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النحت والرتكيب يف اللغة األكدية
(دراسة مقارنة)
م .د .زهري ضياء الدين سعيد الرفاعي

)*(

انُؾذ ك ٙانهـخَ :ـَغ ُو ّٙء ٔرَٕٚزّ ثؾلٚلِ

(َٔ .)1ـ َ ُ
ؾذ انُغبه انقْجخ،

ُ
ٔانُؾذ :انُـَّـْو ٔانلـَْـؤَُ ،ـ َ َؾذَ
ُؾزُّ :قطؼّ ( .)2قبل رؼبنٗ:
ُٚؾزٓب َؾزب ًا.
َ
انغجم ِ َٚ
(ٔكبَٕا ُٚؾزٌٕ يٍ انغجبل ثٕٛرب ًا آيُ.)3( )ٍٛ
يب إططؽب ًا
ُ
كبنُؾذ :ػًهٛخ افزٖبه ٔافزيال ك ٙانكهًبد ٔانؼجبهاد ،إم
ٚؼًل انًزكهى إنٗ َؾذ كهًخ ٔاؽلح يٍ كهًز ٔ ٍٛكضو ثأؽلاس افزيال ك ٙػلك
جؾ َم) يٍ (ٍجؾبٌ هللا) ٔ (ؽٕقم) يٍ (ال ؽٕل ٔال قٕح
ؽؤكٓب ،كلٕنُب ( ٍَ َ
إال ثبهلل)(.)4

)*( يلهً ك ٙقَى اٜصبه  -كهٛخ اٜكاة  /عبيؼخ انًٕٕم.
( )1اثٍ كبهً ،ثٕ انؾَ ٍٛاؽًل :يؼغى يلب ٌٛٚانهـخ ،رؾلٛق :ػجلانَطو ْبهٌٔ ( ْ1399ـ 1979 -و) ،و5
ٓ َ( 404ؾذ).
( )2اثٍ يُظٕه ،ثٕ انلٚم عًبل انل ٍٚيؾًل :نَبٌ انؼوة انًؾ ،ٜٛثٛؤد (ك.د)َ( 594/3 ،ؾذ).
(ٍٕ )3هح انؾغو ،اٜٚخ.82 :
( )4گبٕل ٚبٍو انيٚل٘ ،كلّ انهـخ انؼوثٛخ ،انًٕٕم (ْ1407ـ1987-و).330 ٓ ،
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ُٔٚؼل انقهٛم ثٍ اؽًل انلواْٛل٘ إيبو انلبئه ٍٛثبنُؾذ .كننك كؼم اثٍ كبهً
ُؾ ُ
ذ يٍ كهًزٍٛ
ك ٙيؼغًّ "يلب ٌٛٚانهـخ" .يب انضؼبنج ٙكلل مكو ٌ "انؼوة رـ َ ِ
ٔصطس كهًخ ٔاؽل ٍح ْٕٔ عٌٌُ يٍ االفزٖبه"(.)5
ٔٚوٖ انًؾلصٌٕ ك ٙانُؾذ " ٌ رؼًل إنٗ كهًز ٔ ٍٛعًهخ كزُزيع يٍ يغًٕع
ؽؤف كهًبرٓب كهًخ كنح رلل ػهٗ يب كبَذ رلل ػه ّٛانغًهخ َلَٓب" (ٚٔ .)6وٖ كوٌ ٚ
ق
آفو ٌ انُؾذ ُٚجُٗ يٍ " فن كهًخ يٍ كهًز ٔ ٍٛكضو يغ انًُبٍجخ ث ٍٛانًأفٕم
ٔانًأفٕم يُّ ك ٙانهلع ٔانًؼُٗ يؼب ًا" ٘ ،إٌ انُؾذ ػُلْى ٚغًغ ث ٍٛكهًزٔ ٍٛ
كضو يزجب ٍُٛٚك ٙانًؼُٗ ٔانٖٕهحَُٚٔ .غى منك يغ ه ٘ انقهٛم يٍ " ٌ انكهًزٍٛ
إما هُكجزب ٔنكم يًُٓب يؼُٗ ٔؽكى ٕجؼ نًٓب ثبنزوكٛت ؽكى علٚل

(ٔ .)7ثؼجبهح

فوٖ ال رٕعل قبػلح ػبيخ يطوكح نكٛلٛخ انُؾذ( .)8كلل رَزلم كم كهًخ ػٍ األفوٖ
ك ٙإكبكح يؼُبْب نزلٛل يؼُٗ علٚلاًا ثؼل انُؾذ ،منك ٌ انهـٕ ٍٛٚنى ٚٚؼٕا نّ َظبيب ًا
ثؼٙٔ ُّٛبثطب ًا ٚغت انقٕٚع نّ(ٔ .)9كم يب ًٚكٍ ٌ ٚلبل ك ّٛإَّ افزيال ٔافزٖبه
نٖٛؾ ٔرواكٛت(.)10

( )5انضؼبنج ،ٙثٕ يُٖٕه ػجلانًهك ثٍ يؾًل ،كلّ انهـخ ٍٔو انؼوثٛخ ،رؾلٛقٍ :هًٛبٌ ٍهٛى انجٕاةٍٕ ،هٚب،
ْ1409( ،2ٛـ 1989 -و).421 ٓ ،
( )6ؽبرى ٕبنؼ انٚبيٍ ،كلّ انهـخ ،ثـلاكْ1411( ،ـ 1989 -و).86 ٓ ،
(َ )7لَّ.87 ٓ ،
( )8گبٕل ٚبٍو ،يٖله ٍبثق.332 ٓ ،
( )9رٕكٛق يؾًل ّبْ ،ٍٛػٕايم رًُٛخ انهـخ انؼوثٛخ ،يٖوْ1400( ،1ٛ ،ـ 1980 -و).106ٓ ،
( )10گبٕل ٚبٍو ،يٖله ٍبثق.332ٓ ،
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ٔنى ٚلزٖو اٍزؼًبل انُؾذ ٔ انزوكٛت ػهٗ انهـخ انؼوثٛخ ٔ ّلٛلبرٓب يٍ
ػبئهخ انهـبد انؼبهثخ(*) ،كبنهـخ االَكهٛيٚخ ؽٕد انؼلٚل يٍ انكهًبد انًُؾٕرخ ٔيٍ
منك انًٖطهؼ (ٔ )Brunchرؼُٔ ٙعجخ انطؼبو انز ٙرـُزُبٔل كٔ ٙقذ انٚؾْٗٙٔ ،
يُؾٕرخ يٍ (.)11( )Lunch( ٔ )Breakfast
إٌ قٛٚخ انُؾذ ك ٙانهـخ انؼوثٛخ يَأنخ كٓٛب َظو ث ٍٛيؤٚل ٔيؼبهٗ ،كًُٓى
يٍ ػ َّـل انُؾذ َبيٍٕب ًا يٍ َٕاي ٌٛانهـخ ٍٔٔٛهخ يٍ ٍٔبئم رًُٛزٓب انـوٗ يُّ
رَٛٛو انزؼجٛو يٍ فطل االفزٖبه ،ك ٙؽَ ٍٛكوِ آفؤٌَٔ .ؾٍ إم ًَٛم إنٗ
انلوٚق انلبئم ثبنُؾذ إال ٌ نُب ه ٚب ًا ك ٙمنك .كلل ه ٖ انهـٕ ٌ ٌٕٚظٕٓه انُؾذ
كبٌ ثٖٕهح ٔاٙؾخ ثؼل اإلٍطو

( .)12ثَجت ؽبعزٓى إنٗ َؾذ ثؼ٘ انغًم

كبنجًَهخ يٍ (ثَى هللا انوؽًٍ انوؽٛى) .ك ٙؽ ٌ ٍٛانهـخ األكلٚخ انز ٙرـُؼل األقوة
إنٗ انهـخ انؼوثٛخ ٔاألقلو يٍ ؽٛش ربهٚـ انزلٔٔ ٍٚيٍ األٕم َلَّ انن٘ رُزً ٙإنّٛ
انهـخ انؼوثٛخ ،قل ؽٕد انكضٛو يٍ انكهًبد انًُؾٕرخٚٔ .جلٔ ٌ ػلو يؼوكزٓى ثبنهـخ
األكلٚخ قل ٍجت إهثبكب ًا نلٖ انجبؽض ٍٛك ٙيَأنخ انُؾذَٔ .ظواًا ألًْٛخ انًٕٕٙع كلل

(*) ٛهق يٖطهؼ انهـبد انؼبهثخ ػهٗ نـبد األقٕاو انللًٚخ انز ٙػبّذ كّ ٙجّ انغيٚوح انؼوثٛخ انزًٍ ٙبْب
انجبؽضٌٕ ثؼبئهخ (انهـبد انَبيٛخ) ْٕٔ يٖطهؼ اٍزؼًهّ انجبؽش انٕٓٛك٘ انًَُبٔ٘ ّهٕريه ( 1781و) ََجخًا
إنٗ يب عبء ػٍ اََبة َٕػ ػه ّٛانَطو ٔاثُّ ٍبو كٍ ٙلو انزكٕ .ٍٚكٚطًا ػٍ رًَٛبد فوٖ يضم انهـبد
انؼوثٛخ انللًٚخ ْٔ ٙرًَٛخ ٛهلٓب األٍزبم  ّٛثبقو (يلليخ ك ٙربهٚـ انؾٚبهاد انللًٚخ ،)67 ٓ ،كننك
ًٍٛذ (انهـبد انغيهٚخ) ََجخًا إنٗ انغيٚوح انؼوثٛخ يٕ ٍٛرهك األقٕاوُٚ .ظو ػبيو ٍهًٛبٌ ،انهـبد انؼبهثخ،
نـبد انؼوة انلليبء ،يغهخ انًغًغ انؼهً ،ٙثـلاك ،ط ،3و.83ٓ ،)2004( ،51
(َ )11لَّ.330 ٓ ،
( )12اؽًل يطهٕة ،كٖٕل ك ٙانؼوثٛخ ،ثـلاكْ1423( ،ـ 2003 -و).325 ٓ ،
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ٔعلَب يٍ انٚؤه٘ رللٚى ٕٕهح ػٍ انُؾذ ك ٙانهـخ األكلٚخٔ .كًٛب ٚأر ٙثؼ٘
يٍ رهك انكهًبد األكلٚخ انًُؾٕرخ ٔ انًوكجخ(*).
اَكََـِِّ <اٌََ  + Iكََـِِّ

1 adanniš <ana I + danniš

يٖطهؼ ثًؼُٗ :كضٛو ،ػظٛى ( .)13يُؾٕد يٍ ؽوف انغو (اٌََ  )anaثًؼُٗ:
إنٗ ،ل  ،Qؽزٗ (ٔ .)14انٖلخ انظوكٛخ (كََـِِّ
ثلٕح (ٚٚ ْٙٔ .)15ب يْزلخ يٍ انٖلخ (ك ٌَُّ

 )dannišثًؼُٗ :ثكضوح ،ثلَٕح،
 )dannuثًؼُٗ :قٕ٘ ( .)16نؾلذ ثّ

انطؽلخ انظوكٛخ (اُِ  ْٙٔ )išيٍ انهٕاؽق انًُزًٛخ نهظؤف انًْزلخ يٍ األًٍبء
ٔانٖلبد(َٔ .)17لو يب َّٖ:
كـ ُ  -ـ ُ  -اُ ٚـ ِ ِ -ك  -اٌِ اَ -كََـ َِِ -

ku-pu-u i-di-in a-dan-niš

"انضهظ ٍل ٜكضٛواًا (ثـياهح)" (.)18
(*) رُْأ انكهًبد انًوكجخ يٍ ٙى كهًزبٌ يَزلهزبٌ ثؼًٓٚب إنٗ ثؼُ٘ٚ .ظو ٍزٛلٍ أنًبٌ ،كٔه انكهًخ كٙ
انهـخ ،روعًخ :كًبل يؾًل ثْٛو ،انلبْوح.136 ٓ ،)1975( ،
ٔٚورج ٜانهلظبٌ انًوكجبٌ اهرجبٛب ًا قٕٚب ًا ثؾٛش ُٚطلبٌ ككؼخ ٔاؽلح كٌٔ كبٕم ثًُٓٛب يٍ ؿٛو ٌ ٚل ٙٚمنك
ػهٗ مارٛزًٓٛبُٚ .ظو :گبٕل ٚبٍو ،يٖله ٍبثق.344-343ٓ ،
(13) CAD, A/I, p. 96: b.

( )14ػبيو ٍهًٛبٌٔ ،ػهٚ ٙبٍ ٍٛانغجٕه٘ ٔػجلاالنّ كبٙم ٔثٓٛغخ فهٛم إًٍبػٛم َٕٔانخ اؽًل يزٕن،ٙ
انًؼغى األكل٘ ،ثـلاكْ1420( ،ـ 1999و).87ٓ ،
( )15انًؼغى األكل٘.225 ٓ ،
( )16انًؼغى األكل٘.224 ٓ ،
( )17ػبيو ٍهًٛبٌ ،انهـخ األكلٚخ (انجبثهٛخ

– إّٜهٚخ) ،انًٕٕمٛ ،جؼخ يُلـّؾخ ٔييٚلح،

(ْ1426ـ 2005 -و).209ٓ ،
)18) Farhan, W.M.S, Communications in the Neo-Assyrian Empire, Unpublished ph. D. Thesis,
University of London (1991), p. 134.
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اَ َعُـ< ,اَعـ + Hاََـّـ,

2 agannû < agâ + annû

اٍى إّبهح ثًؼُْٗ :نا ( .)19يُؾٕد يٍ انًٖطهؼ (اَعـ ٚٚ ْٕٔ )agâ Hب
اٍى إّبهح ثًؼُٗ :منكْ ،نا ،نهًلوك ٔانغًغ ٔنهًؤَش ٔانًنكو ٔهك كَٕٖٓ ٙ
انؼٖو انجبثه ٙانؾلٚش ٔانًزأفو(ٔ .)20انًٖطهؼ اٜفو اٍى اإلّبهح (اََـ )annû ,
ثًؼُْٗ :نا ،منك(َٔ .)21لو ثقٖٕٓ منك يب َّٖ:
hهٚى  .يـ!ثِ اَ – َعُـ َ -ـ ُ – ُ
د
اُل  . ٌhيـ!ثِ  .يٌٕ
"ْؤالء انوعبل نَٕٛا ٕلقبء"

ERIM.MEŠ a-gan-nu-tu
ul EN.MEŠ.MUN

()22

اَفـُـّـ < Hاَ ُ
ؿ  + IIاََـّـI ,

3 ajannâ <aju II + annû I

ػجَّـو انًٖطهؼ (اَفـَُـ  )Hػٍ انًؼُْٗ :نا انغبَت ،انَبؽم ٔ انٚلخ
انلوٚجخ( ْٕٔ .)23يُؾٕد يٍ نلظ ٍٛاألٔل (اَ ُؿ  )ajuثًؼُٗ :عبَتٍ ،بؽمٙ ،لخ

( )19انًؼغى األكل٘.51 ٓ ،
( )20انًؼغى األكل٘.51 ٓ ،
( )21انًؼغى األكل٘.89 ٓ ،
(22) ABL 326: r. 10= SAA 18 (2003), No. 183, p. 151.

( )23انًؼغى األكل٘.53 ٓ ،
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ٔ مهاع( .)24كًب ٚوك كننك ثًؼُٗ :ؿ
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( .)25يب انًٖطهؼ اٜفو كٕٓ االٍى

(اََـّـ )annû ,انن٘ ٍجق انؾلٚش ػُّٔ .قل عبء ك ٙانًضبل اٜر ٙيب َّٖ:
ُ َبهQ
اَ – فـ َ – َـ َ – اَ – اَ َ

a-ja-na-a-a ša nāri

"ٙلخ انُٓو" (.)26

اَفـُطّ < اُ ُ
ؿ  + IIاُنـ,

4 ajullâ <aju II + ullû

ٔٚؼجو انًٖطهؼ (اَفـُطّ) ػٍ يؼُٗ ظوف انًكبٌ :يب ٔهاء ،ػهٗ انْبٛئ ٔ
انٚلخ األفوٖ ( .)27يُؾٕد يٍ نلظ( ٍٛاَ ُؿ ٙ :٘ )ajuلخ ،عبَت ،ؽبكخ (.)28
ٔ (اُنـ  )ullû ,ثًؼُٗ :منك ( ْٕٔ .)29اٍى إّبهح نهجؼٛل نهًلوك انًنكؤ .هك كٙ
انهٓغخ انجبثهٛخ انللًٚخ(ٔ .)30عبء ك ٙانًضبل يب َّٖ:
اَ – فـ ُ – اُنـ َ -ل ُ اِ ِكعهـَذ

a-ju-ul-la ša idiglat

"ػهٗ انٚلخ األفوٖ (نُٓو) كعهخ" (.)31

( )24انًؼغى األكل٘52 ٓ ،
( )25انًؼغى األكل٘.52ٓ ،
)26) CAD, A/I, p. 169: a.

( )27انًؼغى األكل٘.54 ٓ ،
( )28انًؼغى األكل٘.52 ٓ ،
( )29انًؼغى األكل٘.96 ٓ ،
( )30ػبيو ٍهًٛبٌ ،يٖله ٍبثق.195ٓ ،
(31) CAD, A/I, p. 215: a.
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اَ َّـل < اٌََ  + Iال

5 alla < ana I + lā

يٖطهؼ ٚوك كأكاح ٕهخ ثًؼُٗ :نكٍ ،ثبألؽوٖٚٔ .أر ٙكؾوف عو ثًؼُٗ:
كٚطًا ػٍ ،يب ٔهاءٔ .يغ انُل :ٙكل ،ٜن ،ٌٛال ّٙء

(ٔ .)32قل َـُؾذ يٍ نلظٍٛ

األٔل ؽوف انغو (اٌََ  )anaثًؼُٗ :إنٗ ،نـ ِ ( ٔ .)33كاح انُل( ٙال  :٘ )lāال(.)34
ٔرلبثم ك ٙانهـخ انؼوثٛخ كاح انُل( ٙال)ٔ .قل رى رْلٚل ؽوف انطو نهلالنخ ػهٗ ٌ
ؽوف انٌُٕ قل اٍُلٔ ٜرهك يٍ قٕاػل اإلثلال ك ٙانهـخ األكلٚخ ،كلل ُٚلؿى ؽوف
انٌُٕ يغ انؾوف انٖؾٛؼ انن٘ ٚهْٚٔ .ّٛبثّ منك نُؾذ انكهًبد ك ٙانهـخ انؼجوٚخ
كًب ك ٙانًٖطهؼ ( )miššāmثًؼُٗ :يٍ ُْبكٕ ٔ .هّ ( َٔ .)35( )minšāmلو يب
ٔهك ك ٙانًضبل اٜر:ٙ

اَنـ َ -ل يبه ِّپوQكَ اِرـ ِّ – ٘ نِهـِّكى

al-la mār šiprika itti-ia lillikma

"األؽوٖ ٚغت ٌ ٚأر ٙهٍٕنك يؼ.)36( "ٙ

( )32انًؼغى األكل٘.81ٓ ،
( )33انًؼغى األكل٘.87 ٓ ،
)34) AHw, I, p. 520: a.

(ٚ )35ؾ ٗٛػجبثُخ :انزطٕه انًَٛٛبئ ٙنٖٕه انكزبثخ انؼوثٛخ ،األهكٌ.219ٓ ،)2000( ،
(36) CAD, A/I, p. 350: b.
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اَرـ ِّ ًَ ٍُّ < اَ ِّ
د َ +ي ٍُّ

6 attimannu <atti + mannu

ذ
ْٕٔ ًٛٙو ثًؼُٗ :كبئُب ًا يٍ كُ ِ

( .)37يُؾٕد يٍ انًٛٚو انًُلٖم

نهًقبٛت انًلوك انًؤَش (اَ ِّ
ذ  )antiاكؿى ك ّٛؽوف انٌُٕ يغ
د ٕ ٔ )attiهّ (اََ ِ
()38
ذ) ٚٚب .يب انًلطغ انضبَ ٙكٕٓ ًٛٙو
ؽوف انزبء ٔ .ك ٙانهـخ انؼوثٛخ (اَ ِ

االٍزلٓبو ( َي ٍُّ  )mannuثًؼُٗ :يٍ(ٔ .)39يٍ فٖبئّٖ اَّ ال ًٛٚي ث ٍٛانؼلك ٔ
انغٌُ ٔ انْقٔ (ٚٔ .)40لبثم ك ٙانهـخ انؼوثٛخ "يٍ"َٔ .لو يب ٔهك ك ٙانًضبل
اٜر:ٙ
اَرـ  -رـ َ – َيُـ َ -يُـ  ٌُ -يبه......

at-ta-man-nu mār......

يبهد......
اَرـ  -رـ ِ – َيُـ َ ٌُ -

at-ti-man-nu mārat.....

ذ" (.)41
"اثٍ كبئُب ًا يٍ كُذ ،اثُخ كبئُب ًا يٍ كُ ِ

جذ < ثـ!ث ُم َ +ـَوكـ َ ُ
ثـ;ـوكـ َ ُ
جذ

7 berkabtu < bēlu + narkabtu

يٖطهؼ ٚؼٍُٛ :ٙل ٔ ٕبؽت انؼوثخ

(ٚٔ .)42وك ثًؼٍُٗ :بئق انؼوثخ.

ٔٚلبل ك ٙانهٓغخ انؼبيٛخ (انؼوثُـ ﭼـ ْٕٔ )ٙيُؾٕد يٍ االٍى ( ثـ !ث ُم )bēlu

( )37انًؼغى األكل٘.50 ٓ ،
( )38ػبيو ٍهًٛبٌ ،يٖله ٍبثق.185 ٓ ،
)39) CAD, M/I, p. 213: a

( )40ػبيو ٍهًٛبٌ ،يٖله ٍبثق.197ٓ ،
(41) CAD, A/2, p. 512: b.
(42( CDA, p. 43: a
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(ٔ .)43االٍى (َـَوكـ َ ُ
جذ
ٍ٘ٛ :لٕ ،بؽت
ػوثخ(ٕ ٔ .)44هّ ( َيوكـ َ ُ
جذ  )markabtuؽٛش قهت انًٛى إنٗ ٌَٕ ٔمنك يٍ قٕاػل
 )narkabtuثًؼُٗ :يوكجخ،

اإلثلال ك ٙانهـخ األكلٚخٔ ،ك ٙانهـخ انؼوثٛخ اٚٚب كهًبد رلهت كٓٛب انًٛى ََٕب ًا كًب كٙ
يَغ رجلل إنٗ ََِغ(.)45
َٔطؽع ٌ انًٖطهؼ (ثـ ;ـوكـ َ ُ
جذ  )berkabtuقل ؽٕٖ ؽوف انواء  ،كٕٓ
ٌ
ؽوف ىائل ٔرهك يٍ فٖبئٔ
إيب َّ اُثلل ثؾوف انطو نـبٚبد ٕٕرٛخَّ ٔ ،
انُؾذ ك ٙانهـخ انؼوثٛخ .ؽٛش ٌ ُْبنك انؼلٚل يٍ انكهًبد انًُؾٕرخ ؽٕد ؽؤكب ًا
ىائلح ٍٕاء كٔ ٙنٓب و ٍٔطٓب و ك ٙآفوْب .كًٍ األًٍبء انًيٚلح ؽْٕاًا ٔانزٙ
رؾلس ػُٓب اثٍ كبهً (انجوّبع) :انن٘ ال كؤاك نّ ،كبنواء ىائلح ٔ

إٔهّ (ثْغ)،

كننك (ثوكً) انوعم انقجٛش ْٕٔ يٍ انوكً(.)46
ثٌٕ ُ + II
ثُـپبٌُ < Q
بٌ I

8 buppāni < būnu II + pānu I

انًؼُٗ انؼبو نهًٖطهؼ (ثُـپبٌ  :ْٕ )Qانٕعّ ( .)47كًب ٚلل ٚٚب ػٍ ؽبنخ
اإلؽواط ٔ انقغم انز ٙرظٓو ػهٗ ٔعّ انْقٔ ثَجت يٕقق يؼٔ ٍٛمنك ػُليب
ٕط ُل َ ( ٔ )alāluي ُ
لبد  .)48()maqātuنننك
ٚلزوٌ ثبألكؼبل ( ٍَقبپُ َ ( ٔ )sajāpu
افزهق ػٍ انًٖطهؼ ( ُ
بٌ  )pānuك ٙيؼُبِ ان .ًُٙٚكبألٔل ػجّو ػٍ ؽبنخ انٕعّ
( )43انًؼغى األكل٘.143ٓ ،
(44) CDA, p. 242: a.

( )45انَ ،ٕٙٛٛػجلانوؽًٍ عطل انل ،ٍٚانًيْو ك ٙػهٕو انهـخ ٔ َٕاػٓب – ّوؽّ ٔٙجطّ :يؾًل ؽًل
عبك انًٕنٗ ٔآفؤٌ ،ثٛؤد ،ط( 1ك.د).468 ٓ ،
(ٕ )46جؾ ٙانٖبنؼ ،كهاٍبد ك ٙكلّ انهـخ ،ثٛؤد (.252 ٓ ،)1978
( )47انًؼغى األكل٘.154ٓ ،
)48( CDA, p. 48: b.

9

م .د .زهير ضياء الدين سعيد الرفاعي

النحت والتركية في اللغة األكدية (دراسة مقارنة)

ٔ ْٛئز ِّ كٚطًا ػٍ انًؼُٗ انؼبو ْٕٔ انٕعّٔ .االٍى (ثُپبٌ  )Qيُؾٕد يٍ نلظٍٛ
ثٌٕ  )būnu IIثًؼُٗٔ :عّ ،فٖبئّٔٙ ،ء عٛل(ٔ .)49يٍ االٍى ( ُ
( ُ
بٌ )pānu I
ثًؼُٗٔ :عّ ،يبو(َٔ .)50لو يب ٔهك ك ٙانًضبل اٜر:ٙ
ّـُّ َى اَيـ!ث ُم ثـ ُ – اُ ـ  -ـ َ – َـ ِ – ُُ
ٚـًِلـُذ
()51
"إما ٍل ٜانوعم ٔعّٓ (فغم ،رغٓى)" .

šumma amēlu bu-up-pa-ni-šu
imqut

ٕhـ;ـُٖـ;ـ ُو
(ٕhـ;ـًٖـ;ـ ُو)
ٕhـ; ُ
ـًذ ٕ +ـ;ـ ُو

)9 eenēru (eemēru
< eemtu+ēru

<

اٍ ٌى ثًؼُٗ :ػظى انظٓو ،انؼًٕك انللو٘

( .)52يُؾٕد يٍ ( ٕhـ ; ُ
ـًذ

 :٘ )eemtuػظى(ٕ( ٔ .)53ـ;ـ ُو  )eruثًؼُٗ :ظٓو(َٔ .)54لو يب َّٖ:
ّـُّ َى ٍُِـ ِّ ُ
ْذ  2ىQكـَو Nاُنِل َو
اٌَِ گٍٕٛ.گـ (ٕhـ;ـُٖـ;ـو)-
ُُ ٚ ٌُ -2ـُِـّـ;ـُ ُل َو
"إما ٔنلد ( َغجذ) انًو ح مكو ٔ ٍٚػًلرٓى انللوٚخ (ظٕٓهْى)
يزطٕلخ"(.)55

šumma sinništu 2 zikarē ulidma
ina GÚ. SIG4 (eenēr)- šú-nu
innenduma

( )49انًؼغى األكل٘.159 ٓ ،
(50( CAD, P, p. 84: a.
)51) CAD, B, p. 322: b.

( )52انًؼغى األكل٘.126ٓ ،
( )53انًؼغى األكل٘.126ٓ ،
(54( CAD, , p. 138: a.
`)55) CAD, E, p. 344: a.
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اَِغـ < Hاٌَِ  +اَعـH

10 ingâ < ina + agâ

ظوف ىيبٌ ثًؼُٗ :ا .)56( ٌٜيُؾٕد يٍ ؽوف انغو (اٌَِ

 )inaثًؼُٗ:

كٔ .)57(ٙاٍى اإلّبهح (اَعـ )agâ Hثًؼُٗ :منكْ ،نا(ٔ .)58كًب ك ٙانًضبل اٜر:ٙ
اَِـ  -عـ َ – اَ (ً) كـُمُّ

in-ga-a (PN) kullu

"ا ٌٜيَك (ً)"(.)59

إَُُِ < اِ ٌُ ُُ + I

11 inūšu < inu I + šu

ك َّـل انهلع (إَُُِ  )inūšuػهٗ يؼُٗ ظوف انييبٌ :ك ٙمنك انٕقذ (ْٕٔ .)60
يوكت يٍ كاح انٖهخ (اِ ٌُ  ) īnu Iثًؼُٗ :ػُليب ،ؽًُٛب (ٔ .)61انًلطغ (ُُ )šu
انن٘ ٚوك كًٛٚو رًهك نهًلوك انًنكو انـبئت

(ٚٔ .)62أرٚٚ ٙب ثًؼَُٗ :يٍ (.)63

َٔلو ثقٖٕٓ منك:
اِ – َـ ُ – ُُ  )ً( 2اٌََ َيقـَو ّـَوِّ

i-nu-šú (PN) ana majar šarri

( )56انًؼغى األكل٘.110ٓ ،
( )57انًؼغى األكل٘.109 ٓ ،
( )58انًؼغى األكل٘.51 ٓ ،
(59) CAD, I, p. 147: a.

( )60انًؼغى األكل٘.110 ٓ ،
( )61انًؼغى األكل٘.111 ٓ ،
( )62ػبيو ٍهًٛبٌ ،يٖله ٍبثق.188 ٓ ،
(63) CDA, p. 378: b.
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"ك ٙمنك انٕقذ (ً) (عبء) إنٗ يبو انًهك"(.)64
َٔغل ٌ انًٖطهؼ (إَُُِ

 )inūšuنى ٚؾلس ك ّٛافزيال ٔ ؽنف كٙ

ؽؤكّٔ ،رهك ٚٚب إؽلٖ انًَبد انًْزوكخ ث ٍٛانهـخ انؼوثٛخ ٔ األكلٚخ كًٛب ٚزؼهق
ثًَأنخ انزوكٛت .كلل ال ٚؼزو٘ انكهًز ٘ ٍٛرـٛٛو ،ثم رهزٖق انٕاؽلح ثبألفوٖ
نزؤنلبٌ كهًخ ٔاؽلح ثلٌٔ ٌ ٚزـٛو ّٙء ك ٙؽؤكًٓب ٔؽوكبرًٓب كًب ك ٙانهلظخ
انؼوثٛخ (ثًُٛب) كٓ ٙيوكجخ يٍ (ث( ٔ )ٍٛيب)

(( ٔ .)65نٕال) يٍ (نٕ) ٔ (ال) (.)66

كننك انًٖطهؼ األكل٘ (اَرـ ِّ ًَ ٍُّ  )attimannuانن٘ ٍجق انؾلٚش ػُّ .يب ك ٙانهـخ
انؼجوٚخ كلل ؽٕد ػهٗ انؼلٚل يٍ األيضهخ ٔيٍ منك االٍى (و  – Qكَ – اِل )mi-ka-il
ثًؼُٗ :يٍ يضم هللا(.)67
اٍُِّوِّ < اٌَِ ٍُ +وِّ

12 issuri < ina + surri

ٔٚوك انًٖطهؼ اٍُِّوِّ نهلالنخ ػهٗ انًؼُٗ :هثًب ( .)68يُؾٕد يٍ ؽوف انغو
(اٌَِ  )inaثًؼُٗ :كٔ .)69(ٙانًٖطهؼ (ٍُوِّ  :٘ )surriؽبالًا ،كٕهاًا(َٔ .)70طؽع ٌ
انًٖطهؼ اٍُِّوِّ قل َـُؾذ يٍ ّجّ عًهخ يٍ انغبه ٔانًغؤه.
كـَهـَّـٖٕ ِك < كـَمُّ  +إَٕ ُك

13 kallaūdi < kallu + aūdu
(64) CAD, I, p. 171: a.

( )65اؽًل يطهٕة ،يٖله ٍبثق357 ٓ ،
(َ )66لَّ332 ٓ ،
( )67فبنل إًٍبػٛم ،كلّ نـبد انؼبهثخ انًلبهٌ ،اهثل (ْ1421ـ 2000 -و).79ٓ ،
(68) CAD, I, p. 204: b.

( )69انًؼغى األكل٘.109 ٓ ،
(70) CDA, p. 329: a.
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ٔك َّـل انًٖطهؼ كـَهـَّـٖٕ ِك ػهٗ انًؼُٗ :ػلبه ،كٔاء ،يقله ( .)71يُؾٕد يٍ
انًٖطهؼ (كـَمُّ َٕ ْٕٔ ) kalluع يٍ انطبٍبد ٔ عيء يٍ انغًغًخ ٔ ٕلكخ
(قْوح) انَهؾلبح(ٔ .)72يٍ انًٖطهؼ (إَٕ ُك  ) aūduثًؼُٗ :إَبء نهطؼبو انَبئم
(انؾَبء) (َٔ .)73غل اٌ انًٖطهؼ اؽزلع ثغًٛغ ؽؤكّ إال ٌ انزـٛٛو ٛو ػهٗ
انؾوكبد ٔرهك يٛيح فوٖ نهُؾذ ك ٙانهـز ٍٛاألكلٚخ ٔانؼوثٛخ كًب ك ٙانًٖطهؼ
(ّـَلؾْ طت) كٕٓ يُؾٕد يٍ (ّ َّـ
ت) (.)74
ق) ٔ (فطـ َ َ
14 laššu < lā + išû

نـَُِّ < ال  +اِّـ,

يبٗ ثًؼُٗ :ال ٕٚعل( .)75يُؾٕد يٍ كاح انُل( ٙال ٔ .)lāانلؼم (اِّـ ,
كؼ ٌم
ٍ

 )išûثًؼُٗ :كبٌٔ ،عل(َٔ .)76لو يب ٔهك ك ٙانًضبل اٜر:ٙ
ُ [نٕگبل] اٌَِ
ُكُ – 6ل َ
٘ نـ َ – اَّـ ُُ -
اِگَ – ٙ

du6-lu ša [LUGAL] ina
IGI-ia la-aš-šu

"ال ٕٚعل نل٘ ػًم ػبئل نهًهك"(.)77

ِي َّـى < ُ
يَ + I ٍٛو

15 mimma < mīnu I + ma
(71) AHw, 1, p. 425: b.
(72) AHw, 1, p. 423: a.

( )73انًؼغى األكل٘.71ٓ ،
( )74اؽًل يطهٕة ،يٖله ٍبثق.357ٓ ،
(75) AHw, 1, p. 539: b.

( )76انًؼغى األكل٘.105ٓ ،
)77) ABL 626: 8-11=SAA 1(1987), No. 144, p. 116.
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ػجّو انًٖطهؼ ِي َّـى ػٍ انًؼُّٗٙ :ء يبّٙ ٘ ،ء ،كم ّٙء (ٔ .)78إما نـُؾق
ثأكاح انُل( ٙال) كٛؼُ( ٙال ّٙء) (ٔ .)79انًٖطهؼ يُؾٕد يٍ ًٛٙو االٍزلٓبو
( ُ
ي ) mīnu I ٍٛثًؼُٗ :يبما(ٔ .)80انًلطغ ( َو  ْٙٔ )maكاح رٕكٛل ٔ كاح هاثطخ(.)81
َٔلو يب َّٖ:
šum-ma mì-ma taštemê

ّـًُـ َ -و يـ َِ – 2و رـَْزـ;يـe
"إما ت س تمع ٘ ّٙء" (.)82

ِيٌُُ < ُ
يُُ + I ٍٛ

16 minsu < mīnu I + šu

ًٛٙو اٍزلٓبو ثًؼُٗ :يبما ،يبما منك

( .)83يُؾٕد ٚٚب يٍ ًٛٙو

االٍزلٓبو ( ُ
ي :٘ ) minu I ٍٛيبما(ٔ .)84انًٛٚو انًزٖم نهـبئت انًنكو (ُُ )šu
ثًؼُٗ :نَّٔ .)85(ْٕ ،لو يب عبء ك ٙانًضبل اٜر:ٙ

ِيُـ ًُ – 2كَ ٙل ُيلE

mìn-su kî la mudê

(78) CAD, M/II, p. 73: a.

( )79ػبيو ٍهًٛبٌ ،يٖله ٍبثق.198 ٓ ،
(80) CAD, M/II, p. 89: b.

( )81ػبيو ٍهًٛبٌ ،يٖله ٍبثق.223ٓ ،
(82) CAD, M/II, p. 73: a.
(83) CAD, M/II, p. 89: a.
(84) Ibid: b.

( )85ػبيو ٍهًٛبٌ ،يٖله ٍبثق.188ٓ ،
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ربرـًَـ; ّّ اَ َّـ
د

tātamme atta

كْقٔ عبْم"(.)86
"نًبما َذ رزؾلس
ٍ
ُيْكـَٖـ
كـَٖـُ H
د

Hد < يُُٕ +

17 muškaât < mūšu + kaâtu

يٖطهؼ ٚؼُ :ٙػُل انهٛم ثبرغبِ انٖجبػ

(ٔ :٘ ،)87قذ انلغو ٔ انٛٚبء

األٔلٔ ،انًٖطهؼ يُؾٕد يٍ االٍى (يُُٕ  )mūšuثًؼُٗ :انهٛم ،ػُل انهٛم (.)88
ٔيٍ (كـَٖـُ H
د  ) kaâtuا٘ :انٛٚبء انًجكو(.)89
ّـَقـًَـ !ث ُم < ّـَقـ  + I ,اَيُ ٛم /
اَيـ!ث ُم  /أَُ ٚم

18 šajamēlu < šajû I+amīlu/
amēlu /awilu

ٔػجّو انًٖطهؼ (ّـَقـًَـ !ث ُم  )šajamēluػٍ انًؼُٗ :هعم كجٛو (.)90
يُؾٕد يٍ انًٖطهؼ (ّـَــ ) šajû I ,ثًؼُٗ :كجٛو(ٚٔ .)91لبثم ك ٙانهـخ انؼوثٛخ
(ّٛـ)ٔ .يٍ (اَيُ ٛم ٚٔ ) amīluؼُ :ٙهعم(.)92
ٔل < اُل  +ال
اُ َ

19 ūla < ū + lā

(86) CAD, M/II, p. 89: a.
(87) AHw, 2, p. 684: a.
(88) CAD, M/II, p. 291: b.
(89) CDA, p. 151: b.
(90) AHw, 3, p. 1128: b.
(91) CAD, Š/I, p. 102: a.

( )92انًؼغى األكل٘.86 ٓ ،
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كاح ػطق رؼُٔ .)93( ٔ :ٙهكد ك ٙانُٖٕٓ األكلٚخ انللًٚخ .يب فطل
انؼٖو انجبثه ٙانللٚى ٔيٍ يُطلخ يبه٘ كلل عبءد األكاح ثٖٛـخ
()94
ٔل  ) ūlaيوكجخ يٍ يلطؼ ٍٛاألٔل ( ٔ ٔ )ūرؼُ:ٙ
(أُن ُٕ َو ٔ . )ūlumaاألكاح (اُ َ
ٔ(( ٔ .)95ال  ْٙٔ )lāكاح َل ٙثًؼُٗ :ال(َٔ .)96لو يب ٔهك ك ٙانًضبل اٜر:ٙ
اُّ – 2ـ;  -ثـ َ – نـ َ – اَّـ ّ – 2ـ ُ - 2
ٌُ
اُ – 2نـ َ – اَ  ....اَ – ٌَ نٕگبل

ú-še-ba-la-áš-šú-nu
ú-la-a.....a-na LUGAL
be-lí-a a-šap-pa-ra

ثـ;  -نـ ِ – 2اَ اَ – ّـَپـ  -ـ َ – َه
"ٍٕف هٍهٓى ٔ  ......اكزت إنٗ ٍٛل٘ انًهك "(.)97
أُ َيكـَّـم < أُ َيى  +كـ َ َم

)20 ūmakkal < ūmam + kal(a

ظوف ىيبٌ ثًؼُٗ :انٕٛو ثكبيهّٕٛ ٔ ،ال انٕٛو ( .)98يُؾٕد يٍ انًٖطهؼ
(اُ َيـ(ـى) )ٚٔ )uma(mؼُ :ٙانٕٛو ،كْ ٙنا انٕٛو ،نٕٛو (ٔ .)99انًٖٕؽ يٍ االٍى
(أُ ُو  )ūmuثًؼُٕٗٚ :و(ٔ .)100يٍ انًٖطهؼ (كـ َ َم ) )101()kal(aانًٖٕؽ يٍ االٍى

( )93انًؼغى األكل٘.95 ٓ ،
( )94ػبيو ٍهًٛبٌ ،يٖله ٍبثق.221ٓ ،
(95) CDA, p. 417: a.
(96) AHw, 1, p. 520: a.
(97) ABL 128: r. 8-10= SAA 15 (2001), No. 100, p. 67.

( )98انًؼغى األكل٘.96 ٓ ،
(99) CDA, p. 421: b.

( )100انًؼغى األكل٘.96 ٓ ،
(101) AHw, 1, p. 423: a.
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(كـَهـ :٘ ) kalû II ,كم ،يغًٕع( .)102كٛكٌٕ يؼُٗ انغًهخ االًٍٛخ قجم انُؾذ:
كم انٕٛو.
ٔك ٙفزبو انجؾش الثل يٍ رهق ٔٛثؼ٘ انقٖبئٔ انًْزوكخ ألٔعّ انُؾذ
ٔانزوكٛت ك ٙانهـز ٍٛانؼوثٛخ ٔ األكلٚخ انزٍ ٙجق ٌ اّوَب إنٓٛب .كلل يٛي انهـٌٕٕٚ
ثؼ٘ انًُبمط األٍبٍٛخ نهُؾذ ك ٙانهـخ انؼوثٛخ انزٔ ٙعلَبْب يزًبصهخ يغ انُؾذ
ٔانزوكٛت ك ٙانهـخ األكلٚخًٚٔ ،كٍ إعًبنٓب ثبنْكم اٜر:ٙ
 .1ال ٚطو ػهٗ انكهًخ ٘ رـٛٛو ثم رهزٖق ٔاؽلرًٓب ثبألفوٖ نزؤنلبٌ كهًخ ٔاؽلح
ثلٌٔ إؽلاس رـٛٛو ك ٙؽؤكًٓب ٔؽوكبرًٓب .كًب ك ٙانهلظخ انؼوثٛخ
(ثًُٛب)(ٔ .)103األكلٚخ (اَرـ ِّ ًَ ٍُّ ْٔ .)104()attimannuنا يب ٚلفم  ًٍٙانزوكٛت.
 .2ال ٚؾلس رجلل ك ٙانؾؤف ٔنكٍ ٚطو رـٛٛو ػهٗ انؾوكبدٔ ،يٍ منك
(ّـَلؾطت)(ٔ .)105االكلٚخ (كـَهـَّـٖٕ ِك .)106()kallaūdi
(.)107
 .3رجلٗ اؽلٖ انكهًز ٍٛثلٌٔ رـٛٛو ٔرقزيل األفوٖ ،كًب كُ ( ٙي َؾجوو)
ٔاألكلٚخ (اَكََـِِّ .)108()adanniš
ٚ .4ؾلس افزيال ك ٙانكهًزٚٔ ٍٛكٌٕ يزَبٔٚب ًا ك ٙكهزًٓٛب كًب ك( ٙرـ َ َؼجْى) (.)109
ٔاألكلٚخ (اَِغـ.)110()ingâ H
ٚ .5ؾلس افزيال ك ٙانكهًزٔ ،ٍٛنكٍ ال ٚكٌٕ ْنا االفزيال يزَبٔٚب ًا ك ٙانكهًزٍٛ
كًب كٍ( ٙجؾم)( ٔ .)111األكلٚخ (اِ َّـك َّـٌ .)112()iddanna
(102) CDA, p. 143: a.

( )103اؽًل يطهٕة ،يٖله ٍبثق.357ٓ ،
( )104انًؼغى األكل٘.50ٓ ،
( )105اؽًل يطهٕة ،يٖله ٍبثق.357ٓ ،
(106) AHw, 1, p. 425: b.

( )107اؽًل يطهٕة ،يٖله ٍبثق.357 ٓ ،
(108) CAD, A/I, p. 96: b.

( )109اؽًل يطهٕة ،يٖله ٍبثق.357ٓ ،
( )110انًؼغى األكل٘.110ٓ ،
( )111اؽًل يطهٕة ،يٖله ٍبثق.357 ٓ ،
(112) CDA, p. 124: b.
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Abstract

Blending in the Akkadian Language
"A Comparative Study"
Dr. Zuhair Dh. Sa'eed Al-Rifaa’i)*(

Blending is regarded one of the significat topic in the field of
linguistic studies. It is defined by the linguist as a reduction in
words and phrases, i.e. it is involving the fusion of two target words
for example Interpol for linternational polices. Al-Khlil bin
Ahammed Al-Farahidi is the first Arab linguist who called for
blending. In this paper we shall shed some light on this linguistic
aspect. Similarly, we shall show the similarity between Arabic and
Akkadian languages as far as blending is concerned. The study has
come up with the concluding that there common characteristics
between the two languages. This may support our view that
blending is an ancient aspect in the arabised languages.
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