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 االسم يف احلالة املطلقة يف اللغة االكدية

 دراسة مقارنة

  مع االسم املبين يف اللغة العربية

 )*(حممد عبدالغين البكري                                                                       
ظْرررت  ارررٖ عًٛ عمن ٙررر  ىرررٌ عمتاررر  ٓعم ةعدرررعد اعد عمن  ررر    ٔع ررر  عمن ررر  

غٚت عً غعمبٚ  تنك عم ةعدعد ّ٘ ف٘ عألصل ٍارع  عمبرع نٌٚ عألنعٍر  عمر ٌٙ عالك ٙ . 

كعٍٔع أٓل ىٌ عغنع  نٖ عمَصٔص عالك ٙ  ف عىٔع   ةعداْع ٓتحنٚنْرع ٓ أمورٔع عمتار  

ٓعمبحررٔا عمياصصصرر    ٔع رر  تنررك عمن رر . ٓ رر   ررٔد تنررك عمتارر  ٓعم ةعدررعد  نررٖ 

نرط عمحرعالد عم ٔع  ٙر  عمتغو ىٌ د اْع ٓتصصصْع  نط عم ئض عم ٗ عكاَر   

من ررر  عالك ٙررر  عماررر٘ مرررو َٙ رررت مْرررع أٓمهرررك عمبرررع نًٔ  نرررٖ عٍْرررع   عمن ررر  عالك ٙررر            

 إ  ٕ عمن عد عمنعة  . فحعٓمٔع توذٚت امك عم ئض  يع ٙا ئو ٓم عتْو عمَْ ٓعٓة ٚ .

ٙانتض عمبحث محعم  ىٌ عمحعالد عما٘ ٙأت٘  ْع عالدو ف٘ عمن   عالك ٙر  ّٓر٘ 

  ىٌ خ ل ى عةٍاْع ىع عالدو عميبَ٘ ف٘ عمن   عمنت ٚ   Absolutus عميطن     عمحعم 

 مٚصل إمٖ ٍاٚج  تتعد تتًٔ ىاطع     ٌٚ عمن اٌٚ.

تشٚت نيٚع عم الئل إمٖ أً عمن   عمنت ٚ  ّ٘ عمن   عأله عما٘ توت ت ىَْرع   ٚر  

عمن عد عمنعة  
 1 

 عمَذب  مَرع ىرٌ  ٔع ر  ، ٓم مك فعٍَع إاع أةدٍع فْو ىع ٍنا  ُ غعىععً  

                                              
كنٚ  عٛدعب / نعىن  عمئصل - ذو عٛثعة - *   ى ةح ىذع   
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عمن   عالك ٙ  ٙيتٌ أً ٍنٔظِ  عمنتعء عمئنٔد ف٘ عمن   عمنت ٚ ، ٓىٌ ّ ع عم ئض 

ىع ٙ ٓة  ٔل  عم  ىٌ عمحعالد عما٘ ٙأت٘ فْٚرع عالدرو فر٘ عمن ر  عالك ٙر ، ّٓر٘ عمار٘ 

عصطنح  نٖ تذيٚاْع  عمحعم  عميطن ر  أٓ عمجعىر ا عمار٘ ٙترًٔ فْٚرع عالدرو غعمبرعً غٚرت 

مناصتٙ ، ٓمٚخ  ِ  تك  إ تعب ع ل 
 2 

ٓدٔف ٍرٔنج  نرط أٍرٔعأل عألدريعء فر٘  

عمن   عمنت ٚ  مت٘ ٙاذَٖ مَع ى عةٍاْع ىع عمن   عالك ٙ . فعالدو فر٘ عمن ر  عمنت ٚر  ىرٌ 

عمَع ٚرر  عمشررتنٚ   عمنو ٚرر   ٍٔ ررعً ىطنررت ٓى ٚرر . ٓتنتٙرر  عالدررو عميطنررت ّررٔ عمنوررع 

درو كرعً  ر ًٓ أٗ  ٚر  مو ر٘ كرأً ٙ ارتً عم عل  نٖ فتد أٓ أفتعد غٚرت ىنَٚرٌٚ ألٗ ع

 ٙ ٚ    ٔص  ىٌ عألٓصرعف
 3 

ٓ نبرعةا أخرتٕ ّرٔ كرل عدرو غٚرت ى ٚر   عدرو  خرت.    

أٗ عٍِ مٚخ ف٘  عم  عإلظعف  أٓ ى ارتً  صرو . ىنرل ةنرعل ٓكارعب، ٓ تذرِ عالدرو 

عمي ٚ ، ّٓٔ عم ٗ ٙتًٔ ى اتٍعً  صو  أٓ أُظٚ  الدو  خت فرذاع  نَرع ةنرعل  تع ٚرًٔ 

عمطعم  خت  عالدو ىٌ  عمر  عميطنرت إمرٖ  عمر  عمي ٚر ، ألٍرِ ع ارتً  ٔصر  ٓكاعب 

ٓأُظٚ  الدو  خرت. ّٓر ُ عمحعمر  تَطبرت كر مك  نرٖ عمن ر  عمنبتٙر  عمار٘ ّر٘ إ ر ٕ 

عمن عد عمنعة  
 4 

 . 

                                                                                                                
   أغنررت عمبررع نًٔ  رر ا تذررريٚعد  نررٖ عميجئ رر  عماررر٘ تَايرر٘ مْررع عمن رر  عمنت ٚررر  ٓكررعً ىصررطنح عمن رررعد         1 

عمذرررعىٚ   ّرررٔ أٓل تذررري  تطنرررت  نرررٖ  عئنررر  تنرررك عمن رررعد ٓأغن ْرررع عميذاشرررت  عمَيذرررعٓٗ سرررنٔتجة درررَ              

ىذرراَ عً إمررٖ كاررعب عمنْرر  عم رر ٙو. كيررع عصررطنح  نررٖ تذرريٚاْع  عمن ررعد عمججةٙرر  ٍذررب  إمررٖ نجٙررتا        1781

عمنررتب. ٓكرر مك ع اررت  فتٙررت  خررت ىررٌ عمبررع نٌٚ تذرريٚ  تنررك عمن ررعد  عمن ررعد عمنت ٚرر  عم  ٙيرر  ٍذررب  إمررٖ عً         

منعة رر  أٓ عمنعة ٚرر  الً عمنعة رر  ّررو         عمن رر  عمنت ٚرر  ّرر٘ ع رر ه تنررك عمن ررعد.  ٓ رر ٙنع تررو إغرر   تذرريٚ  عمن ررعد ع

       7ص 2000عة رر   –ف ررِ عمن ررعد عمنعة رر  عمي عةٍرر   –دررتعً نجٙررتا عمنررتب عألٓعئررل. عٍ ررت إدرريع ٚل، خعمرر  

  ٓىع  ن ّع. 

 .214ص 1991ىٔصل  –عمن   عالك ٙ   –  دنٚيعً،  عىت 2 

 .236ص 1967   عد  –عمٔنٚج ف٘ أصٔل عمو ِ  –  ثٙ عً،  ب عمتتٙو 3 

 .119ص 1987 ٚتٓد  –دةٓح ف٘ عمن   عمنبتٙ   –    كيعل، ة ح٘ 4  
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ٓعالدو ف٘ عمن   عمنت ٚ   نٖ ٍرٔعٍ  ىانر دا. فيرٌ عمَع ٚر  عمصرتفٚ  فْرٔ  نرٖ 

ٓعالدرو عمجعىر  أٓ فر٘ عمحعمر  عمجعىر ا ّرٔ عالدرو  ٍٔ ٌٚ عٙعرعً، إىرع نعىر  أٓ ىشرات،

عمرر ٗ ال  ٙتررًٔ ىررأخٔاعً ىررٌ عمونررل، ىنررل  جررت ٓدةّررو ٓ نررٖ  تذررِ ٙتررًٔ عالدررو 

عميشات عم ٗ ٙتًٔ ىأخٔاع ىٌ عمونل ىنل  عمو ٓىجايع
 5 

ّٓ ُ عمحعم  تَطبرت كر مك  

 نٖ عمن   عمنبتٙ 
 6 

مَع ٚر  ٓك مك ٙتًٔ عالدو فر٘ عمن ر  عمنت ٚر   نرٖ ٍرٔ ٌٚ ىرٌ ع 

عمَحٔٙرر  فْررٔ عىررع ىنررتب أٓ ىبَرر٘. فررعمينتب ّررٔ عمرر ٗ تا ٚررت  تكرر  إ تع ررِ  ذرر  

ىٔ نِ ىرٌ عمجينر ، ٍحرٔ: فارعا ٓةنرل. عىرع عالدرو عميبَر٘ فْرٔ عمر ٗ مرٚخ فٚرِ  تكر  

إ تعب كيع ٙتًٔ ف٘ ىن و  عالتِ غٚت  ع رل مناصرتٙ ، ٍحرٔم  ىرٌٚ ٓعمر ٗ
 7 

. أٓ 

عمجينر  فٚترًٔ ىبَٚرعً  نرٖ تنرك عمحتكر ، ٙتًٔ ى ثىع محتكر  ٓع ر ا أَٙيرع ٙرأت٘ فر٘ 

ٍحٔ: َ ُٚث َٓ ذُ  فْيع ىبَٚعً  نٖ عمعو
 8 

. ٓدبن َ َ َشرَت ّٓرٔ  ر د ىتكر  ىبَر٘ 

 نٖ عمواح
 9 

ٓعالدو عميشات ال ٙتًٔ إال ىنت عً، عىع عالدو عمجعى  فيَِ عمينتب ٓىَِ  

ٚعً ٓىَْع ىع ال ٙ ثه عميبَ٘، الً عألديعء عمجعى ا ىَْع ى ثه عمبَعء أٗ ال ٙأت٘ إال ىبَ

عمبَعء، ألٍِ    ٙأت٘ ىنت عً، أٓ  ر  ٙرأت٘ ىبَٚرعً 
 10 

ٓكر مك فرذً عالدرو عميبَر٘ فر٘ عمن ر   

عمنت ٚر  ال ٙنررجه  عمر  عمجيررٔد ٓمترٌ عغنبررِ نعىر   غٚررت  ع رل مناصررتٙ  . ٓعألدرريعء 

عميبَٚ  فر٘ عمن ر  عمنت ٚر  ّر٘:  عمعريعئت، أدريعء عمشرتغ، أدريعء عالدراوْعه، أدريعء 

عةا غٚررت عمينَررعا، عألدرريعء عمئصررٔم  غٚررت عمينَررعا، أدرريعء عألفنررعل، عألدرريعء عإلسرر

                                              
 .4ص 2  –نعىع عم ةٓح  –    عم  َٙ٘، ىصطوٖ 5 

 .225عميص ة عمذع ت ص –    كيعل، ة ح٘ 6 

 .4    عم  َٙ٘، نعىع عم ةٓح ص7 

 .215    عم  َٙ٘، نعىع عم ةٓح ص 8 

 .78ص 1ً تعةٙخ  عمَحٔ عمٔعف٘،   ٓ –     ذٌ،  بعح 9 

 .215 – 212  عم  َٙ٘، نعىع عم ةٓح ص10 
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عميتكبرر ، عمنرر د عميتكرر  ٓعميَررعدٕ عميوررتد 
 11 

عىررع عألدرريعء عمارر٘ ال ٙ ثىْررع عمبَررعء  

فأّيْع عم تٓف، ىنل   بُل،  ن ، أٓل، دًٓ ٓعمجْعد عمذا  
 12 

. 

 ر ًٓ  تكر  إ رتعب  عىع ف٘ عمن   عالك ٙ  ف   ٙرأت٘ عالدرو فر٘  نرط عأل ٚرعً

   عمر ٗ ٙارتنو  Absolutus ٓىٌ ّ ُ عمصعصٚ  عسات عمبع نًٔ عألنعٍر  ىصرطنح  

إمٖ ىطنت أٓ نعى 
 13 

ٓمنل  ن   يرت ىنتفر  أٓمهرك عمبرع نٌٚ   ٔع ر  عمن ر  عمنت ٚر   

ٓى ٕ عماشع ِ عمئنٔد  َْٚع ٓ ٌٚ  ٔع   عمن ر  عالك ٙر  نننْرو ٙطن رًٔ ّر ُ عماذريٚ  

عالدررو عمصررع عً  ن ررعتْو عمَْ ٓعٓة ٚرر  ٓعمارر٘ تذرراص ه فرر٘ عمن رر    نررٖ ّرر ُ عمحعمرر  ىررٌ

عالك ٙررر  من المررر   نرررٖ صرررٚص ىنَٚررر  ىنرررل صرررٚ   عميَرررعدٕ ٓعالدرررو عميورررتد ٓ نرررط 

عأل  عد
 14 

. ٓٙتد عالدرو عميطنرت  عمن ر  عالك ٙر  كيرع عصرطنح  نرٖ تذريٚاْع  عمصرٚص 

 عٛتٚ :

 eher    u   rabi صصت   عُ  َةبِ  ص ٚت ٓكبٚت

 šiqil ِس ِل سٚ ل

 man َىٌ َىٌ

 belet  بنت دٚ ا

 šanat سـََـَت دَ  ٓع  ا

 uttet عُغـّبػ  ب   َط 

                                              
 .78ص –عمَحٔ عمٔعف٘  –   ذٌ،  بعح 11 

 .214  عم  َٙ٘، نعىع عم ةٓح ص12 

 13   Caplic – Introduction to Akkadian – London 1988 P. 17. 

 14   Huehnergerd – A Grammar of Akkadian – Atlanta – 1997 P. 234. 

 –عالدررو فرر٘ عمن رر  عالك ٙرر  دةعدرر  ى عةٍرر  ىررع عالدررو فرر٘ عمن رر  عمنت ٚرر   –ٚيعً، كررتٓعً  ررعىت ٓكرر مك دررن

 .85، ص2001أغتٓ   ىعنذاٚت غٚت ىَشٔةا، ىٔصل 
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 išten عِساٌ ٓع  

 šalaš َس ر ث ث 

 ًٍ  šani سعً  ثع

 zikar ثكـَت اكت

 šarrat َسَتد ىنت 

 sinniš ِدَِز عىتأا

ًَ دعة إمٖ عأل    ana dār عَ

 šar la šanan عًَست   ال  سـََ ىنك ال ٙععّٖ

 umakkal عُىتـَل كل عمٔ ت

 ulutu reš adi qit عُمُت  ةر  عَِد   ِت ىٌ عمب عٙ  إمٖ عمَْعٙ 

اكت ٓأٍنٖ
 15 

 zikar u sinniš   ِثكَت  عُِدَِز 

 ٚثُ 
 16 

 ašar عَُست 

 etel عغل  َطـَل

 dan َدً  ٔٗ

 napšat ٍـَبشـَت ٍوخ

فأل 
 17 

 teret تِتدِ  

 الوالحظات

                                              
 .86-84ٍوخ عميص ة عمذع ت، ص  –   دنٚيعً، كتٓعً  عىت 15 

 16   Black, J-George, A-post gate, N – A C0ncise Dictilonary of Akkadian – Germany 2000 

(CDA) P.27. 

 17    Huehnergard – opcit P. 234 – 235. 
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خرر ل عدررانتعض ىررٔنج ألٍررٔعأل عألدرريعء فرر٘ عمن رر  عمنت ٚرر  ٓى عةٍاْررع ىررٌ  ىررٌ .1

عمَررع ٚاٌٚ عمنو ٚرر  ٓعمَحٔٙرر  ىررع عمصررٚص فرر٘ عمن رر  عالك ٙرر ، ٙيتََررع أٓال عً ٍحرر د  

    عمَع ٚر  عمنو ٚر   عمشرتنٚ   مانرك عمصرٚص   Absolutus تذيٚ  عمحرعل عميطن ر    

 تنك عمَع ٚ  ىٌ عالدو.  ٚث عٍْع تذيٚ  عغن ت ف٘ عمن عد عمنعة    نٖ

إاع عفاتظَع عً نيٚع عمصٚص عميشعة إمْٚع ّ٘ ف٘ عصنْع أديعء مٚذت ىشرا    ىرٌ  .2

عمونررل ّٓرر٘ فرر٘ غعمبٚاْررع غٚررت  ع نرر  مناصررتٙ ، فٚيتََررع عً ٍطنررت  نْٚررع تذرريٚ   

 عمحعم  عمجعى ا.

مٔ ع اي ٍع ف٘ تصَٚ  ّ ُ عمحعم   نٖ ٍع ٚ  عإل تعب ّٓ٘ عمَع ٚ  عألد  ف٘ فْو  .3

ٔع   عمن   ٓعمَع ٚ  عما٘ عىاعثد  ْع ىجئ   عمن رعد عمنعة ر   رٌ غٚتّرع مت يرع  

ٍذاطٚع عً ٍنٚ  تصَٚ   عالد إ تعب عالدو فر٘ عمن ر  عالك ٙر . فَ رٔل عً عالدرو 

ىررٌ ٍع ٚرر  عإل ررتعب ٙ ذررو إمررٖ ىنررتب ٓىبَرر٘، فعالدررو عمينررتب ّررٔ عمرر ٗ ٙتفررع 

عإل ررتعب ٓغٚررت  ع ررل  َٓٙصرر  ٓٙجررت عىررع عالدررو عميبَرر٘ فْررٔ عمصررعم٘ ىررٌ  تكرر 

مناصتٙ  أٓ كيع اكتٍع ٙ ثه  تك  ٓع  ا أَٙيع ٙتد ف٘ عمجين  ٓكيرع فر٘ عمصرٚص 

عالك ٙ  عميشعة إمْٚع. فعمن   عالك ٙ  مو تورت   رٌٚ عالدرو عمينرتب ٓعميبَر٘  إال ىرٌ 

خ ل ّ ُ عمحعم ، ٓ   ٙتًٔ ماشع ِ عداص عه  نرط عمصرٚص عميشرعة إمْٚرع فر٘ عمن ر  

ص عه عألديعء عميبَٚ  ف٘ عمن   عمنت ٚ  ىع ٙ  و ّر ع عمرتأٗ. فعماشرع ِ عالك ٙ  ىع عدا

ىٔنرٔد فرر٘ عدرراص عه أدريعء عأل رر ه ٓ نررط عأل رر عد ٓعميَرعدٕ عمرر عل  نررٖ عالدررو 

عميوتد ٓعدو ال عمَعفٚ  منجَخ
 18 

ٓ ـَُٚث عم تفٚ . فأديعء عأل  ه ف٘ كناع  عمن اٌٚ  

د ىنرل أ ر  َ َشرَت إمرٖ تِذرَن َ َ َشرَت تتًٔ ىبَٚ   اٖ عميتكب ، ٓىَْرع  نرط عأل ر ع

                                              
 ٓىع  ن ّع. 85عميص ة عمذع ت ص –، ك مك دنٚيعً، كتٓعً  عىت 78   عمَحٔ عمٔعف٘ ص18 
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فْ٘ ىبَٚ   نٖ فاح عمججأٌٙ ىع   ع عثَٖ َ َشَت ٓعثَاٖ َ شتا فعٍْيرع ىنت ارعً
 19 

 .

عىع عميَعدٕ، فعً عالدو فِٚ ٙبَٖ إاع كرعً ىورتدعً  نيرعً كرعً أه ٍترتا ٍحرٔ  ٙرع ثىٚرل 

 – بـنرـت  -  belet عستت صر ٙ ك ،  ٓ ىرٌٚ ٙرع ةب ، ٙ ع نْرع فر٘ عمن ر  عالك ٙر    

دٚ ا ، ك مك عدو ال عمَعفٚ  ٍحٔ،  ال ٍعفع ىتتُٓ 
 20 

 šarٙ ع نِ ف٘ عمن   عالك ٙ    

la šannan  -   ًىنررك ال ٙعررعّٖ . عىررع  ٚررُث فْرر٘  فرر٘ عمن رر   -سررـَت  ال  سررـََع

عمنت ٚرر  ىررٌ عم ررتٓف  عألدرريعء  عمي ثىرر  منبَررعء
 21 

ٍحررٔ  عننررخ  ٚررُث  ررعمُو  

عََست   ّٓ٘ ظتف ىتعً ٓتنَٖ  -  ašarمن   عالك ٙ   عميذجِ  ىٔنٌٔد  ٙ ع نْع ف٘ ع

أٙعع   ُٚث  ّٓ٘ أٙعع ىٌ عألدريعء عمي ثىر  مْر ُ عمصرٚ   أَٙيرع ترتد فر٘ عمن ر  

عالك ٙ 
 22 

 ٍحٔ 

ًَ  كرـَك        ašar ikaššadu urassapu ina kakki  عَسرت  عِكشرـُُ   عَُةَدربٔ  عِ

   ُٚث غنبٔ  ّو   ظت ٔ  ّو   عألدنح  

ع ٍج  ف٘ تطع ت عداص عه  ُٚث ف٘ كنارع عمن ارٌٚ  عالك ٙر  ٓعمنت ٚر  ، ىرٌ ٓمنَ

عمَع ٚاٌٚ عمصتفٚ  ٓعمَحٔٙر  ٓعً عخانورع فر٘ عمنورع ٍجر  عمر مٚل عألد   نرٖ عً عالدرو  

ف٘ عمحعم  عميطن   ف٘ عمن   عالك ٙ  ٙطع ت عالدو عميبَ٘ ف٘ عمن   عمنت ٚر  ٓعً تذريٚ  

ع نًٔ عألنعٍر   نرٖ عمَع ٚر  عإل تع ٚر  مْر ُ عمصرٚ   عمحعم  عميطن   عما٘ أغن ْرع عمبر

 عما٘ ٙأت٘  ْع عالدو ال تنبت  ٌ تنك عمَع ٚ   عمينَٖ عم  ٚت مْع.

                                              
 .79   عمَحٔ عمٔعف٘ ص19 

 . 76   عمَحٔ عمٔعف٘ ص 20 

 .212   نعىع عم ةٓح ص21 

 .315عميص ة عمذع ت ص –   دنٚيعً،  عىت 22 
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مٚخ كل عمصٚص عمي كٔةا  ٍوع ف٘ عمن   عالك ٙ  ف٘ عصنْع مرٚخ مْرع  تكر  إ رتعب  .4

ًَ دعة  – ana dār أٗ ىبَٚر  فيَْرع ىر ثه عمبَرعء  ٍحرٔ     -  ašarإمرٖ عأل ر   ٓ –عَ

 ٚررُث  ّٓرر ُ عمصررٚ   ال تررأت٘ إال ىبَٚرر ، ٓىَْررع ىررع ال ٙرر ثه عمبَررعء ف رر        –عَسررـَت 

ىرعة  -  mar sinništiٙرأت٘ ىنت رعً فر٘  نرط عمحرعالد ىنرل:  عمر  عإلظرعف ، ٍحرٔ

 عىتأا . –ِدَِز  -  sinnišع ٌ عميتأا  ٓ   ٙأت٘ ىبَٚعً، ٍحٔ:   –ِدَِشِت 

ا ف٘ عمن   عالك ٙ  ف٘  عم  عإلظرعف        نرٖ ال ٙيتٌ عً تتًٔ تنك عمصٚص عمٔعةد .5

ع ابعة عً  عم  عميععف تتًٔ   ًٓ  تك  إ تعب   أ صت صرٚ        مسدربعب 

 عٛتٚ :

 عً عألديعء عميععف  تتًٔ ىنت   دعئيعً.  . أ

عً عألىنن   نٖ ّ ُ عمحعم  عما٘ أستٍع إمْٚع غعمبعً ىع تأت٘ ف٘ نيرل عدريٚ   ٓمٚذرت  . ب

فرر٘ ٍْعٙرر  عمجينرر  ألٍْررع ىاييرر  مْررع ٓمرر مك ال تأخرر  ىٔ ررع فننٚرر  ٓٙتررًٔ ىٔ نْررع 

عميعرعف  نررٖ ع ابرعة عً عميعررعف ٙتررًٔ  أ صرت  عمرر  أٗ  ر ًٓ  تكرر  إ ررتعب 

ٓمتَْع    تأخ  ىٔ ع عميععف إمِٚ ف٘  نط عمنبعةعد ٓألٍْرع ىبَٚر  فعٍْرع ال تأخر  

 تكرر  إ ررتعب    ىرر  عمجررت  ىنررل  
 * 

  mēšunu išteniš -  عساَررـِز ٌُ ُ  –ِىشررـ

ىعءّو عمٔع  
 23 

ًِ   mēšunu šani   أٓ تتًٔ ىبَٚ   نٖ عمتذت ىنل    ٌُ سرع ُ ىٚشـ

ىررعءّو عمنررعٍ٘  ٓ اررٖ فرر٘ ىنررل ّرر ُ عألىننرر   رر  ال ٙأخرر  عالدررو عميبَرر٘ ىٔ ررع  –

عميعررعف إمٚررِ الً  ع رر ا عألدرريعء عميبَٚرر   فرر٘ عمن رر  عمنت ٚرر   ال تتع رر٘ عمَع ٚرر  

                                              
 *    iš  ٚ297عميص ة عمذع ت ص –دنٚيعً،  عىت  –  ٍْعٙ  ظتف. 

 23    Langdon – The Babylonian Epic of Creatiom-oxford 1923 P.66. 
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ت ىحنِ ىٌ عإل تعبعمنو ٚ  ف٘ تٔع ع عالدو عميبَ٘  ل تذعٙ
 24 

ّٓر ع َٙطبرت  نرٖ  

عمن   عالك ٙ ، كيع عً عم عم   نٖ عألديعء عميبَٚ  عٍْع ال تععف
 25 

. 

   فر٘ عالك ٙر  فعٍْيرع أ ٚعٍرع   ašar  -ٙذانَٖ ىٌ امك   ُٚث  فر٘ عمنت ٚر    ٓعَسرـَت 

ْنََْك سـَْطَت عمـَْيْذِجِ  ع َٓ ل   ّٔ ُْٚث َخَتْنَت فَ  َ ٌْ ِى َٓ مـَْحَتعِه  ٙععفعً ٍحٔ   
 26 

. 

 ٙ ع نْع  عالك ٙ 

  ašar šamaš ultapa uzuzzu عَسـَت سـَيز عُماـََ  عُُثثٓ             

َٙ    َِٚث ستُٓ  عمشيخِ 
 27 

 

نـ. إاع كعً َّعم عديعً ىبَٚعً من الم   نٖ عداص عه ىنٌٚ كعمحجو أٓ عمجَخ فعٍْيع 

 ًٔ  تف  ط  ٍحٔ:غعمبعً ىع ٙتٍٔعً ىاععدٌٙ ٓٙوصل  َْٚيع ى طع كأً ٙت

 eher    u   rabi صصت   عُ  َةبِ  ص ٚت ٓكبٚت

 ziker u sinniš ثِكت  عُ  ِدَِز اكت ٓأٍنٖ

 

 أٓ    ٙوصل  َْٚيع  تف نت ٍحٔ

 ulutu reš adi qit عُمُت ِةر عَِد  ِت ىٌ عمب عٙ  إمٖ عمَْعٙ 

 

                                              
 .76   عمَحٔ عمٔعف٘   ص24 

  .2. ّعىز ة و  77   عمَحٔ عمٔعف٘ ص 25 

 .150   دٔةا عمب تا، عٛٙ ، 26 

 27    Hunger. H- “Astrological Reports to Assyrian Kings” State Archives of Assyria vol 8 

1992 No 155.2. 
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Abstract 

The Name of Absolutus in Akkadian  

Mohammad  Al-Bakri
(*)

 

 

Since the last century there has been a lot of forigen publicatin 

concerned with Akkadin language hawever despaite of it impartant 

but are unfortunatly if contains alote ambiquity or mis 

anderstanding for special terms there for the interrpreted a ccoriding 

to their Language and kuowldge. 

A ccordinaly this research will explaun stale the Akkadian 

names with the (Absolutus) by comparasing with the passive in 

Arabic languge   

                                              
 *   Assistant Lecturer College of Arts, University of Mosul. 


