
  ٤دراسات في آثار الوطن العربي

  ٤٤١  

  العربیة اللغة على أثرھا و السومریة فى لعینا مسمى
  *)(الشحات محمد.د

   التدوین حیث من القدیم األدنى الشرق لغات أقدم  من واحدة السومریة اللغة تعد
 الھند اللغات حتى أو العربیة، و دیةاألك كاللغات معربة غیر إلصاقیة لغة ھي و ، الكتابة و

 جدیدة معان ذات ألفاظ تكوین على القدرة ھو اإللصاق و) .  بعد فیما أوربیة الھندو(  وآریة
   السومریة  lugal  كلمة  مثال البعض بعضھا إلى أكثر أو كلمتین بدمج

 ، معظی عنىبم) gal جال(  كلمة و رجل بمعنى  LU كلمة من صیغت قد ، ملك تعني و
  )١( الملك أي العظیم الرجل فتصیر

 من تتكون ، األصل سومریة العبریة و العربیة في  ھیكل كلمة فإن كذلك و
E+GAL في األكدیة إلى بدورھا نقلت التي  و ،  ظیمالع البیت أي ekallum    

 في بالتمویم الخاصة  m حذف بعد و ،  المعبد أو القصر أو الكبیر البیت المعنى بنفس و
 فلن ذلك قبل و )٢( الھاء إضافة بعد ھیكل صارت فإنھا ،)    العربیة في كالتنوین(  نھایتھا
  .  السومریة لقواعد طبقا ملصقین مقطعین من مكونة العربیة الكلمة  ھذه أن أحد یتخیل

 و…   اآلن حتى المعروفة اللغویة العائالت من أي إلى السومریة اللغة تنتمي ال و
  والھنغاریة التركیة كاللغة األخرى اللغات بعض إلى تقریبھا البعض حاول دق
 إلى االنتماء درجة إلى ترقى ال الشبھ أوجھ أن غیر..   التبت سكان لغة و القوقازیة و 

 معروفة فروعھا كانت قدیمة لغویة عائلة إلى السومریة تنتمي ربما و واحدة لغویة عائلة
 نجت ربما و… )٣( اللغة حفظ و لتدوین كوسیلة الكتابة اختراع قبل انقرضت ثم المنطقة في

  . لتدوینھا المسماریة للكتابة السومریون الستخدام السومریة
 اللغویة المفردات تصنیف و بتجمیع باقر طھ/  الدكتور األستاذ المرحوم قام قد و
   السومریة اللغتین من القدیم العراقي اللغوي التراث إلى صولھابأ ترجع التي العربیة

  )  القدیم اللغوي تراثنا من(   القیم ھكتاب في أصولھا ببیان قام و األكدیة و
  ) .١٩٨٠( بغداد 
   العربیة و السومریة بین المحتملة العالقة  هذه مالمح بعض لتتبع محاولة هذه و
  ، األقدم السومریة بجذورها ربطها و لعربیةا الكلمات بعض تأصیل باألحرى أو
 قواعد جانب إلى اإللصاق ظاهرة مثل نفسها السومریة قواعد سایرنا إذا العالقة  هذه تفهم و 

                                                        
 .، مدرس بقسم اآلثار و الحضارة ، آداب حلوان  محمد الشحات شاھین. د  (*)

  .٢٨٠ص ) ١٩٨٥(، بغداد  ١التراث اللغوي  ، حضارة العراق ، ج:   عامر سلیمان )١(
 . ٣٧، ص ) ١٩٧٢(قواعد اللغة السومریة  ، بغداد :   فوزي رشید

)٢( CDA ( 2000) , 67  ،عربیة ، مدخل تاریخي مقارن في ضوء علم اللغة ال:  محمود فھمي حجازي
 . ١٥٦ص ) ١٩٩٧(التراث و اللغات السامیة ، القاھرة 

 .٢٨٠-٢٧٩المرجع السابق ، ص :   عامر سلیمان )٣(
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 سائر في كبیر تأثیر لها و اإلنسان جسم في مهم عضو العین أن بما و أیضا العربیة اللغة
 ، منها القدیم سیما ال و المختلفة رالعصو  عبر تفكیره من كبیرا جانبا شغلت فقد حیاته

 بها تتصل كثیرة كلمات في أدخلها كما ، المسماریة و التصویریة للكتابة كرمز فاستخدمها
 الظالم النورو و كالجمال إلدراكها وسیلة العین تكون قد أخرى معان على للداللة أو   مباشرة

 من علیه عثر ما على بناءا ما ألثر استكماال یتخیلوا أن یمكن اآلثاریین إن بها، تشبها أو
 منه علیه عثر ما أن من بالرغم ،  إنشائه عصر  فكر أو نظیره أو طرازه على اعتمادا بقایاه

 أصل في البحث عند ذلك من النقیض  على و.   ككل األثر من بالمائة العشرة یتعدى ال
 في یكن لم ضیقة مادیة حاجات في أفكاره انحسار و األول اإلنسان أن حیث التاریخي اللغة
ة اللغات قوامیس بها امتألت التي اللغویة الثروة تلك إلى حاجة  یوما تزداد التي اآلنو الحیّ

ارتبط قد معنى عشرین و اثنین فإن المثال سبیل وعلى.  آخر بعد  
*)(. العربیة في العین هي و واحدة كلمة من تطور و  

 لغة أقدم في العین مسمیات أقدم من واحدة أمام أننا إلى إضافة و سبق ما على بناءا و
 اسم ثالباح اختار فقد ،  السومریة ھي و األدنى الشرق ربما و القدیم ق العرا في عرفت
  . العربیة الكلمات بعض في بقائھ و تأثیره مدى في للبحث  فیھا العین

   یلي كما) IGI( باسم السومریة في العین تعرف
igi – bi  #a – mu – ¥i – gal  

 بمعنى ضمیر فھي  bi أما ، عینیھ بمعنى igi -bi أن حیث )٤("  علیك تستقر عیونھ لیت" 
   )٥(. العاقل لغیر ھو

igi – bi   ki   ¥ar – ra   ga – ga – de  
 الجملة أن مالحظة مع )٦("  األرض كل على)  بالعاصفة الخاصة(   العین لیسلط" 

   )٧(. األكدیة تأثرت وبھا  بالفعل تنتھي و باالسم تبدأ السومریة

                                                        
البدراوي زھران . ، تحقیق و ضبط د كتاب األلفاظ: ـ ھ ٣٢٧ت ) عبد الرحمن بن عیسى (  الھمذاني (*)

 . ١٢٠- ١١٨ص ) ١٩٨٩(، دار المعارف  ، القاھرة  ٣، ط
.                                           المثال األخیر ١٢٢قواعد اللغة السومریة  ، ص :   فوزي رشید )٤(

ZYL. BXXII , 20 
 .٤٦المرجع السابق ، ص  )٥(

 )٦( Michalowski P. ; The Lamentation over the destruction of Sumer and Ur , Wimnona Lake ( 
1989 ) p. 36 , 20. 

 ٥٩-٥٨المرجع السابق  ، ص :   فوزي رشید )٧(
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 )٨( الحدیثة البابلیة اللھجة فى أیضا العین بمعنى igu األكدیة في الكلمة ظھرت قد و
  .  األقل على المیالد قبل األول األلف حتى مستخدمة ظلت السومریة الكلمة أن یعنى بما

 أن حیث )٩( العین ھي و األكدیة inu (enu) كلمة السومریة  IGI كلمة تقابل و
 و ، الحلقیة الحروف على تحتوي ال ألنھا المسماریة الكتابة تسجلھ لم العین حرف

 یرجع و  مؤنث اسم عن عبارة الكلمة و.   )١٠( حركة بأقرب الكتابة في عنھ استعاضت
 مقطعیة بصورة تكتب كانت و.   م.ق ٢٥٠٠ حوالي من القدیمة األكدیة اللھجة الى تاریخھا

 مثنى أو المفردة IGI:  ھي و للكلمة المقابل السومري الھجاء تحمل مسماریة بعالمات أو
)١١(          

IGI . HI.A – IGI 11  . ME¥  – IGI . ME¥  – IGI 11 
  HI.A  & ME  الالحقتان كذا و ، الجمع على ھنا الرأسیتان الشرطتان تدل و
 في و الجمع و المفرد بین فقط السومریة میزت حیث  )١٢(  الكثرة  أو الجمع على فتدالن

  . عنھا عوضا المفرد أو الجمع تستعمل فإنھا التثنیة حالة
  ؟ االسم بھذا  العربیة اللغة في الوجھ سمي لماذا-أ

 و -    IGI باسم السومریة في المعروفتین العینین یضم ألنھ كذلك سمي أنھ الباحث یعتقد
  - : التالیة الدالئل على اعتمادا-  igu  األكدیة فى صارت التي

  : المثال سبیل على الوجھ بمعنى  IGI استخدموا قد ومریینالس أن -١
 ¥à – gar – e    igi – bi    im – gam – me – e      a – bi    im – lu – 
g ْ◌ – ne  

   )١٣("  عضالتھم شوه و ،)  الناس أي(  وجوھھم لوى  الجوع" 
uruki     té¥   - bi     igi – ibi    àm  - da – gal  

   )١٤("  تناسق في وجھھا أقامت المدینة" 
  . العاقل لغیر الملكیة ضمیر  bi الى باإلضافة الوجھ بمعنى جاءت  IGI ھنا و

ka  -  igi – pirig  - ga    ki    nam- tar – re – ba  
                                                        

)٨(  CAD , 7 (I-j) , 45 & CDA , 125 
المعجم األكدي  ، الجزء  األول ، منشورات المجمع العلمي ، بغداد :   و آخرونعامر سلیمان  )٩(
 .١١١ص ) ١٩٩٩(
 . ١٥٥ علم اللغة العربیة  ، ص:   محمود  فھمي  حجازي )١٠(

)١١( CAD , 7 (i-j) , 153 ,  CDA , 130 .  
 .٥٦- ٥٥قواعد اللغة السومریة ،  ص :   فوزي رشید )١٢(

)١٣( Michalowski p. ; Op. Cit ., pp. 60-1, 391 
)١٤( Copper s.J ., The Curse of Agade , Baltimore   London ( 1983) pp. 54-5 , 78. 
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   )١٥("  المصائر تحدید مكان)  حیث(  ،  األسد وجھ)  شكل على التي المدینة(  بوابة عند" 
      األكدیة الكلمة و معالج حالة في السومریة  IGI بین ساووا و طابقوا قد األكدیین أن -٢

pânu(m)  و السومریة  اللغتین بین وضعوھا التي قوامیسھم في  ذلك و ، الوجھ بمعنى 
 حاالت عن كذلك للتعبیر و.  أمام ، الوجھ بمعنى كاسم جاءت  pânu(m) أن حیث األكدیة
   )١٦() یتقدم ، األمام الى یذھب  ،  یواجھ( بمعنى كفعل و.  اإلشراق و الفرح

(  واحدة مسماریة بعالمة كتبت قد  pânu(m) األكدیة و  IGI السومریة الكلمتین أن -٣
   رمزیة عالمة كونھا حالة في و ،  - IGI  Lim –  ¥i تنطق و) . الجدول انظر

logoraphic  فإن  IGI  ١٧("  الوجھ ، األمام ، العین"  تساوي(   
igi – ensi – ka – ¥è  

   أن حیث )١٨() "  األمیر أمام(  المدینة حاكم أمام" 
im    gal  - eden  - na      eden  - e    im – si    igi – se     mu  - un  - ne  
- du  

  "  تجاھھم تقدمت و  ،  السھل مألت قد القویة السھل عاصفة إن" 
igi    ukù  -   ¥è   ù -  i  - bar – ra – zu 

  )١٩("  الشعب اهتج نظرك وجھت عندما" 
  . أیضا األكدیة استخدمتھا الكلمة نفس و

¥umma    alpu    zibbassu    i ً◌◌ًîma    qinnassu  ana  IGI  -   ْ◌¥ ù  ib 
– ta – li - is 

  )٢٠("  ذنبھ و……  ذیلھ ثور رفع إذا" 
 االستقبال الى صراحة تشیر العربیة في الوجھة و  تجاه و الجھة و الوجھ كلمات أن -٤

 السومریة في السابقة األمثلة في رأیناه الذي المضمار نفس في الرؤیا و بالنظر والمواجھة
  -: یلي كما

                                                        
)١٥(  Green M . W. ; The Erdiu Lament , JCS 30 (1978) Kirgu 3:1 , pp. 134-5 .  
)١٦(  CDA , 263 
)١٧( Miller D. B .&  Shipp  M. R ; An Akkadian  Handbook , Winnona Lake , Indiana (1996) p. 

116 , Sign list No. 449 .  
- Caplice R.; Introduction to Akkadian , Romae (1980 , 28  

  .١١نمرة  ٧٩قواعد اللغة السومریة  ، ص :   فوزي رشید )١٨(
- Ng II . 48 , 10  

  . ١مثال  ١٢٤المرجع السابق  ، ص :  فوزي رشید )١٩(
- Zyl . AIII , 4  

)٢٠(  CAD , b (2) 45 & CT 40   32: 21.   
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 التنزیل في و ،  مستقبلھ:   شيء كل ووجھ.  وجوه  الجمع و معروف:    الوجھ:   وجھ* 
ِ ( العزیز َّ ِ َمْشِرقُ  َو َمْغِربُ  الْ ْیَنَما َوالْ َ ُّوا َفأ ِ  َوْجھُ  َفَثمَّ  ُتَول نَّ  هللاَّ ِ َ  إ   . ١١٥ البقرة) َعلِیمٌ  َواِسعٌ  هللاَّ

ُّبَ  َنَرى َقدْ ( َماءِ  فِي َوْجِھكَ  َتَقل كَ  السَّ َینَّ ِّ ُنَول َ َةً  َفل َمْسِجدِ  َشْطرَ  َوْجَھكَ  لِّ َفوَ  َتْرَضاَھا قِْبل َحَراِم  الْ ..) الْ
  .١٤٤ البقرة

نِّي( ِ ْھتُ  إ َِّذي َوْجِھي َوجَّ َماَواتِ  َفَطرَ  لِل ْرضَ  السَّ َنا َوَما َحِنیًفا َواْألَ َ ُمْشِرِكینَ  ِمنْ  أ  األنعام) الْ
٧٩ .  

 الوجھة  هلھذ اھتدى ثم للشمس و للقمر نظره توالى  أن  بعد إبراھیم لسیدنا حدث ما ھذا و
  . األخیرة

  أولھ:   النھار وجھ و.  الشعر منابت دون من الرأس من علیك أقبل ما:   الفرس وجھ و -
 سادتھم:   القوم ووجوه.   منھ لك بدا ما:   النجم وجھ و)  .  بالعین منھ یدرك ما أول. ( 

  .  ووجیھ وجھ المفرد و
 ال أي:    وجھة  ال و األمر ھذا في ھةج مالھ:   یقال.  وجھھ:   وجھتھ:   األمر وجھة -

 تقصده و إلیھ توجھ الذي الموضع:   الوجھة و  الجھة و.   لھ یأتي كیف أمره وجھ یبصر
 سبق كما.   فیھ أخذت و استقبلتھ وجھ كل في أي وجھة كل في شبھھا و القبلة:   الوجھة.  
ِّ  ُھوَ  ِوْجَھةٌ  َولُِكلٍّ "   تعالى كقولھ و اآلیات في ُوا یَھاُمَول َخْیَراتِ  َفاْسَتِبق   .١٤٨ البقرة"  الْ

  ٤٠٦ - ٤٠٥:  ٦  العرب لسان 
 الرأس أو الوجھ ذكر فیھا ورد ، الكریم القرآن آیات بعض عبر االقتراح ھذا تأكید یمكن و

  انتھاء و البكم ثم العمى أو البصر مثل یصفھا ما أو  العینین من بدءا فیھما الحواس ورتبت
قَِیاَمةِ  َیْومَ  َوَنْحُشُرُھمْ :( يیل كما بالصم ا َوُبْكًما ُعْمًیا َوُجوِھِھمْ  َعَلى الْ ً   . ٩٧ اإلسراء) َوُصّم

ٌ  َیْوَمئِذٍ  ُوُجوهٌ ( َى ،  َناِضَرة ل ِ َھا إ  من أنھا األولى كثیر ابن یفسر.  ٢٣-٢٢ القیامة) َناِظَرةٌ  َربِّ
َى الثانیة و".  مسرورة – مشرقة – بھیة – حسنة"  أي النضارة ل ِ َھا إ  تراه أي: "  َناِظَرةٌ  َربِّ

  "  عیانا
  ) ٤٥٠ ، ٤ج ،  كثیر ابن(
َوْ ( ذْ  َتَرى َول ِ ُمْجِرُمونَ  إ ِھمْ  ِعْندَ  ُرُءوِسِھمْ  َناِكُسوا الْ َنا َربِّ ْبَصْرَنا َربَّ َ   .١٢ السجدة..)  َوَسِمْعَنا أ

 آیات في البصر قبل لإلدراك كوسیلة السمع على كثیرا ركز قد الكریم القرآن بأن علما
  . كثیرة

 و العینین و الوجھ بین الربط في خاصة تلمیحات یوسف سورة من اآلیات بعض تحمل و
ّض البدایة ففي.  مرتبة تأتي َّى  ولده على الحزن من السالم علیھ یعقوب سیدنا عینا تبیـ  َوَتَول
َسَفى َوَقالَ  َعْنُھمْ  َ َى َیاأ تْ  ُیوُسفَ  َعل ُحْزنِ  نَ مِ  َعْیَناهُ  َواْبَیضَّ  تأتي ثم.    ٨٤ یوسف"    َكِظیمٌ  َفُھوَ  الْ
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َقِمیِصي اْذَھُبوا  تعالى قولھ في یوسف سیدنا من البشرى ِ ُوهُ  َھَذا ب ق لْ َ َى َفأ ِي َوْجھِ  َعل ب َ تِ  أ ْ    َیأ
ا"    تعالى قولھ في بصیرا یعقوب سیدنا یرتد و الشفاء یحل ثم.   ٩٣ یوسف..  "  َبِصیًرا مَّ َ  َفل

َنْ  َبِشیرُ  َجاءَ  أ َقاهُ  الْ لْ َ َى أ    صراحة الوجھ ذكر من بالرغم.   ٩٦ یوسف"   َبِصیًرا َفاْرَتدَّ  َوْجِھھِ  َعل
  :  العربیة الجذور بعض من جزء السومریة  IGI -ب

 جزءا السومریة   IGI تكون قد العربیة في لغویة جذور عدة توجد أنھ الباحث یعتقد
  -: مثل فیھا األولى اإلدراك وسیلة العین  تكون أحداثا الجذور ھذه منھاوتخص

 ّت و انكشفت:   السماء أجھت:   جھا   . الغیم عنھا انقشع و أصحـ
  . یستره سقف بال مكشوف:   أجھي بیت و.  ووضحت انكشفت:   الطریق أجھت و
  ٤٨١: ١ العرب لسان      . برز و ظھر:   الرجل أجھي و

  . سواه دون للرائي الطریق و يھ تظھر و تصحو و ستنكشف السماء أن شك وال
 كلمتھ و  جھرة رأیتھ و.   ستر بینھما یكن لم:   جھرة رآه و.  ظھر ما:   جھرة:   جھر*

   جھرة
ْذ :"  العزیز التنزیل في و ِ ُتمْ  َوإ لْ ُ َنْ  َیاُموَسى ق ى َلكَ  ُنْؤِمنَ  ل َ  َنَرى َحتَّ ََخَذْتُكمْ  َجْھَرةً  هللاَّ  َفأ

اِعَقةُ  ْنُتمْ  الصَّ َ   فسر و ،"  عالنیة و عیانا"  قائال ذلك كثیر ابن یفسر و.٥٥ البقرة.." نُظُرونَ تَ  َوأ
ْنُتمْ  َ  ابن" .                                       ینظر بعض و ، بعضھم صعق أي"    َتنُظُرونَ  َوأ
   ٩٣: ١  كثیر

ُوا"  ِرَنا َفَقال َ َ  أ  ما یكشف عیانا:  قیل و.  يءبش عنا مستتر غیر أي  ١٥٣ النساء"  َجْھَرةً  هللاَّ
ُلْ "   تعالى كقولھ.   اكتشفتھ إذ الشيء جھرت یقال و.  بینناوبینھ ْیَتُكمْ  ق َ َرأ َ ِنْ  أ َتاُكمْ  إ َ  َعَذابُ  أ

 ِ وْ  َبْغَتةً  هللاَّ َ     العالنیة:   الجھر و.   یرونھ وھم یأتیھم أن ھو و.   ٤٧ األنعام" …   َجْھَرةً  أ
:    جھیر ووجھ.   المنظر حسن:   الجھر و.  جھارا إلیھ نظروا:   فالنا القوم اجتھر و -

              النجم أبو قال ،  جھیرة األنثى ،  منظر ذو حسن:  جھیر رجل و.  الوضاءة ظاھر
   الدماء على أعرفھ العنق و              جھارة النساء على البیاض أرى و

 ضده و  ، بالنھار یبصر ال الذي----و.   التامة مالجس الحسن المنظر الحسن:  األجھر و -
  الحولة:   الجھرة  و.   كالجاحظة:   الجھراء العین و.   واضح:   مجھر أمر و.  األعشى

  : للطرماح ثعلب أنشد و ،  جھراء امرأة و ، أجھر رجل یقال و. 
  ٩- ٤٧٧:  ١ العرب لسان                       خدوج ھو و العین في جھرة على 
  . األبیض:  المسجھر:  سجھر*  

   جرى و جھرة تریھ إذا السراب اسجھر و.  انبسط و ظھر:   اسجھر:    األعرابي ابن قال
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  ٢٥٠:  ٣  العرب لسان 
 العین األولى إدراكھ أداة و" جھر" األول الجذر على وزائدة ،  سببیة السین فكأن سجھر أما

 الضوء بمعنى العربیة في الوھر  من یكون فقد األخیر قطعالم أما.  ھر+  ج في بقیت التي
 أن الحظ -   النھار بمعنى  األكدیة في urru  و المصریة في  hrw  كذلك و    الساطع
  الرؤیا بذلك لتتحقق -  عشاءا لیال یبصر ال الذي األعشى و نھارا یبصر ال الذي األجھر
  .    الرؤیا تمام لھا یكشف و اعدھایس الذي الضوء الى إضافة العین بوجود الكاملة

 ، مقطعیة بطریقة المسماریة الكتابة استخدمت قد األكدیة و السومریة أن المعروف و
 في أو الكلمات وسط في الحركات طبیعة ووّضحت ، الصوامت مع الحركات فدونت
 بناء أما)  G الصامت مع I  الحركة ظھرت كمقطع  IGI على القیاس یمكن(   آخرھا

 الحركات تدون ال  و  الصوامت أساس على فیقوم السامیة اللغات باسم یعرف فیما كلمةال
 الى نقلت لو السومریة  IGI فإن علیھ و.  بالقیاس إال علیھا التعرف الصعب من فیصیر ،

  . فقط" ج" في لبقیت كتابة العربیة
ّھ معانیھا من:  حدج*  أو شخص الى ظرن:   یحدج الفرس حدج و.  بالمحدج سمھ و:  حدجـ

  . فزعھ و روعة بعد النظر شدة:   التحدیج.  عینیھ مع نحوه أذنھ فأقام صوتا سمع
 شدة ھو:  قیل و ، یستنكره و اآلخر بھ یرتاب نظرا إلیھ نظر:  حدجھ و ،  ببصره حّدجھ و

 ھإلی حدج و ببصره حّدجھ:   قیل و.   إلیھ النظر أحدّ  إذا ببصره  حدجھ یقال.  حدتھ و النظر
 مقبلین داموا ما أي)   " بأبصارھم حدجوك ما القوم حدث: (  مسعود ابن كقول ،  بھ رماه: 

   التحدیق مثل التحدیج و.   روع بال النظر الحدج أن  یدل مما"   نشطین علیك
  ٣٩: ٢ العرب لسان 
 حدّ   فإن التركیب  ناحیة من و.   واحد بمعنى كلھا  ق حـدّ  – حّدج=  أحدّ  فإن سبق مما و

 و تفید زائدة" ج" أن الى یشیر بما ، بذاتھا المعنى تفید ھي و بینھما  مشترك عامل بمثابة
 الجذر في"  ق"  الى" ج"  صارت ثم حّدج=   النظر  أحدّ  المعنى لیكون العین على تؤكد

 أن یوضحھا و اإلبصار قوة الى حدق في األخیرة القاف تشیر و.  لزق ، لزج مثل ،  الثالث
  .  لزج من أقوى لزق
 العینین تحمیج:  قیل و.  مبھوت كأنھ النظر تحدید و العین فتح:   التحمیج:    حمج* 

 یستشف عینھ الرجل جمح:   الجوھري.  النظر لتمكین تصغیرھما:   قیل و ،  غؤورھما
 كذلك  ، بخوف النظر  أو.   الغضب مع الوجھ في التغیر:  التحمیج و.  صغرھا إذا النظر

 شدة ھو عبیده أبو قال و.   بتحدیق نظر:   العرب عند ــ و.   وعیدا أو فزعا العین  حفت
  .   النظر
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:   قال:  ٤٣ ابراھیم"    ُرُءوِسِھمْ  ُمْقِنِعي ُمْھِطِعینَ "  جل و عز قولھ في المفسرین بعض  قال و
  ٥٠ - ١٤٩:  ٢ اللسان.                               النظر مدیمي محمجین

 یلقي"  بمعنى ثالثي كفعل ، القدیمة المصریة في" جمح" gmH من مكاني قلب كأنھا و 
 السببیة s إلیھ أضیفت أن بعد الفعل نفس و" .   یرى -   إلى ینظر – یلمح -  خاطفة نظرة

sgmH                "یرى أن یسبب بمعنى"  سجمح .  
 یمأل بمعنى  mH ، العین من g  یثح المملوءة العین بمعنى المصریة gmH تفسیر یمكن و
 بین و المصریة gmH بین البعض قارب قد و.   السومریة اإللصاق ظاھرة ضوء في ،

   )٢١(.  المعنى بنفس و العربیة  جحم
 ،  نضارتھ و الشيء لون حسن:  ــ و.  بھجة ذو رجل:  یقال.    حسنال:   البھجة:  بھج*
 الفرح ظھور أو.  الوجھ أساریر ضحك اإلنسان في و ، النضارة النبات في ھو:  قیل و

  إنني و ، عمرو  أم سقیا فذلك:    ذؤیب أبو قال.  البتة
    لبھیج سیبھا  من تبذل بما                                                         

ْنَبْتَنا…… "   تعالى كقولھ   حسن:   بھیج فھو ، النبات بھج و َ  َبِھیٍج  َزْوٍج  ُكلِّ  ِمنْ  فِیَھا َوأ
 ال البھجة  ھذه.  بھیج بعد تبصرة مجيء یالحظ.  ٨-٧ ق" ُمنِیبٍ  َعْبدٍ  لُِكلِّ  َوِذْكَرى َتْبِصَرةً   ،

  : النابغة قولك اإلنسان أو النبات في العین سوى تدركھا
   غواصھا ، صدفیة درة أو           

  ١:٢٦٠ العرب لسان       یسجد و یھل یرھا متى ،  بھج                           
 من العین على لتدل ج إلیھا أضیفت ثم البھاء  من مركبة كلمة بھج أن الباحث یعتقد و

  :  أن حیث  األكدیة igu أو IGI السومریة
 ذو الشيء:   البھي و.   للعین المالئ الرائع الحسن المنظر:  العربیة في اءالبھ  و:  بھا

: ١ العرب لسان.                  الحسن:   البھاء و.  حسنة و روعة العین یمأل مما البھاء
٢٦٧  

  . حسنا و روعة یمألھا ما أي للعین بھاء تساوى بھج كأن و
 فیھا التي:   المسرجة و.   سرج الجمع و للیلبا یسرج الذي الزاھر المصباح:   السراج* 

َنا"    العزیز التنزیل في و.   النھار سراج الشمس و الفتیل اًجا ِسَراًجا َوَجَعلْ    ١٣ النبأ"  َوھَّ
َى َوَداِعًیا"  ل ِ ِ  إ ْذنِھِ  هللاَّ ِ إ ِ   . ٤٦ األحزاب"  ُمنِیًرا َوِسَراًجا ب
َقَمرَ  َوَجَعلَ "  ْمسَ  َعلَ َوجَ  ُنوًرا فِیِھنَّ  الْ   .١٦ نوح"  ِسَراًجا الشَّ

ّجھ و وجھھ هللا سرج و - نھ أي بھـ ّ   : قال ،  حسـ
                                                        

)٢١(  Takaces G. Ancient Egyptian Etymological Dictionary , vol. 1,Brill –Lieden (1999) 196 .   
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   البھجة و الحسن بھ عنى:  قال         مسرجا مرسنا و فاحما و           
  ٢٧١: ٣  العرب لسان.                                       زینھ:   الشيء سرج و

 ، لترى بذلك وصفت إنما و الوجھ و الجبین و الشمس و المصباح فإن ھكذا و         
+  سرا مقطعین من  مركبة  كلمة أمام كأننا و. ظلماتھ في الضال بھ یھتدي الذي كالسراج

  .   ج
 بري ابن أنشد و.  وسطھ و ظھره و أعاله:  شئ  كل سراة منھا و:   سرا األولى فالمادة
   تفصدت حتى مارمن ، الضحى سراة:              ثور بن لحمید

    عندما و زعفرانا العذارى جباه                                                  
 أتیتھ:    یقال:   السماء في الشمس ارتفاع وقت و.  ارتفاعھ:  غیره و النھار سراة و -

 الھم عنھ انسرى و.   معظمھ و متنھ:    الطریق سراة و.   النھار سراة و الضحى سراة
 السومریة العین عن المأخوذة الجیم إلى باإلضافة  .٢٨٢: ٣ العرب لسان.   انكشف: 

  . للعین ھادیا المصباح و الشمس و كالطریق ظھوره و الشيء علو فیكون
 بواسطتھا یدرك ما ھو و الوجھ في و للعین البھاء حیث بھج على ذلك قیاس یمكن و -

  . أیضا
…   العین نجئ رجل.  تعینھ أي تنجأه و.   بالعین أصابھ:   تجأهان و نجأة الشيء نجأ:  نجأ*
:   یقال.   إیاه شھوتك أي:  الشيء ھذا نجأة عنك رد و.  العین خبیث بھا اإلصابة شدید: 

  : أنشد و ،  نظره شدة عنك بھ لتدفع تأكل مما شیئا أعطھ أي:   السائل نجأة عنك ادفع
   رداد یا النجأة بك أال                                     

  .  النجأة:    االسم و ،  بعیني أصبتھا:    غیرھا و الدابة نجأت:   الكسائي
 بالعین اإلصابة تكون قد و"  باللقمة السائل نجأة ردوا"   الحدیث في و. النظر شدة:   ــ و

  ١٣٨:  ٦ العرب لسان.  إلیك النظر شدة بھا لتدفع مةاللق أعطھ:   المعنى أن األثیر ابن قال
 ذلك غیر و الكوكب و القرن و الناب و النبات نجم و.    ظھر و طلع:   الشيء نجم:  نجم* 
ْجِم  َوَعَالَماتٍ "  العزیز التنزیل في و. نجم فقد ظھر و طلع ما كل و طلع:  النَّ ِ " َیْھَتُدونَ  ُھمْ  َوب

  ) . إلیھا التطلعب بھا یھتدون(  ١٦ النحل
 رعى:   تنجم و.  سیرھا و مواقیتھا یحسب النجوم في ینظر الذي:   المتنجم و المنجم
 تعالى قولھ في كما.   یدبره كیف ینظر أمر في فكر:  النجوم في نظر و.  سھر من النجوم
ُجوِم  فِي َنْظَرةً  َفَنَظرَ "   السالم علیھ إبراھیم عن مخبرا   ٨٨ الصافات" . النُّ

 من أي: العباس قال ، سقیم إني فقال حجة بر لید تفكر:   ھاھنا نظر أن یحیى ابن حمدأ
  . كفركم
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   ١٤٨ – ١٤٧:  ٦ العرب لسان     
 الكواكب السماء بروج و.  بالعین إال تدرك ال بروج و نجوم من فیھا بما فالسماء  ھكذا و
َنا َوَلَقدْ : "   تعالى كقولھ.  النجوم قیل و َماءِ  فِي َجَعلْ اَھا ُبُروًجا السَّ نَّ اِظِرینَ  َوَزیَّ    ١٦ الحجر" لِلنَّ
 بما  بالسماء تحیط أن یمكن التي الوحیدة الحاسة أنھ حیث ، الدائم النظر یتطلب ما ھو و

  . بروج و نجوم من فیھا
 قیل إنما و.   برج فقد مرتفع ظاھر كل و ،  الحاجبین بین ما تباعد:   البرج:    برج*

 و…  سعتھا ھو و  العین نجل:  البرج و.    ارتفاعھا و بیانھا و لظھورھا روجاب للبروج
 و زینتھا المرأة إظھار:   التبرج.   الحدقة حسن و المقلة عظم و العین بیاض سعة:   قیل

 فتدركھا(   الزینة إظھار:   التبرج و وجھھا أظھرت:    المرأة تبرجت و   للرجال محاسنھا
  )   اآلخرین عیون

 بمعنى األكدیة في birtu أن یالحظ.  ١٨٤: ١ العرب لسان.  أزاھیره:  النبات تباریج و
    الحراسة و الرمي ثم أوال بالنظر للمراقبة یستخدمان القلعة أو البرج و )٢٢( قلعة أو برج

:   األبلج قیل و  بلجاء ھي و أبلج فھو ،  الحاجبین بین ما تباعد:   البلج و البلجة:  بلج*
  : الخنساء قالت.  الوجھ الطلق للرجل یقال و..  الوجھ الواسع الحسن األبیض
   حاجة لطالب ، أھال:   یقل لم كأن        

   الصدر منشرح  ، الوجھ بلیج كان و                                     
  . الصبح ضوء كذلك و.   الفجر انصداع عند اللیل آخر:   البلجة و ، البلجة و
  : قولھ منھ و ، واضح أي بلج أمر ھذا و

   إبالج و نور في تظھر كالشمس           معالمھ تخفي ال ، أبلج الحق        
  . أبلجا صبح أعناق بدت حتى:   العجاج كقول ، اإلشراق:   البلوج و -

  ٢٤٢:   ١ العرب لسان
 بھا یدرك لما صارت ثم ، لعینا حول لجزء كوصف"  بلج ، برج"  الجذران جاء ھكذا و

   األسوار و المطارات في البرج أن كما ، الحق و اإلشراق و الشمس و الصبح و كالوجھ
 تحقق بعد الدفاع وسائل من غیرھا و للرمایة  ثم ، بالعین للمراقبة تكون التحصینات و

  . النظر
  ٢٧٣: ٦  العرب لسان.       بعملھ راءى إذا ینوج  ناج:    األعرابي ابن:   نوج* 

                                                        
)٢٢(  CDA .,  
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ّن:   نھج طریق:   نھج*   و نھوج و نھج و  نھجات الجمع و.   النھج ھو و ،  واضح بیـ
 و.كالمنھج:   المنھاج و وّضحھ:   الطریق منھج و.  كنھج:   منھج سبیل و ، نھجة طرق

َنا لُِكلٍّ "   العزیز التنزیل في   ٤٨ المائدة". ِشْرَعةً  ِمْنُكمْ  َجَعلْ
 و أبنتھ:  الطریق نھجت و.  بینا واضحا نھجا صار و استبان و وضح:   الطریق أنھج و

  ٤ -  ٢٦٣:  ٦ العرب لسان.            لك نھجتھ ما على اعمل:  یقال ، أوضحتھ
 غرة وـــ.   بدت و أضاءت:  النار أوجحت  و.  ووضح ظھر:   الطریق وجح:  وجح*

 علیھ ما و فالن جاء و.  ستر أي احج و ،  وجاح دونھ لیس و.  اتضحت:   إیجاحا الفرس
 الملجأ:   الوجح و.  یستره موضع الى ألجئ كأنھ الملجأ:  الموجح و.  یستره شئ أي وجاح

.  
  ٤٠١:  ٦ العرب لسان 
  . بالعین یدرك  ما ھو و واحد آن في الستر وتضاده للظھور وجح جاءت ھكذا و
    العربیة جلى و السومریة   IGI .. LA – ج

  المقطع الى رفع بمعنىC LA  Iأو  LA المقطع اإللصاقیة بخاصیتھا لسومریةا أضافت
IGI  معنى لیصیر العین أي  IGI .. LA  )كما السومریة في نظر أي) العین رفع:  حرفیا 
  : یأتي

 laي .  igi – xul …. Ila .      )٢٣() رفعھا الغاضبة العین=   حرفیا"  (    بغضب نظر" 

  
  la +  غاضب بمعنى صفة   igi    + xul من مركب فعل  laي … igi – xul  أن حیث
  . یرفع بمعنى متعدي فعل

en    igi  - xu¥Il  - ILA  
   )٢٤("   الغاضبة عینھ رفع الذي  السید" 
  
  
  
  
  
  

                                                        
 . ٤ مثال ٨٦، قواعد اللغة السومریة ،  ص   فوزي رشید )٢٣(
                                                                                 Zyl  . A xvii  , 20 .  ٥٩المرجع السابق ،   )٢٤(
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  ٤٥٣  

 ab    amar – bi – ¥è    igi – gلl – la - gim  
  )٢٥("   عجلھا  الى تنظر بقرة مثل"  

kur    g ْ◌ – bي – na – ¥è     igi    na – an -  يl  
 
he looked towards the Gubin mountains  

  )٢٦("   جوبین جبال ناحیة نظر  لقد"  
 مقطع إلیھا ملصقا أو ،  منفردة السومریة   IGI  بكلمة كثیرا األكدیة تأثرت فقد بالطبع و

 ةالمختلف المرادفات بین  قوامیسھم في ساووا فإنھم األقل على و.   ثالث معنى لتعطي آخر
   للرؤیا

   -: ھكذا السومریة األكدیة في المشاھدة و
  المعنى  السومري المقابل  األكدیة الكلمة  م
١  amâru (m)  A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IGI ; IGI . DU8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صادف  ،  جرب ، نظر ، شاھد ، رأى
 ، اكتشف ، شخص  مكان حدد  ، وجد

  عرف ،  بحث  ،  اختار ،  شخصا  الحظ
 ،  رعا  ،   اعتنى ،  راقب ،  تفحص ،

  ). نصا(  قرأ ،  قابل ، زار
  .  التقى ،  زار -

 اكتشف ،  وجد ،  حدث ،  ظھر ،   شوھد
  . رؤي ،  روقب ، اختیر ،  دقق ، فتش ،

   âmiru  IGI حاقد ،  قارئ ، مشاھد  ،  شاھد .  
   amerânu IGI . LAL أشوریة(   عیان شاھد .(  

  nâmurtu IGI . DU# ٢٧( ھدیة ،  مقابلةال ھدیة(  
٢  dagâlu IGI . GAL .  ٢٨( بعد فیما تفصیال ستناقش(  

                                                        
.                                                                                            ٥٩ المرجع السابق ، )٢٥(

Zyl  . A xvii  , 24  
)٢٦(  Cooper s.j. . , The curse of Agade , Baltimore and London  (  1983) pp. 57- 8 , 152 . 

                                                                  CDA , p. 14             ٨٣، ص   ١، ج المعجم األكدي )٢٧(
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٣  na ālu IGI; IGI . GAL ; 
IGI . DU8  

  یشھد  ،  یتفرس  ،  یحدق  ،  یرى ،  ینظر
 السماء(   یراقب ،  یعتبر ،  على ینظر  ،

  . یختبر  ،  یواجھ ،)  
  nâ ilu  رؤیة .  
  lâ nâ ilu  IGI. NU . TUKU; 

IGI . NU . GAL 
  )٢٩( أعمى

  
 و البابلي العصرین في األكدیة  dagalu  الى  IGI . GAL السومریة الكلمة تحولت قد و

 كفعل  dagalu  جاءت و.   م.ق الثاني األلف من األول النصف في أي القدیم اآلشوري
  "   الملك رعایا من  صار ،   أصغى ، ظرانت ، مباالة بال نظر ،  نظر"   بمعنى

- dâgilu  السومریة في تقابل و كاسم: داجلو  Lع.IGI  العین رجل األخیرة تعني و 
  . مشاھد بمعنى فجاء األكدي المقابل أما

-  diglu   A  مرآة ، رغبة ،  منظور ،  نظرة ، بصر ،  نظر"  بمعنى كاسم:   دجلو 
  .)٣٠(   IGI . NE . NE  السومریة في تقابل و ،   قدیمال البابلي العصر من ھي و"

 a   amê  i -da - gal-u-ni       ana    dSin …..   u؛alla  
   )٣١("   یصلي سین) اإللھ(   الى  ،  ینظر ماءالس)  الى(  الذي" 
"   حكیم ، حكمة"  بمعنى  الحدیثة و القدیمة البابلیة في   igigallu (m)  الى صارت كما -

  . )٣٢( أحیانا موظف أو ملك أو إللھ كنعت األكدیة في استخدمت و    IGI . GAL وتقابل
IGI .GءL    malkî   a  ki  ati  

  )٣٣("   العالم ملوك حكیم)  سرجون" ( 
-  igigallutu   في القیاسیة و الحدیثة البابلیة في دخلت و ،  الحكمة بمعنى اسم األكدیة في 

 سومریة وھي  الصوتي المتمم إلى باإلضافة  LءIGI. G  تكتب  و ،  م. ق األول األلف

                                                                                                                                                  
               . CDA , p . 53 &  CAD  , D  ( vol.3) pp. 21 – 25     ٢٧٣، ص  ١، ج المعجم األكدي )٢٨(

                      
)٢٩( CDA , p. 247. 

                         .  CDA . 53 , 59 &   CAD , D , vol . 3 21-25  .  ٢١٧،  ١، ج المعجم األكدي   )٣٠(
                      

)٣١(  CAD , D , 21 . 
)٣٢(  CDA . 125 . 
)٣٣(  CAD , 7 ( I-j ) , 40 . 
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 و"  الواسعة -  الكبیرة العین"  تعني  LءIGI – G  السومریة الكلمة و.  )٣٤( األصل
  " . النظر بعید  ،  األبصار أولى  ،  بصیر"   العربیة في كقولنا للحكمة استخدامھا

  :  فإن  العربیة في و
 تعالى هللا و  واضح:  جلي أمر و،   أظھره و كشفھ:   عنھ جلى و  جاله و)  األمر( جال*

ُوَنكَ ( تعالى قولھ في كما یظھرھا أي:   الساعة یجلي ل َ اَعةِ  َعنْ  َیْسأ یَّانَ  السَّ َ ُلْ  ُمْرَساَھا أ َما ق نَّ ِ  إ
ُمَھا یَھا َال  َربِّي ِعْندَ  ِعلْ ِّ ِالَّ  لَِوْقتَِھا ُیَجل   . ١٨٧ األعراف.. ) …  ُھوَ  إ

 عین یقال ،   البصیرة:   ــ و.   الیقین الخبر:    الجلیة و.  الخفي نقیض:     الجلي  و -
  :  داود أبو قال  ،  جلیة

   جلیة عین السواد دیر قصد               مني أبصر أنت و ،  تأمل بل          
  . جلوا بالكحل بصري  جلوت:   یقال و البصر یجلو كحل:   الجال
    تعالى قولھ في  الجماعة و السنة أھل لقو ھذا و بان و ظھر أي للجبل ربھ تجلى

َمَّا… (  َّى َفل َجَبلِ  َربُّھُ  َتَجل َھُ  لِلْ ا َجَعل   . ١٤٣ األعراف)  …  َدّكً
  : الشاعر كقول.   النظر ھو التجلي و.  إلیھ نظرت:   الشيء تجلیت و

   المختل بعید من یھوى فانقض               یكلل  لم العین بصیر جلي            
  .الوجھ استقبل إذا الرأس من یرى ما:    المجالي و ،  األنزع الوجھ الحسن:    األجلى

  .. …  الھم كذلك و ،  انكشف إذا:    الظالم انجلى و
َھاِر : (العزیز التنزیل في و َذا َوالنَّ ِ َھا إ ْیلِ  َجالَّ َّ َذا ،َوالل ِ   . ٤-٣ الشمس)  َیْغَشاَھا إ

                                             معروف معناھا ألن أولھ في تذكر لم و عنھا الكنایة جازتف  الظلمة جلى إذا:  الفراء قال
  ٤٥٣ – ٤٥٢:  ١ العرب لسان

 و بنیة  على العربیة الكلمة جاءت و ،  بھ تقوم ما و للعین واضحا جلیا المعنى جاء ھكذا و
 تكن لم أنھا بمعنى ، أخرى صورة على األكدیة استخدمتھ بینما  ، السومري الفعل معنى

  . عنھا منقولة
 أعلن ،  نشر ، أظھر  ، اكتشف"    بمعنى جلى        السریانیة في صارت الكلمة نفس و

  . )٣٥("  المنفى الى ذھب  ، جال ،  ھرب ثم)  األذن أو العین(  فتح  وبمعنى
  ؟ العربیة في ووجد السومریة  IGI …. DU8 – ء

                                                        
)٣٤( CAD . 7 ( I-j) , 40  
)٣٥(  Costaz Louis S.G . ; Dictionnaire Syriaque – francaise , Beyrouth ( 1963) , pp. 47-8.  
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 معنى لیصبح ،  العین  IGI الى"    فتح"  بمعنى  DU8  المقطع السومریة أضافت
  اسم من مركب فعل  IGI … DU8  أن حیث نظر أي)  حرفیا(   العین فتح"    المقطعین

  - : األمثلة في كما  السابق لمعنىبا متعد فعل+  
 gù – dé – a    en  dNIN – gيr – su – ra     igi – mi  – ni – du8 – àm  

  )٣٦() "   المنام في نینجرسو السید)   لجش أسرة من حاكم(   جودیا رأى" 
 dNa – ra  – am – dSin        ma   – gi6 – ka    igi   ba – ni – in– du8 – a  

   )٣٧("    الحلم في سین  نرم رآه ما ھذا" 
  amâru  A  بین و السومري IGI … DU8   بین قوامیسھم في األكدیون قابل قد و -

 - )   شخص ، مكان(   حدد -  وجد - صادف - جرب  -  نظر – شاھد – رأي"    بمعنى
  ) السابق الجدول انظر( …………  " .  اكتشف

  -:  فإن العربیة في و
  یقال ،  إیاه علمھ:    كذا الشيء ــ و ،  الضالة وجد:   یقال و ،  أدركھ:    مطلوبھ وجد*
  . موجود فھو عدم خالف:   وجودا عدم من الشيء وجد.  نافعا الحلم وجدت: 

   بھ یظفر و یجده جعلھ:  الشيء ـــ و.   مثال سبق غیر من  أنشأه:    الشيء  هللا أوجد
  . )٣٨( خارجي و ذھني ھو و ،   العدم ضد:   الوجود

 ، أدرك بمعنى السومري IGI … DU8  مع یتفق العربیة" وجد"  فإن البنیة ناحیة  من و
  . رأى ،  كشف  ،  على عثر

 بعض عبر السومریة  IGI …. DU8  مع المعنى في العربیة" وجد"   تقارب تأكید یمكن و
  :   یلي كما الكریم القرآن من اآلیات

ََّما"  - ْیَھاعَ  َدَخلَ  ُكل َ ِمْحَرابَ  َزَكِریَّا ل   . ٣٧ عمران آل. " …ِرْزًقا ِعْنَدَھا َوَجدَ  الْ
ا"  - َمَّ َِضاَعَتُھمْ  َوَجُدوا َمَتاَعُھمْ  َفَتُحوا َول تْ  ب َلْیِھمْ  ُردَّ ِ   . ٦٥ یوسف. " …إ
ِكَتابُ  َوُوِضعَ "  - ُمْجِرِمینَ  َفَتَرى الْ ا ُمْشِفقِینَ  الْ ُونَ  فِیھِ  ِممَّ ُول َتَناَیا َوَیق َ ِكَتابِ  َھَذا َمالِ  َوْیل  َال  الْ

یَرةً  َوَال  َصِغیَرةً  ُیَغاِدرُ  ِ ِالَّ  َكب ْحَصاَھا إ َ ُوا َما َوَوَجُدوا أ َحًدا َربُّكَ  َیْظلِمُ  َوَال  َحاِضًرا َعِمل َ "  أ
  .٤٩ الكھف

                                                        
                                    Zyl . A I , 18           . ١، مثال  ٨٦، المرجع السابق ، ص   فوزي رشید )٣٦(

                                
)٣٧( Cooper S. j .; Op.,Cit ., pp.54 – 5 , No . 86 and 93. 

 .١٠٥٥:  ٢ المعجم الوسیط )٣٨(
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َتْ  َما َنْفٍس  ُكلُّ  َتِجدُ  َیْومَ "  - نَّ  َلوْ  َتَودُّ  ُسوءٍ  ِمنْ  َعِمَلتْ  َوَما ُمْحَضًرا َخْیرٍ  ِمنْ  َعِمل َ  َبْیَنَھا أ
َمًدا َوَبْیَنھُ  َ   . ٣٠ عمران آل" … َبِعیًدا أ

…   شر و خیر من أعمالھ جمیع للعبد یحضر القیامة یوم یعني"   تعالى أنھ كثیر ابن یذكر
 وود.   غّصـھ و ساءه قبیح من رأى ما و ،  أفرحھ و ذلك سره حسنا أعمالھ من رأى فما
  .)٣٩( بعید أمد بینھما یكون أن و منھ تبرأ أنھ لو
  . فیھ بالتطلع اإلنسان أعمال من الكتاب في ما إدراك یكون ھكذا و
َنْ  ُیِریدُ  ِجَداًرا فِیَھا َفَوَجَدا"  - َقاَمھُ  َینَقضَّ  أ َ َوْ  َقالَ  َفأ َخْذتَ  ِشْئتَ  ل ْیھِ  َالتَّ َ ْجًرا َعل َ   . ٧٧ الكھف"  أ
  .)٤٠() …  مائال حائطا القریة في فرأیا(   الغیب مفاتیح تفسیر في و
َذا َحتَّى"  - ِ َغَ  إ ْمِس  َمْغِربَ  َبل    ٨٦ الكھف"  َقْوًما ِعْنَدَھا َوَوَجدَ  َحِمَئةٍ  َعْینٍ  فِي َتْغُربُ  َوَجَدَھا الشَّ
 وجد أن الى یشیر بما  ،  بالعین إال تدرك لن مغربھا و مشرقھا في الشمس فإن بالطبع و  

  .اآلیة  تلك تفسیر ھأوج معظم قالت النظر و بالرؤیا الشمس إدراك عن و ،  رأى بمعنى ھنا
 َعْینٍ  فِي َتْغُربُ  َوَجَدَھا"    تعالى قولھ في كثیر ابن تفسیر في ورد ما المثال سبیل على 

 انتھى من كل شأن ھذا و المحیط البحر في تغرب منظره في الشمس رأى أي"   (  َحِمَئةٍ 
 ذي تخلق عن ردهأو فیما المعنى نفس أكد قد و..) .  فیھ تغرب كأنھا یراھا  ساحلھ  الى

   بالعلم القرنین
  -: أنشد و

  )٤١( حرمد ثاط و خلت ذي عین في             غروبھا عند الشمس مغار فرأى          
  " َِذین َّ ُُھمْ  َكَفُروا َوال ْعَمال َ قِیَعةٍ  َكَسَرابٍ  أ ِ ْمآنُ  َیْحَسُبھُ  ب َذا َحتَّى َماءً  الظَّ ِ َمْ  َجاَءهُ  إ  َیِجْدهُ  ل

َ  َوَوَجدَ  َشْیًئا اهُ  ِعْنَدهُ  هللاَّ َّ ُ  ِحَساَبھُ  َفَوف ِحَسابِ  َسِریعُ  َوهللاَّ   . ٣٩ النور"  الْ
  .سرابا رأى أنھ یعني بما  سواھا دون بالرؤیا لھ یھیأ و الظمآن إال یتوھمھ ال السراب و
 فإذا األرض و السماء  بین ماء كأنھ یرى النھار أول في یكون"  ذلك أن كثیر ابن یذكر و

 یجده لم إلیھ انتھى فلما منھ لیشرب قصده ماء یحسبھ الماء الى محتاج ھو من السراب رأى
  )٤٢("شیئا

                                                        
تفسیر القرآن العظیم  ، دار التراث )  : ھـ  ٧٧٤ت  -إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي (   ابن كثیر )٣٩(

 ٣٥٧، ص   ٣القاھرة ،ج
ص ) ١٩٩٣( ، دار الغد العربي   ١، ط  ١٠مفاتیح  الغیب  ، مجلد  :   اإلمام فخر الدین الرازي )٤٠(

٣٦١ 
 ١٠٢، ص ٣ج:   ابن كثیر )٤١(
 ٢٩٦، ص ٣ج:   ابن كثیر) ٤٢(
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 نِّي"    فیقول السالم علیھ سلیمان سیدنا یخاطب  حین الھدھد لسان على و ِ  َوَجدتُّ  إ
ةً  َ وِتَیتْ  َتْملُِكُھمْ  اْمَرأ ُ َھا َشْيءٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َوأ َ  َیْسُجُدونَ  َوَقْوَمَھا َوَجْدُتَھا.  َعِظیمٌ  َعْرشٌ  َول

ْمِس  ِ  ُدونِ  ِمنْ  لِلشَّ َُھمْ  َوَزیَّنَ  هللاَّ ْیَطانُ  ل َُھمْ  الشَّ ْعَمال َ ُھمْ  أ یلِ  َعنْ  َفَصدَّ ِ ب "  َیْھَتُدونَ  َال  َفُھمْ  السَّ
  . ٢٤– ٢٣ النمل

  . النظر و الرؤیا طریق عن إال ھذا لمھبع یحیط لن الھدھد أن ھنا المنطقي و
ََحطتُ "   تعالى قولھ في كثیر ابن أورده ما ھو و َما أ ِ مْ  ب َ ھِ  ُتِحطْ  ل ِ  لم ما على اطلعت أي" : ( ب

  .)٤٣()  جنودك ال و أنت علیھ تطلع
  سلیمان سیدنا  جھھو عندما بالنظر كان سبق ما كل على الھدھد اطالع أن تأكید یمكن و

ِكَتاِبي اْذَھب"  تعالى قولھ في ِ قِھِ  َھَذا ب لْ َ ْیِھمْ  َفأ َ ل ِ   .   ٢٨ النمل"  َیْرِجُعونَ  َماَذا َفانُظرْ  َعْنُھمْ  َتَولَّ  ُثمَّ  إ
  . بعید من كتابي عن  أفعالھم ردود انظر و راقب أي
 األكدیة تستخدم  لم نمابی ،  المعنى و المبنى في العربي و السومري الجذران اتفق ھكذا و

  . …… كشف ،  وجد ،  رأي بمعنى  amâru بالفعل استبدلتھ و الجذر  ھذا
   العربیة في الرؤیة عدم و الظلمة معاني و   IGI  ھـ

"   فارس ابن عنھ قال قدیما  و ،  اللغات تعرفھا التي العامة اللغویة الظواھر  من التضاد
 الجون و لألسود الجون نحو واحد باسم المتضادین ایسمو أن األسماء في العرب سنن من و

   " لألبیض
  .١٢٤ ص ، األلفاظ كتاب

 جاءت قد العربیة و األكدیة في بھا یتصل  ما و ، السومریة  IGI أن كیف  قبل رأینا قد و
 الجذور بعض ھناك  التضاد ظاھرة على بناءا و  اإلشراق و المشاھدة و الرؤیا بمعنى
  - : مثل القیاس اھذ على أخذھا یمكن

 عدم على التأكید(   قمرا ال و نجما ترى ال أن و ،  غیم مع  اللیل سواد:    الدجى:   دجا* 
   ،  ستره:   الشيء الشيء دجا و.    شئ كل ألبس و ظلمتھ تمت إذا:   اللیل دجا)  .  الرؤیا

 الظلمة في أتاه فكأنھ عنھ أخفاھا و بالعداوة ساتره:    الرجل داجي و.  الظلمة:   الدجو  و
   ٣٥٩: ٢ اللسان.                                             …  المداراة:   المداجاة و.   

 و  المساترة و اإلخفاء حیث الرؤیا عدم على لتدل عكسي بمعنى الكلمة جاءت ھكذا و
  . المداراة

                                                        
   ٣٦٠، ص  ٣ج:   ابن كثیر) ٤٣(
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 دججت.  مظلمة:   دیجوج لیلة و.   أظلم:   اللیل تدجدج قد و الظلمة شدة:    الدجة 
  .   الظلمة شدة:  الدجة.  أرخیتھ إذا:    دجا الستر دججت.    غیمت:   السماء

   ٣٥٨ – ٣٥٧: ٢ اللسان                                                            
 مظلمة:  دیجوج و  دیجور لیل:  یقال  الظلمة:  الدیجور:   دجر       .  

   ٣٥٨: ٢ اللسان
 تتشابھ و ،  واحد بمعنى و معظمھا في واحدة بنیة  على الثالثة الجذور جاءت  فقد سبق كما و

 dgA ،  العین بمخصص"    الى تطلع ، نظر"  بمعنى dgA    القدیم المصري الجذر مع جمیعھا
   فعل من السببیة d  كأنھا و التضاد بظاھرة عمال )٤٤("   یخبئ – یستر – یغطي"  بمعنى أیضا
rdi  یجعل ، یسبب  +gA أن الحظ.  السومریة العین من الباقیة gg.wy  بمعنى المصریة فى  "

 عالمة مع g تضعیف فى یظھر كما العینین عمل یقصد وكأنھ  (FD.292)" .  ینظر– یحدق
  . wy    التثنیة

َحى"    تعالى قال:  سجا*  یْ  ، َوالضُّ َّ َذا لِ َوالل ِ  إذا: الفراء  قال و دام و سكن معناه.  ١ الضحى"  َسَجى إ
  .      أظلم و ركد إذا ساج لیل و ساج بحر:     یقال  كما.   طولھ في ركد و أظلم

  : للحارثي  أنشد و ،  سكن سجا:    الزجاج  و
   النساج مالء مثل طرق و      الساج اللیل و القمراء حبذا یا                 

  : آلخر بري  ابن  أنشد و
   الساجي المستأنس النظر و الجید و     العاج و الطوق ذات ،  الیوم اسلمي أال         

 و.   غطاه:    المیت سجى.  النظر فاترة:   ساجیة عین:   اللیث.  الطرف فاترة:  ساجیة امرأة
   ٢٥٠: ٣ اللسان.             بظالمھ یغطي ألنھ الساجي اللیل من  المتغطي:   المستجي

 عنھا هللا رضي لعائشة قالت أنھا سلمة أم حدیث في و.   الستر:   السجف و  السجف:   سجف*
  . سجوف و  أسجاف:  الجمع و.   وجھھ أخذت و ستره ھتكت أي" سجافتھ وجھت: 
  .                     الظلمة و السدفة من الستر و الحجاب:    السدافة.  أسدف مثل:   اللیل أسجف و 

   ٢٤٨: ٣ العرب لسان
 السومریة العین من الباقیة ج  كأنھا و  ، الحجاب و التغطیة و الستر بمعنى الجذران جاء ھنا و

  . األكدیة في الغرض لنفس الشین تقابل التي و المصریة لقواعد طبقا السببیة بالسین مسبوقة
  األبصار عن اختفائھم و الستتارھم الجن سمى بھ و.  ستره:   اللیل جن و.  ستره:   الشيء  جن*
.  "  اللیل:    الجنان.    ظلمتھ شدة:  اللیل  جن و،   أمھ بطن في الستتاره الجنین سمي منھ و ،

ا ْیلُ  َعَلْیھِ  َجنَّ  َفَلمَّ َّ  و.   أیضا الكفن و المیت لستره القبر:   الجنن و. ٧٦ األنعام.." َكْوَكًبا َرأَى الل
  -: لعدي أنشد و.   الصدر في  الستتاره القلب:   الجنن و.  المقبور جنینال

   القي ھو ما تغشیھ عین جن        ھاد كف تقوده حي كل                       
                                                        

)٤٤( ( Wb. V , 497 , 4ff ) 
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  .    تره فلم العین عن جن ما أي:   عین جن:   األعرابي ابن قال
  ٣ - ٤٧٢:  ١ العرب لسان

  األرض الغیم إلباس:  الدجن:   سیده ابن.   المطیر  الیوم في الغیم ظل:    الدجن:   دجن*
  .                         مظلمة:  مدجان لیلة و.   الظلمة:   الدجنة و 

   ٣٥٩:  ٢ العرب لسان
  .                    اللیل أقبل:   الظالم جنح و  إقبالھ:   اللیل جنوح*

  ٤٦٩:  ١ العرب لسان
 عن االستتار حول  جمیعھا دارت  و ، جن وجود في الثالث الجذور اشتركت ھكذا و

 في الستتاره للقلب  الجنان  و ،   المیت لستر كالقبر  ، غیره أو الظالم بسبب العین
 ھي و طفل بمعنى األكدیة في  ginû أن كما.   أمھ بطن في الستتاره  جنین الطفل و  الصدر

  .)٤٥( السومریة من مأخوذة
  :  النتائج

 قالھ عما النظر بغض  المنطقة بلغات السومریة عالقة في للبحث جدید من الباب فتح -١
 بین تنشأ أن الغریب من أنھ حیث ، محددة لغویة شجرة إلى تنتمي ال أنھا من الغرب علماء
 مثل البحث ھذا في اللغتین خصائص مراعاة مع.  بھا تتأثر أو تؤثر ال و المنطقة لغات
  . السومریة اللغة فى المشھورة اإللصاق ظاھرة و ،  الحركات دون للسواكن العربیة ةكتاب

.  إلىالعربیة منھا نقلت و السومریة عاصرت التي األكدیة طریق عن تمت ربما العالقة ھذه -٢
 استخدمت قد العربیة أن العلم مع.   األكدیة في  igu صارت والتي السومریة  IGIمثل

  .للوجھ كتسمیة  panu األكدیة استخدمت ینماب للوجھ إحداھن
 من التي – األكدیة تستخدمھا لم السومریة من مباشرة جذور استخدمت  قد العربیة أن -٣

 بینما ، العربیة جلى و  IGI  …. LA  مثل – اللغتین بین وسیطا تكون أن المفترض
    dagalu األكدیة  استخدمت

DU8  .IGI  السومریة   =amâru  العربیة وجد=   األكدیة في   
 أن یمكن الحركات و السواكن فیھا ظھرت مقطعیة بطریقة المكتوبة السومریة  IGI أن -

 أنھا كما.   فقط السواكن على ركزت العربیة أن حیث" ج"   شكل في العربیة في نجدھا
 العربي الجذر  معنى أن  مالحظة مع.  العربیة الكلمات نھایة أو بدایة في تأتي ما غالبا

   الضوء  معاني حول تدور الجذور ھذه.   زائدة أنھا  یعني مما" ج"  ھذه بدون یستقیم
 ، ستر" مثل السابقة للمعاني بالتضاد وردت كما" . ج" بدون النظر إمعان و الوضوح و

 في كما"  ج"  في المتمثلة العین عمل نفس یعني بما ،"  الظلمة و ، الرؤیا حجب ، غطى
  . الخ..… الظالم جنح ،  اللیل جن

                                                        
)٤٥(  CDA , 93 
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  مع عمالقة بدأت أنھا یعقل ال حیث  العربیة  اللغة شباب و طفولة في جدید من النظر إعادة -
 أقدم عن النظر بغض ، شباب و طفولة دون المسیح السید میالد بعد و الجاھلي الشعر
 عدمھا وأ آخر شئ الكتابة أمیة و شئ فاللغة سنة، النمارة بنقش المعروف و لھا كتابة
 التاریخي التطور منھج استخدام ضرورة من العربیة علماء إلیھ دعا ما ھو و. آخر شئ

  .  اللغة أصل في البحث عند للكلمات
 خاصة القدیم األدنى الشرق لغات في واحد حرف من الجذور بعض بنیة نظریة على التأكید -

 جانب إلى ،  الواحد الحرف فقھ في البحث إمكانیة بالتالي و ، مكتوبة لغات أقدم أنھا
 كل تحلیل یتطلب أنھ حیث الشاقة األعمال من ذلك كان إن و.   الثالثیة أو الثنائیة الجذور
 بیان و التبدیل و بالحذف القیام و المنطقة لغات أقدم من واحدة  من انطالقا حدة على حرف

  .  الدراسة  لھذه كمنھج معناھا و الكلمة بنیة على ذلك أثر
 المنطقة بلغات  الخاصة اللغویة الظواھر من بالكثیر العربیة اللغة احتفاظ على أكیدالت -

  . قدما األكثر
 ، عنھا المأخوذة األكدیة  igu،  أ السومریة  IGI إلى مردھا العربیة في الوجھ تسمیة أن -

   لوجھا معاني أن كما) . بالجزء الكل تسمیة باب من(  الوجھ في الرئیسة الحاسة أنھا حیث
 لھا األكدیة و السومریة استخدام جانب إلى.   سواھا دون بالعین االستقبال  على تدل الجھة و

  .  أیضا المعنى بھذا
 لیكون رأى أي العین رفع بمعنى السومریة  IGI … La  إلى مردھا العربیة في جلى أن-

 المفترض الوسیط - األكدیة بأن ،علما" كشف – رأى – نظر"  صارت ثم حسیا بدأ قد معناھا
  . المعنى بھذا تستخدمھا لم-

  االختصـــارات
 ثالثة ، النجار علي محمد:   تحقیق  ، الخصائص:  جني بن عثمان الفتح أبي=  الخصائص

  )١٩٩٩(  للكتاب العامة المصریة الھیئة ، ٤ ط ، أجزاء
 ،أربعة  العظیم آنالقر تفسیر:  ھـ ٧٧٤ ت – الدمشقي القرشي كثیر بن اسماعیل=   كثیر ابن 

  )  .بدون(    القاھرة التراث دار ، مجلدات
: المصري األفریقي منظور بن محمد الدین جمال الفضل أبي العالمة اإلمام=   العرب لسان

  ) . ١٩٩٧(  ، بیروت  -صادر دار ،١ ط ،  العرب لسان
CAD ., Chicago Assyrian Dictionarty . Oriental Institute of Chicago 

University . 
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a., & Postgate  N. , 2nd edition , Harrassowitz Verlag , 
Snatag 5 , Wiesbaden (2000).  
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FD .    =  Faulkner R., a Concise Dictionary of Middle Egyptian , 
Oxford (1976) .  

Wb.    = Worterbuch der Agyptischen Sprache, by . Erman A und 
Grapow  H. , Leipzig ( 1926 – 53). 

 


