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Chemically: water is a chemical compound consisting of two
hydrogen atoms and one oxygen, it spreads on the surface of the
earth and its various audacity, its density reaches 999.79 kg/cubic
meters, and nearly 715 of the surface of the earth is covered with
water. Water also, is the basis of the life on any planet. It is one of
the blessing that god almighty blessed and brought to humans.
Cuneiform texts indicate the importance of water in the daily life,
because it is the origin and source of sustaining life, as it mentioned
in a number of the texts, such as, religious Literary, like old epics
and stories, moreover, it is mentioned in agricultural, industrial,
Medical texts, and other scientific texts etc., in addition to some of
the artistic scenes. Moreover, this paper will address the word
"water" and its implications in the Holy Quran and in the Arabic
Language, as it mentioned exhaustively, it was mentioned with its
implications (63) times in the Holy Quran, also the Quran verses
confirmed that the water is the very important item for the life, and
nothing can live without it. Moreover, the paper will indicate to the
word of water in the old Mesopotamian, and other Semitic
languages. By the end, this paper aims to perpetuate linguistic links
between Ancient languages in Mesopotamia and the Arabic language
and those dialects used throughout all of the Arab World, and all
speakers in .Arabic language.
Key Words: Holy Quran, Cuneiform Texts, Arabic Language,
Mesopotamia, The Word Water, Ancient and Semitic Languages,
Implications of Water.
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لفظة الماء يف اللغات العراقية القديمة واللغة العربية
ومدلوالتها يف القرآن الكريم
المتول
نواله احمد
ي

3

أ .م .د .ديلم كاظم سهيل

4

الملخص
ر
ن
ن
ينتش عىل سطح إإلرض
أوكسجي،
هيدروجي وذرة وأحدة
ذرت
إلمإء كيميإئيإ :هو مركب كيميإوي مكون من
ي
ومجرإته إلمختلفة ،تصل كثإفته إىل  799999كغم /م مكعب ،وإن  %71من سطح إإلرض مغىط بإلمإء وهو إسإس
إلحية عىل إي كوكب .وهو من إلنعم إلت إنعم تل عز وجل بهإ عىل ر
إلبش .إشإرت إلكتإبإت إلقديمة ن يف بةلد إلرإفدين
ي
ن
إىل إهمية إلمإء ن يف إلحيإة إليومية ،بسبب كونه أصل ومصدر إدإمة إلحيإة .إذ ذكرت لفظة إلمإء يف عدد من إلنصوص
إلمسمإرية منهإ ،إلدينية وإألدبية كإلمةلحم وإلقصص إلقديمة ،كمإ ذكرت ن يف إلنصوص إلزرإعية إلصنإعية وإلطبية
ً
ً
وإلنصوص إلعلمية إإلخرى وغيهإ .فضال عن بعض إلمشإهد إلفنية .سيتنإول إلبحث إيضإ لفظة إلمإء ودإلإلتهإ ن يف
ً
ً
إلقرآن إلكريم وكذلك ن يف إللغة إلعربية ،فقد ذكرت ذكرإ مستفيظإ ،إذ وردت إللفظة ودإلإلتهإ ( )63مرة ن يف إلقرآن إلكريم،
ً
ر
شء يحيإ بدونه .كمإ سيشي إلبحث
كمإ إكدت إآليإت إلقر
آنية إيضإ عىل إن إلمإء هو أسإس إلحيإة عىل إألرض ،وإل ني
ً
ن
إيضإ عىل لفظة إلمإء يف لغإت بةلد إلرإفدين إلقديمة ،وإللغإت إلسإمية إإلخرى .يف إلختإم يهدف إلبحث إىل إدإمة
إلصةلت إللغوية ن
بي إللغإت إلقديمة وإللغة إلعربية وإلقرآن إلكريم ،وإللهجإت إلمحلية إلمستخدمة ن يف كل إرجإء إلوطن
ن
وإلمتحدثي بإللغة إلعربية.
إلعرت
ي
:
الكلمات المفتاحية إلقرآن إلكريم ،إل نصوص إلمسمإرية ،إللغة إلعربية ،بةلد إلرإفدين ،لفظة إلمإء ،إللغإت إلقديمة
وإلسإمية ،دإلإلت إلمإء.

3أ .د ،.جامعة بغداد ،العراقdr_nawala@yahoo.com،
4
أ .د .م ، .جامعة بغداد ،العراقddks1976@gmail.com ،
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الجزء األول
الماء يف اللغات العراقية القديمة
المقدمة:
ً
ر
ن
ن
ذرت هيدروجي وذرة وأحدة أوكسجي ،ينتش عىل سطح إإلرض ومجرإته
إلمإء كيميإئيإ :هو مركب كيميإوي مكون من ي
ن
وف إلحإلة إلسإئلة يكون إلمإء شفإفإ بةل رإئحة وإل لون وإل طعم .تصل
إلمختلفة ،بصورته إلسإئلة وإلصلبة وإلغإزية ،ي
إلت إنعم تل عز وجل بهإ
إلنعم
من
وهو
بإلمإء،
مغىط
إإلرض
سطح
من
كثإفته إىل  999,79كغم /م مكعب ،وإن %71
ي
ن
ن
عىل نبت ر
فف بدإيإت إلكتإبة يف بةلد إلرإفدين وردت شكل لفظة
إلبش .وردت لفظة إلمإء نف إللغإت إلعرإقية إلقديمة،
وف إللغة إلسومرية إلت تحدث سكإن بةلد إلرإفدين فن
إلمإء يبإلعةلمة إلصورية ( ،).....وه ي تعي عن شكل إلمإء إلجإري ،ي ن
ي
ي
ن ي
ي
إلت تدإولهإ
إإللف إلثإلث قبل إلميةلد وردت
لفظة إلمإء بإلعةلمة ( ،)Aإمإ يف إللغة إألكديـة ولهجتيهإ إلبإبلية وإإلشورية ي
ن
ن
وه
إإللفي
سكإن بةلد إلرإفدين ن يف
ي
إلثإت وإألول قبل إلميةلد فقد وردت لفظة إلمإء ( ،)mû/ mêوتلفظ (مـو ن /يم) ي
وإلقيس ،2018 ،ص  .)293ذكرت لفظة إلمإء يف عدد من
(إلشويىل
مقإربة للفظة إلعربية إلعإمية إلمستخدمة إليوم
ي
ي
إلقصص وإإلسإطي وإلمةلحم إلقديمة ،وإشإرت إلكتإبإت إلقديمة ن يف بةلد إلرإفدين إىل إهمية إلمإء ن يف إلحيإة إليومية ،إذ
ذكرت تلك إلنصوص وإلكتإبإت إستعمإإلته ن يف إلحيإة إلزرإعية وإلري وإإلستعمإإلت إلطبية وإلصنإعية مثل إلصنإعإت
إلغذإئية وإلصنإعإت إلكيمإئية وغيهإ.
التسمية
ن
ن
فف إللغة إلسومرية (رشيد ،1972 ،ص ،)Thompsen, 1984()27
إختلفت لفظة إلمإء يف إللغإت إلعرإقية إلقديمة ،ي
ن
كمعت عإم للفظة إلمإء ،وجإءت إلعةلمة إلصورية
وردت لفظة إلمإء بإلمقطع ( )Aأو (ِ، (Sjoberg, 1994, p.1f) )A.A
ن
ن
متموجي ،ومن ثم تطورت إىل إلشكل إلمسمإري ( )
خطي
ن يف إلمرإحل إألوىل للكتإبة ن يف بةلد إلرإفدين بإلشكل
وه تعي عن شكل إلمإء إلجإري ،كمإ وردت إلعةلمة إلصورية
(( )Borger, 2004, p. 213عبد إلرحمن ،2010 ،ص  ،)11ي
ر
إلت عيت عن لفظة إلفم ،فعيت إلعةلمتإن عن إلفعل "شب"
إلمعية عن لفظة إلمإء بدإخل إلعةلمة إلصورية ي
ن
معإت إخرى
) (  ،)Labat, MDA, no. 35وورد مقطع إلخإص بلفظة مإء ( )Aمع مقإطع إخرى للتعبي عن
(
ي
تتعلق بإلمإء وخوإصه وأنوإعه وإستعمإإلته ،ويستخدم إلمقطع ( )Aلةلشإرة إىل إلمإء إلمستخدم ن يف إعمإل إلري وإلزرإعة
ن
وف إلطقوس إلدينية (عبد إلرحمن ،2010 ،ص  ،)188ولةلشإرة إىل إلمطر وقنوإت إلميإه وإلفيضإن.
وإلغرإض
إلتطهي ي
ً
ن
وردت مقولة يف أحد إلنصوص إلمسمإرية "إلمإء حيإة إلبلدإن وإلشتإء مفتش قنإتهإ" ( .)Sjoberg, 19994, p.1fفضال
عن ذلك ،فقد إستخدمت عةلمة إلمإء ولفظه مع مقإطع أخرى ،للدإللة عىل إلموإد إلسإئلة ،فقد ورد إؤلشإرة إىل
إلت سستعمل
"عصإرة إلشجرة" ( )sap of a treeأو "عصي إلنبإتإت" ( ،)plants juiceوهذه إؤلشإرة وردت عن إألشجإر ي
لالغرإض إلطبية ،فقد أشإر أحد إلنصوص إىل ورود إلمصطلح ِ( )a ZU2.LUM.MAلبلشإرة إىل "عصإرة إلتمر" ،كمإ
إستخدم إلمقطع ِ( )Aلبلشإرة إىل إللحم إلمسلوق أو "مرق إللحم" ( .)CAD, m/II, p.155
ن
إلسومريي تدفق موجإت إلكوتييـن (طه بإقر ،1986 ،ص 375ومإ بعدهإ) ،فيقول "إنهم تدفقوإ مثل
يصف أحد إلكتبة
ن
وف قطعة إدبية تصف رثـإء سومر وإور
تدفق إلمإء (a-gin7 i3-da-gin( ،")Sjoberg, et-al, 1994, p.2
 .)gu-ti-umkiي
ن
وف أحدى ترإتيل إلملك شولك ن
(ثإت ملوك سةللة إور إلثإلثة) ،ورد إن إإلبقإر
ي
ي
(طه نبإقر ،1976 ،ص 213ومإ بعدهإ) ،ي
إلطإت ،2007 ،ص  4ومإ
ترىع يف مزإرع نبإت ( )munzurإلعإئدة لئللهة ننإر لتنتج إلحليب مثل إلمإء (نبيل خإلد
ي
بعدهإ).)Michalowski, 1989,no. 390; Sjoberg, p. 2( ،
أمإ ن يف إللغة إألكديـة (سليمإن ،2005 ،ص  93ومإ بعدهإ) ،فقد إشإرت إلنصوص إلمسمإرية إىل لفظة إلمإء بإلكلمة ()mû
أو ( ،)CAD, M/II, P.149( )mǡ'ūكمإ هو معروف ن يف إلمعتقدإت إلدينية لسكإن بةلد إلرإفدين إلسومريون وإألكديـون عىل
حد سوإء (بوتيو ،ميجم ) 2005 ،إن يخصص إلسكإن آلهة لكل إلظوإهر إلكونية وإلحإإلت وإإلمرإض وغيهإ ،فقد
ً
ً
ن
(إلجنإت،
إلسومريي وسمإه إألكديـون بإلتسمية "إيـإ"()dEa
"إنك" ( )dEn-kiعند
خصصوإ إلهإ خإصإ للمإء هو إإلله
ي
ي
 ،2007ص  3ومإ بعدهإ).
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إنك ،وعرف إسم معبده "أي-إبزو" ( ،)E2.ABZUورد إسمه
نوعرفت مدينة إريدو (إبو شهرين) بإنهإ مدينة عبإدة إإلله ي
ف قإئمة أسمإء إإللهة من فإرة ر
ن
(شوبإك) وورد إسمه بإلتسلسل إلرإبع بعد إإللهي آنو وإنليل وإإللهة إينإنإ (إلدوري،
ي
ً
ن
كتف إإلله.
إنك هو إلمإء إلذي يتدفق من ي
 ،2009ص .)287وعرف إيضإ بإنه ؤله إلحكمة ،ورمز إإلله ن ي
كإن إلمإء( ،وبقية إلسوإئل إإلخرى) ،وإل يزإل ،إمإ إن يحمل يف جرإر من إلفخإر (CAD, M/II, ( )karpat me-e( )DUG.A
 ، )p. 150; Black, CDA, p. 149أو إن يحمل ن يف جعإب من إلجلد وبخإصة ن يف إلحمةلت إلحربية ،فقد ذكر أحد
ن
سيدحرت ر
ويشب إلمإء من جعبة إلمإء إلعإئدة يىل" ( Black, et-al, 2000, p.149:
نصوص إلحمةلت إلحربية "إن إلعدو
ي
ر
ن
إت (- 1792
 .)CAD,M/II, p. 149fإرتبط
ذكر إلمإء مع إلقوإني إلعرإقية إلقديمة ،وبشكل خإص مع شيعة إلملك حمور ي
ً
 1750ق.م) ،إذ عد إلمإء (حرفيإ إلنهر) كمإدة ليإءة إلشخص إلمذنب من عدمهإ ،وشهإدإت إلزور ،أو مإ يسىم بإإلختبإر
َ
إلنهري ،ن
فف إلمإدة إلقإنونية إلثإنية من إلقإنون عىل نضورة إجتيإز إلمتهم بتهمة إلسحر إإلختبإر إلنهري .فإذإ غلبه إلنهر
ي
ن
وف هذه إلحإلة يعإقب إلشخص
متهمه ،إمإ إذإ أثبت إلنهر برإءته فله إن
يستوىل عىل أمةلك ٍ
فإن إمةلكه تـؤل إىل ِ
متهمه ،ي
ي
إلذي إدىل بإإلتهإم إلكإذب بإلقتل (سليمإن ،1978 ،ص .)228
ً
إلت تنهمر
بإلدموع
شبه
إذ
إلسمإء"
"دموع
ـ
ب
إيضإ
وعرف
ورد ذكر إلمطر ن يف إلنصوص إلمسمإرية عىل إنه "مإء إلسمإء،
ي
ن
إلت
من إلعيون (  ،)Sjoberg, 1994, p. 24وورد يف إللغة إألكديـة بصيغة ( ، )mê šamêوكإن إلمطر عإدة من إألمور ن ي
ر
يستبش بهإ سكإن بةلد إلرإفدين كونه عصب إلحيإة إليومية إلمدنية وإلعسكرية وإلدينية وإلزرإعية وغيهإ ،فقد ورد يف
ن
إلبإبىل إلقديم وهو نص
وف نص إخر من إلعرص
ي
أحد إلنصوص إلمسمإرية إن "مإء إلمطر سيوفر (يجهز) إلمإء للجنود" ،ي
ر
فأل ورد فيه "إن إإلله إدد سيجلب مإء إلمطر ر
للشب ( )me-e šamêللجنود إلعطس" .)CAD, M/II, P. 153; 155
ً
تجهي إلميإه نف بعض إإلحيإن ن
ن
وف إلحمةلت إلحربية فقد عمل سكإن بةلد إلرإفدين إىل حفر إإلبإر بحثإ عن إلميإه،
ألجل
ي
ي
ن
ن
فورد ن
إلبإبىل
إلعرص
من
إخر
نص
وف
إلعمق،
عند
إلمإء
ذلك
ف
إلمإء
طبقة
ووصلت
لالسفل
"حفرت
إلنصوص
أحد
ف
ي
ي
ي
ي
إلحديث للملك نبوخذنرص يذكر " إنإ عملت حفرت (تنقيبإت) عن إلجدإر فوصلت إىل طبقة إلمإء" ( Langdon, 1912,
 .)p.74; CAD,M/II, p. 153وردت كلمة إلمإء ضمن مصطلحإت أخرى ،فقد وردت ن يف بعض إألحيإن لبلشإرة إىل إلموإد
إلسإئلة للتعبي عن كلمة "عصإرة أو عصي" بإلعربية ،كإن تكون عصإرة إألشجإر ( ،)plant juice( )sap of treesأو
عصإرة إألعشإب إلمستخدمة ن يف إلوصفإت إلطبية (  ،)infusion made of medicinal plantsوكذلك ن يف إإلعمإل
إلكيميإئية (.)CAD, M/II, p. 155
لفظة الماء يف نصوص بالد الرافدين االدبية
ن
وإلت
إنك وتنظيم إلكون ،ي
ه إسطورة ي
إنك ومع إلمإء ي
إلت إرتبطت مع إإلله ي
من إهم إلقطع إألدبية وإلدينية يف إن وأحد ،ي
مفإدهإ إن إإلله إنك قإم برحلة إىل بةلد سومر ليسبغ إليكة عليهإ ،ر
وبنش عنإض إلعمرإن وإلحضإرة فيهإ ،وعمل بعد ذلك
ي
ً
بتعيي إلهإ ر
ن
لبلشإف عىل شؤون إلمجتمع ،وكإن
عىل تنظيم أحوإل إألرض وإنهإرهإ ومإ له عةلقة بهإ ،ومن إجل ذلك قإم
إنك ليكون مسؤوإل عن إألنهإر وشؤون إلري (بإقر ،1976 ،ص  90ومإ
إلت عينهإ ي
إإلله إنبيلولو من بيت مجموع إإللهة ي
بعدهإ) .وهنإك أيضإ إسطورة إلخليقة وغيهإ من إألدبيإت.
استعماالت الماء يف النصوص المسمارية
ر
للشب والغسل:
وردت صيغة مإء ر
إلشب ن يف أمإكن عدة ،فعىل سبيل إلمثإل ورد ن يف ملحمة كلكإمش (بإقر ،1986 ،ص  41ومإ بعدهإ)،
ن
عندمإ ذكر صإحبه إنكيدو "إنه يجد بهجة يف رشب إلمإء مع إلحيوإنإت"، )itti nammaššê A.MEŠ iţib libbašu( ،
وكمإ ذكر سإبقإ إن إلمإء كإن ر
يشب إمإ من إلقرب إلمصن وعة من إلجلد  ،إذ كإنت إلقربة تعد وأحدة من إلعدة إلحربية
ن
للجندي ،أو كإن ر
إألوإت إلفخإرية (  ،)CAD, M/II, p. 150ووردت سسمية إلقربة ن يف إلنصوص إلسومرية بصيغة
يشب من
ي
ن
وف إإلكدية ( ، )Black, et-al, p.230( )nǡdu(m)/ nayyǡduومن أحد نصوص إلملك
( ،)KUŠ.UMMU3= A.EDIN.LALي
ً
ً
إإلشوري إشحدون ورد "إذ إل توجد ينإبيع للمإء جعلت إلجنود ر
يشبون مإءإ جيدإ جلب Goetze, 1958, p.75, ( ".....
 ،)no.48كمإ ذكرت إلنصوص إلمسمإرية إن رشب إلمإء غي إلجيد يؤدي إىل إلوفإة ،إذ ورد " إن إلعطش سيتغلب عىل
ن
ر ن
ر
وسيشبون من إلمإء غي إلجيد وسيموتون" ( .)CAD (B), p.49ووردت سسمية إلبي يف إلسومرية
جيس يف إلحملة
ي
ن
وف إألكديـة (.)CAD, (B), p. 49; CAD, M/II, P.149( )būrtu
بصيغة ( )pu/pu2ي
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إمإ إلدلو إلذي يرفع به إلمإء من إلبي بصيغة (( )kannu ša burtiوردت سسمية إلدلو أو إإلنإء إلذي يوضع فيه أو يرفع به
إلمإء ن يف إلسومرية ( .)CAD,(k), p. 219f ; Black, CDA, p.146( ))DUG.GAN; GIŠ.GAN
ً
ن
ن
ن
يعت حرفيإ "مإء إليد"،
وف إألكديـة ورد بصيغة ( ،)mê qǡtiي
عرف حوض إلتغسيل بصيغة (  ŠUن )A.MEŠيف إلسومرية ،ي
ن
حوضي لغسل إليد للملك وللملكة ،إلملك وإلملكة
وإلحوض من إلمعدن ،إذ ورد ذكره يف إلنصوص إلملكية "جلبوإ
غسلوإ إيديهم ،ن
وف نص إخر ورد " إنهم وضعوإ حوض إلتغسيل إمإم إلملك" ،وذكرت نصوص إخرى إوزإن من إلفضة
ي
لعمل إلحوض .كمإ ورد ن يف أحد إلنصوص إلتكريسية ذكر حوض إلتغسيل" :هو إهدى حوض إلتغسيل إىل إإللهة آنو
ن
إلبإبىل إلحديث بصيغة ()E2 A.MEŠ
(p.155
 ،)CAD,M/II,إمإ مكإن إلغسل (إلحمإم) فقد ورد ذكره يف نصوص إلعرص ً ي
ن
ن
وف إألكديـة ( )bīt mêإي "بيت إلمإء" ( .)CAD, M/II, p.155فضال عن كل مإ ذكرنإه فقد كإن إلمإء مإدة
يف إلسومرية ،ي
أسإسية ألغرإض إلطبخ وإلتنظيف وغيهإ من إإلستعمإإلت إليومية (عبد إلرحمن ،2010 ،ص  128ومإ بعدهإ).
هنإك مهن إرتبطت بلفظة إلمإء وإستعمإإلته منهإ مهنة "مفتش إلقنوإت" ،)Cannel Inspector( ،وهو إإلله إنبيلولو
ن
تجهي
"إنك ونظإم إلكون" (كريمر ،ميجم ،ص  233ومإ بعدهإ) .كمإ ورد ذكر مهنة "مسؤول
إلذي ورد إسمه ن يف إسطورة
ي
إلمإء" ن يف نصوص إلعرص إإلشوري إلحديث وجإءت بصيغة ( ،)ša muhhi mêكمإ ورد ذكر مهنة إخرى لهإ عةلقة بإلمإء
ن
وتعت "سيد أو مسؤول مإء إلملك" ( CAD, M/II, p.
ه ()rab mê ša šarri
وردت ن يف نصوص إلعرص
ي
إلبإبىل إلحديث ي
ي
.)156f
العالجات الطبية:
ً
إستعمل إلمإء ن يف كثي من إلعةلجإت إلطبية ،إذ كإن يخلط مع إنوإع إإلعشإب ،فقد وردتنإ نصوصإ مسمإرية تتحدث عن
إلت كإنت تخلط مع إلمإء أو إلعسل أو
تحظي إلوصفإت إلطبية وإلعةلجإت ،وذكرت كثيإ من إإلعشإب
وإلنبإتإت إلطبية ي
ن
إلنوإح إلطبية ،إمإ كمإدة تخلط مع موإد أخرى
إلزيت (عبد إلرحمن ،1989 ،ص  98ومإ بعدهإ) .وورد ذكر إلمإء يف
ي
لعمل إلوصفة ،أو إلمإء إلذي يتجمع ن يف جسم إإلنسإن (إلبدري ،1976 ،ص .)3- 1
الزراعة والري
ن
عرفت إلزرإعة وإلري منذ وقت مبكر يف بةلد إلرإفدين ،وقد زودتنإ إلنصوص إلمسمإرية بكثي من إلمعلومإت وإلصيغ
ن
إلبإبىل
سنكتف بإلبعض ،إذ ورد ن يف أحد إلرسإئل من إلعرص
وإلمصطلحإت عن إلزرإعة وإلري ،وإل يسعنإ ذكر كثي منهإ
ي
ي
ن
وف نص إخر يذكر "إمةلء إلقنإة بإلمإء
لك
يسف حقله ( ،)CAD, M/II, p. 151; TCL-7, 39:7ي
ي
إلقديم "إعط إلمإء لفةلن ي
ً
ن
ن
إلفةلحي ،ونص ثإلث "إلحقل يقع عىل إرتفإع عإل وإل يمكن ريه" ،ورإبع "إلمإء ذهب عميقإ يف قنإة (إسم مدينة)
وجهز
وإل يمكن إن يصل إىل حقلنإ ( ،)Sjoberg, 1994, p.8f; TCL-7, 19-12وهنإك نصوص إخرى إل يسعنإ ذكرهإ هنإ .وفيمإ
ن
إض وإلحقول إلزرإعية ،سشي نصوص إخرى إىل جودة
سشي نصوص إىل قلة إلمإء أو عدم إمكإنية إيصإله إىل إإلر ي
ً
إىع وإلري ،فيشي أحد إلنصوص " إن إلشعي يبدو جيدإ إلن هنإك كمية
محصول إلشعي بسبب توفر إلمإء وكفإيته للزر
ً
(حرفيإ وفرة) وإن موسم إلمطر يقد إنتىه ،ن
وف نصوص إخرى تتعلق بتنظيف إلقنوإت وإعإدة ملؤهإ
كإفية من إلمإء
ي
بإلميإه ،يذكر أحد إلنصوص "هم سيحررون (إي سينظفون) إلقنإة ويجهزونهإ بإلمإء (.)CAD,M/II, p. 152
ن
إلت
مرحلتي من مرإحل إلزرإعة (نوإله إحمد
يستعمل إلمإء ن يفء
إلمتوىل ،2007 ،ص  179ومإ بعدهإ) ،إلمرحلة إألوىل ي
ي
لك يتم ترطيب إليبة ،وقد ورد مصطلح
عىل إلفةلح إلقيإم بهإ إذإ مإ أرإد نيحرث إلحقل ويزرعه ،هو إلقيإم بغمره بإلمإء ،ي
وف إألكديـة ( ،)Black, et-al9 p.359; šaqȗm-IV( )šaqȗmوألجل إلبدء بعملية قلع
إلغمر بإلسومرية () )a-de2(aي
إألعشإب إلضإرة وإلحشإئش إلنهإ تكون سهلة إلقلع بعد غمر إلحقل ،إذ ورد مصطلح قلع إألعشإب بإلصيغة ()u2-ze2
ن
وف إألكديـة (( )to tear out( )nasahu/(baqamuيقتلع ،أو يجز) ( )CAD, B, p.97; Black, et-al, (CDA), p.242
ي
وإلسف ألجل إإلنبإت.
فىه عند ري إلحقل
) .)(nasahuإمإ إلمرحلة إلثإنية ي
ي
األمور الدينية والسحرية والعرافة:
ً
إستعمل إلمإء ن يف إألمور إلدينية ولالغرإض إلسحرية وإلعرإفة ،فقد كإن يعد من ضمن طقوس إلطهإرة ،ويمثل عنرصإ
ن
ً ن
هإمإ يف إلوقإية من إإلمرإض وعةلجإتهإ .وكإن إلعرإف ( )bǡrȗيقرأ إلطإلع إحيإنإ من خةلل إلمإء وإلزيت ،فقد ورد يف أحد
إلنصوص "نظرت ن يف إلمإء فرأيت قدري" ( ،)CAD, M/II, p. 152وعرف إلعرإف أو إلطبيب بصيغة "إلعإرف بإلمإء"،

March 2020, Volume 2, Issue 1
p. 62-93

31

Rimak Journal, Volume 2, Issue 1

إآلش ( )asûإلبدري  ،2000ص 64ومإ
فقد ورد ن يف إلسومرية بصيغة ( )A.ZUوذكرته إلنصوص إألكديـة بصيغة إآلسو أو
ي
بعدهإ.)CDA, p.26 :
ورد سكب إلمإء إلمقدس إمإم تمإثيل إإللهة ن
وف إلمعإبد ،وصور كذلك عىل إلمنحوتإت وإلمسةلت منهإ عىل سبيل
ي
.
أنك قد عبدت
إإلله
غي
إإللهة
من
عددإ
هنإك
إن
ذكره
إلوإجب
ومن
إلمثإل مسلة إور نمو ()Bahrani, 2017, p.163ff
ي
عىل إنهإ إلهة للمإء أو إلهة ثإنوية لهإ عةلقة بإلمإء.
الصناعات:
ن
ن
إستعمل إلمإء يف صنإعإت عدة ،إمإ كمإدة إسإس يف إلتصنيع أو كمإدة إلغرإض إلغسل وإلتنظيف ،أو غي ذلك ،فعىل
سبيل إلمثإل إستعمل إلمإء إلغرإض غسل إلخرإف وإلمإشية قبل إلبدء بعملية جز إلصوف ،وبعد سلخ إلجلود تغسل
(إلمتوىل،
بف بهإ من إلشوإئب وبقإيإ إلصوف ن يف إعمإل صنإعة إلنسيج وإعدإد إلجلود للتصنيع
ي
بإلمإء من إجل إزإلة مإ ي
ن
 ،2007ص  264ومإ بعدهإ وكذلك ص  275ومإ بعدهإ) .وإل تقل إهمية إستعمإل إلمإء يف إلصنإعإت إإلخرى كإلصنإعإت
ً
ن
ر
(إلمتوىل،
وإلمشوبإت وإلعصإئر فضال عن إلصنإعإت إلمعدنية
إلخي وإإللبإن وإلزيوت وإلعطور
إلغذإئية مثل صنإعة
ي
 ،2007ص  ،)282فيعد إلمإء مإدة إسإس للتصنيع.
النقل والتجارة:
ً
ً
ن
ن
إلمإت وإليي منذ زمن مبكر من
لعبت إلتجإرة دورإ هإمإ يف إلحيإة إإلقتصإدية يف بةلد إلرإفدين ،لذإ عرف إلسكإن إلنقل
ي
تإريخه ( ، ) Lemans, 1960وعملوإ ألجل ذلك إلعربإت وإلقوإرب وإلسفن ،وقدر تعلق إإلمر بإلميإه ،فقد صنعوإ
إلعكيىل .)2008 ،ولعل أشهر
إلقوإرب وإلسفن إلصغية وإلكبية ألعمإل إلنقل وإلتجإرة إلدإخلية وإلخإرجية (فوزية ذإكر
ي
ً
إلت ذكرت إنوإعإ كثية من إإلخشإب وإإلحجإر إلكريمة
ه نصوص كوديإ إمي لكش ،ي
إلت تحدثت عن إلتجإرة ي
إلنصوص ي
ً
.
إلت تم جلبهإ من إألقإليم إلمجإورة ألجل بنإء معبد إإلله ننكرسو (فوزي رشيد )1990 ،فضال عن أنوإع أخرى من إلموإد
ي
إلت كإنت تجلب من مدن أو أقإليم مجإورة نظرإ لعدم وجودهإ ،بإلمقإبل كإنت إلصإدرإت من بةلد إلرإفدين كإلتمور
ي
وإلشعي وإلجلود وغيهإ .هذإ وإل يفوتنإ إن نذكر مدى إهتمإم ملوك بةلد إلرإفدين وحكإمه بأعمإل تنظيف مجإري إألنهإر
إلمإت.
وإلقنوإت غإية ن يف سسهيل مهمة إلنقل
ي
أنواع الماء
 -1الماء العذب أو الجيد)Sweet Water( :
ورد ذكر إلمإء إلعذب ن يف إلنصوص إلسومرية مع ذكر إلجرة وبصيغة ( ،)A.DUG3.GAويقإبله ن يف إللغة إألكديـة
( )A.MEŠ.ţa-bu-tuإي "جرة من إلمإء إلعذب أو إلحلو ،وذكرت كذلك "إسمإك إلمإء إلعذب" ن يف إلنصوص ذإت
إلبإبليي ،ن
ن
ن
"إنت جهزت
إلمضإمي إإلقتصإدية من عرص مإ قبل شجون(  ، )Sjoberg, 1994, p.3وذكر أحد إلملوك
ي
ن
مدينت وبةلدي بإلميإه إلعذبة" .وجإء يف نصوص إإلمي إلسومري كوديإ ،إن " فيضإن إنليل هو فيضإن نهر دجلة قد
ي
جلب معه إلميإه إلعذبة" (.)CAD,M/II, p. 149
 -2الماء الحار والبارد)Hot and Cold Water( :
ً
ن
إلمإء إلحإر وإلبإرد مع ذكر إلجرإر إيضإ ،فورد إلمإء إلحإر يف إلنصوص إلسومرية بصيغة ( ،)A.KUM2كمإ ورد ذكر
ن
وف إألكديـة (Black, CDA, P. 72; ( )karpat me-emmūti
( ،)DUG3.GA.KUM2-MAإي " إي جرة للمإء إلحإر ،ي
ن
 .)Sjoberg, p.3إمإ إلمإء إلبإرد فورد بصيغة (  )DUG3.A.ŠE4.DE3يف إلنصوص إلسومرية ،وورد بصيغة
ن
وتعت "جرة للمإء إلبإرد".
( )MIN.MIN.kușûtiن يف إلنصوص إألكديـة
ي
 -3الماء المالح :جإءت سسمية إلمإء إلمإلح ( )Salty Waterن يف إللغة إلسومرية بصيغة ( ،)A IGI.MUN.NAإمإ ن يف إللغة
ً
ً
إألكديـة فوردت بصيغة ( .)mu-u2 ţūbtumوهنإك إيضإ سسميإت إخرى إل يسعنإ ذكرهإ جميعإ ،نذكر منهإ عىل سبيل
إآلت) Sjoberg, vol-1, p.3ff:
إلمثإل ي
 مإء إلفرح)Water of Joy( )A.HUL2.LA( :
 إلمإء إلمقدس)Holy water( :
ن
ن
ن
إنك.
 مإء إلقلب :وهو دليل إلمحبة وإإللفة بي إلمحبي فقد ورد ذكره يف أحد إسإطي إإللهة ي
 ميإه إلعمق)Deep Water( ،)A.BURU3-DA(ِ :
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 إلميإه إلمإلحة)Salt Water( )A.MUN4.NA( :
 إلميإه إلنتنة ()Stinking Water( )A.HAB.BA
 إلميإه إلموحلة ()Muddy Water
 ميإه إلزرإعة ()A.ISIN
 ميإه لغمر إلحقل أو للري ()A…..DE2
 إلمإء إلنظيف ( )a-sikilذكر مع إعدإد إلحلويإت وإلمعجنإت
 إلمشإهد إلفنية للمإء
ً
ن
إنك ،جإءت تلك إلمشإهد مصورة سوإء
صور إلمإء يف كثي من إلمشإهد إلفنية سوإء إلمإء بحد ذإته أو كونه رمزإ ن لبلله ي
إلمبإت (عبد إلرحمن ،2010 ،ص  ،)235فقد نحت
عىل إألختإم إإلسطوإنية ،أو إإللوإح وإلمنحوتإت إلحجرية ،أو أجزإء
ي
إهم إلقطع إلفنية إلت ر
عي عليهإ ن يف مدينة إلوركإء
من
إلمإء وهو يتدفق من إنإء عىل جدإر من إإلجر لمعبد كرندإش ،وهو
ي
وإلت يعود زمنهإ إىل إلعرص ر
ر
(إلبإبىل إلوسيط) (إلقرن إلرإبع عش قبل إلميةلد) ،يبلغ إرتفإع مإ تبف من إلجدإر 198
إلكإش
ي
ي
ي
ن
إلمبإت إألخرى ،إذ صور
إف (لويد ،ميجم ،1980 ،ص  201ومإ بعدهإ) .ومن مشإهد
سم ،وهو محفوظ ن يف إلمتحف إلعر
ي
ي
ن
إلت زينت أحد جدرإن قرص إلملك زمريلم ن يف
إلمإء وهو ينسإب من جرة عىل إلجإنبي مع رسوم ألسمإك ضمن إللوحة ي
ً
مإري (مورتكإرت ،1975 ،ص  .)235ومشهد مشإبه نحت عىل حوض مإء يعود لالمي إلسومري كوديإ ،فضال عن إإلنإء
ً
إلذي عرف "بإإلنإء إلفوإر إلذي يحمله كوديإ بكلتإ يده (  ،Roaf, 2002, p. 100كمإ صور إلمإء إبضإ عىل عدد كبي من
إلت سبق ذكرهإ ،وعىل كثي من إلمسةلت
إألختإم إإلسطوإنية ،وعىل كثي من إلمسةلت،
منهإ مسلة إلملك إور نمـو ي
ن
إلت جسدت إلحمةلت إلعسكرية إل سيمإ يف منإطق إألهوإر.
إإلشورية ي
الثان
الجزء
ي
لفظة الماء يف اللغة العربية ومدلوالتها يف القرآن الكريم
كإنت إلعرب ن يف جإهليتهإ عىل ؤرث من ؤرث آبإئهم ن يف لغإتهم وآدإبهم ومنإسكهم وقرإبينهم ،فلمإ جإء تل تعإىل بإؤلسةلم
حإلت أحوإل ونسخت ديإنإت وأبطلت أمور ،ونقلت من إللغة ألفإظ من موإضع ؤىل موإضع أخر بزيإدإت زيدت،
وشإئط رشطت ن
وشإئع رشعت ر
ر
(إلسيوط .)1/294 ،وإلقرآن إلكريم إلذي يمثل دستور إلعرب بعد
فعف إآلخر إألول
ي
إؤلسةلم ذكر (إلمإء) ذك ًرإ مستيفظ ًإ نف آيإته إلكريمإت ،إذ ذكرت لفظة إلمإء نف إلقرآن إلكريم سبع ر
عشة مرة ن يف ثةلث
ي
ي
ر
كإآلت :إلبقرة (إآلية  ،)74إألعرإف (إآليتإن  ،)57 ،50وهود (إآليإت  )44 ،4، 7وإلرعد (إآلية  ،)14وإإلنبيإء
ه
ي
عشة آيــه ي
(إآلية  ،)30وإلحج (إآلية  ،)5وإلفرقإن (إآلية  ،)54وإلسجدة (إآلية  ،)27وفصلت (إآلية  ،)39وإلقمر (إآليتإن ،)28 ،12
وإلوإقعة (إآلية  ،)68وإلحإقة (إآلية  ،)11وعبس (إآلية  .)25حت جعل تل سبحإنه وتعإىل ن يف إلمإء حيإة إألرض ،وقد
كإن قبل خلق إلسمإوإت وإألرض ؤذ قإل تل تعإىل(( :وهو إلذي خلق إلسمإوإت وإألرض ن يف ستة أيإم وكإن عرشه عىل
َ
إلمإء ليبلوكم أيكم أحسن عمال)) (هود  .)7/كمإ خص تل سبحإنه وتعإىل إلمإء بقدرة عجيبة ن يف إليكيب ،وإلخوإص مإ
جعلهإ تتحكم بديمومة إلحيإة (عبد إلرحمن ،2010 ،ص .)15
ن
ن
وبعد خلق إألرض أكدت إآليإت إلقرآنية ؤن إلمإء هو أسإس إلحيإة يف إألرض ؤذ يقول تل تعإىل يف كتإبه إلعزيز(( :وجعلنإ
ر
ح)) (إألنبيإء )30/
ش ي
من إلمإء كل ي
إن أدق تعريف للمإء هو "إنه سإئل إلحيإة"  ،فإؤلنسإن يبدأ من دفقة مإء  ،يقول تعإىل(( :فلينظر إؤلنسإن مم خلق*
ن
إلجني  %97من وزنه مإء ،وعندمإ يصبح عمره ثةلثة شهور
خلق من مإء دإفق)) (إلطإرق  )6 ،5 /وبعد ثةلثة أيإم يحوي
ن
تقل نسبة إلمإء ن يف جسده ؤىل  %91من وزنه مإء ،وتصل نسبة إلمإء يف إلطفل إلمولود ؤىل  %80من وزنه وعندمإ يبلغ
ن
إلبإلغي (إلزعإرير ،ص  ،)1وقد وردت لفظة (إلمإء) ن يف إلقرآن إلكريم
عإمه إألول تكون نسبة إلمإء ن يف جسمه  %66كمإ ن يف
ر
إلبإف ،إلمإء) ،وسنشي هنإ ؤىل أهم إأللفإظ إلقرآنية إلدإلة
بأكي من إسم ولفظ بمإ يزيد عن ( )63مرة (دمحم فـؤإد وعبد
ي
ن
ن
ن
ن
إلمعت إلعإم إلذي جإءت
آت ثم نوضح مدى تطإبق هذه إللفظة مع
عىل إلمإء وإلمعت إلذي وردت فيه يف إلسيإق إلقر ي
يشب إلهمزة فيه مبدلة من إلهإء ،فن
به نف إللغإت إلقديمة وأول هذه إأللفإظ ر
وأكيهإ شيوعإ إلمإء ،فإلمإء :هو إلذي ر
ي
ي
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ن
ن
ر
مإت ،وإن شئت
موضع إلةلم ،وأصله موه بإلتحريك ألنه يجمع عىل إموإه يف إلقلة وميإه يف إلكية ،وإلنسبة ؤىل إلمإء ،ي
مإوي(إلرإزي ،مإدة مإء).
 -1الماء:
ً
ن
سإئل عليه عمإد إلحيإة ف إألرض ،قإل تعإىل((:إلذي جعل لكم إألرض فرإشإ وإلسمإء ً
بنإء وإنزل من إلسمإء مإء فأخرج
ي
ً
ً
به من إلثمرإت رزقإ لكم فةل تجعلوإ ثل إندإدإ وأنتم تعلمون)) (إلبقرة )22/
وهو (سيد ر
(إلعإمىل ،)234 /25 ،وهو ن يف
(إلعإمىل ،ج ،25ص( ،)234وطعمه طعم إلحيإة)
إلشإب ن يف إلدنيإ وإآلخرة)
ي
ي
ُ
إللغإت إألخرى (إألكديـة م و  ،ن يف إألكديـة وإآلشورية إلقديمة م إ ؤ  :مإء  ،وجإء كذلك ن يف إلمرصية إلقديمة م و :بمعنإه ،
وجإء ن يف إألكديـة صيغ مخففة ومبدلة نحو م ُإم م أو و؛ إإلغإرتيية م و  ،إلعيية َم ي م  ،إلسبئية م و  ،إلحرسوسية ِح م
ُي و ـه  ،إلحبشية م إي :مإء) .
 -2المطر:
ً
ُ
(إلمإء إلمنسكب من إلسحإب ،وإلمطر :مإء إلسحإب ،وإلجمع أمطإر  ...ومطرتهم إلسمإء تمطرهم مطرإ وأمطرتهم:
إصإبتهم بإلمطر) (إلرإزي ،مإدة مطر) ،وقد جإء لفظ إلمطر ن يف إلقرآن إلكريم للعذإب وإلنكإل ،قإل تعإىل(( :وأمطرنإ
ً
ن
عليهم مط ًرإ فسإء ُ
مطر إلمنذرين)) إلنمل /
وف
 ،58وقد قإل تعإىل((:وأمطرنإ عليهم حجإرة من سجيل)) (إلحجر .)74/ي
ً
ُ
ن
َ
وف إألكديـة ِم ِط ْر تِ ،م ْط ُر :مجرى (مإء)؛ إإلوغإريتية م
سورة هود إآلية  82جإءت لفظة إلمطر مجإزإ ،أنزل حجإرة ،ي
َ
ط ر :مطر إلعيية م إ ط إ رَ :مطر( ،ـه ف ِع ي ل) :أمطرت إآلرإمية وإلشيإنية ِم ْط رإَ :مطر؛ إلمندإئية َم َط ر :أمطرت ؛
ّ
ن
إلمعت إلعإم :مإء إلسمإء ،إلغيث.
إلسبئية م ط ر :أرض بعلية
ن
ن
إلمعت إلعإم يختلف ن
وإلمعت ن يف إلقرآن إلكريم إلذي جإء
بي إللغإت إلقديمة إلذي يشي ؤىل (مإء إلسمإء ،إلغيث)
للعذإب وإلنكإل.
ُ
 -3النطفة:
ن
ن
إلصإف قل أو ر
كي وإلجمع ( ِنطإف) بإلكش (إلرإزي ،مإدة نطف)،
إلصإف ويعي بهإ عن مإء إلرجل) ،وإلنطفة إلمإء
(إلمإء
ي
ي
ن
قإل تعإىل(( :خلق إؤلنسإن من نطفة فؤذإ هو خصيم مبي)) (إلنحل.)4/
َ
َ
َ
إلعيية ن ط ف :قط َر  ،إآلرإمية ن َط ف :مثله ِط ّف إ :قطرة  ،إلشيإنية ن ط ف (ط و ف ت إ) :قطرة  ،إلسبئية ن ط
ُ
ى
نى
َ
إعلن  ،ر َ
صف  ،نف).
نش ،ن ط ف :قربإن ،م ن ط ت :مذبح (للسوإئل) إلحبشية ن َط َف:
ف:
ن
ن
آت (مإء إلرجل)
إلمعت إلعإم :إلقطر ،إكتسبت دإللة جديدة ضمن إلسيإق إلقر ي
 -4الغيث:
ن
ن
إلمطر ،وغإث إلغيث إألرض أصإبهإ (إلرإزي ،مإدة غيث) قإل تعإىل(( :ؤن تل عنده علم إلسإعة وييل إلغيث ويعلم مإ
ن يف إألرحإم)( .لقمإن)34/
ً
(وسىم إلغيث غيثإ ألنه يغوث).
ولفظ إلغيث ن يف إلقرآن إلكريم إستعمل للخي عىل إلنقيض من إلمط،
ي
َ
َ :
أعإد ،بعث ،إلسبئية غ ي ث (ـه غ ث ن) :أغإث ،ؤغإثة ،أمطر.
إلعيية ع و ش
ن
ن
إلمعت إلعإم :إلعون (بإلمإء أصةل) وجإء بإإلستعمإل نفسه يف إلقرآن إلكريم
َ -5
الودق:
(إلمطر كله شديده وهينه) (إلرإزي مإدة ودق) (إلرإزي ،مإدة ودق).
َ
قإل تعإىل(( :فيى إلودق يخرج من خةلله)) (إلنور)43/
َ َ
ى
َ
َ
سقط َ ،
(إلسبئية ودق:
إنهإر غإص  ،ذبل).
سقط ،إلحبشية َود ق َ ،و د ق:
ن
إلمعت إلعإم :إلسقوط
ن
ن
ن
ن
ن
بمعت
فإلمعت إلعإم :للسقوط ،وجإء إستعمإلهإ ن يف إلقرإن إلكريم
آت
تغي معت إللفظة بي إللغإت إلقديمة وإلسيإق إلقر ي
إلمطر.
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 -6ر َ
البد:
ً
(كريإت ثقيلة من إلجليد إلشفإف سسقط من سحب إلمزن ألركإم ،وغإلبإ مإ تصإحبهإ عوإصف رإعدة  ،.....و َ
(ب ِر د)
ي
بكش إلرإء إي إلسحإب (إلرإزي ،مإدة برد)
َ
َ
نن
قإل تعإىل:
((وييل من إلسمإء من جبإل فيهإ من بر ٍد)) (إلنور.)43/
إليد  ،إلسبئية ب ر دَ [:برد  ،إلحبشية ب ر د  ،بَ
إلي َد ،إآلرإمية وإلشيإنية وإلمندإئية َب ْر َد إَ :
(إلعيية ب إ ر إ دَ :
إلي َد ْ َ ،
َر َدَ :،ب ُر َد .
إلمعت إلعإمْ َ :
ن
ن
بمعت إلسحإب
إليد ،خةلف إلحر  ،وردت ن يف إلقرإن
 -7الوابل:
إلمطر إلشديد إلضخم إلقطر (إبن منظور ،مإدة وبل ،إلرإزي ،مإدة وبل).
قإل تعإىل (فمثله كمثل صفوإن عليه ترإب فأصإبه وإبل فيكه صلدإ) (إلبقرة.)264/
ُ
إل (م) ،إلبإبلية إلحديثة َ
ُ
(إألكديـة َوَ /ب ب ُ
أب إ ُل ،إآلشورية إلوسيطة وإلحديثة أب إل :حمل ،جلب ،إإلوغإريتية
وإآلرإمية وإلشيإنية ي ب ل :نقل ،حمل ،إلعيية ي إب إل :غدير ،وإبل ،إلمندإئية َي ْب ل إ :عشب ،إلشيإنية ي ْب ل
إ :نهر ،إلسبئية و ب ل :فرض نضإئب (إإلءله).
ن
ن
َ ْ
ن
ن
بمعت إلمطر إلشديد.
آت
إلمعت إلعإم :إلحمل ومجإزه و وجإء يف إلسيإق إلقر ي
َّ
 -7الط ُّل:
إضعف إلمطر وجمعه ِطةلل (إلرإزي ،مإدة طلل).
قإل تعإىل(( :فإن لم يصبهإ وإبل فطل وتل بمإ تعملون بصي)) (إلبقرة.)265/
َ
(إإلوغإريتية ط ل :إلط ّل ،إلعيية َط ل :مثله ،إآلرإمية وإلشيإنية وإلمندإئية ط ل إ :إلطل ،إلحبشية طل :مثله ،وإلفعل
َ
ن
رطب).
بمعت :إبتل،
منه
ن
إلمعت إلعإم :إلندى ومإ حمل عليه ،وهو بهذإ يطإبق مإ جإء به إلقرإن إلكريم من إستخدإم.
 -8البحر:
سىم به لعمقه وإسسإعه وجمعه أبحر وبحور (إبن منظور ،مإدة بحر).
كل نهر عظيم ،ي
ن
ن
قإل تعإىل (سخر لكم مإ يف إألرض وإلفلك تجري يف إلبحر بأمره) (إلحج.)65/
(إألكديـة ب ي ُر (م)  ،ب إ ُر (م) :إختإر  ،إمتحن  ،إلعيية ب ح ر  ،إآلرإمية وإلشيإنية ب ح ر :إنتخب  ،إختإر ،
إلسبئية ب ح ر :سإحل  ،ـه ب ح ر :شق ؤذن إلحيوإن.
ّ
ن
ن
ن
آت.
إلمعت إلعإم :شق إلمإء ،وإلمعت إلعإم جإء مطإبقإ للسيإق إلقر ي
 - 9اليـم:
ن
خفت عليه فألقيه يف إليم) (إلقصص.)7/
هو إلبحر ،قإل تعإىل (فؤذإ
ِ
ُّ
َ
ّ
َ
(إألكديـة ي ُإم ،إإلوغإريتية ي م ،إلفينيقية ي م  ،إلعيية ي إ م  ،إآلرإمية وإلشيإنية ي م إ  ،إلمندإئية ي م إ :ي م ،
بحر).
ن
إلمعت إلعإم :إلبحر
 إجمع أهل إللغة عىل إن إليم هو إلبحر (إلرإزي ،مإدة يـم  ،إبن منظور ،مإدة يـم).
 -11النهر:
َ
ً
َ َ
ن
ُ
ن َهر :إلنهر حفره .ونهر إلمإء جرى يف إألرض وجعل لنفسه نهرإ (إبن منظور ،مإدة نهر ،إلرإزي ،مإدة نهر).
ن
إلجنتي آتت إكلهإ ولم تظلم منه شيئإ وفجرنإ خةللهمإ نهرإ)) (إلكهف ( .)33/إألكديـة ن إ ُر (م) :نهر ،
قإل تعإىل ((كلتإ
ّ
ّ
:
مشع  ،إلمع  ،ن ـه ي ر إ :برإق  ،إلعيية ن ه ـ ر:
ن ـه ر :جرى  ،إلشيإنية ن ـه ر إ نهر ،إلمندإئية ن ه ـ ر ،ن ه ـ و رِ :
تألق (فرحإ) إإلوغإريتية ن ـه ر م :ضيإء إلنهإر  ،إلسبئية  ،ن ـه ر :سإقية  ،نهر).
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ن
إلمعت إلعإم :إلنهر ومإ يتصل به
ن
ن
آت.
إلمعت إلعإم مطإبق للسيإق إلقر ي
 -11السحاب:
ن
ُ
ُ
ن
إلت يكون عنهإ إلمطر سميت بذلك إلنسحإبهإ يف إلهوإء
إلسحإبة إلغيم وجمعهإ سحإب وسحب بضمتي ،وإلسحإبة ي
(إلرإزي ،مإدة سحب) ،قإل تعإىل(( :وهو إلذي يرسل إلريإح ر
ن
لبلد
بشإ بي يدي رحمته حت ؤذإ أقلت سحإبإ ثقإإل سقنإه ٍ
ميت ٍ فأنزلنإ به إلمإء ( )...إإلعرإف .)57/
َ
َ
َ
َ
ّ
إلعيية س ح ب ،إلفينيقية وإلمآبية س ح ب :سحب ،إلحبشية س ح ب ،إلمندإئية ،س ـه ب :سحب ،جر.
ن
ن
بمعت إلغيم.
إلمعت إلعإم :إلجر ،وردت ن يف إلقرإن إلكريم
-12المعرصات:
ً
إت مإء ثجإجإ))
إلسحإئب
تعترص بإلمطر (إلرإزي ،مإدة عرص ،إبن منظور ،مإدة غم) ،قإل تعإىل(( :وأنزلنإ من إلمعرص ِ
ِ
إلنبأ،14/
ْ
َ
َ
ص ر) :حجز  ،إلشيإنية ع ص ر :دإس ،وطأ ( ،إلعنب أو إلزيتون) عرص  ،إلمندإئية أ ص ر ع ص
إلعيية ع ص ر (ع و ِ
ْ
رَ :
عرص :أو ص رإ ن إَ :عرص ،إلسبئية ع ص ر (ت ع ص ر) :صإرع  ،قإتل).
ن
إلمعت إلعإم :إلضغط وإلوطأ
ن
ن
إت إلسحإئب تعترص بإلمطر إي تصب.
وردت يف إلسيإق إلقر ي
 -13الغمام:
ُّ
إلغمإمة بإلفتح :إلسحإبة ،وإلجمع غمإم وغمإئم ،وسحإب إغم :إل فرجة فيه ومنه (إلرإزي ،مإدة غـم) ،قإل تعإىل:
((وظللنإ عليهم إلغمإم)) (إإلعرإف .)160/
ُ َ
َ
َ
(ي و ع م):
أظلم ،إسود ،إآلرإمية ع م م :إظلم.
إلعيية ع م م
ن
إلمعت إلعإم :إإلسودإد ومإ حمل عليه
ن
ن
ن
ن
إلمعت إلسإئد صفة لشكل هذه إلسحإبة وهو إلظلمة فإلغمإم سحإب
بمعت إلسحإبة وأخذت من
آت
جإء يف إلسيإق إلقر ي
إل فرجة فيه.
-14المزن:
ً
ً
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
(إلم ْزنة) إلسحإبة إلبيضإء وإلجمع مزن وإلمزنة أيضإ إلمطرة (إلرإزي ،مإدة مـزن) ،قإل تعإىل(( :ءأنتم أنزلتموه من إلمزن أم
ُ ننُ
َ
إلميلون)) (إلوإقعة.)69 /
نحن
ِ
اختصت به العربية
المعن العام المطر
آن:
الماء يف القصص القر ي
ن
ن
آت ،فقد ؤرتبطت بتسخي تل ىسبحإنه وتعإىل للمإء ،فهو تإرة
ؤتخذت دإللة إلمإء صورإ مختلفة يف إلسيإق إلشدي إلقر ي
عةلمة م ن عةلمإت إلحيإة وإلنجإة وإألمإن ،وتإرة إخرى عةلمة من عةلمإت إلهةلك وإلعقإب ،وهذه إلدإللة يحددهإ إلشد
ن
ن
ن
إلمعت وضده من خةلل إألحدإث إلشدية  ،فإلمإء ن يف
آت تحمل
إلقصص آلي إلذكر إلحكيم .ودإللة إلمإء يف إلشد إلقر ي
ي
ن
لنت تل نوح (عليه إلسةلم) ومن معه عندمإ ركبوإ
وإلنجإة
إألمإن
إألوىل
،
دإللتي
حمل
)
إلسةلم
(عليه
نوح
تل
نت
ي
قصة ي
ن
زوجي
إلسفينة  ،قإل تعإىل(( :فأوحينإ إليه أن إصنع إلفلك بأعيننإ ووحينإ فؤذإ جإء أمرنإ وفإر إلتنور فإسلك فيهإ من كل
ن
ن
تخإطبت ن يف إلذين ظلموإ إنهم مغرقون)) (إلمؤمنون  ، )27،26/إذ حملت
إثني وأهلك إإل من سبق عليه إلقول منهم وإل
ي
ن
إإلموإج إلسفينه ومن فيهإ إىل بر إألمإن  ،وهو يف إلوقت نفسه مصدر إلهةلك وإلغرق لمن تخلفوإ عن إلسفينة .كمإ نجد
ن
نت تل موش (عليه إلسةلم) إذ(سخر تل تعإىل إلبحر ليحمل موش وهو طفل  ،وينقله إىل إن
إلدإللة نفسهإ يف قصة ي
ي دخله بيت آل فرعون ،فيحميه تل من بطش فرعون ومكره) (إلسحيم ،ص ،)25
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قإل تعإىل(( :إذ إوحينإ إىل أمك مإ يوح * أن إقذفيه ن يف إلتإبوت فإقذفيه ن يف إليم فليلقه إليم بإلسإحل يأخذه عدو يىل
ن
ن
عيت)) (طه  ، )39،38وإلمإء نفسه إلذي حفظ تل به موش (عليه
مت ولتصنع عىل ي
وعدو له وإلقيت عليك محبة ي
إلسةلم) وهو طفل صغي هو إلذي إهلك تل فيه فرعون وجنوده  ،قإل تعإىل(( :ولقد إوحينإ إىل موش إن أش بعبإدي
ً
ن
يبسإ إل تخإف در ًكإ وإل ر
تخس * فإتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من إليم مإ غشيهم)) (طه
فإضب لهم طريقإ ن يف إلبحر
ن
إلمعت وضده فكإنت عةلمة ودإللة عىل إألمإن وإلمةلذ وعةلمة
 ، )77،78وبذلك نجد إن إلدإللة إلقرآنية للمإء حملت
ودإللة عىل إلهةلك وإلعقوبة إيضإ .
مصادر
ً
أوال) المصادر العربية
مصإدر إلجزء إألول
ن
ن
مقدمة ن يف تإري ــخ إلحضإرإت إلقديمة ،إلوجي يف تإري ــخ حضإرة بةلد إلرإفدين ،بغدإد ،ط 1986 ،2
......
ملحمة كلكإمش ،بغدإد1986 ،
......
ن
 .......إلطب يف إلعرإق إلقديم ،بغدإد.2000 ،
 .......إللغة إإلكدية (إلبإبلية – إإلشورية) ،طبعة منقحة ومزيدة ،إلموصل.2005 ،
 ،ترجمإت نصوص سومرية ملكية ،بغدإد.1990 ،
.......
ن
بإقر ،طه ،مقدمة يف أدب إلعرإق إلقديم ،بغدإد.1976 ،
إلبدري ،عبد إللطيف ،من إلطب إإلشوري ،بغدإد.1976 ،
ن
إلبإبليي ،ترجمة وليد إلجإدر2005 ،
بوتيو ،جإن ،إلديإنة عند
ن
ن
(ف ضوء إلنصوص إلمسمإرية) ،رسإلة مإجستي غي
ي
إنك يف حضإرة بةلد إلرإفدين ي
إلجنإت ،شيمإء صةلح إحمد ،إإلله ي
منشورة ،جإمعة بغدإد  -كلية إآلدإب.2007 ،
إلدوري ،ريإض عبد إلرحمن ن
إمي ،إلسحر ن يف إلعرإق إلقديم ن يف ضوء إلمصإدر إلمسمإرية ،بغدإد.2009 ،
رشيد ،فوزي ،إللغة إلسومرية ،بغدإد.1976 ،
سليمإن ،عإمر ،إلقإنون ن يف إلبعر إق إلقديم ،درإسة تإريخية قإنونية مقإرنة ،بغدإد.1978 ،
إلطإت ،نبيل شيت سليمإن ،إليإتيل ن يف إلعرإق إلقديم ن يف ضوء إلمصإدر إلمسمإرية ،رسإلة مإجستي غي منشورة ،جإمعة
ي
إلموصل ،كلية إآلدإب.2007 ،
عبد إلرحمن ،عبد إلرحمن يونس ،إلطب ن يف إلعرإق إلقديم ،رسإلة مإجستي غي منشورة ،جإمعة إلموصل -كلية إآلدإب،
.1989
 .......إلميإه ن يف حضإرة بةلد إلرإفدين ،أطروحة دكتورإه غي منشورة ،جإمعة إلموصل -كلية إآلدإب2010 ،
إلعيكيىل ،فوزية ذإكر عبد إلرحيم ،وسإئط إلنقل إلمإئية ن يف ضوء إلنصوص إلمسمإرية حت سقوط بإبل  539ق.م ،رسإلة
ي
مإجستي غي منشورة ،جإمعة بغدإد -كلية إآلدإب2008 ،
إلوإئىل ،إلكويت.
كريمر ،صمرئيل نوح ،إلسومريون ،إحوإلهم –عإدإتهم -تقإليدهم ،ترجمة فيصل
ي
سإم سعيد إألحمد ،بغدإد.1980 ،
لويد ،سيتون ،آثإر بةلد إلرإفدين ،ترجمة
ي
إلمتوىل ،نوإله إحمد محمود ،مدخل ن يف درإسة إلحيإة إإلقتصإدية لدولة إور إلثإلثة ن يف ضوء إلوثإئق إلمسمإرية (إلمنشورة
ي
وغي إلمنشورة) بغدإد.2007 ،
الثان
مصادر الجزء
ي
القران الكريم
إبن منظور ،أبو إلفضل جمإل إلدين دمحم بن مكرم ،لسإن إلعرب ،مطبعة دإر صإدر – بيوت – .1955
أت بكر بن عبد إلقإدر مختإر إلصحإح ،دإر إلرسإلة للكويت.1983 ،
إلرإوي ،دمحم بن ي
ن
ر
إلزعإرير ،غإلب دمحم رجإ ،إلمإء يف إلقرإن إلكريم ،ؤ مكتبة دإر إلزمإن للنش وإلتوزيـ ــع.
ن
ن
إلسحيم ،دمحم بن عبد تل بن صإلح إلدإلإلت إلعقدية للمإء يف إلقرآن إلكريم ،إستإذ مشإرك يف كلية إليبية قسم
إلثقإفة إإلسةلمية ،جإمعة إلملك سعود 1431 ،ـه.
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ن
عىل دمحم
 ي، دمحم أبو إلفضل ؤبرإهيم، للعةلمة، إلمزهر يف علوم إللغة وأنوإعهإ، عبد إلرحمن جةلل إلدين،إلسيوط
ي
.1985 ،4  دإر ؤحيإء إليإث) ط،(إلبجإوي
 وسإئل إلشيعة عىل تحصيل وسإئل ر، إلشيخ دمحم بن إلحسن إلحر،إلعإمىل
) تحقيق مؤسسة آل إلبيت (ع،إلشيعة
ي
.4141 قم،2 ط،مطبعة إحيإء إليإث
ن
2009، 1 ط، إلمتقي
 مؤسسة إلبديل دإر، إلقإموس إلمقإرن أللفإظ إلقرإن إلكريم، خإلد ؤسمإعيل،عىل
ي
.3 ط، منشورإت ذوى إلقرى، إلمعجم إلمفهرس أللفإظ إلقرإن إلكريم،إلبإف
دمحم فؤإد وعبد ي
ً
ثانيا) المصادر األجنبية
Bahrani, Zainab, Mesopotamia Ancient Art and Architecture, 2017.
Black, J, et-al, A Concise Dictionary of Akkadian, iesbaden, 2000.
Borger, R., Mesopotamisches Zeischenlexikon, Munster, 2004.
Goetze, A, "Letters from Harmal", Sumer, vol-14, 1958.
Labat, R., Manual D'Epigraphie Akkadienne, Paris, 1976.
Langdon9 S.9 Die NeuBabylonischen Königsinschriften9 Leipzig9 1912.
Leemans, W.F., Foreign Trade in the Babylonian Period, Leiden, 1960.
Mihalowski, P., The Lamentation Over Destruction of Sumer and Ur, Winona Lake, 1989.
Roaf, Michael, Cultural Atlas of Mesopotamia and the Ancient Near Eastren, 2002.
Sjoberg, A.W., et-al, The Sumerian Dictionary of the University of Museum of the University of
Pennsilvania, 1994.
Thompsen, Marie-Louise, Sumerian Language, An Introduction to its Histrory and Grammatical
Structure, Copenhagen, 1984.

صور عن إلمإء من بةلد إلرإفدين
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إإلتإء إلنذري من مدينة إلوركإء إلذي يصور مشهد إلمإء ن يف إإلسفل

تمثإل إألمي إلسومري كوديإ وهو يحمل إإلنإء إلفوإر

إلبإبىل إلقديم)
إنك وإلمإء ينهمر من كتفيه (إلعرص
ي
مشهد لطبعة ختم يشإهد فيهإ إإلله ي
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جإنب من معبد كرن\إش ن يف مدينة إلوركإء

إإلنإء أو إلدلو إلذي يحمل فيه إلمإء من إلعرص إإلشوري إلحديث
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