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مػردات أكديَّة ذات دالالت اقتصادية 

 حممد عبدالغين البؽري. د.م

 20/5/2009: تاريخ الؼبول 16/4/2009: تاريخ التؼديم

في ظؿ تأكيد العمؽ الحضارم ألصالة حضارة كادم الرافديف بات مف 
الميـ أٍف نقدـ بحكثان كمقاالت نتناكؿ فييا دراسة المغة التي تعد مف أبرز أكجو 

األصالة لتمؾ الحضارة أال كىي المغة األكدية التي اجتمع الباحثكف في الرأم عمى 
ىا أفَّن مف حيث التدكيف كالتي كاف في معتقد البعض  (جزرية)ىا أقدـ لغة عاربة أفَّن 

لغة كانت قد ماتت كاندثرت كذىبت في طيات التاريخ مع األقكاـ التي تحدثت بيا 
كقد دأب  (الجزرية)كدكنت نصكصيا بيا كالمقصكد ىنا األقكاـ األكدية العاربة 

الباحثكف المختصكف عمى تناكؿ المكضكعات الخاصة بالمغة األكدية بالدراسة 
كالبحث لتسميط الضكء عمى ىذا العنصر الحضارم الميـ كبياف تأثرهي كتأثيره في 
حضارة كادم الرافديف التي تعد بحؽ مف أكثر الحضارات أصالة في العالـ القديـ 

كالتي ما يزاؿ تأثيرىا حاضران في شتى المجاالت، كإلعطاء بعض المالحظات 
 فيـ الكثير مف المقكمات أفَّن كالمقارنات كالمفاىيـ عف تمؾ المغة التي يعتقد 

الحضارية كتفسيرىا كالنشاطات التي كانت سائدة في تمؾ الفترة يعتمد عمييا كمنيا 
عطاء صكرة كاضحة  النشاط االقتصادم حيث ال يمكف فيـ مفردات ذلؾ النشاط كا 

. عنوي دكف الرجكع إلى النصكص التي كانت نتاج ذلؾ النشاط
عطاء  ييدؼ البحث إلى جمع كدراسة مفردات حكتيا المغة األكدية كا 
معاني دقيقة ليا بما ينسجـ مع دالالتيا االقتصادية التي نقرأىا في مختمؼ 

ميا نجدهي في النصكص المتعمقة بالجانب االقتصادم، أفَّن النصكص األكدية إال   جي
كالتي شكمت الجزء األكبر مف النصكص، معتمديف عمى أشير المعاجـ المغكية 

: لممفردات األكدية كىي
 

                                                 

 جامعة المكصؿ/ كمية اآلداب/ قسـ اآلثار. 
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- The Chicago Assyrian Dictionary: CAD 
- A Concise Dictionary of Akkadian: CDA. 

 المعجـ األكدم -

قمنا بانتخاب مجمكعة مف المفردات ىي األكثر تعبيران كاستعماالن لكصؼ 
العممية االقتصادية المزمع القياـ بيا، كالتي ينصرؼ معناىا تحديدان إلى العمميات 
االقتصادية كما يصاحبيا كقد أدرجت تمؾ المفردات في البحث بحسب تسمسؿ 

-فعمى سبيؿ المثاؿ ىناؾ المفردتاف بػًًتقتي . كركدىا في المعاجـ المغكية المختصة
bitiqtu كبابتي - bābtuالمفردة أفَّن كلكننا نجد " خسارة: "ككمتا المفردتيف بمعنى 
يقتصر معناىا عمى الخسارة الناجمة عف العمميات " bitiqtu- بػًًتقتي "األكلى 

تعطي " bābtu-بابتي " المفردة أفَّن  في حيف (1)االقتصادية في الزراعة كالتجارة
معنىن عامان لكؿ خسارة تنتج عف أية عممية كانت

 كما اعتمدنا في انتخاب (2)
المفردات عمى معيار شيكع االستعماؿ في النصكص االقتصادية إذ إف ىناؾ أكثر 

 ك mazzāzanu"(3)- مىزازىفي "نحك " الرىف"مف مفردة أكدية تػيعبر عف عممية 
 إال اننا نجد في النصكص ذات qātātu"(5)-قاتاتي " كšiprūtu"(4) -پركتي ًشػ"

 ىي األكثر استعماالن في النصكص mazzāzanu– المفردة مىزَّنازىفي أفَّن العالقة 
االقتصادية لمتعبير عف عممية الرىف، كالسيما في الميجة التي كتبت بيا النصكص 

كىي الميجة القياسية لمغة  (ـ.ؽ1595-2006)العائدة إلى العصر البابمي القديـ 
كما بينا المفردات المعبرة عف أنكاع العممية االقتصادية الكاحدة كالقركض . األكدية

 ىناؾ عدة أنكاع منيا تقسـ حسب نكع القرض أفَّن إذ أظيرت لنا النصكص األكدية 
 المفردات التي انتخبناىا ىي مفردات أفَّن كتجدر اإلشارة ىنا إلى . كالفائدة منو

كقد قٌدمنا مقارنات مف حيث . اسمية مف بينيا مفردات مشتقة مف مصادر فعمية
المفظ كالمعنى لبعض المفردات مع المغة العربية كشركحان لغكية ن يسيرة عف ىذه 

. المفردات بما يخدـ مكضكع البحث
 

                                                 

(1) CDA: p.45. 
(2) CDA: p.35. 
(3) CAD. M / I: p.232. 
(4) CAD. Š / III: p.84. 
(5) CAD. Q: p.168. 
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bitiqtu- بـِِتقُت 
(1) 

 - كىي مشتقة مف المصدر الفعمي بىتاؽي (2)"خسارة: "مفردة أكدية تعني

batāquالذم " بىثػىؽى " كىذا المصدر يشابو الجذر العربي (3) يشؽ–شىؽ :  بمعنى
 بعد إبداؿ حرؼ الثاء الذم تخمت عنو المغة (4)لفظان كمعنى" شٌؽ أك اخترؽ: "يعني

األكدية مع أحرؼ أخرل، نتيجة الستخداـ الخط المسمارم السكمرم في تدكيف 
 (5)كالمفردة ىي اسـ مفرد مؤنث لكجكد تاء التأنيث في آخر الكممة. المغة األكدية

كقد اقتصر استعماؿ المفردة عمى الخسارة الناجمة عف العمميات االقتصادية 
  .(6)الزراعية منيا كالتجارية

  

jubulluخـُُبلُّ 
(7) 

 – كىي مشتقة مف مصدر الفعؿ خػىباؿي (8)"قرضان بفائدة: "مفردة أكدية تعني
– jabāluكقد شاع ىذا النكع مف القركض في (9)" يقرض–اقرض : " بمعنى 

إال أف . معظـ عصكر العراؽ القديـ إال أٌنيا غالبان ما ترد بالصيغة السكمرية
النصكص األكدية العائدة إلى العصر البابمي القديـ أظيرت استعماال كبيران لمصيغة 

                                                 

  CAD.B: p.276:  ينظرKUDالصيغة السكمرية لممفردة ىي  (1)
(2) CAD.B: p.276 

              146 ص – 1999 – بغداد –المعجـ األكدم :   كذلؾ عامر سميماف كآخركف
(3) CAD.B: p.161. 

. 41 ص – 1983 – الككيت –مختار الصحاح :  محمد بف أبي بكر بف عبدالقادر الرازم(4)
. 490 ص – المصدر نفسو –" فػىتػىؽى "ينظر كذلؾ الجذر 

 المكصؿ – رسالة ماجستير –االسـ في المغة األكدية دراسة مقارنة : كركاف عامر سميماف (5)
. 15 ص– 2001

نماذج مف الكتابات : عامر سميماف:  مف قانكف حمكرابي102، 45المادتاف : تنظر (6)
. 2002 بغداد –المسمارية 

 – كذلؾ المعجـ األكدم CAD.J: p.216: ينظرUR.RA5 الصيغة السكمرية لممفردة  (7)
 185ص 

(8) CAD. J: p.216.    
(9) CAD. J: p.6. 
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األكدية كالسيما في النصكص التي كردتنا مف مدف تقع شماؿ مدينة بابؿ كمدينتي 
 كما كردت المفردة أيضا بالصيغة األكدية في نصكص مدينة (1)سپار كشادبـ

:  إذ كرد في النصكص عمى سبيؿ المثاؿ(2)مارم
-GÍN KÙ.BABBAR ju-bu @ 6 لػـي – بػي – خػي بابار. 3كك 2گيف 6 2 

lum 

 (3)" شيقؿ فضة قرض بفائدة6 2 "
 

jubuttatu-خـُُبتَـُّت 
(4) 

مفردة أكدية استعممت في عقكد القرض التي جاءتنا مف الحقبة الممتدة بيف 
 كبعد ىذا التاريخ لـ تظير المفردة (5)ـ مف العصر البابمي القديـ.ؽ1890-1729

 كما أشارت (7)"قرضان مف دكف فائدة: " كىي تعني(6)في النصكص األكدية إال نادران 
. حيث نقرأ في أحد العقكد. أشارت إلى ذلؾ عقكد القرض التي كردت فييا المفردة

 x ŠE ju-bu-ta-tum a-na فى -  تػي اى – تػى – بػي – خػي nشػ× 

 MU.2.KAM MÁŠ.NU.TUK  تكؾ. نك. 2ماش 2كا. 2. مك

 (8)"حبكب قرض مف دكف فائدة لسنتيف× "

                                                 
(1) Skaist, A: The Old Babylonian Laon Contract – Bar ilan – (OBLC) 

1994 – p.39. 
 كـ شماؿ غربي مدينة البككماؿ 11تؿ الحريرٌم حاليان، كتقع عمى نير الفرات عمى بعد  (2)

. عمى الحدكد العراقية السكرية
(3) Boyer, G: Archives Royales de Mari-Vol. 81-Paris- 1958 – No. 43 

(ARM.8). 

 CAD. J: p.221: ينظر. EŠ.DÉالصيغة السكمرية لممفردة ىي  (4)

(5) Skaist: OBLC- p.52. 

  مف حكـ الممؾ البابمي ًامي 13ظيرت المفردة في عقد قرض و لحبكب يؤرخ في السنة  (6)
: ينظر (ـ.ؽ1626-1646)صدكقا 

Finkelstein, J: Late old Babylonian document and letters (YOS.13) New 
Haven- 1972- No.404. 
(7) CAD. j: p.221. 
(8) Ibid. 
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 – اقترض –jabātu-كالمفردة مشتقة مف المصدر الفعمي خػىباتي 
 (2) كأكؿ النصكص التي نجد فييا ىذه المفردة جاءتنا مف مدينة كيسكرا(1)يىقترض

:  حيث نقرأ
 GIN KÙ.BABBAR 2 PI @ 1  پي2 بابار. 3 كك 2 گيف1 2

 BÁN ŠE ju-bu-ta-tum 3 تػـي – تػى – بػي – خػي nشػ 2 باف3 

  (3)" باف حبكب قرض مف دكف فائدة3 پي ك 2 شيقؿ فضة ك 1 2" 
فمنيـ . كقد اختمؼ الباحثكف في تفسير نكع القرض الذم تدؿ عميو المفردة

 ىذا النكع مف القركض يككف مف دكف فائدة في حيف يرل باحثكف أفَّن مف رأل 
خذت مقدمان عند أخذ القرض مف الميقرأفَّن آخركف  . (4)ضQ الفائدة كانت قد أ ي

 
رُت  maartu-َمصَّ

(5) 
 naāru-  كىي مشتقة مف مصدر الفعؿ نػىصاري (6)"كديعة: "مفردة أكدية تعني

naāruأصميا مىنصىرتي (8) كالمفردة اسـ مؤنث مفرد(7)"ييحافظ- حافظ : " بمعنى -
-manartu كقد أدغمت النكف (n) مع حرؼ الصاد ()  لاللتقاء الساكنيف

. maartu-فأصبحت صياغتيا مىصَّنرت 
ككانت عمميات إيداع األمكاؿ، كالسيما الفضة شائعة في االقتصاد العراقي 
. القديـ حيث كانت تكدع األمكاؿ عند األشخاص بكصفيا أمانات لممحافظة عمييا

: مثاؿ ذلؾ ما نقرأه في أحد النصكص حيث يذكر
 

                                                 

(1) CAD. J: p.11  182 ص –المعجـ األكدم  كذلؾ   
 . كـ جنكب مدينة بابؿ90 مدينة تبعد (2)

(3) Kienast, B: Altbabylonischen Britee und urkunden Aus kisurra"-
wiesbaden – 1978 – No. 187. 

(4) Skaist: OBLC – p.54. 

 CAD: p.333:   ينظرEN.NUNالصيغة السكمرية لممفردة ىي  (5)
(6) CAD. M/I: p.333. 
(7) CDA: p.244. 

. 15 ص–المصدر السابؽ : كركاف عامر سميماف (8)
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 مػى بابار.3كك گاؿ. 4.اگي 2گيف 4
تػـي - اىر-  اىصػ –

4 GÍN IGI.4.GAL KÙ.BABBAR 
ma-a-ar-tum 

. اف. با. شك ًت س، ص –ًات  
 تي

it-ti PN2. PN2 ŠU.BA.AN.TI 

 (1)" شيقؿ فضة كربع كديعة، استمميا س مف ص4"
كلـ تشر عقكد الكدائع إلى أفَّن الشخص الذم كانت تكدع عنده األمكاؿ كاف 

 كقد صانت القكانيف العراقية القديمة حٌؽ صاحب الكديعة (2)عمى ذلؾيتقاضى أجران 
 .(3)الكديعة باسترداد أمكالو مف الشخص المكدعة عندهي 

 

manzazānu –َمنَززاُن 
(4) 
زُّ (5)"رىف"مفردة أكدية تعني   uzuzzu – كىي مشتقة مف مصدر الفعؿ ايزي

زافي (6)" يقؼ–كقؼ "بمعنى   إذا mazzazānu - كقد ترد المفردة بالصيغة مىزَّن
 كعادة ما تسبؽ المفردة في النصكص (7)(z)مع حرؼ الزاء  (n)أدغمت النكف 

" ana –اىفى "الخاصة بعمميات الرىف أك ما يعرؼ بعقكد الرىف بحرؼ الجر البسيط 
". لمرىف أك إلى الرىف" فيصبح المعنى (8)"لػً أك إلى"بمعنى 

كانت عمميات الرىف شائعة في النشاط االقتصادم لمعراؽ القديـ، كىي 
ض في Qمرتبطة بشكؿ يكاد يككف تامان بعمميات االقتراض؛ لضماف حؽ الميقر

.  مثاؿ ذلؾ ما نقرأهي في أحد النصكص(9)القرض
 

                                                 
(1) Schorr, M: Urkunden Altbabylonischen Zivil und prozessrechts-

(VAB.5)-Leipzig-1913-No.76. 
(2) Schorr: VAB.5-NOS.69, 72, 235. 

.  مف قانكف حمكرابي125- 120المكاد : تنظر (3)
 CAD. M/I: p.232: ينظر KÙ.TA.GUB.BAالصيغة السكمرية لممفردة  (4)

(5) CAD. M/I: p.232. 
(6) CDA: p.431. 
(7) CDA: p.205. 
(8) CDA: p.16 
(9) Westbrook, R and Jasnow, R: Security for debt in Ancient Near 

Eastern Law-Leiden-2001-p.64. 
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 KÙ.BABBAR ŠU.BA.AN.TI تي. اف. با. شك  بابار.3كك

-  نػي – زى – زى – فى مػى – س اى داـ 
ًتـ 

DAM PN a-na ma-za-za-nu-tim 

 na-ad-na-at اىت – نػى – اىد –نػى 

 (1)"كأعطى الزكجو لمرىف (كقرض)استمـ الفضة "
. ض دينوي Q يككف الشيء المرىكف عقاران يضمف بو الميقرأفٍ كيمكف 

 

melqētu - بتُ !لقـ;مـ
(2) 

  كالمفردة مشتقة مف مصدر الفعؿ(3)نكع مف القركض التي تعطى بالفائدة
 كىذا النكع مف القركض كاف يعطى (4)يستمـ- استمـ:  بمعنىleqû -,ػؽ;لػ

 كباستقراء النصكص التي كردت فييا المفردة يفيـ (5)ألغراض المتاجرة بالبضائع
اف الميقرض كاف يأخذ جزءان مف األرباح فضالن عف الفائدة المفركضة عمى 

إيراد " ممَّنا يفسر المعنى اآلخر الذم تعطيو المفردة في النصكص كىك (6)القرض
 .(7)كما أشارت إلى ذلؾ المعاجـ المغكية" أك دخؿ

 

 nēmelu لُ ;بمـ!نـ
(8) 

 (1)"أرباح "nēmelētu-  بػتي !لػ;بمػ!نػكجمعيا " ربحان : "مفردة أكدية تعني
كقد أطمقت المفردة عمى الزيادة الحاصمة في رأس الماؿ؛ نتيجة البيع أك الشراء أك 

: المتاجرة، حيث كىرىدى في النصكص االقتصادية ما نصوي 

                                                 
(1) Boyer: ARM. 8- No. 31. 

 CAD.M/II: p.13:  ينظرŠU.TI.Aالصيغة السكمرية لممفردة ىي  (2)

(3) Ibid. 
(4) CDA: p.180. 
(5) Westbrook, R: History of Law in Ancient Near Eastern-(HLANE)-

New York- 2003-p.403. 
المراسيـ الممكية : عامر سميماف:  مف مراسيـ ًامي صدكقا في بحث6، 4الفقرتاف : نظر ت(6)

 48 مجمة المجمع العممي العراقي مجمد –مف مصادر القانكف التشريعية في العراؽ القديـ 
. 40 ص– 1—2 – بغداد –

(7) CAD. M/ II: p.13. 
 CAD.N/II: p.157 :  ينظرÁ.TUKالصيغة السكمرية لممفردة ىي  (8)
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 – ًد –اىد - نػ - ـي يػ -  امػ –شػى - يػ 
في 

i-ša-am-mu i-na-ad-di-nu 

- ًاپػ -  في يػ –شػي -  اىنػ – اى –مػً - ايمػ 
 ؿي –پػى 

um-mi a-an-šu-nu i-ip-pa-lu 

 ne-me-la i-zu-uz-zuزي -  ايز –زي - ؿى يػ  - ;مػ - ;نػ 

 (2)"يتقاسمكفى الربح (ك)يفرزكفى امكاليـ  (ك)يبيعكفى  (ك)يشتركفى "
كالمفردة األكدية تشابو ما استعممو العرب لمداللة عمى الزيادة في رأس 

يىنٍػًمي المشتؽ مف - الماؿ؛ نتيجة العمميات االقتصادية، إذ استعممكا الفعؿ نػىمىى 
. (3)لمداللة عمى زيادة الماؿ ككثرتوً  (ف، ـ، م)الجذر 

كالمفردة تطمؽ في النصكص األكدية عمى الربح الناتج عف استخداـ الفضة 
. في عمميات المتاجرة تحديدان حيث يرد في النصكص ما نصوي 

 kaspam ù ne-me-el-šuشي - لػ h - ;مػ - ; نػ3كػىسپىـ اي 

 (4)"كفائدتوي  (الفضة)الماؿ "
كال تشمؿ المفردة الربح الناتج عف استخداـ الحبكب في العمميات 

. االقتصادية
 

 pašart - َپشـَرُت 
 كىي مشتقة مف المصدر الفعمي (5)(المفرد)" البيع بالتجزئة: "مفردة تعني

 أمَّنا األمكاؿ (1) كالمفردة اسـ مفرد مؤنث(6)" يفرؽ–فرؽ : "بمعنىpašāru - پىشاري 
                                                                                                                       

(1) Ibid.  كقد يشابو ىذا المعنى ما ىك سائد في الميجة المحكية في أطراؼ مدينة المكصؿ
.عمى المكاف األكثر انتاجان في الحقؿ" نممية"حيث يطمؽ كممة   

(2) Schoor: VAB.5: Nos. 173, 172. 
. 681 ص –المصدر السابؽ : مختار الصحاح (3)

(4) CAD. N/ II: p.159. 
(5) CDA: p.269.  
(6) Ibid.  

- خالد سالـ إسماعيؿ: ينظر".  يخمف–خمف "مف معاني الفعؿ في النصكص القانكنية ىك 
 –بغداد -  رسالة ماجستير منشكرة–نصكص مسمارية غير منشكرة مف العصر البابمي القديـ 

( 6) نص رقـ – 1990
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التي كانت تعطى في ىذه العممية فيي عبارة عف بضائع كالحبكب كالزيت 
كىذه العممية تعٌد . كالصكؼ يقٌدميا التاجر لمبائع لتصريفيا مقابؿ نسبة مف األرباح

. (2)مف أنكاع المشاركة التجارية
 

 qaqqad kasp - قـَقـَـّد كـَسِپ 
 كىك يتككف مف مفردتيف أكديتيف (3)"رأس الماؿ: "مصطمح أكدم يعني

فضة أك "كتعني kaspu  كالثانية كػىسپي (4)"رأسان : " كتعنيqaqqadu- األكلى قػىقػَّندي 
 كالمفردتاف مشتقتاف مف مصادر اسمية، أضيفت المفردة األكلى مع حذؼ (5)"ماالن 

حركة اإلعراب إلى المفردة الثانية التي جاءت مجركرة بحركة الجر كىي الكسرة 
 كسنكرد مثاالن عمى المصطمح كما كىرىد (6)لتعريؼ المصطمح الذم أدل ذلؾ المعنى

. في النصكص األكدية
 ana UD.10.KAM qá-aq-qá-ad اىد – 2قػى -  اىقػ – 2 قػى  كاـ15. اكداىفى 

 kaspim ippalukiكػىسپػًـ يپَّنمػيًؾ  

 (7)"سيعيد لًؾ رأس الماؿ (مف الشير)في اليكـ العاشر "
 
qātātu- قاتاُت 

(8) 
 - كىي مشتقة مف المصدر االسمي قاتي (9)"كفالة: " مفردة أكدية تعني

qātuالضماف :  كالكفالة تعني(11) كالمفردة اسـ مؤنث جمع(10)"يد: " بمعنى
                                                                                                                       

. 15 ص –المصدر السابؽ : كركاف عامر سميماف (1)
.  مف قانكف حمكرابي104المادة : تنظر (2)

(3) CAD. Q: p.109. 
(4) CAD. Q: p.102. 
(5) CAD. K: p.168. 

. 62 ص –المصدر السابؽ : كركاف عامر سميماف (6)
(7) CAD. Q: p.109. 

  CAD. Q: p.168:  ينظرŠU.DU8.A الصيغة السكمرية لممفردة  (8)

(9) Ibid. 
(10) CAD. Q: p.211. 

. 15 ص –المصدر السابؽ : كركاف عامر سميماف (11)
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 تدٌؿ عمى ىذا اإلجراء بكساطة التعبير االصطالحي فيي في ىذا السياؽ (1)كالتأييد
السياؽ تعني الضماف كتحٌمؿ المسؤكلية مع الشخص المكفكؿ، كىي احد التعابير 

التي تستعمؿ لتحمؿ المسؤكلية كتقديـ الضمانات في الجانب االقتصادم، الستعادة 
 فضالن عف أمكر خاصة بالجانب القانكني ككفالة المدعى (2)القرض كدفع األجكر

: كنقرأ في أحد عقكد القرض ما يأتي. (3)عميو في القضية
 šu-ma PN1 še-em la im-du-ud ايد –دي - ـ ؿى يمػ h - ; ـى س شػ–شػي 

 PN2 qa-ta-ti-šu شي – تػً – تػى –ص قػى 

 (4)"إذا س لـ يكيؿ الحبكب، ص كفيموي "
 

qīptu- قيپُت 
(5) 

پي H كىي مشتقة مف المصدر الفعمي قػ(6)"قرضة أك سمفة"مفردة أكدية تعني 
 كقيپتي (8) كالمفردة اسـ مفرد مؤنث(7)"ائتمفى أك حاسب: "بمعنىqâpu.A - پي Hقػ

 الفائدة تضاؼ عميو مقدمان أفَّن نكع مف أنكاع القركض التي يعتقد qīptu - كقيپتي 
 كبيذا الخصكص يذكر أحد النصكص عمى سبيؿ المثاؿ ما (9)مع مبمغ القرض

 :يأتي

 

                                                 

. 574 ص –المصدر السابؽ : مختار الصحاح (1)
(2) Westbrook and Jasuow: opcit-pp.79-80. 

في دالالت عدة، كقد ذكر " أٍيد و "كجمعيا " اليد"تجدر اإلشارة إلى أفَّن العرب استعممكا مفردة  (3)
كالسماء "القرآف الكريـ بعض ىذه الدالالت فيي تارة تدؿ عمى القكة كما في قكؿ اهلل تعالى 

حتى يعطكا الجزية "كتارة تدٌؿ عمى الذؿ كاالستسالـ كما في قكؿ اهلل تعالى " بنيناىا بأيدو 
كلما سيقط في "كتدؿ في أخرل عمى الندـ كما في قكؿ اهلل تعالى " عف يدو كىـ صاغركف

 ص –المصدر السابؽ : مختار الصحاح: كما تدؿ عمى النعمة كاإلحساف، ينظر" أيدييـ
743 .

(4) Boyer: ARM.8- No. 60. 

  CAD. Q: p.260: ينظر ŠU.LÁالصيغة السكمرية لممفردة  (5)
(6) Ibid. 
(7) CAD. Q: p.93. 

. 15 ص –المصدر السابؽ : كركاف عامر سميماف (8)
(9) skaist: OBLC: p.43. 
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 MA.NA kaspam qí-ip-tam 1تػـى -  ًاپػ – 2 كػىسپىـ قػً نا. ما 1

 inannama taddinamًانػىنػَّنـى تػىدِّنػـى  

 (1)" مانا فضة سمفة1اآلف أعطيني "
 

sūqu- سوُق 
(2) 

 كىي مطابقة لفظان كمعنى (3)"سكقان "في معناىا الداللي : مفردة أكدية تعني
كىك محٌؿ عمميات البيع كالشراء كمختمؼ النشاطات " سكؽ"لمكممة العربية 

: االقتصادية حيث يذكر أحد النصكص االكدية عمى سبيؿ المثاؿ اآلتي
ـي ًافى سكؽً    ana sahirti ša išāmu ina sūqiاىفى سىًخرًت شى يشا

  šīmāti ana ne-me-liؿً    - ;مػ - ;شيماًت اىفى نػ 

عمى  (لمحصكؿ)ستباع في السكؽ  (س)بخصكص البضائع التي اشتراىا "
 (4)"الربح

 

ibtu- ِصبُت 
(5) 

" بالربا" أك ما يعرؼ (6)الفائدة المفركضة عمى القركض: مفردة أكدية تعني
ٍو زائدو عمى مبمغ القرض لمصمحة الميقر كالمفردة مشتقة مف . ضQكىك أخذ ماؿ و

 كالمفردة مف (7)" يضيؼ–أضاؼ : "بمعنىwaābu - مصدر الفعؿ كىصابي 
 - الناحية الصرفية ىي اسـ مفرد مؤنث مصاغ مف جذر الفعؿ األصمي ًصب 

ib كىك مف أفعاؿ الحركة الذم يصاغ بإضافة البادئة كى -wa إلى جذر 
ض، ) كربما ىناؾ تشابو في المفظ كتتطابؽ في المعنى مع الجذر العربي (8)الفعؿ

                                                 
(1) CAD. Q: p.262. 

  CAD. S: p.400: ينظر E.SÍRالصيغة السكمرية لممفردة  (2)
(3) Ibid. 
(4) CAD. N/ II: p.159. 

 CAD. : p.159 :  ينظرMÁŠالصيغة السكمرية لممفردة ىي  (5)

(6) Ibid. 
(7) CDA: p.435. 
(8) Caplice. R: -Introduction to Akkadian-Rome-1988-p.74. 
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 كالمفردة عادة ما ترد في عقكد (1)يضيؼ- الذم يشتؽ منو الفعؿ أضاؼ  (م، ؼ
عقكد القرض لإلشارة إلى مقدار الفائدة المفركضة عمى القرض، كىي ترد بالصيغة 

السكمرية الكتسابيا الصفة القانكنية، كقد ظمت كذلؾ حتى نياية العصر البابمي 
 المفردة كردت بالصيغة أفَّن  ىناؾ إشارات تؤكد أفَّن  إال (2)القديـ عمى أقؿ تقدير

: حيث ترد في بعض عقكد القرض العبارة اآلتية. االكدية أيضا
 kaspam ù i-ib-ta-am اىـ –تػى -  ًابػ – صػً 3كػىسپىـ اي 

ـى    šušqilmaشيشًقم

 (3)"سيزف فضة ن كفائدة ن "
فقد حددت . كقد كاف لمفائدة نظاـه معمكؿه بو في االقتصاد العراقي القديـ

القكانيف نسبتيا عمى القركض كما كانت تقيَّنـ بالفضة كالحبكب، كىما المادتاف 
الرئيستاف المتاف تتـ بكاساطتيما مختمؼ التعامالت االقتصادية كمنيا القركض كما 

. (4)قدرت الفائدة باألكزاف كالمكاييؿ المستخدمة في ذلؾ الكقت
 

šamallû - ,شـََممّـ 
(5) 

 كىي مفردة مرادفة لمفظة (6)"ككيالن أك مساعد التاجر: "مفردة أكدية تعني
مػٌ   كقد كردت المفردة في (7)تاجران تحت التمريف: التي تعنيšamallûtu - تي ,شػىمى

عمى حدو  (8)النصكص االقتصادية كالمكاد القانكنية الخاصة بالجانب االقتصادم
سكاء لتشير إلى الشخص الذم ينكب عف التاجر في النشاطات االقتصادية 
كعمميات المضاربة التجارية، كصفقات البيع كالشراء، كتصريؼ البضائع، 

                                                 

. 386 ص –المصدر السابؽ : مختار الصحاح (1)
(2) skaist: OBLC-p.101. 
(3) CAD. : p.160 

.  مف قانكف حمكرابيt مف قانكف أشنكنا، كالمادة 21 ك 20 أ ك 18المكاد : تنظر (4)
 CAD. Š/I: p.291 :  ينظرSAGAN.LÁالصيغة السكمرية لممفردة  (5)

(6) Ibid. 
(7) CAD. Š/I: p.204. 

.  مف قانكف حمكرابي107 – 100المكاد : تنظر (8)
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 كيذكر أحد النصكص عمى (1)كالرحالت التجارية جزاء حصة مف رأس ماؿ التاجر
حيث يذكر النص ما .  ككيموي قد ىرب بالبضائع التي أعطاىا اياهي أفَّن لساف التاجر 

: يأتي
برم ! ًامػh - ;لػ-  اىلػ – مػى –شػى  

ـى !يمقػ ب
ša-ma-al-le-e imērī ilqēma 

 ijtaliq ù anāku amtara اىناؾي اىمتػىرص 3يختػىًمؽ اي  

 (2)"ىرب كأنا قد تمرضتي  (ك)أخذ الحمير  (ككيمي)مساعدم "
 

šāyimānu- شاياماُن 
(3) 
 كىي مشتقة مف المصدر الفعمي (4)"مشتريان : "مفردة أكدية تعني

 كىذا المصدر يشابو لفظان كمعنىن (5)"يشترم- اشترل: " بمعنى šâmu.Aـي Hشػ
إذا أبدلنا حرؼ الشيف األكدم بالسيف العربية، إذ يقكؿ  (س، ك، ـ)الجذر العربي 

ـى الشيء، أم . (6) كساـ الشيء، قدر سعرهي كثمنوي اشتراهي : العرب ًاستا
 كىي عادة ما تظير في (7) اسـ مفرد مذكرšāyimānu- كالمفردة شايامافي 

في النصكص القضائية التي تدٌكف النزاعات التي تحصؿ في عمميات البيع كالشراء 
حيث نقرأ في نص قضائي ما . كالممكية لإلشارة إلى مكقؼ المشترم مف القضية

: يأتي
. دكمك 3 في اي – شػي –خػً - اىخػ 
 ـى –h  3 في اي – شػي – بش!مػ

aj-ji-šu-nu ù DUMU.MEŠ - 
šu-nu ù e-ma 

 رى ش –مػى - نػىمػ - في  ًانػ -  اىكػ –شػى 
س 

ša-ak-nu in-nam-ma-ra ša PN 

                                                 
(1) westbrook: HLANE – p.412. 
(2) CAD. Š/I: p.292. 

 CAD.Š/I: p.112 ينظر GA.AB.ŠÀMالصيغة السكمرية لممفردة  (3)

(4) Ibid. 
(5) CAD. Š/I: p.35 

. 323ص- المصدر السابؽ: مختار الصحاح (6)
. 13 ص –المصدر السابؽ : كركاف عامر سميماف (7)
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 ša-ia-ma-ni فً  – مػى – يا –شػى  

 (1)"المشترم (ىك)س  (في المستقبؿ)إخكتيـ كأبناؤىـ أك أيان كاف يظير "
أما في عقكد البيع فييكتفى باإلشارة إلى اسـ المشترم إلى جانب اسـ البائع، 

 .كال تظير المفردة في ىذه العقكد إال نادران 
 

šīmu- شيُم 
(2) 

ـي H كىي مشتقة مف مصدر الفعؿ شػ(3)"سعران أك صفقة ن "مفردة اكدية تعني 
- šâmu.A(س، ك، ـ) المشابو لمجذر العربي (4) يشترم–اشترل :  بمعنى 

كالمفردة اسـ مفرد مذكر في المعنى إال أنيا مف الممكف أف تدٌؿ عمى المؤنث 
: (5)المفظي حيث إنيا تحتمؿ كال الجنسيف حسب كركدىا في النص

:كفيما يأتي مثاؿه عمى كركد المفردة في أحد النصكص  
باتي شى   aššum ubāti šaاىشػُـّ صى

 ši-im-šu-nu la nadnu في ؿى نػىدفي –شػي -  ًامػ –شػً  

 (6)"(ثمنيـ)سعرىـ  (س)بخصكص المنسكجات التي لـ ييعًط "
 

šūbultu–شوُبمُت 
(7) 

باؿي   –جمب : بمعنىwabālu - مفردة أكدية مشتقة مف مصدر الفعؿ كى
 كباستقراء النصكص التي كىرىدىت فييا المفردة كفي مقدمتيا قانكف (1)يجمب

                                                 
(1) Finkelstein: YOS. 13-No. 203.  

  CAD. Š/ III: p.20: ينظرŠÁMالصيغة السكمرية لممفردة ىي  (2)

(3) Ibid. 
(4) CAD. Š/I: p.350. 
(5) Ibid. 

. 19-18 ص –المصدر السابؽ : كركاف عامر سميماف: كذلؾ
(6) CAD. Š/ III: p.23. 

 CAD.Š/III: p.180: ينظر GÍG.ŠU.TAK4الصيغة السكمرية لممفردة ىي  (7)
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 أك ما يعرؼ بالبضائع (3)"إرسالية تجارية"مف الممكف أف تترجـ إلى  (2)حمكرابي
: المشحكنة إذا كانت البضائع عبارة عف مكاد استيالكية كالحبكب، كقد تعني أيضا

 كقد كردت المفردة (4)كديعة ن معدة ن لإلرساؿ إذا كانت المكاد المرسمة فضة أك ذىب
 كتككف صياغة ىذه النصكص بذكر (5)في النصكص المتعمػٌقة بالتجارة الخارجية

المكاد المرسمة أكالن ثـ اسـ المرسؿ يتبعوي اسـ المرسمة لو األمكاؿ ثـ اسـ الشخص 
 :الذم سيقكـ بنقؿ تمؾ األمكاؿ، كتػيحدد مدة التسميـ في النص مثاؿ ذلؾ ما يأتي

.MA.NA 1 GÍN KÙ @ بابار. 3 كك2 گيف1نا.  ما2  
BABBAR 

 šu-bu-ul-ti PN1 a-na-PN2. PN3ع .  فى ص–ًت س اى -  ايلػ – بػي –شػي 

. 2. ايتك فى –ؿ اى h – بػً – شػى – 2اي 
 كاـ

ú-ša-bi-el a-na ITU.2.KAM 

. Nا. 2ال. 3ام 3 كك ـى – سيميـ 2ؿي 
 nنػ

lú SILIM-ma KÙ Ì.LÁ.E.NE 

خالؿ الشيريف . ع (بكاسطة) شيقؿ فضة إرسالية س إلى ص أرسمت 1 مانا ك2" 
 (6)"الفضة (يسمـ)الناقؿ يزف 

 

tadmiqtum- تـَدِمقتـُم 
(7) 

 كىي مشتقة مف مصدر (8)"متاجرة أك تشغيؿى األمكاؿ: "مفردة أكدية تعني
سيفى أك أصاب ثركة: "بمعنىdamāqu - الفعؿ دىماؽي   كالمفردة مف األسماء (9)"حى

إلى أٌكؿ مصدر الفعؿ، كىي اسـ مفرد ta - التي تصاغ بإضافة المقطع تى 

                                                                                                                       
(1) CDA: p.432. 

.  مف قانكف حمكرابي122المادة : تنظر (2)
(3) CAD. Š/ III: p.188. 
(4) westbrook: HLANE: p.413. 
(5) Leemans. F: Foreign trade in the old Babylonian period-Leiden- 

1960- p.71. 
(6) Leemans: opcit- p.57. 

  CAD.T: p.35: ينظر SIG5الصيغة السكمرية لممفردة ىي  (7)
(8) Ibid. 
(9) CDA: p.55. 
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 تطمؽ في النصكص األكدية عمى عممية المتاجرة باألمكاؿ المنقكلة كغير (1)مؤنث
كغير المنقكلة كتشغيميا، كالتي كانت تػيعطى عمى شكؿ قرض يقٌدـ مف صاحب 

إلى القائـ بعممية المتاجرة، كىي نكع مف أنكاع المشاركة  (المستثمر)رأس الماؿ 
 الفرؽ يككف في عائدية األرباح الناتجة عف عممية المتاجرة حيث أفَّن التجارية إال 

تككف في ىذه العممية لصاحب رأس الماؿ مع إعطاء نسبة منيا لمقائـ بتمؾ 
في ىذه العممية بيف صاحب "  األرباح لف تقٌسـ مناصفةأفَّن كىذا يعني . العممية

 الطرؼ األكؿ لف يتحمؿ أٌية أفَّن كما . رأس الماؿ كالشخص المعطاة لو األمكاؿ
 كنذكر ىنا مثاالن لممفردة كما كىرىدىت في (2)خسارة ناتجة عف عممية المتاجرة

: النصكص
. تاب. ناـ بابار. 3كك نا. ما 20
 با

20 MA.NA KÙ.BABBAR 
NAM.TAB.BA 

 – مػً – اىد – تػى بابار. 2كك نا. ما 6
تػـي - ًاقػ 

6 MA.NA KÙ.BABBAR ta-ad-
mi-iq-tum 

. 3كك نا. ما 26 گيف. ني. شك
 بابار

ŠU.NI.GIN 26 MA.NA 
KÙ.BABBAR 

 KI d.UTU ù PN1 PN2 ù PN3 ع 3 س ص اي 3 اي اكتك.د كي
 ŠU.BA.AN.TI.EŠش h. تي. اف. با. شك 

 منا 26 مانا فضة لممتاجرة المجمكع 6 (ك) مانا فضة لممشاركة التجارية 20"
 (3)"شمش ك س (معبد)فضة استمميا ص ك ع مف 

 

tamkāru- تـَمكاُر 
(4) 

-  كىي مشتقة مف مصدر الفعؿ مىكاري (5)"تاجران "مفردة أكدية تعني 
makāru.Bرى : " بمعنى  المفردة ترجع بأصميا إلى أكؿ أفَّن  كييظف (1)"يتاجًػر- تاجى

                                                 

. 15 ص –المصدر السابؽ : كركاف عامر سميماف (1)
.  مف قانكف حمكرابي102المادة : تنظر (2)

(3) CAD.T: p.37. 

  CAD.T: p.125: ينظرDAM.GÁRالصيغة السكمرية لممفردة ىي  (4)
(5) Ibid. 
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. األقكاـ الذيف سكنكا جنكب العراؽ قبؿ السكمرييف، كالذيف يعرفكف بالفراتيف األكائؿ
ككاف ليـ  (ـ.ؽ3500ما قبؿ )كقد خمػٌفكا بعض اآلثار عرفت بآثار دكر العبيد 

 السكمرييف أخذكا منوي ثـ جاء بعدىـ األكديكف فأعطكا لممفردة أفَّن تراثه لغكمه يعتقد 
كتبعان لما أكردهي " تاجر" كىي تشابو لفظان كمعنى المفردة العربية (2)تمؾ الصيغة

حيث كانت . فإف المفردة نادران ما ترد بالصيغة األكدية (CAD)المعجـ األكدم 
كىناؾ نصه يعكد إلى العصر . صيغة المفردة السكمرية ىي الشائعة في االستعماؿ

حيث . كردت فيو المفردة بالصيغة األكدية (ـ.ؽ1500-2000)اآلشكرم القديـ 
: نقرأ في النص ما يأتي

 MA.NA KÙ.BABBAR 20 بابار. 3كك نا. ما 20

 kunukkī ša tám-kà-ri-im ًاـ – Q ر– 3 كػى – 2كػينػيكٌػي شى تػىمػ 

 (3)"عقد التاجر (في) منا فضة 20"
 

tappûtu- ُت ,ـتـَپّـ 
(4) 
 كىي مشتقة مف المصدر االسمي (5)"شراكة ن تجارية ن : "مفردة أكدية تعني

 كقد (7) كالمفردة ىي اسـ مفرد مؤنث(6)"شريؾ تجارم: " بمعنىtappû.A - ,تبػٌػ
اقتصرت المفردة عمى معنى الشراكة في العمميات االقتصادية كما أشارت إلى ذلؾ 
القكانيف كالنصكص المتعمػٌقة بالجانب االقتصادم حيث يذكر أحد النصكص عمى 

: سبيؿ المثاؿ ما يأتي
 – 2 اي – 2پػي -  اىپ تػىپػ – سػى – 3كػىسپيـ كػى 

  ًتـ
kaspum kà-sà-ap tap-pú-ú-tim 

 (8)"أمكاؿ المشاركة (ىي)الفضة "

                                                                                                                       
(1) CDA: p.191. 

. 32 ص– 2005 – مكصؿ –المغة األكدية : عامر سميماف (2)
(3) CAD. T: p.127. 

  CAD.T: p.190 :ينظر TAB.BAالصيغة السكمرية لممفردة ىي  (4)

(5) Ibid. 
(6) CAD.T: p.184. 

. 15 ص –المصدر السابؽ : كركاف عامر سميماف (7)
(8) CAD.T: p.191. 
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كما ترد المفردة بالصيغة السكمرية أيضا، كقد شاع ذلؾ في العصر البابمي 
 كتقكـ ىذه العممية عمى أساس تقديـ األمكاؿ مف قبؿ المستثمر إلى (1)القديـ

الشخص الذم سيقكـ باستثمارىا جزاء تقاسـ األرباح ميناصفة ن بعد إعادة رأس 
. (2)الماؿ

كما كتشمؿ المشاركة ىنا العقارات أيضان كتحديدان األراضي الزراعية حيث 
 مجمكعة أشخاص اشترككا في زراعة مجمكعة حقكؿ أفَّن يذكر أحد النصكص 

 :كتسميف الثيراف فييا حيث يذكر النص ما يمي
 i-na A.ŠÀ PN1 i-na A.ŠÀ PN2 ص 3شا. ا فى – س ًا 3شا. ا فى –ًا 
 ù A.GÀR PN3 ša PN4 ù PN5 ىػ 3 ع شى د اي 3گار. ا 3اي 

šu-ta-puپي -  تػى –شػي 
(3)
 

 (4)"في حقؿ ص كأراضي ع العائدة لػ د ك ىػ (ك)اشترككا في حقؿ س "
تناكؿ البحث عددان مف المفردات األكدية ذات الدالالت االقتصادية التي 
كردت في النصكص، كالتي استعمميا العراقيكف القدماء لمتعبير عف نشاطاتيـ 

االقتصادية المتنكعة مستعينيف في ىذه الدراسة بالمعاجـ المغكية المختصة بالمغة 
األكدية كمع اقتصار تمؾ المعاجـ عمى إعطاء معاني المفردات كتسمسؿ كركدىا 
في النصكص عمى مر عصكر العراؽ القديـ فقد كاف مف الضركرم االستعانة 
بمصادر أخرل كفرت معمكمات ينطكم عمييا النشاط كالمعنى االقتصادم الذم 

كاف مف بينيا الكثائؽ القانكنية كالعقكد كالقكانيف التي كردت . دلت عميو المفردة
فييا تمؾ المفردات األمر الذم يشير إلى اكتسابيا الصفة القانكنية فضالن عف 

ٍف اقتصر ىذا البحث عمى جمع كدراسة عدد محدكد مف . دالالتيا االقتصادية كا 
قي شمؿ التعبير عف الجانب األكبر لمنشاط االقتصادم في العراؽ أفَّن المفردات إال 

                                                 
(1) Ibid. 
(2) skaist: OBLC- p.77. 

 –خالد سالـ إسماعيؿ :  ينظر– tappû.Aصفتو مشبية مف الحالة السببية مف المصدر  (3)
. 106ص - المصدر السابؽ

 104 ص –المصدر نفسوي  (4)
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كمازاؿ الطريؽ أمامنا طكيالن لفيـ الدالالت التي قد تعطييا المفردة الكاحدة . القديـ
فمثؿ ىذه الدراسات تحتاج إلى تتبع ألٌكؿ ظيكر لممفردة في االستعماؿ . كشرحيا

 مثؿ ىذه الدراسات أفَّن كعميو نرل . النصي إذ ال تكفي االستعانة بالمعاجـ المغكية
قد تككف فاتحة لبدء مرحمة جديدة مف الدراسات التي تعتمد في بحثيا عمى تاريخ 

التي تنتمي ليا المغة  (الجزرية)المغات كالمقارنات المغكية بيف المجمكعة العاربية 
. األكدية
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Akkadian Terms with Economic Denotation 

Dr. Mohammad A. Al-Bakri
 

Abstract 

The present study investigates some Akkadian words 

with economic meaning that are used in the cuneiform texts. 

These texts were used by ancient Iraqis to express their 

economic activities. In this study, we made use of the 

specialized Akkadian dictionaries. These dictionaries are 

confined only to give the meaning of these Akkadian words 

with their citation in the text with the period of ancient Iraq. It 

was necessary to consult other references that give information 

about the economic activities that referred to by the economic 

word. Although this study is confined only to few words but it 

expresses greater aspect of economic activity in ancient Iraq.  

  
 

                                                 
 Dept. of Archaeology/ College of Archaeology/ University of Mosul. 


