set out in the 
search.. 
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  :مقدمة تاريخية   

اشتقت تسمية اللغة األكدية من اسم األقوام األكدية ، وهي أولى األقوام 

الجزرية المعروفة التي استوطنت أواسط وجنوبي العراق منذ مطلع األلف الثالث 

وهم فرع من األقوام الجزرية التي كانت تقطن منذ القدم في  ،)١(قبل الميالد

، )٢(ومنها هاجرت الى بلدان الهالل الخصيب ومنها الى العراق الجزيرة العربية

الملك الصادق أو  -برز أسم األكديون ألول مرة مع مجيء سرجون األكدي

امبراطورية عرفها التاريخ تأسيسه ألول و )م.ق٢٣٧٠(الى الحكم -الملك الثابت 

ثر من مئة ، وتعاقب على حكم الدولة األكدية خمسة ملوك استمر حكمهم أكالقديم

وهكذا ينسب اسم  وكانت عاصمتها مدينة أكد التي كان سرجون قد أبتناها، سنة ،

األكديون الى اسم عاصمتهم أكد ، التي النعرف شيء مفصل عن هذه المدينة 

، وهناك )٣(حيث لم يعثر على بقاياها بعد ويظهر انها تقع بين المحمودية وبابل

كان  )٤(لية هي تمثل مدينة أكد القديمةمن يشير الى ان منطقة اليوسفية الحا

األكديون قبل تسنمهم السلطة موجودين و متعايشين مع السومريين جنبا الى جنب 

بشكل سلمي وذلك بدليل وجود أسماء علم جزرية في النصوص السومرية من 

باألضافة الى األسماء فقد وجدت أيضا بعض  )م.ق٢٨٠٠) (شروباك( فترة فارة

ابيه " ي دون عليها أسماء جزرية مكتوبة بالخط المسماري مثل التماثيل من مار

  . )٥("ايل ، ايدي ناروم ، لمكي ماري

أقتبس األكديون مظاهر الحضارة من السومريين، كانت الكتابة   

االمر الذي يفسر ,المسمارية من ابرزها ، فقد دون بها األكديون لغتهم الجزرية 

بلهجاتها البابلية ة على اللغة األكدية ويوجود تاثيرات لفوية وكتابية  سومر

ةهذا ,واآلشورية وليس في ألفاظها فقط بل في تعبيراتها ونحوها و صرفها أيضا 

 ، وقد أصبحت اللغة)٦(الجماعتين االمر عد طبيعياً بسبب التعايش السلمي بين 

ب األكدية فيما بعد لغة مراسلة دولية بحيث أن أغلبية الرسائل الملكية كانت تكت

كما يدل ) الميتانيين( باللغة األكدية حتى في فترات حكم الكاشيين و الخوريين 
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ائل ملكية كتبت باللغة والتي هي عبارة عن رس" على ذلك رسائل تل عمارنة 

ارسلت الى فراعنة مصر في فترة حكم الفرعون امنحوتب الثالث األكدية و

ألكدية أكثر من ألفي عام حتى ، واستمرت اللغة ا )٧()أخناتون( امنحوتب الرابع و

" سجل نقشه المشهور بنقش " م.ق ٤٨٦-٥٢١دارا االول "ان الملك األخمينى 

  .)٨(بهذه اللغة الى جانب اللغتين العيالمية و البهلوية" بهستون

من المعروف أن اللغة األكدية تعرضت إلى العديد من المؤثرات الداخلية 

لغة عدد من اللغات المحلية ، كالوالخارجية كما أنها خاضت صراعاً مع 

، كلغة األقوام الكشية والخورية واآلرامية والفارسية السومرية ، واللغات األجنبية

واليونانية وغيرها ، ومن البديهي أن تتأثر اللغة األكدية بهذه اللغات لكن نسبة 

ولم . التأثير ونوعه يختلف من منطقة إلى أخرى ومن فترة زمنية إلى أخرى 

صر هذا التأثير على دخول مفردات لغوية جديدة إلى اللغة األكدية ولكن تعداه يقت

إلى األساليب النحوية وأساليب نطق بعض األصوات والحركات ونسبة المحافظة 

. على القواعد النحوية واتباع أساليب وقواعد معينة وغير ذلك من التأثيرات 

ات األكدية مختلفة عن بعضها وكان من نتائج ذلك أن أمكن تمييز عدد من اللهج

  :، ومن اهمها ما يلي )٩(البعض في صيغتها المدونة

  اللهجة البابلية  / ١

  .قبل الميالد الى القرن األول الميالدي ٢٠٠٠في حدود  

  " م.ق١٥٠٠ـ ٢٠٠٠" ـ البابلية القديمة 

  "م.ق ١٠٠٠ـ  ١٥٠٠" ـ البابلية الوسيطة 

  "م .ق ٦٠٠ـ  ١٠٠٠" ـ البابلية الحديثة 

  " قبل الميالد الى القرن األول الميالدي  ٦٠٠" ـ البابلية المتاخرة 
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  اللهجة اآلشورية / ٢

  قبل الميالد  ٦٠٠ـ  ٢٠٠٠في حدود   

  "م.ق ١٥٠٠ـ٢٠٠٠" ـ اآلشورية القديمة 

  "م.ق ١٠٠٠ـ  ١٥٠٠" ـ اآلشورية الوسيطة 

   )١٠("م .ق٦٠٠ـ  ١٠٠٠" ـ اآلشورية الحديثة 

لهجة بابلية أخرى تسمى باللهجة البابلية الفتية ، وهي هذا باألضافة الى 

  .)١١(لغة النصوص األدبية في فترة النصف األول من األلف األول قبل الميالد

) الضمائر( ولذلك نرى في اللغة األكدية و خاصة فيما يخص موضوعنا 

كلمات مختلفة تستخدم لغرض واحد او أحيانا نرى كلمة واحدة تستخدم لعدة 

  .ض كما اشرنا اليها في الصفحات القادمة أغرا

  خطة البحث

  الضمائر المنفصلة والمتصلة في اللغة االكدية: المبحث االول 

  الضمائر المنفصلة: المطلب االول

  الضمائر المتصلة: المطلب الثاني 

  ضمائر االشارة: المطلب الثالث 

  ةضمائر التعريف واالستفهام والضمائر المطلق: المبحث الثاني 

  ضمائر التعريف: المطلب االول 

  ضمائر االستفهام: المطلب الثاني
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  الضمائر المطلقة: المطلب الثالث 

  ضمائر التعميم واالعداد: المبحث الثالث 

  ضمائر التعميم: المطلب  االول 

  ضمائر االعداد: المطلب الثاني 

  نتائج البحث

 قائمة المصادر
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  في اللغة األكديةالضمائر المنفصلة والمتصلة 

  المطلب األول 

  الضمائر المنفصلة 

هو اسم حل ) سواء كان ضمير منفصل او متصل ( الضمير بشكل عام 

محل الظاهر احترازا من التكرار ، أما الضمير المنفصل هو ما يبتدُأ به أو يؤتى 

،  )١٢(به في الكالم مستقال ، والضمير المنفصل ال يجيء إالّ مرفوعاً او منصوباً

، ياتي بشكل )١٣(هو ما يكنّى به عن المتكلم او المخاطب أو الغائب بعبارة أخرى

بشكل عام يوجد نوعين من الضمائر المنفصلة و. )١٤(غير مرتبط مع الكلمات

  :وهما على التوالي 

  :الضمائر الشخصية المنفصلة /  أوالً 

فرد بين المالمنفصلة بين  المذكر والمؤنث و تميز الضمائر الشخصية

االولى للغة االكدية ضمائر  والجمع،اما بالنسبة للمثنى فقد ظهرت في الفترات

،وحل مكانها الحقاً صيغ  )١٥(شخصية خاصة بالمثنى إالّ ان استخدامها قد بطل

لين، للشخص األول وتحوي اللغة األكدية على ضميرين منفص )١٦(الجمع

صل أداة تهدف للداللة ، اما ضمير الشخص الثالث فهو في األوالشخص الثاني

 sinništum)(على شخص غير معروف ومذكور مسبقاُ ، مثل ši تلك (وتعني

 )ذلك الرجل(وتعني )  awilum šu(أو اى المرأة التي سبق وان ذكرت ) المرأة

، وبسبب هذه الخاصية لألداة المستخدمة ألغراض اي الرجل الذي سبق ان ذكره

كضمير منفصل للداللة على الشخص " ši أو šu "الداللة فقط استخدمت هذه األداة 

  .)١٧(الثالث المفرد

ان الضمير قائم مقام األسم ، ويشابه عمله فيكون مرفوعا او منصوبا او 

" القابل"مجرورا، وهناك صيغ أخرى شبيهة بصيغة المجرور تسمى بصيغة 
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)Oblique (حكمه في يقتضيه موقع الضمير من الجملة و وذلك حسبما

  . )١٨(األعراب

  :وفيما يلي نبين الضمائر الشخصية المنفصلة حسب الحاالت األعرابية 

  : )١٩(مع ما يقابلها في اللغة العربية حالة الرفعالضمائر الشخصية المنفصلة في   -١

  في اللغة العربية  حالة الرفع  الجنس

  أنا Anāku  المتكلم

  انت attā <* antā  المخاطب المذكر

  انتattī <* antī   المخاطب المؤنث

šū  الغائب المذكر  \      šūt هو  

  هي šī       \    šīt  الغائب المؤنث

 نحن nīnu   \    nēnu المتكلمون

 انتم attunu <*antunu المخاطبون

 انتن attina <*antina المخاطبات

 هم šunu الغائبون

 هن šina الغائبات

  :   مثال 

   a‐lí a‐na‐ku                 أين انا؟                            

   atta awilum                                 رجٌل       انت   

                                                         a‐na‐ku‐ú lu aأنا أمة    
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  :مثال لجملة في اللغة األكدية 

a‐ta ana gamrim KÚ.BABBAR 1 GÍN libbaka mariş             

 انت قلق من ان مجموع النفقات يصل الى شيقل واحد من الفضة  

مع معانيها في اللغة  حالة النصب والجرالضمائر الشخصية المنفصلة في  -٢

  :)٢٠(العربية

  

  في اللغة العربية حالة النصب والجر  الجنس

  ايايJāti المتكلم

  اياكKata المخاطب المذكر

  اياكKāti المخاطب المؤنث

  اياهšu(w)āti الغائب المذكر

  اياهاSiāti الغائب المؤنث

  اياناNiāti المتكلمون

  اياكمkunūti    kātunu المخاطبون

  اياكنKināti      kātina المخاطبات

  اياهمSunūtiالغائبون

  اياهنšināti    šūtina الغائبات
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  مثال من النصوص االكدية  

ša ka‐ta u ahaka ašariš ušēšibū                                                        

  .هو الذي جعلك وأخاك تعيشا معا هناك 

                                         ina mahar abija ka‐ta) قبلك ، أبي ( أبي قبلك 

 u ni‐a‐ti ul             ، ولذا نحن لَم نَظْهرولكن نحن لم نتصل بهم

issûniâtima ul nizziz   

  e‐la‐ma‐an ku‐nu‐ti                       ماعدا ك                        

  :ربيةالضمائر الشخصية المنفصلة في حالة القابل مع ما يقابلها في الع -٣

معناه في اللغة  حالة القابل  الجنس
  العربية

  اياي Jāšim المتكلم

  اياكKāšim  المخاطب المذكر

  اياكKašim  المخاطب المؤنث

  اياهSuāšim  الغائب المذكر

  اياها Siāšim ئب المؤنثالغا

  ايانا Niāšim المتكلمون

  اياكم kunūšim  <*kāšūnu المخاطبون

  اياكن kināšim    <*kāšina المخاطبات

  اياهم šunūšim <*šāšunu الغائبون

  اياهن šināšim    <* šāšina الغائبات
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وهذه من الحاالت الشاذة في اللغة األكدية حيث التوجد في اللغة العربية ، 

  :               ولتوضيح المقصود بحالة القابل نورد الجملة التالية 

  )أعطيتُ الولد كتاباً (     

الولد في هذه الجملة يعتبر مفعول به أول، ولكننا مع ذلك نعتبره في حالة 

  )٢١()الكتاب ( ه هو الذي يتقبل المفعول الثاني اي القابل ايضا، ألن

  :)٢٢(جدول يبين الضمائر المنفصلة في حالة القابل

  :مثال      

                    dEnlil ši‐a‐ši‐im  izzakkaršiتكلم اليها } اله الهواء{األله انليل  

  : ثانيا ـ الضمائر الملكية المنفصلة 

من اللغة األكدية ضمائر منفصلة للتعبير استخدمت في المراحل األولى 

عن حالة الملكية الى جنب صيغة المضاف من الضمائر الشخصية المتصلة 

المستعملة للغرض نفسه، وهذا النوع من الضمائر برز بشكل واضح في العهد 

، )٢٣()م.ق١٣٠٠ـ٢٠٠٠(واآلشوري القديم) م.ق ١٥٠٠-٢٠٠٠(البابلي القديم

  :)٢٤(صلة هي ما يظهر في الجدول اآلتيومن ضمائر الملكية المنف

  معناه في اللغة العربية صيغة الضمير الجنس

  ليjā’um   jûm المتكلم المذكر

  لييJa(t)tum     jattun المتكلمة المؤنثة

  لكKu(w)ã’um     kum المخطاب المذكر

     Ku(w)ãtum المخاطبة المؤنثة
attûm 

لك  
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  لهŠûm الغائب المذكر

    šu(w)ātum لغائبة المؤنثةا
šattum 

  لها

  لناN’ā’um          nûm المتكلمون

  لناni’ātum        nuttum المتكلمات

  لكمIkkanu       kunûm المخاطبون

   Kunūtum المخاطبات
kunûtum 

  لكن

  لهمŠunûm الغائبون

šunūtum الغائبات

 

  لهن

  : ومن األمثلة على ذلك ما يلي 

                                       ahija seher ištu ia‐ti)٢٥(اصغر منِّيأخي 

مما يمكن مالحظته في الجدول أعاله أن غالبية الضمائر الملكية المنفصلة 

مثال وتتحول من صيغة المفرد الى صيغة الجمع كما هو الحال في اللغة العربية 

  :ذلك 

jā’um    مفرد متكلم ( حالة المفرد .. )  ..............لي ( بمعنى(  

N’ā’um    المتكلمون(حالة الجمع ) .......... لنا(بمعنى(  

اللغة العربية في حالة المفرد يتحول مفرد المتكلم في اللغة األكدية ووان ال

  .وينطبق ذلك على أغلبية الحاالت) . Nن ،(الى حالة الجمع بواسطة حرف 



                                                                       

  )٢٠١٥ كانون األول (عشر  التاسعالعدد  
٣٤٣ 

 الضمـائر في الـلغة االكـدية 

ن ضمائر الملكية المنفصلة يتحول هناك من يشير الى ان صيغة المفرد م

وال ينطبق ذلك على كل الضمائر الملكية ) utu(الى حالة الجمع بأضافة النهاية 

هو الذي يميز الضمائر ) ūالواو ـ ( ، ولكن يمكن القول ان حرف )٢٦(المنفصلة

الواو ــ ( المنفصلة في حالة المفرد عن الضمائر المنفصلة في حالة الجمع ألن

ū  (لى الجمع و للتأكد ينظر الجدول أعالهيدل ع.  

المتأخرة استبدلت الضمائر المنفصلة للتملك ، وذلك  وفي العصور

  :و ذلك كما يأتي ) attu(بأستعمال صيغة 

   attu    +a     = attū’ā  اى للشخص المتكلم المفرد) لي ( بمعنى.  

attu    +ka     =  attūka  اى للشخص المخاطب ) لك ( بمعنى

  .)٢٧(مفردال

  الضمائر المتصلة

الضمير المتصل هو ما اليبتدأ به وال يؤتى به في الكالم مستقالً بل يلحق 

، )٢٨(مجروراًحروف و ويأتي مرفوعا ومنصوبا ودائما باألفعال او األسماء أو ال

، وتأتي )٢٩(او بعبارة أخرى هو ما يكنّى به عن المتكلم او المخاطب أو الغائب

على حد ) األسم( لكلمات ،أي انها تلحق بنهاية الفعل او الكلمةمرتبط مع ابشكل 

واذا لحق باألسم تكون في حالة األضافة أو الجر ،اما اذا لحق بالفعل  )٣٠(سواء

بشكل عام ، و)٣١(تكون فاعال او تأخذ صيغا أخرى حسب موضعه من األعراب

  :هناك نوعين من الضمائر المتصلة وهما

  

  

  



                                                                      

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  عالعدد التاس 

  آرام جالل.م.م      عادل هاشم علي .د.م.أ

٣٤٤ 

  : لة الداخلة على األسمأوالـ الضمائر المتص

ذلك م في حاالت الرفع والنصب والجر ويدخل الضمير المتصل على األس

  : كما يأتي 

  :الضمائر المتصلة الداخلة على اسم مرفوع  - ١

على األسم المرفوع وتفقد عالمته األعرابية بأستثناء  الضمائر المتصلةتدخل 

ضاف اليه وذلك كما الشخص األول المفرد وتكون الضمير في محل األعراب م

  : )٣٢(يلي

 صيغة الجمع الجمع/      صيغة المفرد المفرد/العدد 

 ni-  المتكلمونi , ‐ja‐ المتكلم

 kunu‐  المخاطبونka‐ المخطاب المذكر

 kina‐  المخاطبات ki- المخاطبة المؤنثة

 šunu-  الغائبونšu‐ الغائب المذكر

 šina-  الغائبات ši- الغائبة المؤنثة

 

  

في حالة دخول ) rešum=   رأٌس  ( ويمكن ان نأخذ المثال التالي لكلمة 

)  reš(ليصبح ) um( الضمائر المتصلة على األسم فأنه يفقد عالمة الرفع أي 

  :)٣٣(المتصلة يكون بالشكل اآلتي وإذا ما دخلت عليه الضمائر

  



                                                                       

  )٢٠١٥ كانون األول (عشر  التاسعالعدد  
٣٤٥ 

 الضمـائر في الـلغة االكـدية 

  

ضمير+الكلمة األكدية العدد

  متصل

معناه في اللغة 

 العربية

 رأسيrešī مفرد متكلم

 رأسكreška مفرد مخاطب

 رأسكreški مفرد مؤنث مخاطب

 رأسهreššu مفرد مذكر غائب

 رأسهاrešša مفرد مؤنث غائب

 رأسناrešni المتكلمون

 رأسكمreškunu المخاطبون

 رأسكنreškina المخاطبات

 رأسهم reššunu الغائبون

 رأسهن reššina الغائبات

  

في حالة  ) belum=  سيد  ( كن ان نأخذ مثال آخر على كلمة ويم

ليصبح ) um( دخول الضمائر المتصلة على األسم فأنه يفقد عالمة الرفع أي 

)bel  (المتصلة يكون بالشكل اآلتي وإذا ما دخلت عليه الضمائر)٣٤( :  

  



                                                                      

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  عالعدد التاس 

  آرام جالل.م.م      عادل هاشم علي .د.م.أ

٣٤٦ 

 العدد

  

ضمير +الكلمة األكدية

  متصل

معناه في اللغة 

 العربية 

 سيديbelī لممفرد متك

 سيدكbelka مفرد مخاطب

 سيدكbelki مفرد مؤنث مخاطب

 سيدهbelšu مفرد مذكر غائب

 سيدهBelša مفرد مؤنث غائب

 سيدنا Belni المتكلمون

 سيدكُم belkunu المخاطبون

 سيدكُن Belkina المخاطبات

 سيدهم Belšunu الغائبون

  سيدهن Belšina الغائبات

  

  ): مفعول به(المتصلة باسم منصوب  لضمائرا - ٢

تدخل الضمائر المتصلة على األسم المنصوب وتفقد عالمته األعرابية 

بأستثناء الشخص األول المفرد ويكون الضمير في محل األعراب مضافا اليه ، 

  : )٣٥(ومن اهم الضمائر المتصلة في حالة النصب ما يأتي

  



                                                                       

  )٢٠١٥ كانون األول (عشر  التاسعالعدد  
٣٤٧ 

 الضمـائر في الـلغة االكـدية 

  

 صيغة الجمع أشخاص  صيغة المفرد  شخص

 ni‐  المتكلمون ī‐  المتكلم

 kunu‐  المخاطبون ka‐  المخطاب المذكر

 kina‐  المخاطبات ki-  المخاطبة المؤنثة

 šunu-  الغائبون šu‐  الغائب المذكر

 šina-  الغائبات ši-  الغائبة المؤنثة

 

  

وليس هناك اختالف بين دخول الضمير المتصل على أسم مرفوع او اسم 

التين يكون في محل األعراب مضاف اليه ولكن يمكن منصوب ألنه في كال الح

تمييز األسم المرفوع من األسم المنصوب من خالل مكان األسم في الجملة ، 

  :ومثاال على ذلك 

حكيم    سيُدك =bel ka    

bel) ( اسم مرفوع وهو مضاف  

)ka (مضاف اليه مجرور.  

    belka = سيدك رأيتُ

)bel ( اسم منصوب )نصوب وهو مضافم) مفعول به  



                                                                      

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  عالعدد التاس 

  آرام جالل.م.م      عادل هاشم علي .د.م.أ

٣٤٨ 

)ka (مضاف اليه منصوب.  

  :ومن األمثلة ايضاً على ذلك

"belam           اسم منصوب ، وفي حال دخل على األسم ضمير " سيد

ويمكن توضيح ذلك في الجدول ) bel(يبقى " am"متصل يفقد عالمة األعراب 

  : )٣٦(اآلتي

ضمير+الكلمة األكدية العدد

  متصل

معناه في اللغة 

ةالعربي  

 سيديBelī مفرد متكلم

 سيدكBelka مفرد مخاطب

 سيدكBelki مفرد مؤنث مخاطب

 سيدهBelšu مفرد مذكر غائب

 سيدهBelša مفرد مؤنث غائب

 سيدنا Belni المتكلمون

  سيدكُم belkunu المخاطبون

  سيدكُن Belkina المخاطبات

  سيدهم Belšunu الغائبون

  سيدهن Belšina الغائبات

  

 



                                                                       

  )٢٠١٥ كانون األول (عشر  التاسعالعدد  
٣٤٩ 

 الضمـائر في الـلغة االكـدية 

  :الضمائر المتصلة بأسم مجرور - ٣

ـ على عكس الحالتين اعاله ( اذا كان األسم في حالة الجر فيحتفظ بعالمة الجر 

وتكون  )٣٧(ومن ثم يلحق به الضمير المتصل )األسم المرفوع ، األسم المنصوب

  :كما يأتي

الجمع/العدد صيغة المفرد المفرد/العدد   صيغة الجمع 

i‐ المتكلم , ‐ja المتكلمون  -ni 

kunu‐  المخاطبونka‐ المخطاب المذكر

 kina‐  المخاطبات ki- المخاطبة المؤنثة

 šunu-  الغائبونšu‐ الغائب المذكر

 šina- الغائبات ši- الغائبة المؤنثة

 

  

  :مثال 

                             ana bit beli‐jaفي بيِت سيِدي         

                               ana bit beli‐šu في بيت سيِدِه

       في بيت سيدك ana bit beli‐ka                             

أما اذا كان األسم بصيغة المثنى فيدخل الضمير المتصل بحالة المضاف 

بالياء في و يحتفظ باأللف في حالة الرفع و من األسم، اى بعد اسقاط النون فقط

  :صب والجر وذلك كما يأتي حالتي الن



                                                                      

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  عالعدد التاس 

  آرام جالل.م.م      عادل هاشم علي .د.م.أ

٣٥٠ 

Ilan                                              إلهان 

Ilaya                          )  في حالة الرفع ( الهي    

Ilaka                                               إلهك  

Ilīn                    ) في حالتي النصب والجر(إلهين 

Ilīya                                                 الهي

Ilīka                                              إلهيك 

اما اذا كان األسم في صيغة الجمع فيلحق الضمير المتصل به بعد عالمة 

  : الجمع و حركة األعراب نحو 

ya       ūbēl                                      )في حالة الرفع ( أسيادي ، سيدي  

      

 ka                                             ūbēl)في حالة الرفع ( أسياُدك ، سيُدك 

    

ya                             ībēl)   في حالتي النصب و الجر ( أسيادي ، سيدي

            

   ka   ībēl                          )في حالتي النصب و الجر ( أسياِدك ، سيِدك

وتنطبق القاعدة نفسها على األسم في حالة الجمع سواء كان الجمع بأضافة   

"ānu "  او"ūtu" ٣٨(نحو( :  

        ālānū‐šuمدنه                                                      

           ilāni‐šuالهته                                                     



                                                                       

  )٢٠١٥ كانون األول (عشر  التاسعالعدد  
٣٥١ 

 الضمـائر في الـلغة االكـدية 

  :الضمائر المتصلة بالفعل / ثانيا 

مختلفة كثيرة في ان الضمائر الشخصية المتصلة تدخل على الفعل بحاالت 

مواقع الفعل األعرابية صيغة الفعل المتعددة من ناحية و ذلك حسباللغة األكدية و

لذلك هنا فقط نتحدث عن كيفية دخول الضمير على الفعل في  من ناحية أخرى،

لرفع أو وفي هذه الحالة يكون الضمير المتصل اما في حالة ا الحالة البسيطة ،

   :كما يأتي النصب أو حالة القابل  و

  :ضمائر الرفع المتصل بالفعل -١

اذا دخل ضمير متصل على الفعل تكون في محل رفع فاعال كما بيناه في 

  : األمثلة اآلتية 

ـَّق" وهو مصدر بمعنى " parasu"نأخذ  تدخل عليه الضمائر و"م س

  :)٣٩(المتصلة في محل الرفع كما يلي

+الكلمة األكدية العدد

  ضمير متصل

في اللغة   الضمير 

  العربية

  قسمتُ A prusa مفرد متكلم

مفرد مخاطب

  المذكر

Ta prus ta َقسمت  

مفرد مخاطب

  مؤنث

Ta prus ita....i قسمت  

  قسمI  prus i  مفرد مذكر غائب

  قسمتْ Ta prusta غائبمفرد مؤنث



                                                                      

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  عالعدد التاس 

  آرام جالل.م.م      عادل هاشم علي .د.م.أ

٣٥٢ 

+المتكلمون

  المتكلمات

Ni prus ni ناقسم  

  قسمتُمTa prus ū ta…ū  المخاطبون

  قسمتُنTa prus ā ta….ā  المخاطبات

  قسُّموا I prus ū i….ū الغائبون

  قسمنI prus ā i….ā  الغائبات

  

IIـ ضمائر النصب المتصل بالفعل :  

لتي تدخل على الفعل في حالة النصب مختلف عن ان الضمائر المتصلة ا

  :)٤٠(سابقتها،كما موضح في الجدول أدناه

صيغة   شخص 
  المفرد

 صيغة الجمع أشخاص

 niāti‐  المتكلمون ni‐  المتكلم

 kunūti‐  المخاطبون ka‐  المخطاب المذكر

المخاطبة 
  المؤنثة

-ki المخاطبات  ‐kināti 

 šunūti-  الغائبون šu‐  الغائب المذكر

 šināti-  الغائبات ši-  الغائبة المؤنثة



                                                                       

  )٢٠١٥ كانون األول (عشر  التاسعالعدد  
٣٥٣ 

 الضمـائر في الـلغة االكـدية 

  :ومن األمثلة على ذلك مايلي 

+الكلمة األكدية العدد

  ضمير متصل

  في اللغة العربية

 أرسلنيišpur‐anni مفرد متكلم

 أرسلكišpur‐ka  مفرد مخاطب المذكر

 أرسلكišpur‐ki مفرد مخاطب مؤنث

 ارسلهišpur‐šu مفرد مذكر غائب

 أرسلهاišpur‐ši نث غائبمفرد مؤ

 ارسلناišpur‐niâti لمتكلمات+المتكلمون

 أرسلكمišpur‐kunûti المخاطبون

 أرسلكنišpur‐kinâti المخاطبات

 أرسلهمišpur‐šunūti الغائبون

 أرسلهنišpur‐šināti الغائبات

  



                                                                      

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  عالعدد التاس 

  آرام جالل.م.م      عادل هاشم علي .د.م.أ

٣٥٤ 

III ـ ضمائر المتصلة بالفعل في حالة القابل:  

، وتكون الضمير )مسبوقة بأحد أدوات الجر(جر أي لاذا كان الفعل في حالة ا

الجدول التالي يبين الضمائر المتصلة بالفعل لمتصل بالفعل في حالة القابل ، وا

  : )٤١(في حالة القابل و ذلك كما يلي

 صيغة الجمعأشخاص صيغة المفرد شخص 

‐ , a(m)‐ المتكلم
ni(m) 

  niāši(m) / -niāti- المتكلمون

المخطاب

  المذكر

‐ku(m)المخاطبون ‐kunūši(m)/kunūti 

المخاطبة

  المؤنثة

-ki(m) المخاطبات ‐kināši(m) /kināti 

الغائب

  المذكر

‐šu(m)الغائبون -šunūši(m) / 

unūti 

الغائبة

  المؤنثة

-ši(m) الغائبات -šināši(m)/ šināti 

  

الضمائر ومن المالحظ ان الضمائر المتصلة بالفعل في حالة القابل مختلف عن 

  .المتصلة بالفعل الذي سبق وان مر ذكره

  

  



                                                                       

  )٢٠١٥ كانون األول (عشر  التاسعالعدد  
٣٥٥ 

 الضمـائر في الـلغة االكـدية 

عليه ضمائر  تدخلو )٤٢(بمعني يفتدي  )pataru(ومن األمثلة نأخذ مصدر الفعل

  :بالشكل اآلتي المتصلة في حالة القابل

ضمير +الكلمة األكدية العدد

  متصل

معناه في اللغة 

  العربية

\ ipturam مفرد متكلم ipturani  أفتداني  

  افتداكipturkum  مخاطب المذكرمفرد

  افتداكipturkim مفرد مخاطب مؤنث

  افتداه ipturšum مفرد مذكر غائب

  افتداهاipturšim مفرد مؤنث غائب

  افتداناipturniāšim المتكلمات+المتكلمون

  افتداكمipturkum المخاطبون

  افتداكن iptur kināši المخاطبات

  أفتداهم  ipturšunūši(m) الغائبون

  أفتداهن ipturšināši(m) الغائبات

  

  

  

 



                                                                      

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  عالعدد التاس 

  آرام جالل.م.م      عادل هاشم علي .د.م.أ

٣٥٦ 

  الضمائر األنعكاسية وضمائر األشارة

  الضمائر األنعكاسية : المطلب األول

 تفتقر اللغة األكدية وكذلك العربية الى ضمير خاص للتعبير عن الحالة

) ramānu(لذلك فقد استعملت الكلمة االكدية التي توضح انعكاس الشيء لنفسه و

بدال من الضمير األنعكاسي ، وفي أحيان نادرة استعملت " شخصي" تعني  التي

"  حياة" التي تعني  napištum)(او "  جسم " التي تعني ) pagrum(الكلمة 

  :  )٤٣(مثاالً لذلكللتعبير عن الضمير المذكور ، و

    ana ramānšu   ‐‐‐     to him self )٤٤(إلى نفسه                         

                      ‐‐‐‐‐‐to my self ana ramānīja)     لي بالذات(لنفسي                    

  : )٤٥(يظهر بأشكال مختلفة ، وذلك كما ياتي) ramānum(إن ضمير األنعكاس 

  Ramānu, ramannu ,  armannu , ramunu ,  rēmanu,   ramnu 

  : )٤٦(مايلي) ramanu ( ومن األمثلة على كلمة 

 nu بأنفسهممثل األفعى هم ينزلقون  kīma  şīri ‐šú‐ni‐ma‐raina 
ittanšallalu         

šú) ušātirušu   ‐ni‐ramšú(‐ni‐ma‐raMIN šarru maru ša Enlil ina d  

  كبيرا جدا                    بنفسهاألله ننورتا الملك،أبن األله انليل الذي جعله 

  

  :)٤٧(فهي كالتالي"  جسم " التي تعني ) pagrum(أما بالنسبة ألشكال كلمة 

      Pagrûm, pagrâ’um, paggar, pagrānu, 

  :مثال على ذلك 



                                                                       

  )٢٠١٥ كانون األول (عشر  التاسعالعدد  
٣٥٧ 

 الضمـائر في الـلغة االكـدية 

                      pagarka uşur )٤٨()نفسك احمي( احمي جسمك     

ان مجيء هذه الكلمة في النصوص ليس من الضروري ان يدل على 

) الجسم( تأتي احيانا بمعنى و،  األنعكاس وانما يظهر معناه حسب الموضوع

، كما في المثال )٤٩(خاصة اذا كان الموضوع تتعلق بالمرض أو تقديم القرابين

  :اآلتي

  

    šumma …..pa‐ga‐ar‐šu mimma la ēm)٥٠(لم يكن كله حاراً جسمهإذا 

        

باألضافة " الحياة " التي تأتي بمعنى ) napištum(اما بالنسبة الى كلمة 

الحيوية، الصحة الجيدة ، كائنات حية ، شخص، نفس ، : " اخرى مثل الى معاني

  : ومن األمثلة على ذلك ما يلي )٥١("أعالة ، بنود، معيشة ، رقية ، حنجرة 

  

  ti ‐piš‐naMakkūra zérma                 )٥٢(أحفظ نفسك في الحياة
bullīț   

‐dutu na)    لطوفانبطل اسطورة ا= اوتونابشتم(الحياة  ) تمنح(األله اوتو 
piš‐tum  

  المطلب الثاني

  اإلشارةضمائر 

يِّن مدلوله بسبب األشارة األشارة هو ضميٌر يع) أسم باللغة العربية (ضمير

م الضمائرفي اللغة ، وهي تؤلف أقد )٥٣(، وتستعمل للعاقل و غير العاقلالحسية

، شارة للبعيدأخرى ضمائر ا، فمنها ضمائر أشارة للقريب واننوع ، وهياألكدية



                                                                      

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  عالعدد التاس 

  آرام جالل.م.م      عادل هاشم علي .د.م.أ

٣٥٨ 

. )٥٤(حالة األعرابئر األشارة بشكل عام بين الجنس والشخص ووتميز ضما

  .)٥٥(وفيما يأتي جدول يبين فيه أهم ضمائر األشارة

  :بشكل عام تقسم ضمائر األشارة الى صنفين وهما 

وهذه أيضا تشمل على ثالث مجموعات : ضمائر األشارة للقريب//الصنف األول

  :وهي 

١ ) /ši , šu :(    

تستخدم هذه الضمائر لألشارة الى ان المفعول المقصود هو المفعول الذي 

ذكره وأن ضمائر األشارة في هذه المجموعة هي في الواقع الضمائر سبق 

الشخصية المنفصلة للشخص الغائب المذكر والمؤنث في المفرد والجمع نفسها اال 

انها استخدمت هنا ضمائر اشارة الى ماسبق ذكره لذلك تسمى بالضمائر التي 

ر الى ان األسم اذ انها تستخدم لتشي"anaphoyic pronouns"تعود الى ماقبلها 

ذلك و )٥٦(هو األسم الذي سبق ذكره ، وقد ترد في اي حالة من حاالت األعراب

  : كما يلي

  المعنى  مؤنث المعنى مذكر  العدد

  

  مفرد

uš ذلك iš  ذلك  

Annūm هذا annītum  هذه  

Ulluهذا ullitu هذه  

 ,Anniūtum  جمع
annutum 

 ,Anniātum هؤالء
 annatum 

  هؤالء

Ullūtuذلكم Ulliātum اولئك  



                                                                       

  )٢٠١٥ كانون األول (عشر  التاسعالعدد  
٣٥٩ 

 الضمـائر في الـلغة االكـدية 

  

حالة الجنس  العدد

  الرفع

حالة النصب 

  والجر

في اللغة 

  العربية

  

  المفرد

  هذا ūš šuāti / šuātu المذكر

  هذه Šī šuāti / šiāti المؤنث

  

  الجمع

 هؤالءŠunušunūti المذكر

 هؤالءŠinašināti المؤنث

  

ويالحظ ان قانون حمورابي  من أكثر النصوص التي استخدمت فيه هذا 

التي تنص مقدمتها ) ١٢٨(الصنف من ضمائر األشارة ، وكما وردت في مادة 

  :على 

  "اذا أخذ رجل امرأة ولم يدون عقدها فأن هذه المرأة ليست زوجة " 

  i ul aššat                 ‐ši sinništum )٥٧(تلك المرأة ليست زوجة             

تعمل ائر األشارة الحقة للمشار اليه وكذلك ترد هذه المجموعة من ضمو

  : كصفة ومن المثلة على ذلك ما يأتي 

                                  awēlum šu šarraqهذا الرجل سارق      

  awatum šina…. reqā                           )٥٨(هذه الكلمات باطلة     

٢-  annūm , *annītum  ) هذا ، هذه : (  

  :)٥٩(تصرف هذه المجموعة من ضمائر األشارة كما يأتيو



                                                                      

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  عالعدد التاس 

  آرام جالل.م.م      عادل هاشم علي .د.م.أ

٣٦٠ 

  

اما بالنسبة للجمع فقد ترد هذه الضمائرفي الحالة المباشرة او قد ترد في الحالة 

  غير المباشرة 

الحالة الجنس العدد

 المباشرة 

الحالة غير 

 المباشرة

في اللغة 

  العربية

 هؤالء annūtumannūtim المذكر الجمع

 هؤالء annātumannātim المؤنث  

  : مثال على ذلك 

   annītam liqbi                 )٦٠(اسمح له قول هذا                        

  : )٦١(واحيانا قد تلحق هذه النوع من ضمائر األشارة ضمائر متصلة نحو

  annīt‐ka                    هذه لِك                                       

حالة الجنس  العدد

  الرفع

حالة  حالة النصب

   الجر

في 

اللغة 

  العربية

  

المفر

  د

 annūm anniām المذكر
/ annû 

Annim هذا  

  ذههannītum annītim annītam المؤنث



                                                                       

  )٢٠١٥ كانون األول (عشر  التاسعالعدد  
٣٦١ 

 الضمـائر في الـلغة االكـدية 

األكدية  أما ضمير أشارة خاص بالمثنى فانه كان موجودا في اللهجة

فأنه لم تكن ) اللهجة البابلية واآلشورية(مة فقط،أما في الفترات الالحقة القدي

=  annîu( موجودة، وضمير األشارة الدالة على المثنى في العصر األكدي هي 

  :مثل )٦٢()هذان 

    annîu awilān                 هذان الرجالن                        

ة ظهر في الفترات المتأخرة نسبيا ويقسم صنف من ضمائر األشار -٣

  :الى قسمين وهما

  :ضمير اشارة خاصة بالقريب/ أ

واليصرف " هذه=  agâtu" و مؤنثة" هذا=  agâ"وهو ضمير اشارة  

 agâ"هذا الضمير اال انه يميز بين العدد والجنس ،ويستخدم هذين الضميرين 

،"agâtu ٦٣(يلي للقريب ويجمع هذين الضميرين كما(:          

  في اللغة العربية  ضمير في اللغة األكدية الجنس العدد

  

  المفرد

  هذا Agâ المذكر

  هذه Agâtu المؤنث

  اولئك Agannûtu المذكر الجمع

  اولئك Agannĕtu المؤنث

  : )٦٤(ضمائر شخصية متصلة نحو" agâ "كما يمكن ان يلحق بضمير األشارة 

  agāšu        هذا هو                                                     

  agāšunu         هذا هم                                                  

  



                                                                      

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  عالعدد التاس 

  آرام جالل.م.م      عادل هاشم علي .د.م.أ

٣٦٢ 

  :مثال  

  mu  agâ                           ū  )٦٥(هذا اليوم                                  

           agāšu mu ū                ذا يومه     ه                                  

  agāšunu  mu ū    هذا يومهم                                              

  :ضمائر األشارة الخاصة بالبعيد /  ب

ان ضمائر األشارة الخاصة بالبعيد في اللهجة البابلية يختلف عن ضمائر  

  .األشارة في اللهجة اآلشورية

  :)٦٦(مايأتي اللهجة البابليةالخاصة بالبعيد في من ضمائر األشارة 

اسم اشارة في اللهجة  الجنس  العدد

  البابلية 

  في اللغةالعربية

  

  المفرد

  ذلكUllûm المذكر

  تلكUllîtum المؤنث

  

  الجمع

  اولئكUllûtum المذكر

  اولئك  ullâtum<ulliātum المؤنث

  

  : )٦٧(مثال 

                                        nu‐la‐ul tu‐.I.DIB šá ul4ma NA‐bat‐sa  

  : )٦٨(فهي كما يلي اللهجة اآلشوريةاما ضمائر األشارة الخاصة بالبعيد في 



                                                                       

  )٢٠١٥ كانون األول (عشر  التاسعالعدد  
٣٦٣ 

 الضمـائر في الـلغة االكـدية 

  

اسم اشارة في اللهجة  الجنس العدد

  االشورية  

ما يقابلها في 

  العربية اللغة

  

  المفرد

  ذلكammium , ammiju المذكر

  تلكAmmītum المؤنث

  

  عالجم

  اولئك Ammûtu,ammiūtum المذكر

  اولئك  Ammâtu,ammiâtum المؤنث

  

  :مثال  

  harrānī a‐mì‐ša‐am                    )٦٩(سفري في ذلك األتجاه        

Ina muhhi GIŠ.MÁ.MEŠ ša LÚ şi‐i‐ri am‐me‐i ša ašpuranni ana 
ahija    

  . )٧٠(زعيم تلك السفن المهمة ،

  الضمائر المطلقةم واألستفهاضمائر التعريف و

  :المطلب األول 

  )الصلة الدالة ( ضمائر التعريف 

مائر التعريف او احتوت اللغة االكدية في فتراتها المبكرة على عدد من ض

وكانت تلك الضمائر تميز بين العدد والجنس  ،)الصلة الدالة ( ما تسمى بـ 

في حالة األضافة يتبعها  ، وتردا النهائي حسب موقعها من األعرابوتأخذ شكله



                                                                      

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  عالعدد التاس 

  آرام جالل.م.م      عادل هاشم علي .د.م.أ

٣٦٤ 

اسم في حالة الجر أو فعل في حالة الشرط ، والجدول ادناه يبين حاالت الضمائر 

  : )٧١(التعريف

حالة الجنس العدد

  الرفع 

حالة 

  النصب

حالة 

  الجر

 šušaŠi المذكر المفرد

šatšat Šati المؤنث

šūtšūt Šūti المذكر الجمع

šāt šāt Šāti المؤنث

  

وان هذه النوع من ضمائر التعريف او ضمائر الصلة الدالة كانت  

، لكن في الفترات الالحقة توقف استخدامها )٧٢(تستخدم في العصر األكدي

يمكن تتبع ، مع ذلك " ša"بأستثناء ضمير المفرد المذكر في حالة النصب 

استخدام بعضها في عدد من أسماء األشخاص من العصر السومري الحديث  

  :)٧٣(يلي لعصر البابلي القديم ومن األمثلة على ذلك ماوا

    šu‐sin                    من سن                    هو) *شو سين( 

                                                        šat‐aja )٧٤(هي من ايا) شات آيا( 

  šāt ištar         العائدة الى عشتار                    ) شات عشتار( 

                          šūt rēši  " خدام القصر " الذين يعودون الى الرأس أى  

                                     ša hutāru    )٧٥()الصولجان(صاحب العصى  



                                                                       

  )٢٠١٥ كانون األول (عشر  التاسعالعدد  
٣٦٥ 

 الضمـائر في الـلغة االكـدية 

وفي العصر البابلي القديم  توقف استخدام هذه الضمائر ما عدا استخدام 

 "في حالة النصب ضمير المفرد المذكر  ša "ضمائر  بمعنى الذي مكان جميع

أستخدم لجميع الحاالت بغض النظر عن الجنس والعدد و) الصلة الدالة(التعريف 

وقد استخدم بالدرجة الرئيسية للتعبير عن حالة األضافة فيما  والحالة األعرابية ،

هناك اكثر اذاكان هناك ما يفصل بين األسم المضاف والمضاف اليه او اذا كان 

من مضاف اليه واحد ، اى انه استخدم اداة تعريف لألسم اضافة الى استخدامات 

 "ومعان اخرى وردت في النصوص وفيما يأتي بعض األمثلة من أستعماالت 

ša:"  

  

  )    حالة األضافة(    awātum ša šarrimكلمة الملِك                         

  )ضمير التعريف ( ša patārim                   الفدية                        

  )حالة األضافة(                                         šarrum ša mātim ملك البالد

  )أكثر من اضافة(             šarrum dannum ša mātim    ملك البالد القوي

  )ثر من اضافة اك(              mār šarrim ša māt hattiابن ملك بالد ختي 

  ")الذي" اسم موصول (                             šarrum ša ilikuالملك الذي ذهب 

  ")التي " اسم موصول (    mātum ša ublitšu    الد التي أحياها        الب

 šarrum )٧٦(الملك الذي دخلت الى بالده ša  ana matišu  ērubu  ) اسم

  ")الذي"موصول 

  )ضمير الشخص الثالث (                            ana mātim šaالى بالدها  

  



                                                                      

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  عالعدد التاس 

  آرام جالل.م.م      عادل هاشم علي .د.م.أ

٣٦٦ 

  ضمائر االستفهام :المطلب الثاني

, ما  وهي ضمائر يراد من خاللها االستعالم عن شي او سؤال عن حالة 

  :ذلك كما يأتي تضم نوعين الضمائر و، و) اسماء( وهي بالعربية 

I /، وهي الضمائر بصيغة األسماء:  

  : من =  mannumأـ 

الذي اليميز العدد أو الجنس او الشخص إال انه يصرف حسب موقعه من 

" mannam"والنصب " mannum"الجملة فيكون في حالة الرفع 

 ، وضمير األستفهام هذا ظهر في الفترة األكدية على شكل )٧٧("mannim"والجر

"man " يكتب حيث كان " مانشتوسو" وخير أمثلة على ذلك هو اسم الملك األكدي

  :بالشكل التالي 

           Man‐iš‐tu‐sú      ٧٨("من بأمكانه ان يتخاصم معه؟"وتعني(  

  :وأحيانا قد تلحق ضمير متصل بضمير أستفهام و ذلك كما يأتي 

  manna‐ šuمن هو ذلك ؟                                                

  adi manni šunu                               )٧٩(مع من منهم؟          

  :ماذا =  mīnum/ ب

الذي يصرف كذلك كما يصرف األسم حسب موقعه من الجملة ، وقد تمد 

=  minūm"الحركة األخيرة منه في الجمل األستفهامية بدال من الحركة األولى 

، ويصرف حسب موقعه من الجملة فيكون في حالة الرفع  )٨٠("ماذا ؟ 

"mīnum " والنصب"mīnam "والجر"mīnim ")ومن األمثلة ما ياتي .  )٨١:  

  ma‐an‐na epšati ana šarri bēlija)٨٢(ماذا أعمل الى الملك ، ياسيدي؟ 



                                                                       

  )٢٠١٥ كانون األول (عشر  التاسعالعدد  
٣٦٧ 

 الضمـائر في الـلغة االكـدية 

   mì‐i‐nu hittu                                    ماذا يضر؟     

 mì‐nu‐u tēnka     ماذا هو تقريرك ؟                           

             mì‐nu‐u sibûssu ana Elamti)٨٣( عيالم ؟}بالد{في ماذا كان عمله 
   

  :             وقد يلحق هذا الضمير ايضا ضمائر شخصية متصلة نحو   

  mīn šu                               )٨٤(ماذا منه؟ 

وذلك " لماذا"و تكون  معناه " ana" وقد يدمج ضمير األستفهام مع حرف جر 

  :)٨٥(كمايأتي

                                ana mīnim . amminimلماذا؟  

  )٨٦(و ذلك كما يأتي" šu"أو يدمج مع الضمير الشخص الثالث 

  mīn – šu  , mīššuماذا منه؟   او   ماذا له ؟                     

    : الضمائر المشتقة من الصفة -٢

بمعنى اي شيء  "ajjûm"وهذه الضمير تستخدم كما يستخدم الضفة 

،  )٨٨(، كما وتأتي هذا الضمير بمعنى ماذا)٨٧("a‐a‐um"غالبا ما تكتب بصيغة و

ولكن فقد صيغة المفرد المذكر استخدمت للتعبير عن األستفسار الحيادي غير 

  :                 ، مثل  )٨٩("ماذا"المحدد 

  ana ajjitim               لماذا؟                                          

  

  



                                                                      

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  عالعدد التاس 

  آرام جالل.م.م      عادل هاشم علي .د.م.أ

٣٦٨ 

  :وذلك كما يأتي  )٩٠(وهذا الضمير تتميز بين العدد والجنس ولكن ليس معربا

 الضمير الجنس العدد

 aju , ajjûm المذكر المفرد

 ajjitu , ajjitum المؤنث

ajjūtum المذكر الجمع

 ajjātum المؤنث

  : ومن األمثلة على ذلك 

              ajjum ilum؟                           أُي اله                       

        ajjūtu huršanu                 )٩١(أيها هي الجبال؟                      

                             ajjûm illikamاي واحد جاء؟                         

    

ملة األستفهام  في الكنية واذا لم يكن هناك ضمير استفهام ، يعبر عن ج     

  :وذلك بأطالة المقطع األخير من الكلمة الرئيسية مثل

eqlītim isabbatū ū isabbatu"     " بدال من    " eqlītim isabbatu "  

  )٩٢("أيقدرون أخذ الحقول أم ال ؟ " بمعنى 

  

  

  



                                                                       

  )٢٠١٥ كانون األول (عشر  التاسعالعدد  
٣٦٩ 

 الضمـائر في الـلغة االكـدية 

  الضمائر المطلقة: المطلب الثالث

، ومن اهم صيغ الضمائر )٩٣(فهامان الضمائر المطلقة متفرعة عن ضمائر األست

  :المطلقة مايأتي 

١- manman>mamman  : أى شخص ، شخص ما ، أحد" وتأتي بمعنى"  

الذي قلنا انه " man"وهذا الضمير ناشئ من تضعيف ضمير األستفهام 

في الفترة األكدية ، وهناك صيغ اخرى لهذا الضمير وهي " من"يعني 

"mamma , manāma , mammāna ")ومن األمثلة ما يأتي  )٩٤ ،:  

                   bit mammanبيت شخص ما ، بيت أى شخص كان    

ومن األمثلة " ال أحد ، الشخص" ولكن مع وجود حرف النفي يكون معناه 

  :على ذلك ما يلي 

  

ال                                       mam‐ma‐an qāli ul isabbatال أحد يساعدني 

  mam‐ma ul idi                                      )٩٥(أحد يعرف

  

وكما " mammamma " وأحيانا نجد أن هذا الضمير يأتي بصيغة نادرة وهي 

  : في المثال

 ul mam‐ma‐am‐ma i‐as‐sa‐bat‐šú‐ma)٩٦(يجب أن ال يقبض أحد عليه  

      

٢- minma>mimma  : ٩٧("أى شيء ، كل شيء ، شيء " وتأتي بمعنى(  ،

الذي باألصل " ma"مع المقطع " min"وهذا الضمير ناشئ من ضمير أستفهام 



                                                                      

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  عالعدد التاس 

  آرام جالل.م.م      عادل هاشم علي .د.م.أ

٣٧٠ 

أو أداة تستخدم لربط الجمل ببعضها وتأتي بمعنى  )٩٨(هو حرف توكيدي

 " ، وهناك صيغ أخرى لهذا الضمير وهي )٩٩("و،وكذلك"

miamma,mimmi,mim‐mimmu,mimmama,mimmami")١٠٠(   

  :ومن األمثلة على هذا الضمير

  mim‐ma epiš limutti                 كل شيء شٌر                       

                                     mim‐ma ša kima kakkab )١٠١(شيء مثل النجم  

    

  يكون معناه الشيء " ul= ال "ومع وجود حرف النفي 

  :مثال 

  mi‐im‐ma lu la imațți               )١٠٢(الشيء يجب أن يكون مفقودا  

  ضمائر التعميم واألعداد

  ضمائر التعميم :المطلب األول

تختلف ضمائر التعميم كثيرا عن ضمائر األستفهام والضمائر المطلقة  ال

مثالً " mannu"من حيث النطق ولكنها تختلف عنها في المعنى فالضمير 

" من دائما "  عندما يستخدم لغرض األستفهام ولكن معناه يتحول الى" من"يعني

  :عندما يستخدم كضمير تعميم مثل 

  mannu ša itabbalu                  )١٠٣(من الذي يأخذ معه دائما   

  : ومن ضمائر التعميم ما يلي 



                                                                       

  )٢٠١٥ كانون األول (عشر  التاسعالعدد  
٣٧١ 

 الضمـائر في الـلغة االكـدية 

١- mannu : وقد تأتي بصيغ أخرى مثل " من ، كلٌّ " وتأتي بمعنى"manna 

,  manni  ,  ma’u  ,  man "تفهاموهذا الضمير مشتق من ضمير األس" 

mannum " ١٠٤(ومثال على ذلك(  :  

                                    ana mannim tēzibمع من تركت دائما   

  :جزءاً من األسماء مثل " mannum"وأحيانا نجد الضمير 

   ma‐nu‐um šu‐um‐šu   مانوم شومشو                            

                                       ma‐nu‐um ki‐a‐bi4‐a مانوم كي أبيا      

                                          ma‐nu‐um ki‐li‐iq )١٠٥(مانوم كيليك     

٢- mimma : وهو في األصل " أى شيء دائماً"وهذا الضمير يأتي بمعنى

  :ضمير أستفهام ، ومن األمثلة على هذا الضمير مايلي

tēm mi‐im‐ma ša ēzibamma…….šupram                                           

  )١٠٦(علي الرحيل...... أكتب لي تقرير حول كل شيء 

٣- mala : بحدود، ذلك كل شيء ، كل بقدر "وهذا الضمير يأتي بمعنى ،
ومن األمثلة على " mal, mali,malû"يأتي ايضا بصيغ أخرى مثل و" شخص

  :ذلك ما يلي 

                      ma‐la šunna lišānu )١٠٧(يمكن أن يكرركل شيء ذلك اللغة  

     

  ضمائر األعداد :المطلب الثاني

كل ، " ان المقصود بضمائر األعداد هي الضمائر التي تعبر عن المعاني 
ومن ضمائر األعداد ما " تماما، كل واحد ، المجموع ، وماهو في هذا السياق 

  : )١٠٨(يلي



                                                                      

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  عالعدد التاس 

  آرام جالل.م.م      عادل هاشم علي .د.م.أ

٣٧٢ 

١- gimru:  

يأتي بصيغ أخرى كما ان هذا الضمير "جموع ، الكل م"عنىوتأتي بم 
"gamāru , gimir "ومن األمثلة على هذا الضمير:  

                    gimir alani                                                    )١٠٩(كل المدن 

                            

                     26 LUGAL hamma’ī…. inār gi‐me‐er‐šu‐nu išgiš  

  )١١٠(ملكاً مغتصباً ، كلهم ٢٦قتل 

٢- kalū :  

كما وأن هذا الضمير يأتي بالصيغ " كل ، مجموع ، كلّي" وتأتي بمعنى 
  :  )١١١(مايلي ومن األمثلة " kulu , kalu, kala , kili"أخرى مثل 

                         ka‐lu‐šu‐nu  )١١٢(كلهم                                     

        ana ka‐la damiq )١١٣(هو جيد في كل الجوانب                          

                   sabum kâlušu )١١٤(الجيش كله                                  

                     

٣- kullatum:  

كما وأنه تأتي بالصيغ اآلتية " كل ، مجموع ،كلّي"بمعنى وتأتي  
"kullatu,killatu,kullatan"  ,ل على ذلكمثا :  

bēletka bēltu ša kul‐lat parsi šuklulat                                                    

  . )١١٥(عشيقتك السيدة التي تؤدي كل االمور المقدسة بشكل محترف

 ٤- gabbu :  

" كما وأنه تأتي بالصيغ اآلتية " المجموع ، الكل ، كلٌّ " وتأتي بمعنى 
gabbum , gabbam , gabbim  " كما في المثال التالي :  



                                                                       

  )٢٠١٥ كانون األول (عشر  التاسعالعدد  
٣٧٣ 

 الضمـائر في الـلغة االكـدية 

                                  kuš ga‐ab‐bi‐šu ušakkal )١١٦(هو سيدبغُ كل الجلود
     ٥ /napharum  :  

وأن هذا الضمير جاء في العصر كما " مجموع ، كل " وتأتي بمعنى 
  :، كما في ادناه  )١١٧("paharum"البابلي القديم بصيغة 

                                                      nap‐har‐šu‐nu‐maمجموعهم ، كلهم  

       ina nap‐har mātātiki išātu iddima )١١٨(أشعل النار في كل أراضيك
    ٦ /sehertum:  

 "وتأتي بصيغ كثيرة من أهمها " صغير ، قليل " تي بمعنى وتأ  sehrum  , 
suhurtu , sahhurum ….etd.")مثال  .  )١١٩:  

                                                                   seheršunuصغيرهم ، أقلهم 

٧ /kiššatu:  

 ومن األمثلة لهذا "كل العالم المسكون ، الكل ، المسكون " وتأتي بمعنى 
  :يأتي  الضمير ما

       šá kiš‐šat par‐si šuk‐lu‐lat)١١٧(التي مجهزة بكل الدوائر المقدسة...   
           

 

 

 

 

 

 

           



                                                                      

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  عالعدد التاس 

  آرام جالل.م.م      عادل هاشم علي .د.م.أ

٣٧٤ 

  : نتائج البحث 

الضمير بأنواعه المختلفة له دور بارز في اللغة األكدية ، بحيث يقوم ـ ١

ين دون الحاجة الى تكرار الكلمة السابقة بتحويل المعنى أو األشارة الى شيء مع

 .الذكر 

الضمائر في اللغة األكدية لها عالقة متينة فيما بينها بحيث نرى احيانا ـ ٢

  .ضمير واحد أستخدم لعدة أغراض حسب موقعه من الجملة 

  .بعض الضمائر مركبة أو مأخوذة من ضمائر أخرى ولكن بصيغ مختلفة  ـ ٣

ة بلهجتها االشورية صيغ حالتي الجر والنصب استخدمت اللغة االكديـ ٤

للمفرد ) اللهجة االشورية ( كما استخدمت ) المفعول به غير المباشر (للمنصوب 

   kuatiالمخاطب مذكرا او مؤنثا صيغ خاصة بها 

تتشابه اللغة االكدية مع اللغة العربية بافتقارها الى الضمائر االنعكاسية ـ ٥

  . يزية مثالً الموجودة  في اللغة االنكل

ضمائر الصلة ( بعض الضمائر في اللغة االكدية توقف استخدامها وهي ـ ٦

وقد استبق الناطقون باالكدية على ضمير المفرد المذكر في حالة ) الدالة 

   .النصب

يختلف تصنيف بعض الضمائر في اللغة االكدية عن اللغة العربية  فمثال ـ ٧

ا اسماء االستفهام بالعربية وكذلك ضمائر ضمائر االستفهام في االكدية يقابله

 .  االشارة االكدية يقابلها اسماء االشارة العربية 
                                 

  

  

  

  

  



                                                                       

  )٢٠١٥ كانون األول (عشر  التاسعالعدد  
٣٧٥ 

 الضمـائر في الـلغة االكـدية 

  الهوامش

  ١٣،ص ٢٠٠٩قواعد اللغة األكدية ، منشورات دار الزمان ، دمشق، : فوزي رشيد  )١(

التاريخ القديم ، مؤسسة دار  محاضرات في: عامر سليمان و أحمد مالك الفتيان )٢(

  .٩٨، ص١٩٧٨الكتب، بغداد ،

  .٩٨-٩٧مصدر سابق ، ص: عامر سليمان و أحمد مالك الفتيان )٣(

  .١١مصدر سابق ، ص: فوزي رشيد ) ٤(

عيسى سلمان و سليم طه : الفن في العراق القديم ، ترجمة : انطون مورتكات )٥(

  .١٥٣، ص١٩٧٥التكريتي ، مطبعة األديب ، بغداد ، 

، ٢٠٠٥األكدية العربية ، مركز الحضارة العربية ، القاهرة ،: على فهيم الخشيم )٦(

  .٩-٨ص

آرام جالل : تاريخ و حضارة الخورييون ، ترجمة الى اللغة الكردية : جرنوت فلهلم )٧(

  .٨٤-٧٩، ص٢٠٠٩هموندي ، دار مكريان ، اربيل ،

ز رجبي،نشر كانك ، نوبت جاب بروي: از زبان داريوش ،مترجم : هايد ماري كخ )٨(

  .٢٣-٢٢،ص ١٣٨، طهران ء ١٢

 .wwwاألكديون واللغة األكدية ، مقالة منشورة في : منشد مطلق المنشداوي ) ٩(

 Iraker.dk   :  

، منشورات دار البيان  ١المقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ، ج: طه باقر ) ١٠( 

  .١٩٧٣غداد ،،ب

 .١٥مصدر سابق، ص: فوزى رشيد  )١١(

مدخل الى نحو اللغات السامية المقارن ترجمة مهدي :سبتينو موسكاتي وآخرون  )١٢(

 .وما بعدها  ١٧٢ص ) ١٩٩٣بيروت ( المخزومي و عبد الجبار المطلبي 

، منشورات المجمع العلمي ، ) آـد(المعجم األكدي : عامر سليمان ، وآخرون )١٣(

  .٢٥، ، ص ١٩٩٩غداد، ب

، ،  ٢٠٠٩قواعد اللغة األكدية ، منشورات دار الزمان ، دمشق، : فوزي رشيد ) ١٤(

  . ٩ص

  .٢٢٤، ص٢،ط ٢٠٠٥اللغة األكدية ، بيروت ،: عامر سليمان )١٥(



                                                                      

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  عالعدد التاس 

  آرام جالل.م.م      عادل هاشم علي .د.م.أ

٣٧٦ 

)١٦( Caplice, R:. Introduction to Akkadian , Rome, 1980,p.14. 

  .٩، ص مصدر سابق: فوزى رشيد  )١٧(

  ٢٢٤مصدر سابق ، ص : عامر سليمان  )١٨(

)١٩( Marcus, D.: Manual of Akkadian, America  ,١٩٧٨, p٦٩. 

 )٢٠( VON SODEN, W.: GRUNDRISS DER AKKADISCHEN 
GRAMMATIK , ROMA,1995,P.52 

  ١٠مصدر سابق ، ص: فوزي رشيد  )٢١(

   ٢٥ص مصدر سابق ، : عامر سليمان ، وآخرون  )٢٢(

  ٥٥، ص  ١شريعة حمورابي ، ج: ائل حنون ن: و كذلك ينظر

  ٢١،دارالزمان ، ص٢٠٠٩، سورية ،١قواعد اللغة األكدية ، ط: فوزي رشيد .د )٢٣(

)٢٤(  VON SODEN, W.: GRUNDRISS DER AKKADISCHEN 
GRAMMATIK, p56. 

)١( CAD   , p33٠. 

 ٢١المصدر السابق ،ص: فوزي رشيد .د )٢٥(

  .٥٧، ص١ي ،جشريعة حموراب: نائل حنون  )٢٦(

  .  ١٧٢.المصدر السابق ص: سبتينو موسكاتي  )٢٧(

، منشورات ١٩٩٩، بغداد، ) آـد(المعجم األكدي : عامر سليمان ، وآخرون  )٢٨(

  .٢٥المجمع العلمي ، ص 

)٢٩( Ali, F. and others: Introduction to The Study of Ancient 

Languages, Baghdad, 1980, p.88. 

)٣٠( VON SODEN, W.: GRUNDRISS DER AKKADISCHEN 
GRAMMATIK, p53 

)٣١( Caplice, R:. INTRODUCTION TO AKKADIAN,p26 

  ٢٢٨المصدر السابق، ص: عامر سليمان  )٣٢(

   ٥٨مصدر سابق ،ص: نائل حنون )٣٣(

)٣٤(  VON SODEN, W.: op.cit ,pp5٣-54. 

)٣٥( ibid ,pp.53-54 

  ٢٢٨مصدر سابق ،ص: عامر سليمان  )٣٦(



                                                                       

  )٢٠١٥ كانون األول (عشر  التاسعالعدد  
٣٧٧ 

 الضمـائر في الـلغة االكـدية 

  .٢٣٠- ٢٢٩مصدر سابق ،ص ص: عامر سليمان  )٣٧(

  .٣٩مصدر سابق ، ص: فوزي رشيد  )٣٨(

)٣٩( von soden : op.cit,pp.53-54.  

)٤٠( Ibid pp.53-54. 

)٤١(  CAD vol. p. , pp. 286-303 

  .٢٢المصدر السابق، ص: فوزي رشيد  )٤٢(

)٤٣( Black, concise,p297 

)٤٤(  Black, concise,p297 

)٤٥(  cad,vol.R1,p.117 

)٤٦( Black, concise,p261 

  ٢٢المصدر السابق، ص: فوزي رشيد )٤٧(

)٤٨(  CAD,vol.P1,pp.13-17 

)٤٩( CAD,vol.p, p.12 

)٥٠(  CAD,vol.N1,p.296 

)٥١( Ibid , p297 

  .٢٧المصدر السابق ، ص: علي اكبر شهابي  )٥٢(

 .٢٧المصدر السابق ، ص: عامر سليمان وىخرون  )٥٣(

)٥٤( Ali,F.: introduction to the study of ancient language,p87 

  :وكذلك ينظر  .٢٣٣المصر السابق ، ص : ن عامر سليما )٥٥(

 .٢٧المعجم األكدي ، ص: عامر سليمان وآخرون 

  ٢٣٤المصدر السابق ، ص: عامر سليمان  )٥٦(

 ٢٣٤ص: المصدر السلبق  )٥٧(
∗  û> iû   وâ>ia   حروف العلة هذه تأتي احيانا غير ممتزجة مثل و علما ان

"anniūtum " بدال من"annūtum"  

  ٢٣٤ص: المصدر السابق  )٥٨(

)٥٩( caplice,R.: opt.ect, p53 

)٦٠( vonsoden,w.: opt.ect,,p.57 



                                                                      

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  عالعدد التاس 

  آرام جالل.م.م      عادل هاشم علي .د.م.أ

٣٧٨ 

)٦١( Ibid ,p.5٨. 

  ٢٣٥مصدر سابق ، ص: عامر سليمان  )٦٢(

)٦٣( vonsoden,w.: opt.ect,,p.58 

  .٢٢مصدر سابق ،ص:يد فوزي رش )٦٤(

المصدر : فوزي رشيد : وكذلك ينظر ٢٣٥المصدر السابق ، ص: عامر سليمان  )٦٥(

 .٢٢،صالسابق

)٦٦( parpola,s.: and others: Epic of Gilgamesh, helsnky,1997,p71. 

)٦٧( von soden,obt,cts.p58 

)٦٨( CAD ,vol.A2 ,p٧٦ 

)٦٩( Ibid, p.76. 

   .٢٣٦-٢٣٥صدر السابق ، صالم: عامر سليمان )٧٠(

 ٢٣المصدر السابق ،ص: فوزي رشيد  )٧١(

  ٢٣٦ص: المصدر السابق : عامر سليمان  )٧٢(
( شوسن وهو أسم رابع ملوك ساللة أور الثالثة الذي حكم حوالى تسع سنوات من  *

، كما وقد عثر على صنارات أبواب كتب عليها اسمه من بين تلك )م.ق ٢٠٣٠ـ٢٠٣٨

  دة موجودة بمتحف مدينة أربيل ،الصنارات واح

)٧٣( Caplice;R. opt.ect, p75 

  .٢٣المصدر السابق ، ص: فوزي رشيد  )٧٤(

)٧٥(  caplic, . opt.ect pp.75-76  

  .٢٣٧-٢٣٦قواعد اللغة األكدية ، ص: عامر سليمان : وكذلك ينظر 

  .٢٣٧مصدر سابق، ص: عامر سليمان  )٧٦(

 .٢٣مصدر سابق ، ص: فوزي رشيد  )٧٧(

 .٢٣٧مصدر سابق ،ص: عامر سليمان  )٧٨(

  ٢٣٧ص: المصدر السابق  )٧٩(

)٨٠( Ali, F.:opt.ect , p.88 

)٨١( CAD. Vol.m1, p.212 

)٨٢( CAD,vol.m2,p.91 
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)٨٣( caplice , opt.ect , p52. 

)٨٤( Ali, F.: op.tic,p.88 

  .٢٣٧مصدر سابق، ص: عامر سليمان )٨٥(

)٨٦( CAD, vol.a2 .pp.234-236 

 .٢٣٨مصدر سابق ، ص: عامر سليمان )٨٧(

 .٢٤مصدر سابق ، ص: فوزي رشيد  )٨٨(

)٨٩( Ali : op.tic,p.88 

 .٢٤مصدر سابق ، ص: فوزي رشيد  )٩٠(

 .٢٣٨المصدر السابق ، ص: عامر سليمان   )٩١(

 .٢٤ص: فوزي رشيد  )٩٢(

  ٢٤ص: المصدر السابق )٩٣(

)٩٤( CAD, vol.m1,p195. 

)٩٥( CAD,vol.M1,pp.198-201 

)٩٦( CAD,vol.M2,p.73. 

)٩٧( Black, concise,p187 

 .٥٩مصدر سابق،ص: فوزي رشيد )٩٨(

)٩٩( CAD,vol.M2,pp.73-80 

)١٠٠(  Ibid. p73-80.  

)١٠١( Ibid. p,75 

    .٢٤المصدر السابق،ص: فوزي رشيد )١٠٢(

)١٠٣(  CAD.vol.M1 ,p2١٣. 

 )١٠٤( CAD.vol.M1 ,p2١٤ 

)١٠٥(  CAD,vol.M2,p.213. 

)١٠٦( CAD,vol.m1,p144 

  .٢٤ص: فوزي رشيد  )١٠٧(

  ٢٤ص: المصدر السابق )١٠٨(

)١٠٩(  CAD,vol.g.p.76. 
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)١١٠( CAD.vol ,l.p8٧. 

 )١١١( Ibid ,p.8٧. 

)١١٢( Ibid,p.87 

  .٢٤المصدر السابق ، ص: فوزي رشيد  )١١٣(

)١١٤( CAD, vol.k,p.504. 

)١١٥(  CAD, vol.G,p4. 

)١١٦(  CAD, vol.N1.p.292. 

)١١٧( Ibad ,p.29٢. 

)١١٨( Black, concise ,p33٥. 

)١١٩(  CAD. Vol.k.pp457-460. 
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  :قائمة المصادر والمراجع العربية 

عيسى سلمان و سليم طه : الفن في العراق القديم ، ترجمة : انطون مورتكات  ـ١

  .١٩٧٥التكريتي ، مطبعة األديب ، بغداد ، 

آرام : تاريخ و حضارة الخورييون ، ترجمة الى اللغة الكردية : رنوت فيلهيلم ج ـ٢

 .٢٠٠٩جالل حسن هموندي ، منشورات دار مكريان ، اربيل ،

  .١٩٧٣، بغداد  ١المقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ، ج: طه باقر  ـ٣

  .١٩٧٨غداد ،محاضرات في التاريخ القديم ، ب: ـ عامر سليمان و أحمد مالك الفتيان ٤

، منشورات المجمع العلمي ، ) آـد(المعجم األكدي : ـ عامر سليمان ، وآخرون ٥

  .١٩٩٩بغداد، 

  .٢٠٠٥، بيروت ،٢اللغة األكدية ، الدار العربية، ط: ـ عامر سليمان ٦

  .هـ١٣٧٨، تهران ، ١١أصول النحو ،دانشكاه تهران ، ط: ـ علي أكبر شهابي ٧

  .٢٠٠٥دية العربية ، مركز الحضارة العربية ، القاهرة ،األك: ـ على فهيم الخشيم ٨

   ٢٠٠٩قواعد اللغة األكدية ، منشورات دار الزمان ، دمشق، : ـ فوزي رشيد ٩

األكديون واللغة األكدية ، مقالة منشورة في األنترنيت : منشد مطلق المنشداوي  ـ١٠

  : في الموقع التالي 

www. Iraker.dk 

  .٢٠٠٣، منشورات بيت الحكمة ،بغداد ،١شريعة حمورابي ،ج: نائل حنون  ـ١١

  .١٩٧٩عامر سليمان ، موصل ،: عظمة بابل ، ترجمة : هارى ساكز  ـ١٢

برويز رجبي،نشر كانك ، نوبت : از زبان داريوش ،مترجم : هايد ماري كخ   ـ١٣

  .هـ ١٣٨٦، طهران  ١٢جاب 
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  :والمصادر األجنبية قائمة المراجع 

 
 1- Ali, F. and others: Introduction to The Study of Ancient 

Languages, Baghdad, 1980. 
 

2- Caplice, R:. Introduction to Akkadian , Rome, 1980 
  

3- Marcus, D.: Manual of Akkadian, 1978 
 

4- parpola,s.:: Epic of Gilgamesh and others, helsnky,1997. 
 

5- VON SODEN, W.: GRUNDRISS DER AKKADISCHEN 
GRAMMATIK, ROMA 1995. 

  
  

  

  

  

    


