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  ةــقدمامل
  :والصالة والسالم على محمد سید البشر وبعد أمرالحمد هللا كما 

وًا كبیرًا وحظیت بعنایة بالغة من مدراسة المعنى الداللي في اللغة العربیة من الدراسات التي شھدت ن إنف 
ح ث والتفص یل   التي تناولت ھ بالب  واألبحاثوتعددت الدراسات  أفاقھصین حتى غدا علما اتسعت صختالباحثین والم

 *ھذا البح ث تناول العربیة فلم تعرف مفھوم البحث الداللي لذلك  إلىالتي ُتعّد من اقرب اللغات  األكدیةاللغة  أما، 
مكم ًال لدراس ة ف ي اللغ ة العربی ة تق دم بھ ا الباح ث         ، لیك ون   اإلنس ان جس م   أعضاء ألسماءدراسة المعاني الداللیة 

ف ي   أخ رى ، فض ًال ع ن دراس ة    )  ف ي الق رآن الك ریم    اإلنس ان خل ق   ألف اظ  (یونس خلف الجوعاني والموسومة بـ 
ف ي   اإلنس ان جسم  أعضاء ألسماءالتطور الداللي ( ة للباحث محمد خلف محمد الطائي والموسومة بـ بریاللغة الع

  ).  اللغة العبریة في العھد القدیم
 ألسماءعن المعاني المجازیة  شاراتاإلمن أنواعھا العدید لقد تضمنت النصوص المسماریة على اختالف 

عن  دما وردت ض  من تراكی  ب فعلی  ة واس  میة ل  ذلك قام  ت ھ  ذه الدراس  ة عل  ى تفس  یر تل  ك       اإلنس  انجس  م  أعض  اء
  .فادتھاأالتراكیب وتحلیلھا لبیان تلك المعاني التي 

 وإب  رازھ ا  بنائ وأس الیب  أنواعھ ا فیھ ا وبی ان    اإلس ناد تناول ت ھ ذه الدراس ة طبیع ة عناص ر الجمل ة وطبیع ة        
فضًال عن البحث عن المعاني المجازیة رتباط ذلك بداللة اللفظ ایة والباطنیة ورداللتھا القطعیة واالحتمالیة والظاھ

، فض ًال   دالالت التراكیب إلیھ أدتلھا مصطلحات تحمل المعنى نفسھ التي  أنتلك التراكیب فظھر لبعض  األكدیة
الت ي وردت ف ي اللغ ة     األمثل ة ش ریف وبع ض   اللك ریم والح دیث النب وي    من الق ران ا  األمثلةعن االستشھاد ببعض 

ف ي    اإلنس ان جس م   أعض اء  أسماء أدتھامتضمنة للداللة التي  األمثلةتكون تلك  أنالعربیة واللھجة الموصلیة على 
  .تلك التراكیب

   بأعض      ائھ سال      رأس وم      ا ج      اوره ، أي ال      رٍأ األولول ض      م ص      ثالث      ة ف إل      ىانقس      م البح      ث 
ف ي ح ین خص ص الفص ل الثال ث االط راف       ، الصدر والجوف الفصل الثاني فتناول  أمافضًال عن العنق ،  كافة ،

  .تضمنت الساق والقدم  ىسفل وأجزاؤھا ، وأطراٍفعلیا وھي الید  أطراف إلىوالتي صنفت 
من الصعوبات التي واجھت ھ ذه الدراس ة أس لوب ص یاغة الجمل ة األكدی ة ، فكم ا ھ و مع روف ف إن الفع ل            
یأتي في نھایة الجمل ة ، ل ذلك ك ان ال ب د م ن تحلی ل ال نص بش كل كام ل لمعرف ة الم دلول اللغ وي لتل ك التراكی ب ،               

األم ر  ) البابلی ة واآلش وریة   ( ة فضًال عن أن اغلب النصوص الواردة في البحث دونت من خالل اللھج ات األكدی   
الذي أدى بالنتیجة إلى اختالف األس الیب النحوی ة لتل ك التراكی ب كاإلدغ ام م ثًال ال ذي نج ده ش ائعًا ف ي النص وص            

  .المدونة باللھجة اآلشوریة الحدیثة
ین الجس م الداللی ة كم ا ھ ي الح ال ف ي اللغت         أعض اء  ألف اظ البحث ل م یتض من جمی ع     أن إلى اإلشارةوتجدر 

غل  ب أن أدی  ة م  ن اللغ  ات الت  ي بط  ل اس  تخدامھا فض  ًال ع  ن    كالعربی  ة والعبری  ة والس  بب ف  ي ذل  ك ك  ون اللغ  ة اال  
ومن خالل قراءة  األكدیةفي المعاجم  ألفاظلذلك فقد اقتصر البحث على ما ورد من  اآلننصوصھا لم تترجم حتى 

 إذك الدالالت وھذا م ا زاد م ن ص عوبة الدراس ة     كبیرة من النصوص وتحدیدًا الرسائل منھا ، باحثین عن تل أعداد
  .یكن لدینا أي مصدر محدد اعتمدنا علیھ فیھا مل

ان الدراس  ة المقدم  ة ع  ن االس  تعماالت الداللی  ة الس  ماء م  ن اعض  اء جس  م االنس  ان ربم  ا تناول  ت اللھج  ة       
  .شوري الحدیث اآلشوریة اكثر من غیرھا لتوفر العدید من الرسائل والنصوص ذات العالقة من العصر اآل

علي یاسین احم د لتفض لھ   الدكتور  األستاذالمشرف  األستاذ إلىبخالص االمتنان والتقدیر  أتقدموفي الختام 
  .على ھذا البحث واھتمامھ العلمي ورعایتھ الكریمة فلھ مني كل الشكر والتقدیر باإلشراف

  ی        دیھم ویس        عدني أن أتق        دم بش        كري وتق        دیري إل        ى أس        اتذتي ال        ذین تتلم        ذت عل        ى أ    
  ع          ادل نج          م عب          و ) رحم          ھ اهللا. (د.احم          د قاس          م الجمع          ة و أ. د.أ ع          امر س          لیمان و. د.أ(
  .فلھم مني كل المحبة والوفاء) خالد سالم . م.حسین ظاھر و أ. د.م.أ و

  وس      نان عب      د یحی      ى أم      ین عب      د الن      افع وس      الم ( ش      كري وامتن      اني إل      ى إخ      وتي وزمالئ      ي 
  .في إخراج ھذا البحث  والى كل من قدم العون والمساعدة) یونس

  
  قــن اهللا التوفیــوم

                                                 
الفكرة مأخوذة من بحث لألستاذ الدكتور علي یاسین احمد القي في مؤتمر اللغات العاربة الذي ُعقد في بیت  *

 .) ٢٠٠٢( الحكمة في خریف عام 



٤ 

  دـالتمهي
* 

التي استعملت في العراق القدیم منذ مطلع  –بعد اللغة السومریة  –عد اللغة األكدیة اللغة الرئیسة الثانیة ُت  
ن زاحمتھا في المدة االخیرة من إو. دفي اقل تقدیر وحتى اواخر عصور ما قبل المیال .)٢(األلف الثالث قبل المیالد

  .ومن ثم اللغة العربیةاآلرامیة لبت علیھا وبخاصة اللغة عمرھا لغات اخرى تغ
الى ذات االصل ال ذي تنتم ي الی ھ اللغ ة العربی ة فھ ي ف رع         -حسب الدراسات العلمیة اللغویة –تنتمي اللغة االكدیة 

  ، ")٤(اللغات السامیة" أالتي كانت تسمى سابقا خط. )٣(من عائلة اللغات العاربة
إذ اتسمت اللغة االكدیة بسمات ھذه العائلة اللغوی ة الرئیس ة ، كم ا اتس مت بھ ا غیرھ ا م ن        " )٥(اللغات الجزریة"او 

اكثر من غیرھا على السمات القدیم ة س واء الص وتیة منھ ا     اللغات العاربة وفي مقدمتھا اللغة العربیة التي حافظت 
  .او النحویة

عاش وا   نال ذی تاب ة ابت دعھا الس ومریون    لقد استخدمت الكتابة المسماریة لت دوین اللغ ات االكدی ة ، وھ ي ك    
عن اللغ ة االكدی ة ص وتیا وقواع دیا، ل ذا       ًا، التي تختلف تمام )٦(جنبا الى جنب مع االكدیین لتدوین لغتھم السومریة

رب ة افق دھا العدی د م ن س ماتھ      اكان تأثیر استخدام الكتابة المسماریة لتدوین اللغ ة االكدی ة كبی را عل ى ھ ذه اللغ ة الع      
ومع ذلك ظلت اللغ ة االكدی ة تح تفظ     .عن شقیقاتھا ومنھا اللغة العربیة  -على االقلعند التدوین -ة وابعدھا الصوتی

كبی ر لم ا ھ و موج ود ف ي       مفردات والمصطلحات واستخداماتھا الداللی ة مش ابھة ال ى ح دٍ    البسماتھا اللغویة ومعاني 
  .اللغة العربیة 

                                                 
: أي lisan akkadi(m)طلق وا عل ى لغ تھم    استعمل مصطلح اللغة االكدیة ھم االك دیون انفس ھم حی ث ا   اول من  *

، ) م.ق ٢٢١٠ – ٢٢٦٥) (س  رجون(اللس ان او اللغ  ة االكدی  ة ، نس  بة ال ى مملك  ة اك  د الت  ي اسس ھا المل  ك ش  رُّكین    
SLCG  .  

وُتعد مملكة اكد احدى اكبر واھم ممالك العالم القدیم وما زال موقعھا مجھوال حتى اآلن ، وُیعتق د انھ ا تق ع ب القرب     
 –) ٢٠٠٥( – ٢ط –الموصل  –) االشوریة –البابلیة (اللغة االكدیة : ینظر عامر سلیمان . نة بابل االثریة من مدی

 . ٩٤ – ٩٣ص
للم  یالد ، وھ  و  )٧٥ – ٧٤(آخ  ر ن  ص مس  ماري م  دون باللغ  ة االكدی  ة ومع  روف حت  ى اآلن یع  ود ال  ى الع  ام   ) ٢(

الص  الت المتبادل  ة ب  ین : ب  د الواح  د عل  ي ینظ  ر  فاض  ل ع. عب  ارة ع  ن ن  ص فلك  ي یتعل  ق ب  التقویم الزراع  ي  
  .١١ص –)٢٠٠٢( –بغداد –الصالت المشتركة بین ابجدیات الوطن العربي القدیمة  –السومریة واألكدیة

اطلق مصطلح اللغات العاربة على لغات األقوام التي عاشت في ش بھ جزی رة الع رب ، واول م ن اقت رح ھ ذه       ) ٣(
فق ھ لغ ات العارب ة المق ارن ، وُأعُتِم د المص طلح لیح ل        : سماعیل ف ي كتاب ھ   التسمیة ھو االستاذ الدكتور خالد ا

محل التسمیات الغربیة لھذه المجموعة العرقیة من اللغات بما یتناسب ووحدة خصائص ھا اللغوی ة والمكانی ة ،    
اللغ  ات وتتف  رع ھ  ذه اللغ  ات ال  ى مجموع  ة اللغ  ات العارب  ة الش  رقیة الت  ي تتمث  ل باللغ  ة االكدی  ة ولھجاتھ  ا ، و   

العاربة الغربیة التي تضم الكنعانی ة واآلرامی ة واالبلی ة ، ث م مجموع ة اللغ ات العارب ة الجنوبی ة الغربی ة الت ي           
تتفرع الى العربی ة الش مالیة وتض م اللھج ات الثمودی ة واللحیانی ة والص فویة باالض افة ال ى العربی ة الباقی ة او            

ثم مجموع ة اللغ ات العارب ة الجنوبی ة ، ومجموع ة اللغ ات       الفصحى وھي لغتنا المستعملة في الوقت الحالي ، 
  .٨٠ – ٦٩ص –اللغة االكدیة : ینظر  عامر سلیمان . العاربة الحبشیة 

عل ى ھ ذه المجموع ة اللغوی ة     " اللغ ات الس امیة  "ُیعد الباحث الیھودي النمساوي شلوتزر اول من اطلق تس میة  ) ٤(
واوالده الثالثة سام وح ام ویاف ت ، فس میت    ) علیھ السالم(ح مستندا ما جاء عن انساب نو) ١٧٨١(وذلك عام 

لغات نسل سام باللغات السامیة والمتكلمین بھا بالسامیین ، في حین سمیت المجموعة الثانی ة م ن اللغ ات الت ي     
 –اللغ ة االكدی ة   : ینظر   عامر س لیمان . انتشرت بشكل واسع في شمال افریقیا باللغات الحامیة نسبة الى حام 

  . ٥٤ – ٥٣ص
نس بة ال ى االص ل ال ذي ینتم ي الی ھ المتكلم ون بھ ذه         " اللغ ات الجزری ة  "ھنالك من الب احثین م ن اطل ق تس میة     ) ٥(

 –المدخل الى دراسة تاریخ اللغات الجزری ة  : ینظر  سامي سعید االحمد . اللغات وھي شبھ الجزیرة العربیة 
  .٣ص –) ١٩٨١( –بغداد 

وتس میة المتكلم ین بھ ا    " اللغ ات العربی ة القدیم ة   "وع ة اللغ ات العارب ة مص طلح     ومن الباحثین من اطلق على مجم
باالقوام العربیة القدیمة استنادا الى موطن تل ك المجموع ة العرقی ة م ن اللغ ات وھ ي ش بھ الجزی رة العربی ة ،          

  .٦٧ص –) ١٩٧٣( ٣بغداد ط –مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة : ینظر  طھ باقر 
  .٤١ص –) ١٩٨١(بیروت  –االبجدیة ونشأتھا عند الشعوب : احمد ھبو ) ٦(



٥ 

لھج  ات ع  دة ادى ال  ى ظھ  ور مم  ا اھز الثالث  ة آالف س  نة وحی  ث ان اللغ  ة االكدی  ة عاش  ت م  دة طویل  ة تن   
تفرعت عن اللغة االكدیة وتأثرت الى حد كبی ر بطبیع ة البیئ ة االجتماعی ة والثقافی ة لتل ك المن اطق الت ي حل ت فیھ ا           
االقوام القادمة من شبھ الجزیرة العربیة ساعد على ظھور لھجات بابلیة انتشرت في القسم الوسطي والجن وبي م ن   

  .والمعروف ببالد آشور الى جانب اللھجات اآلشوریة التي ظھرت في القسم الشمالي من العراق د الرافدین بال
  :استعملت في العراق القدیم وھي  من اللھجات االكدیة التيعدد وقد تعارف الباحثون على تمییز 

دومھم ال ى الع راق حت ى اواخ ر االل ف      وھي اللغة الت ي اس تعملھا االك دیون انفس ھم من ذ ق       : اللغة االكدیة القدیمة  -أ
  .)١(وتظھر علیھا تاثیرات سومریة بشكل بارز) م.ق ٢٠٠٠ – ٢٥٠٠(الثالث قبل المیال، تؤرخ نصوصھا بحدود 

تبدأ مالمح لغویة بالظھور في اللھجات الت ي  ) م.ق ٢٠٠٤ – ٢١١٣(ومنذ اواخر عھد ساللة اور الثالثة 
فیما بع د باللھج ات البابلی ة وب ین تل ك الت ي انتش رت ف ي القس م الش مالي وھ ي            فت رِِاستعملت في بالد بابل والتي ُع

  . )٢(اللھجات اآلشوریة
  

  :وتتفرع الى عدد من اللھجات وھي: اللھجات البابلیة  -ب
  وھ         ي لھج         ة ب         الد باب         ل خ         الل العص         ر الب         ابلي الق         دیم   : اللھج         ة البابلی         ة القدیم         ة  . ١
اسست عدد من الدویالت ریة العاربة والتي وي تمیزت بتدفق االقوام االمتلك الفترة الت )٣( )م.ق ١٦٠٠ – ٢٠٠٠(

  والممال           ك انتھ           ت بتوحی           دھا ف           ي مملك           ة واح           دة ف           ي عھ           د المل           ك حم           ورابي          
  . )٤( )م.ق ١٧٥٠ – ١٧٩٢(

ھا المتخصص  ین ن م  ن اھ  م م  ا یمی  ز ھ  ذه اللھج  ة محافظتھ  ا عل  ى معظ  م الص  یغ النحوی  ة ل  ذلك فق  د ع  دّ  إ
  .)٥(واعد اللغة األكدیةت في وضع قَدِمعُتُأاللھجة النموذجیة التي  وعلماء اللغة بمثابة

) م.ق ١٢٠٠ – ١٥٩٥بح دود  (وھي لھجة بالد بابل خالل م دة حك م الس اللة الكش یة     : البابلیة الوسیطة اللھجة . ٢
  . )٦(االعرابل استعمال حركات ؤالتغییرات ابرزھا تضا ضوطرأت على ھذه اللھجة بع

اختلف علماء اللغة في تحدید تاریخ ھذه اللھجة ، فمنھم من یؤرخھا بفترة واقعة ما بین : یة الحدیثة اللھجة البابل. ٣
) م.ق ٥٣٩(، ویذھب آخرون الى جعل س قوط باب ل ع ام    وحتى بدایة حكم ساللة بابل الحادیة عشر ) م.ق ١٠٠٠(

وبشكل عام تحمل ھ ذه اللھج ة   . بلیة المتأخرةوبین زمن اللھجة البا ةفیما بین زمن اللھجة البابلیة الحدیثحدا فاصال 
  . )٧(تأثیرات آرامیة واضحة ، كما انھا تتمیز بفقدان حركات االعراب

وحت ى  ، سمیت باللھجة البابلیة المتأخرة كونھا استعمات ابان العصر الب ابلي الح دیث   : اللھجة البابلیة المتأخرة . ٤
  . )٨(ور في حدود القرن األول المیالديزوال استعمال اللغة االكدیة في بالد بابل وآش

  
انتش  ر اس  تعمال اللغ  ة االكدی  ة ف  ي ب  الد آش  ور من  ذ األل  ف الثال  ث قب  ل الم  یالد ، وتمی  زت  : اللھج  ات اآلش  وریة  -ج

ا بخص  ائص معین  ة اكتس  بتھا نتیج  ة لتعرض  ھا ال  ى م  ؤثرات داخلی  ة وخارجی  ة    ھ  اللھج  ات اآلش  وریة المتفرع  ة عن 
  . )٩(لھا بالد بابلتختلف عن تلك التي تعرضت 

  :تنقسم اللھجات اآلشوریة الى ثالث لھجات   
اس  تعملت ھ  ذه اللھج  ة ف  ي لغ  ة الرس  ائل والوث  ائق الت  ي جاءتن  ا م  ن المس  توطنات      : اللھج  ة اآلش  وریة القدیم  ة  . ١

، وفي عدد قلی ل م ن النص وص الملكی ة والنص وص االخ رى المعاص رة لھ ا ف ي           *اآلشوریة التجاریة في كبدوكیا
  ال                               ى آش                               ور الت                               ي ترق                               ى بتاریخھ                               ا     ب                               الد

  .)١٠() م.ق ١٧٥٠ – ٢٠٠٠(

                                                 
(1) AAKKG , P. 3. 

  .١٠٦ص –اللغة االكدیة : عامر سلیمان ) ٢(
(3) AAKKG , P. 3. 

  .١٠٦ص –اللغة االكدیة : عامر سلیمان  )٤(
  .١٠٧ص –نفسھ  )٥(
 ١٢٩ص–) ٢٠٠١( ١بغداد ج –ة معجم اللغات االكدیة والسومریة والعربی –المعجم المسماري : نائل حنون  )٦(

– ١٣٠.  
  .١٣١ص –نفسھ  )٧(
  .١٠٧ص –اللغة االكدیة : عامر سلیمان  )٨(
  .١٠٨ص -نفسھ  )٩(
ض م مج امیع كبی رة م ن ال رقم الطینی ة       ) ق انش (في بالد االناضول عثر فیھ على موق ع ی دعى   یقع اقلیم : كبدوكیا *

عالق ات اآلش وریین   : ینظ ر  منی ر یوس ف ط ھ     . ار اشوریین المدونة باللغة االكدیة والخط المسماري تعود الى تج
 .١١٠ – ١٠٩ص –) ١٩٩١( ١م –موسوعة الموصل الحضاریة  –مع االقالیم المجاورة 

(10) AAKKG , P. 4. 



٦ 

تعود نصوص ھذه اللھجة الى النصف الثاني من األلف الث اني قب ل الم یالد ، وم ن     : اللھجة اآلشوریة الوسیطة . ٢
اھمھا القوانین اآلش وریة المكتش فة ف ي ب الد آش ور والكثی ر م ن النص وص القانونی ة وبع ض الرس ائل والنص وص             

  . )١(والملكیة والتي تحمل تأثیرات بابلیة األدبیة
اس  تعملت ف  ي لغ  ة الرس  ائل والوث  ائق والنص  وص الملكی  ة واالدبی  ة والت  ي ترق  ى     : اللھج  ة اآلش  وریة الحدیث  ة  . ٣

  .)٢(آرامیة واضحة تثیراأوتظھر علیھا ت) م.ق ٦٠٠ – ١٠٠٠(بتاریخھا الى 
خ ارج   ةمح دود ف ي من اطق معین ة وم دد     والى جان ب ھ ذه اللھج ات كان ت ھنال ك لھج ات فرعی ة ظھ رت           

حدود بالد بابل وآشور مثل لھجة نصوص مملكة عیالم ولھج ة نص وص منطق ة كب دوكیا ولھج ة نص وص م اري        
  .)٣(وغیرھا من اللھجات الفرعیةولھجة نصوص رسائل العمارنة 

یمكن اس تنتاجھ  والبد من االشارة ھنا ان معرفتنا باللھجات األكدیة ھي معرفة محدود ومقصورة على ما   
إذ ال س  بیل للتع  رف عل  ى اللھج  ات المحكی  ة الت  ي كان  ت عل  ى ألس  نة المتح  دثین باللغ  ة          م  ن النص  وص المدون  ة   

  .)٤(األكدیة
اما عن قواعد اللغة االكدیة التي استنتجھا الباحثون م ن خ الل دراس ة النص وص االكدی ة المكتش فة فھ ي          

د ص در حت ى اآلن العدی د م ن الدراس ات والبح وث األجنبی ة ع ن         مشابھة ال ى ح د كبی ر لقواع د اللغ ة العربی ة ، وق        
عن قواعد اللغة االكدیة باللغة العربی ة تناول ت   قواعد اللغة األكدیة ، كما صدرت في المدة االخیرة دراسات علمیة 

  .*اوجھ الشبھ بین اللغتین العریقتین العربیة واالكدیة
  

 
الذي یعبر ع ن معن ى االھت داء ال ى معرف ة الش يء ، او       ) د ، ل ، ل(من جذر  الداللة في اللغة لفظ مشتق

وال دلیل   .)٥(، وال دلیل االم ارة ف ي الش يء    " عل ى الطری ق   ًادلل ت فالن   : "ابانة الشيء بأمارة نتعلمھا ومن ذلك قولھ 
  .)٢(ھ سدده الی: على الشيء َیُدّلھ دًال وداللة وَدلھَّ .  )١(ىإذا ھد: یِدُل  الدال ، ودّل

                                                 
  .١٠٨ص –اللغة االكدیة : عامر سلیمان ) ١(
  .١٠٩ص –نفسھ ) ٢(
  .١٠٣ - ١٠٢ص –نفسھ  )٣(
  .١٠٨ص –اللغة االكدیة : عامر سلیمان  )٤(
  :ھي من ابرز واھم ما كتب عن قواعد اللعة االكدیة وباللغة االجنبیة  *

Ali. F. A , and others . Introduction to the study of Ancient Languages , Mosul (1980). 
Buccellati . G, A structural Grammer of Babylonian , Wiesbaden (1996). 
Caplice . R , Introduction to Akkadian , Roma (1980). 
E. Reiner , Alinguistic Analysis of Akkadian , Hague (1966). 
Huehner gard . J , A Grammer of Akkadian , U.S.A (1997). 
Lipin . L . A , The Akkadian Language , Moscow (1973). 
Moscati . S and others , an Introduction to the comparative Grammer of the semitic 
Languages , Wiesbaden (1964). 
Mercer . S . A . B , Assyrian Grammer , Chicago (1921). 
Ungnad . A, Grammatik des Akkadischen , Munchen (1949). 
Von Soden . W , Grundriss des Akkadischen Grammatik , Roma (1952). 

  :ت عن قواعد اللغة االكدیة وباللغة العربیة ومن الكتب التي صدر
  ).١٩٩١( ١الموصل ط) اآلشوریة –البابلیة (اللغة االكدیة : عامر سلیمان 
  ).٢٠٠٥( ٢الموصل ط) اآلشوریة –البابلیة (اللغة االكدیة : عامر سلیمان 

المعج م  : خلی ل اس ماعیل    عامر سلیمان ، علي یاسین الجبوري ، نوالة احم د المت ولي ، عب د االل ھ فاض ل ، بھیج ة      
  ).١٩٩٩( ١بغداد ج –االكدي 

  ).غیر منشور) (١٩٨٨(بغداد  –قواعد اللغة االكدیة : فوزي رشید 
  ).٢٠٠١( ١بغداد ج –) معجم اللغات االكدیة والسومریة والعربیة(المعجم المسماري : نائل حنون 

  ).دل( ١١٣: ، االساس ) دل( ٢/٢٥٩المقاییس  )٥(



٧ 

، والش يء األول ھ و   بش يء آخ ر   كون الشيء بحالة یلزم من العلم بھ العل م  : فالداللة تعني  ًاأما اصطالح
وكیفیة داللة اللفظ عل ى المعن ى باص طالح علم اء     .  )٤(او ھو العلم الذي یدرس المعنى.  )٣(الدال ، والثاني المدلول

ل ذا قس م االص ولیون الدالل ة     .  )٥(النص واقتضاء ال نص االصول محصورة في عبارة النص واشارة النص وداللة 
دالل ة االش ارة ودالل ة االلت زام ودالل ة التض من ودالل ة الخ ط ودالل ة العق د ودالل ة اللف ظ والدالل ة              : الى ع دة اقس ام   

  . )٦(العقلیة وداللة المطابقة وداللة النصبة والداللة الوضعیة
الداللة العقلیة والطبیعیة والوضعیة ، وینقسم كل منھ ا ال ى   :  الى ثالثة اقسام رئیسة ھي ةوقسمھا المناطق

  .)٧( داللة لفظیة وغیر لفظیة
الكلم  ة : ولع  ل ال  ذي یھمن  ا ف  ي عل  م الدالل  ة م  ا یتعل  ق بالمج  از ال  ذي عرف  ھ علم  اء اللغ  ة والبالغ  ة بأن  ھ     

.  )٩(ف  ي اص ل اللغ  ة  او ھ  و م ا اری د ب  ھ غی ر المعن  ى الموض وع ل ھ     .  )٨(المس تعملة ف ي غی  ر م ا ھ ي موض  وعة ل ھ     
: جل ت ایادی ھ عن دي ، أي   : والمجاز امام مرسل او استعارة ، فاألول كلفظ الی د اذا اس تعمل ف ي النعم ة ، كم ا یق ال       

العضو المخصوص ، والعالق ة ك ون ذل ك العض و مص درا للنعم ة فانھ ا تص ل         : كثرت نعمھ لدي ، والید في اللغة 
: ، بمعن ى   "رج ل اس د  ": اذا اس تعمل ف ي الش جاع ، یق ال      "األس د "ارة كلف ظ  ام ا االس تع  . الى الُمنَعم علیھ من الی د  

  .)١٠("شجاع"
  :ینقسم المجاز الى عدة انواع ھي

ویسمى مجازًا حكمیا ومجازا في االثبات ومجازا اسنادیا ، وھذا النوع من المجاز تستعمل فی ھ  : المجاز العقلي . ١
، أي اس ناد الفع ل او معن اه ال ى مالب س      طریق االسناد المجاز عنااللفاظ المفردة في موضوعھا االصلي ، ویكون 

، وق د تجتم ع فی ھ لفظت ان      )١٢(لذلك سمي مجازا عقلیا الن التجوز فھم من العقل ال من اللغ ة . )١١(لھ غیر ما ھو لھ 
  . )١٣(هاو اكثر في تركیب معنى اسنادي فینشأ معنى جدید ال تدل علیھ معاني االلفاظ الداخلیة فیھ كل على حد

وھو انواع احداھا التعبیر باالذن عن المشیئة الن الغالب ان االذن في الش يء ال یق ع اال بمش یئة    : مجاز اللزوم . ٢
 ))َواللَُّھ َیْدُعو ِإَلى اْلَجنَِّة َواْلَمْغِف َرِة ِبِإْذِن ھِ  : ((، قال تعالى )١٤(اما الثاني التعبیر باالذن عن التیسیر. االذن واختیاره 

والنوع الثالث التعبیر بالید عن الق درة واالس تیالء والع ین ع ن االدراك ، والص در ع ن       . تسھیلھ وتیسیره  :أي )١٥(
والتج  وز بنف  ي النظ  ر ع  ن االذالل  القل  ب ، والقل  ب ع  ن العق  ل ، وب  االفواه ع  ن االلس  ن ، وبااللس  ن ع  ن اللغ  ات ،   

  . )١٧( ))اْلِقَیاَمِة َوال َیْنُظُر ِإَلْیِھْم َیْوَم: (( ى، قال تعال )١٦(رواالحتقا
ھو الكلمة المستعملة ف ي غی ر م ا وض عت ل ھ ب التحقیق ف ي اص طالح ب ھ التخاط ب م ع قرین ة             : المجاز اللغوي . ٣

  .)٢٠(، والمجاز في المثبت )١٩(ویضم المجاز االفرادي.  )١٨(مانعة عن ارادتھ
أي المعنى الذي یدل علیھ ذلك اللفظ ، ھو اللفظ المركب المستعمل فیما شبھ بمعناه االصلي ، : المجاز المركب . ٤

  . )٢١("أراك تقدم رجال وتؤخر اخرى: كأن یقال للمتردد في أمر 

                                                                                                                                            
  ).دل( ٤/١٦٩٨الصحاح  )١(
  .٥ص –) ١٩٨٧( ٣بغداد ج –معجم المصطلحات البالغیة : احمد مطلوب  )٢(
  .٨٦ص –) ٢٠٠٣( ١بیروت ط –كتاب التعریفات : السید الشریف علي بن محمد الجرجاني  )٣(
  .١١ص –) ١٩٨٢(الكویت  –علم الداللة : احمد مختار عمر  )٤(
  .٨٦ص –كتاب التعریفات : السید الشریف  )٥(
  .٧ص –معجم المصطلحات البالغیة : احمد مطلوب  )٦(
  .١٢ص –)١٩٩٦(بغداد  –الشرح الواضح المنسق لنظم السلم المرونق: عبد الملك عبد الرحمن السعدي )٧(
  .١٩٧ص –معجم المصطلحات البابلیة : احمد مطلوب  )٨(
  .١٧٠ص –) ١٩٧٥( ١م ١طرابلس ط –معجم البالغة العربیة : بدوي احمد طبانة  )٩(
  .١٦٥ص –كتاب التعریفات : السید الشریف  )١٠(
  .١٦٥ص –كتاب التعریفات : السید الشریف  )١١(
  .٢٩٦ص –ت .د –جواھر البالغة في المعاني والبیان والبدیع : احمد الھاشمي  )١٢(
 )١٩٨٦( ٣٧م ٤مجلة المجمع العلمي العراق ي ج  –المصطلح اللغوي في القرآن الكریم : محیي الدین توفیق  )١٣(

  .٥ص –
  .٢١٥ – ٢١٤ص –معجم المصطلحات البالغیة : احمد مطلوب  )١٤(
  .  ٢٢١: سورة البقرة ، اآلیة  )١٥(
  .٢١٥ – ٢١٤ص –معجم المصطلحات البالغیة : احمد مطلوب  )١٦(
  .  ٧٧: سورة آل عمران ، اآلیة  )١٧(
  .١٦٦ص –كتاب التعریفات : السید الشریف  )١٨(
  .٢٠٥ص –ت البالغیة معجم المصطلحا: احمد مطلوب  )١٩(
  .٢١٤ –نفسھ  )٢٠(
  .١٦٦ص –كتاب التعریفات : السید الشریف  )٢١(



٨ 

ومج از الزی ادة ومج از المج از والمج از      ) النقص ان (وھنالك انواع اخرى من المجاز منھا مجاز الحذف   
 . )١(المرشح

                                                 
  .٢٢١-٢١١ص –معجم المصطلحات البالغیة : ینظر  احمد مطلوب  )١(



٩ 

  
   

  
 
 
 
 
 
 

 
  

  
 

  

  

  

  

  
 

  

  

  
 

  

  
  



١٠ 

  )m(resu(( رأســــلا -١

يقع في أعلى الجسم ، ويحوي معظم حواس اإلنسان ، وهو مركز التفكير والتحكم كونه 
  .)١( يضم الدماغ

رأس كل شيء أعاله ، وهو أعلى الجسد وذروته وعالوتـه  وجاء في اللغة العربية أن 
  .)٤٥(وقمته وقنته

العرب لفظ الرأس على  أطلقد ومن تلك الدالالت المادية استعيرت دالالت مجازية ، فق
  :)٤٦(كثروا وعزوا ، وفي ذلك قول الشاعر إذاالقوم 

  برأسٍ من بني جشمِ بن بكرٍ 
  زوناحهولة والبه الس قُّدنَ

  .)٤٧( أوله: أنت على رِئاسِ أمرك، أي: وقيل في الرأس انه أول الشيء ومن ذلك قولهم
بالمصطلح  األكديةالرأس في اللغة  فَرِع(SAG = resu(m)) )وله فيها مرادفـان  )٤٨ ،

(qaqqadu(m))  و(muhhu(m))  اآلتيمعانٍ مجازية متعددة وعلى النحو ب، وجاء:  

    الرأس بمجموعة مـن األفعـال حملـت دالالت    لفظ اقترن
  :مجازية منها

1. elu(m)   ویعل -على  
  ."العلـو "و "الرفعـة "و "قـي الر"داللة مجازية تعبـر عـن    )الرأسعلى ( تركيبإن ل

  .)٤٩("صعد درجة" :في العلم أي ى، وترق "صعد" :الشيء بمعنى ىورق

(DN)-------SAG-ia    u-ul-lu-u 
  .)٧( " )على رأسي: حرفيا(رقاني ) أل( "

   .من الزمن الماضي  *والفعل من الحالة الثانية
                                                 

 .  ١٣ص – ١٩٧٢القاهرة  –مبادئ علم التشريح ووظائف األعضاء : شفيق عبد الملك ) ١(

  .  ٨: الزجاج ) ٤٥(
  .  ) رأس ( ١/١٠٩٠اللسان ) ٤٦(
  . ) رأس ( ٢/٤٧١المقاييس  )٤٧(

(48) CAD , R , P.277 : a. 
  . )ا رق(  ١٢١٢ /١اللسان  )٤٩(

(7) CAD , E , P.126 : a. 



١١ 

  :ما نصه آخرونقرأ في مثال 

a-na  NAM.SIPA  u  UN   ul-la-a   SAG-ia 
 .)١("  الناس والبالدلرعاية ) على رأسي: حرفيا(رقاني " 

معنـى   فيد، لت) رفع(الفعل على ت كذلك اشتملبعض األمثال التي  هذا التركيبشابه يو
وكرم " نفسه  للداللة على المعنى المجازي التركيباللغة العبرية جاء ففي االفتخار والرقي ، 

  .)٢( "رئيس السقاة 

2. kasadu(m)  یصل -وصل  
  تنفيذ عمل أو مهمـة  في  "الشروع"أو  "البدء"، مجازاً على ) وصل الرأس( التركيب دّل

، وذلك من معاني الرأس الـذي  )٣("أول الشيء"ما ، والمعنى مأخوذ من البدء أو االبتداء وهو 
  :هو أول الشيء أيضاً

UD.9.(KAM)  a-na  res  si-ip-ri-im  ak-sud 
  .)٤( "العمل) وصلت الى رأس: حرفيا( اليوم التاسع بدأت "

البـدء بـأول    :تفسيرهو. والفعل من الحالة األولى للشخص األول من الزمن الماضي 
عند اقترانه بلفظ  (uzuzzu(m)) للفعل للتركيب الفعلي، والمعنى مرادف  "رأسه" :العمل أي

                                                                                                                                            
  : حاالت الفعل الرئيسة في اللغة االكدية وهي دت المسميات التي اطلقت على تعد *
  Gاو  Iالصيغة او الحالة البسيطة او حالة  -١
 Dاو  IIالصيغة او الحالة المضعفة او حالة  -٢

  Sاو  IIIالصيغة او الحالة السببية او حالة  -٣
  Nاو  IVالة صيغة او حالة المبني للمجهول او الحالة الرابعة او ح -٤

ونالحظ ان الحروف المستعملة لالشارة الى تلك الحاالت تحمل الحرف االول من الكلمات االلمانية 
الذي يرمز الى الحالة االولى هـو مختصـر للكلمـة    ) G(التي استعملت للتعريف بكل حالة ، فالحرف 

(Groundstamm)  والحرف ،)D (  الذي يرمز الى الحالة الثانية هـو(Doppelugsstamm)   امـا ،
والذي يشير ) N(، وكذلك بالنسبة للحالة الرابعة  (S-stamm)فيعبر عن المختصر ) S(الحرف الثالث 
 . ٢٥١ص – ٢ط –اللغة االكدية : ينظر  عامر سليمان .  (N-stamm)الى المصطلح 

(1) CAD, E, P.126 : a. 
نسـان فـي اللغـة العبريـة فـي العهـد                 التطور الداللي ألسماء أعضاء جسم اإل: محمد خلف الطائي  )٢(

  .  ١٦١ص – ١٩٩٨بغداد  –رسالة ماجستير غير منشورة  –القديم 
  .  )بدأ (  ١/٣٥الصحاح ) ٣(

(4) ARM  6  9:5. 
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واعـد  : " داللة ، يقال سيأتي ذكره الحقاً ، وقد ورد الرأس في العربية بهذه ال والذيالرأس 
  .)١(من بدايته : أي  "علي كالمك من رأس 

3. kullu(m)  یمسك -مسك  
  فيـد  يعن عـدة معـاني ، فقـد     (kullu(m))المشتق من المصدر الفعل  تركيب عبر

  :بمسك رأس الشيء الذي هو أوله وبدايته بالشيء "االهتمام" وأ "االعتناء" : معنى

ki-ma   res  na-as-pi-ra-ti-ia  ka-u-lim    
 at-ta  tar-tan-nap-pu-ud 

  ) تهتم(انت تلف وتدور ، االفضل ان تعتني  "
  )٢(" بأوامري ) تمسك رأس: حرفيا (

 "الترقـب " أو "االنتظـار " :كـذلك معنـى   التركيبفيد يو ،صيغة األمربجاء الفعل قد و
  :لوصول شيء ما

re-es    na-as-pa-ar-tim  
  wa-ar-ki-tim    ku-ul-lam 

  .)٣( ")الحقا(الرسالة مستقبال ) امسك رأس: حرفيا(انتظر  "

االنتظـار السـتالم    :أن مسك الرأس هو أول الشيء أو بدايته وفيه معنـى : فسيرهوت
  .ارمزي اتعبر عن االنتظار تعبير آخر معنىفي  الفعلالرسالة ، كما أن صيغة 

  :وفي مثال آخر نقرأ 
SAG   a-wa-ti-ia   ki-il 

  .)٤( "كلمتي) امسك رأس: حرفيا (انتظر " 
  .األمروقد ورد الفعل من الحالة األولى بصيغة 

: أي  )٥( (usatu(m)) :معنـى  لهـذا التركيـب  ومن طائفة المعاني المجازية األخرى 
أعالي األشياء  :، أي )٦(المأخوذ من السند وهو كل ما ارتفع من األرض" مساندة"او " مساعدة"

                                                 
 . ٩٣٣/  ٣الصحاح  )١(

(2) TCL 19   60 : 25 . 
(3) ARM  4   35: 12. 
(4) CAD, M, P.40 : a. 

 . ٩٣ص – المعجم األكدي )٥(
.)  سند(  ٢١٥/  ٢ للسانا  )6(  
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أهـم األعضـاء   من الرأس  ولما كان. )١( عاضدته مساندةً ، إذا وساندت الرجلورؤوسها ، 
  :كما في النص اآلتيالمساندة أو الدعم  كناية عن )مسك الرأس(تركيب  إنوأعالها ، لذلك ف

sa-bu-um  LU (GN) li-il-ki-im   u 
   ina   e-li-su   re-es-ka   u-kal-la 

  من اعاله وسأساندك ) م ج(ليتحرى جنود رجل  "
  " )٢()سأمسك رأسك: حرفيا (

  .وقد جاء الفعل من الحالة الثانية وفي الزمن المضارع
4. matahu(m)  یرفع -رفع  

لداللة  امشابه (matahu(m))المشتق من المصدر الفعل  تركيبجاء المعنى المجازي ل
  :الدال على الرقي واالفتخار (elu(m)) الفعل السابق

re-si-su    in-ta-at-ha 
  .)٣( ")رفع رأسه: رفياح(افتخر  "

قد قلبت الميم إلـى نـون كونهـا    ووالفعل من الحالة األولى من الزمن الماضي التام ، 
ذاته  تركيبوال . )٤( سبقت بحرف التاء ، وذلك من قواعد اإلدغام في اللهجة اآلشورية الحديثة

  .النظر باتجاه شخص ما :فيد معنىيرد لي
  

5. nasu(m)  یرفع -رفع  
أو  "المثـول "الرأس داللة تعبر عـن  لفظ مع  (nasu(m))من المصدر المشتق للفعل 

وهو معنى يأخذ صفة اإللزام أو الحضور بشكل رسمي ، ذلك أن المثول غالباً ما  "االستدعاء"
  :كالملك والحكامأعلى مرتبة دينية أو إدارية  ييكون أمام شخص ذ

mi-nu-u   hi-tu-u-a   LUGAL    it-tu-ti   
LU-um-ma-ni-su  SAG-ia   ul   is-si 

  يستدعيني الملك لم )  الذي جعل (ي أما هو خط "

 .)٥( " مع مستشاريه) يرفع رأسيلم : حرفيا(       
                                                 

 . )سند (  ٢/٤٩٠الصحاح  )١(

(2) ARM  4  73: 19 -22. 
(3) ABL  9:7 = SAA 10 , No. 218 , P.172. 

بعض خصائص اللهجـة  : علي ياسين الجبوري  :ينظر، قواعد اإلدغام في اللهجة اآلشورية  عنللمزيد  )٤( 
  .٥٣-٤٩ص – ١٩٩٩بغداد  –العراقية القديمة  ندوة األصل المشترك للغات –اآلشورية الحديثة 

(5) ABL  954:11-14 = SAA 10 , No. 171 , P.131. 
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الماضي المعبر عنه بصيغة المضـارع المسـبوق   والفعل من الحالة األولى في الزمن 
، وادغـم   in-siالجازمة التي تقلب زمن الفعل من الماضي الى الحاضر ، واصـله  ) لم(بـ

ن أيضاً ، فقـد  اداللت لهذا التركيبومن المحتمل أن يكون . حرف النون فيه مع حرف الشين 
ـ دل على النظر إلى الملك من خالل رفع الرأس باتجاهه ، أو أنـه قـد   ي دل علـى الفخـر   ي

  .تهواالعتزاز بالوقوف في حضر
  :ما نصه آخرونقرأ في مثال 

sum-ma   LUGAL  be-li   res-su-nu   i-na-si 
  .)١(")مهرؤوس عفَري: حرفيا(يستدعيهم سيدي الملك أن ) أراد(إذا  "

  .والفعل من الحالة االولى في الزمن المضارع

6. qu'u(m)  ینتظر -انتظر  
داللـة مجازيـة تعبـر عـن      (qu'u(m))المشتق من المصدر تركيب الفعل تضمن 

  ."االهتمام"و "االعتناء"

sa  a-na  LUGAL  ina  SA-su  ik-ap-pu-du  
  HUL  (RN)  ………  u-qa-a  SAG-su 

  يحاسب) م ل(بالشر في قلبه ضد الملك  يتآمرالذي  "
  . )٢( " )رأسهينتظر : حرفيا (

والمقصود من ذلك هو انتظار حضوره والفعل من الحالة الثانية في الزمن المضارع ، 
  .لكي يحاسب على أفعاله وأقواله مثولهو

  :التواجد في مكان ما أوكذلك عن الحضور التركيب  عبر آخروفي معنى 
SAG. ka    u–qa–a–a 

" تَنْيأر: حرفيا (حضورك  ظرس٣( " )ك(.  

مـا   أن انتظـار رأس شـخصٍ   كونداللة أخرى عبرت عن الذات أو النفس  ذلكوفي 
، فسلناة الذات وت داللدمتُإذا اع عبر عنه التركيب االسمي، وهو ما ي "انتظاره شخصياً" :عنيي

  .وجاء الفعل من الحالة الثانية في الزمن المضارع
                                                 

(1) ABL  127:r.8-9 = SAA 15 , No. 105 , P.71. 
(2) LKA  31  r.21. 
(3) CAD, Q, P.289 : a. 



١٥ 

7. sakanu(m)  یثبت -ثبت  
 "االحتـرام " :ليفيد معنى (sakanu(m))المصاغ من المصدر الرأس بالفعل لفظ اقترن 

  :" التقدير"و
la  le a  ta-sak-kan   a-na  re-e-si 

  .)١( "الضعفاء  )ت للرأسبِثَتُ: حرفيا(تحترم  "

، والمعنى مـأخوذ  ة المخاطب ـالفعـل من الحالة األولى في الزمن المضارع بصيغو
وضع الشخص على الرأس كمعنـى داللـي   ولكرامة اإلنسان وعزته ،  اًرمزالرأس  من كون

ذلـك يعكـس    إنيشير إلى أن ذلك الشخص قد وضع على أكرم األماكن وأعالها ، وبالتالي ف
ة أمثلة قريبة من يى بها ذلك الشخص ، ونجد في لهجتنا العامدرجة االهتمام والتقدير التي يحظ

على التقدير في هذا داللة واضحة و. فالن على راسي أو علي عيني وراسي  :ذلك عندما يقال
  .)٢(واالحترام

8. sapalu(m)  ضیخف -خفض  
  ى ، ويقابل المعن "اإلذالل"أو  "االحتقار" :معنىلرأس للفظ امن المعاني المجازية الشائعة 

dasu(m) )يمـاءه حركيـة   أك) خفض الرأس(: الذي يعطيه التركيب" عامل باحتقار: "أي )٣
الً وخجالًناجمة عن سبب ما مفادها طأطأة الرأس ذ:  

ina  pa-an  LU  (GN)  SES.(MES)-e-a  
la  as-sa-ti-ma  ri-si-ia  la  i-sap-pi-la 

  ر احتقإخوتي ال أهان وال ) م ج( رجل) بحضور(أمام  "

  .)٤( " )رأسي فضخْي: حرفيا(        

جاء  )الرأس ضفَخَ(تركيب ونالحظ أن . في الزمن المضارع  األولىل من الحالة عوالف
  ).الرأس عفَر( تركيبيماءه حركية مناقضة لأهنا ك

  عليه هذا  نفسه الذي دلَّجازي مال األكدين الكريم مثاالً يعبر عن المعنى آفي القرنجد و
  :، وذلك في قوله تعالىالتركيب 

                                                 
(1) CAD, R, P. 289:a. 

 ٤ع التـراث الشـعبي   –العامية البغدادية  أعضاء الجسم وأجزاؤه في الكنايات واألمثال:  محفوظناجي  )٢( 
  .٦٥ص –) ١٩٩٩(

  . ٢١٥ص – المعجم األكدي )٣(
(4) ABL  283 : r.10-12 = SAA 17 , No. 53 , P.49. 
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ولَو ترى إِذ الْمجرِمونَ ناكسو رؤوسهِم عند ربهِم ربنا أَبصرنا وسمعنا فَارجِعنا [
  )١(] َنعملْ صالحاً إِنا موقنون

 لككذر يعبقد  وأ وعدم التكبر،  "التواضع"الرأس عن لفظ مع ) خفض( الفعلعبر يقد و
 –رضـي اهللا عنـه   –كما في حديث رسول اهللا حينما افتقد ثابت بن قيس "الحزن" :على معنى

 هتيساً في باِلج هدجوفَ ُلجالر اهتََأ، فَ هملْع كلَ ملَعَأا نَأ اِهللا وَلسر اي(( فسأل عنه فقال رجل 
كِّنَمَأساً رسنُْأما شَ: اَلقَ، فَ هشَ: ، قاَل كر كان يفَرع صتَوفَ هقَو صوـ النَّ ت ـ (  يبِ ى اهللا لَص

 نم تَسلَ كنَِّإ هلَ ْلقُفَ هيلَِإ بهاذْ: اَلقَفَ ... ارِالنَّ ِلأه نم وهو هلُمع طَبِح دقَ، فَ) عليه وسلم 
ارِالنَّ ِلأه ولك ،ن من ِلأه نَّالج٢( ))ة(.  

9. uzuzzu(m) یقف - وقف  
والمشتق مـن   "رئيس"أو  "مسؤول"الرأس إلى هذا الفعل ليعبر عن مصطلح لفظ  دسنُِْأ

  :الرأس أيضاًلفظ 
ina    re-es   (URU)   li-iz-ziz 

  . )٣( " المدينة )ليقف في رأس: حرفيا (ليكن مسؤوال  "

، أو أن يكون على قمة هرمهـا اإلداري   يعنيأن الوقوف على رأس المدينة  :فسيرهوت
والفعل من الحالة األولى في الـزمن   .مسؤولية إدارتها ىتوليأن يكون في أعلى مركز فيها ل

  . الماضي
  :"تقديم العون"أو "الخدمة"عبر عن يكذلك ل يرد التركيبوقد 

LU  ina  DUMU  E.GAL  sa   
  ina  re-si-ka  iz-za-az-zu 

  .)٤(  " )رأسك في سيقف: حرفيا (سيخدمك رجل من أبن القصر الذي  "

النظر باتجاه الشخص لتلبية أوامره : يفيد معنى) الوقوف في الرأس(ويبدو أن مصطلح 
 والوقوف على احتياجاته ، وهو يعطي داللة رمزية في غاية الدقة ، تشابه المثل العامي القائل

 االنتظاردل على معنى يتقديم المساعدة أو الخدمة ، أو قد  :فيد معنىيي ذوال) غاسوقف على (
  .والفعل من الحالة االولى في الزمن المضارع الدال على المستقبل .كذلك

                                                 
  .١٢: ، اآلية السجدة سورة  )١(
  . ٧٤٧ص –مختصر صحيح البخاري )٢(

(3) Goetze. A, Fifty Old Babylonian Letters from Harmal, Sumer 14(1958)3: 21, P.17. 
(4) ARM  1   18:39. see also ABL  1: r.1=LAS, No.142. 
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لرأس عن معانٍ مجازية تشـابه  للفظ ار التركيب االسمي عب : المصدري من المضاف -١

  )١( (asaredu(m)): ر الرأس عن المعنى، فقد عب الفعلية عنها التراكيبت عبرتلك التي 
رأس " :ليعني ،"شهر" :بمعنى )٢( (warhu(m)) المصطلح عندما أضيف إلى "ولاأل: "أي

  :بوصفه ظرفاً للزمانجاء هنا  إذ،  )٣( (arhu eribu) بدايته وأوله :أي،  "الشهر

a-di  re-es  ITI.(KAM) 
  .)٤( "الشهر )رأس: حرفيا(بداية حتى  "

  رأس  :مـا نقـول  فحيناضـر  ما زال قيد االستعمال حتى وقتنـا الح  الحرفيوالمعنى 
إنما الرأس للتعبير عن هذا المعنى لفظ  عمالبدايته وأوله ، ومن الواضح أن است: ، نريدالشهر 

  .الرأس أول األشياء وبدايتها كان ألن
   :بمعنـى  )٥( (sattu(m))الـرأس إلـى المصـطلح    لفـظ  أضيف  تركيب آخروفي 

  :أو أولها سنةالليعبر كذلك عن بداية ، ة نس

ina  SAG   sa-at-ti 
  .)٦(" السنة  )رأس: حرفيا(في بداية  "

لـدى  إذ أصبح رأس السنة  إليه، وغالباً ما يشار  وهذا التركيب مازال مستخدماً كذلك
أضـيف   المعنى نفسهبو . رأس السنة فت بأعيادرِعموعداً الحتفاالت وأعياد الديانة المسيحية 

لإلشارة إلـى بدايـة حكـم    ،  "ملوكية" :بمعنى )٧( (sarrutu(m))الرأس إلى المصطلح لفظ 
  :من الكتابات الملكية وكثيراً ما جاءنا هذا التركيبالملوك ، 

ul-tu  SAG  LUGAL-ti 
  .)٨( "ملوكيتي  )رأس: حرفيا(بداية منذ  "

                                                 
  . ٦٧ص  –المعجم االكدي  )١(

(2) CDA , P. 434 : a. 
  . ٣١٤ص –قاموس العالمات المسمارية  )٣(

(4) OBT Tell rimah 280: 22. 
(5) CDA , P. 363 :b. 
(6) CAD , A,, P. 209:a. 
(7) CAD , S / III , P. 114 : b. 
(8) Tiglath-pilesserIII- P.122. 
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  فـي اللغـة    "بدايـة "أو  "أول" عـن  وصـفه ظـرف زمـانٍ   ب الـرأس لفظ كما عبر 
  . )١( "األيام األول": ، مثل العبرية 

عندما أضـيف   "أول"أو  "بداية" :داالً على ظرف المكان بمعنىأيضاً لفظ الرأس وجاء 
  :إلى اسم مكان

URU  sa  ad-din-as-su-un-ni   
a-na  re-es  URU-su   sa-ki-in 

  واقعة الى بداية المدينة التي أعطيتها لهم  "
  . )٢(  "مدينته )رأس: حرفيا (  

  :"بالد" :بمعنى )٣( (matu(m))الرأس إلى المصطلح ظ لفأضيف فيه  آخروفي مثال 

ina   SAG  KUR 
  .)٤( " البالد )رأس: حرفيا(بداية في  "

مـن   تركيب تألفمن دون المعنى الظرفي فقد ورد )  أول (بالمصطلح  يتعلقأما فيما 
  :الدال على التقرير  (lisanu(m))اللسان مسبوقاً بلفظ الرأس لفظ 

EME  SAG-ti 
  .)٥( ")الرأس: حرفيا ( االول) اللسان: حرفيا(قرير الت "

 مـاء عضوين من أعضاء جسـظ في المثال المذكـور آنفاً أنه تألف من أسمـونالح
فاللسان جاء هنا بداللة التقرير والـذي يـرادف    اً ،معنى مجازي حملاإلنسان ، جاء كالهما ي

وهو  ، "أول" :س فقد جاء هنا بمعنىالرألفظ أما  ، "تقرير" :بمعنى )٦( )temu(m)( المصطلح
والغسق أول  ،فالصبح مثالً أول النهار. مشابه لبعض المصطلحات الدالة أيضاً على كلمة أول 

الـرأس  لفظ لمعنى ذاته في اللغة العبرية حيث عبر اكما ورد .  )٧(سمي أول المطرووال ،الليل
صبح أن ُأ"ويقال في المثل .  )٨( "نيعزر األول وعويديا الثا": في مثل،  "أول" :عن معنى افيه

                                                 
  . ١٦٠ص –التطور الداللي : محمد خلف )١(

(2) ABL  168: r .16. 
(3) AHw , II , P. 633 : b. 
(4) KAR  428 : r.52. 
(5) CAD , A , P.131:b. 
(6) CDA , P.414:a. 

  .٤٤ص -) ١٩٨٩(سوريا  –فقه اللغة وسر العربية   :الثعالبيابو منصور عبد الملك بن محمد  )٧( 
  .١٦٠ص -التطور الداللي  :محمد خلف )٨( 



١٩ 

عند رأس األمر أحب عنـد أول األمـر أو    :، ومعنـاه  "مـن أن أصـبح عنـد ذنبـه     إلي  
  .)١(بدايته ، ويضرب في الحث على التقدم في األمور

" منبـع ال": أي  ) )٢( tultu(m)( عن المصطلح ياإلضاف التركيب ر عبرآخوفي معنى 
إلـى العـين    اًالـرأس مضـاف  لفظ  لتركيب حينئذ منلف اأوقد ت ،وهو الجدول الكثير الماء 

)enu(m)(:  

(URU) (GN) ina  SAG  IGI  sa   ha-bur   GAR-nu 
  .)٣( "الخابور  )عين رأس: حرفيا(في منبع تقع ) م ج(مدينة  "

  
  :اآلتيقرأ ن آخروفي مثال 

ina  SAG  e-ni   ID  
  .)٤( "نهرال )رأس عين: حرفيا(منبع في  "

 مثالً يحمل المعنى نفسهكذلك ورد جاء فالن من رأس عين ، : ويقال في اللغة العربية 
 إنوكما هو معروف ف. من المنبع  :أي )٥( "س العينغا عنزة الجغبا ما تشغب إال من"وهو 

يرضى إال بالجيد  المنبع يمتاز بعذوبة مياهه ونقاوتها ، لذلك جاء هذا المثل ليعبر عن الذي ال
  .ذلك  وهو دون

في تنفيذ عمـل  "الشروع"أو  "البدء"ما يعبر عن  ةـاإلضافومن المعاني األخرى لحالة 
،  "عمـل " :بمعنى )٦( )sipru(m)(الرأس إلى المصطلح لفظ مهمة ما وذلك عندما يضاف  أو

 )kasadu(m)(للفعـل   التركيـب الفعلـي  الذي سبق وروده في  المعنى المجازي نفسهوهو 
إلى الفعل ، أما فـي   دسنُأثم  (sipru(m))الرأس أيضاً إلى المصطلح فظ ل ي أضيف فيهذوال
أن تسـتند جملـة    مؤلفاً من المضاف والمضاف إليه مـن دون  فقد جاء ياالسم تركيبال اهذ

  :نفسهاإلضافة إلى فعل لتعبر عن المعنى 
  

                                                 
  .٦٧ص -١ج –مجمع األمثال  )١( 
 . ١٦٥ص – المعجم األكدي )٢(

(3) KAH  284 : 102. 
(4) ARI  2 , P. 200. 

  . ٢٨٣ص – ١ج –معجم أمثال الموصل العامية  )٥(
(6) CDA , P.376:a. 



٢٠ 

ina  (GN)  ina   re-es   si-ip-ri-im   ana-ku 
  .)١( "العمل  )رأسفي : حرفيا(بداية في  أنا) م ج(في  "

تحقيـق  في وض عن الفعل قد ع (ina)أن حرف الجر المذكور آنفاً ونالحظ في المثال 
لوجدنا أن عبارة تركيبين ، فلو قارنا بين معنى ال التركيب الفعليالمعنى المجازي كما جاء في 

فـي راس  (ا عبـارة  تفيد البدء والشروع في العمل بداللة الفعل ، أم) إلى رأس العمل وصل(
  .(ina)فتعني أيضاً البدء والشروع بالعمل بداللة حرف الجر ) العمل

على الموظفين الذين يعملون في البالط الملكي  الًارأس دفظ المجازي لل معنىورد كما 
الذين غالباً ما يكلفون من قبل الملك بـبعض المهـام   ، و، وتحديداً أولئك المقربين من الملك 

الـرأس مضـافاً إلـى    لفظ ، وعبر عن ذلك  )٢(موظفين ملكيين بوصفهم رسمية والواجبات ال
  " :ملك: "بمعنى  )٣( (sarru(m))مصطلح 

(PN) LU   SAG  LUGAL 
  .)٤(" )رأس الملك: حرفيا(الموظف الملكي ) س( "

 * (sa)أداة الصـلة   عمالباست "ملك"الرأس مضافاً إلى مصطلح لفظ جاء  آخروفي مثال 
  :الملكيين الموظفين ىإل لإلشارة

LU  SAG  sa  LUGAL  
  .)٥(") الرأس العائد للملك: حرفيا(الموظف الملكي الرجل  "

في إضافة اسم إلى اسـم  ، الذين  :بمعنى )٦( (sut) أيضاً االسم الموصول عملاستكما 
  :لإلشارة إلى رجال البالط

LU   su-ut  SAG-ia  bel  pihati  elisunu  askun 
" ع٧("حاكماً عليهم  )رأسي: حرفيا(بالطي ) في(الذين ) من( رجالً تُنْي(.  

                                                 
(1) ARM  2   92:33. 

  .٢٥٠ص –) ١٩٩١( ١موسوعة الموصل م –اإلدارة : الجبوريي ياسين علللمزيد ينظر  )٢(
(3) CAD , S / II , P.76:b. 
(4) CAD , R , P.291:a. 

رسالة ماجسـتير   –االسم في اللغة األكدية : إبراهيم  كروان عامر سليماندام هذه األداة ينظر ، استخعن   *
 .٨٣ص – ٢٠٠١الموصل  –غير منشورة 

(5) ABL  190:10. 
(6) CDA , P.390:a. 
(7) CAD , R , P.293:b. 



٢١ 

ومما تجدر اإلشارة إليه أن العاملين في البالط الملكي كان لديهم مسؤول إداري يتـولى  
 :بمعنـى  )١( (rabu(m))استدل عليه من المصطلح  ، عليهموتوزيعها مسؤولية تنظيم المهام 

  .)٢( (resu(m))والذي كان يسبق المصطلح  ،"كبير"

(PN)  LU.GAL.SAG   sa  ( RN ) 
  .)٣(")لم (للملك  )الرأسكبير : حرفيا (البالط ) رجال(كبير ) س( "

اية عـن مرتبـة إداريـة    نالرأس جاء فيها للكلفظ أن  المذكورة آنفاًألمثلة افي  ونالحظ
أنهم كـانوا  لم مع العمرموقة اقتصرت على أولئك العاملين في القصور الملكية والبالطات ، 

خدمية للملك وأفراد أسرته ، إال أن مجرد وجـودهم كأعضـاء فـي     غالباً ما يؤدون أعماالً
إداريـة   اًالحاشية الملكية قد منحهم تلك المكانة البارزة في المجتمع حتى أصبحوا يتولون مهام

ـ   ةصرفة ويكلفون بواجبات مختلف ى خارج القصور قد تصل إلى درجة من األهمية تـؤدي إل
  .توليهم منصب حاكم مقاطعة كما جاء في المثال السابق

عندما أضـيف إلـى    "الهدف"أو  "الغاية"وهو رأس فظ اللل معنى مجازي آخر وردكما 
  :إذ نقرأ ، حقل :بمعنى )٤( (eqlu(m))المصطلح 

DUB  sa-ti  a-na  re-es  A.SA  li-sak-si-du-su 
 .)٥( ")الحقلرأس : فياحر) (هدفه(غايته ذلك اللوح ليوصلوه إلى  "

  :نقرأ آخروفي مثال 

ERIN.(MES)  gi-ir-ri-im  re-es 
  A.SA-su   ul   i-kas-sad 

  .)٦(  ")رأس حقله: حرفيا(غايته الحملة  )جيش(جنود لن يصل  " 

قد  المجازي غايةالهدف أو ال :المعبر عن معنى التركيب ااإلشارة إليه أن هذ تجدرومما 
في العربية ، وقد يكون لمعناه الـداللي هـذا    اًلم نجد له جذورإذ ألكدية ، اقتصر على اللغة ا

الذي يرمز في بعض األحيان إلى الهدف أو إلى  ، "رأس الخيط": تشابه مع المثل العامي القائل

                                                 
(1) CDA , P.294:a. 

  .٢٥٠ص -اإلدارة  :علي ياسين  )٢( 
(3) ADD 646:8 = RGD  No. 10:11. 
(4) AHw , I , P.231:b. 
(5) ARM  1   45:18. 
(6) CT  3   2:21. 



٢٢ 

الـى  في هذا المثال عن بداية الشيء وأوله والسعي  األكدي عبر لتركيبنقطة البداية ، ولعل ا
جاء التركيـب  ، و "أوله"أو  "بدايته" :أيضاً بمعنى ووه) رأس الحقل( التركيب عمالبلوغه باست

المعنـى   عـن  تضمن شيئاً من خصوصية اللغة األكدية عندما عبـر  آخرمعنى ه حامالً لسنف
  :"اعتقاد"أو  "ظن"المجازي 

KUR  ina  SAG  A.SA-ia  (LU)   
ERIN.(MES)   u-sam-qa-at 

  .)١( ")الجيش(الجنود سيهزم  )رأسي حقلي: حرفيا (ظني العدو في  "

عنـدما   "أحسن"أو  "أفضل"عن كلمة  (resu(m))فيه المصطلح  عبرتركيب آخر وفي 
  :"جيد" :بمعنى )٢( (damqu(m))أضيف إلى الصفة 

re-es   mimmaja  damqa u-se-re-eb qerebsun 
  .)٣( " )عنديقريب رأس ما : حرفيا (افضل ما لدي لهم جلبت "

 أفضـله  ءس الشيأكون ر )سأرالمن (بالمثل نفسه يعبر عن المعنى اللغة العربية ي وف
  .وأحسنه

أو " القمة: "بمعنى  )٤( (ziqpu(m))المصطلح بالمعنى المجازي الدال على  يتعلقوفيما 
لجمـع   (sunu)الضمير المتصل  إلىمضافاً  الرأسلفظ مؤلف من تركيب رد وفقد  "الذروة"

  :نيالغائب

BAD  MAH  sa  re-sa-su-nu  ki-ma  KUR el-ia  
  .)٥(  "علو الجبل ك )رؤوسه: حرفيا (قممه السور القوي الذي " 

هت بِلذلك فقد شُ ، أعاله :أي ديمثل قمة الجس الرأسوالمعنى المجازي مشتق من كون 
س أر " :لمثل القائلمعنى اويشابه المعنى المجازي هذا السور بقمم الجبال العالية ، ) شرفات(

قممها  :أي "االشجاررؤؤس : "يقال  كما أو ذروتها أوقمة الحكمة  :أي )٦( " الحكمة مخافة اهللا

                                                 
(1) KAR  498:5. 
(2) AHw , I , P . 157 :a. 
(3) CAD , R , P.289:a. 
(4) CAD , Z , P. 127:a. 
(5) LIH 95:50. 

  .٤٤٩ص – ٢، ج مجمع األمثال )٦( 



٢٣ 

عن قمة  الرأسلفظ كدي عندما يعبر ألوفي اللغة العبرية يرد معنى مشابه للمعنى ا .وذروتها 
  .)١( "فظهرت قمم الجبال" :، مثل الجبل

  

يحمل معنـى   اإلضافةمن دون حالة  سالرألفظ جاء  : المصدري من غير المضاف -٢
  :"عبد" :بمعنى )٢( (wardu(m))للمصطلح ومرادفاً ، على العبيد  داالً مجازياً

lu  re-sa-am   lu  GEME   a-na   KUR  KUR  u-se-es-si 
  .)٣("بالد العدو  إلى أمه أو )رأساً: حرفيا(عبدا  أماسيخرج  "

كـانوا  العبيـد   أنللداللة على العبد هو  رأساللفظ  عمالوقد يكون السبب من وراء است
نتيجةً لمكـانتهم  ؤوس كالحيوانات وذلك ريحسبون بعدد ال واكانإذ جزءاً من النظام العددي ، 

حيث كان العبيد وصفاته كافة  اإلنسانيحمل مالمح  الرأسيكون  أنمن المحتمل  أوالمتدنية ، 
ن العبد ال يتمتع بـالحقوق واالمتيـازات   أل ، )٤(اآلخرينمن يوسمون على رؤوسهم لتمييزهم 

 بـه ، لذلك كان الرأس بمثابة هوية الشـخص و  األحرارالمجتمع من  أفرادالتي منحت لبقية 
  .ن العبدميمكن تمييز الرجل الحر 

  

 

للداللة ) شُ بر( جاء لفظ الرأس في هذا التركيب مؤلفاً من حرف جر والمصطلح  :الحرفي
  :)٥( (inanna) "حاالً"أو  "فوراً"المعنى المجازي على 

i-re-es  kaspim  sa  (PN) a-na (PN2) iddunu 
  .)٦(" )ص( أعطى الفضة إلى) س( )في رأس: حرفيا(فورا " 

مع لفظ الرأس والذي جاء بدوره مضافاً ، ونجد أن المعنى  (ina)دغم حرف الجر ُأوقد 
 "فـوراً ": امية عندما يستخدم لفظ الرأس للداللة على معنىما زال قيد االستعمال في لهجتنا الع

  ).رأساً ( ، عندما يقال للتعبير عن ذلك  "حاالً"أو 

                                                 
  .١٦٠ص -التطور الداللي : محمد خلف )١( 

(2) CDA , P. 454 : b. 
(3) YOS   10   33  III  29 

  .١١٠-١٠٩ص –) ١٩٧٩(بغداد  –العبيد في العراق القديم : صالح حسين الرويح )٤( 
(5) CDA , P. 130 : a. 
(6) CAD, R, P.286 : b  



٢٤ 

  m(aduq(qaq((الرأس 
  

ـ ر(حد مرادفـي  أ، وهو  الرأس :يعني أكديمصطلح  كديـة  أل، ورد بصـيغته ا  )شُب
(qaqqadu(m))  و(kaqqadu(m)) )ــا، )١ ــيغة    أم ــاء بص ــزي فج ــع الرم   المقط

(SAG.DU) )٢(.  
المـرادف   أن، كما  )شُبر(للـهو الصيغة الرمزية  (SAG) األولالمقطع  إنويالحظ 

)وللتمييز بين المصطلحين  نفسها الصيغةبجاء  )ققاد ،(resu(m))  و(qaqqadu(m)) عد م
كمتممـة صـوتية    (du)كتابة المقطع  إلىفي صيغته الرمزية  )ققاد( إلى اإلشارةالكتبة عند 

  .للتفريق بينهما (SAG)بعد ية اكد
 أنويمكـن  له كونه مرادفاً  )شُبر(للـفي اغلب معانيه مشابهاً  (qaqqadu(m)) ورد

  :اآلتيوعلى النحو  الوظائف الداللية للققاد أهمه باستعراض شبنلحظ ذلك ال
  

   ـالاقترن)سبق و األفعالبمجموعة من  )ققاد أن ورد قسـم 
  :وهي )شُبر(ـنها مع الم

1. emedu(m)  یضع -وضع  
ـر هذا الفعل مع العب)مؤلف  تركيببشخص ما في  "االئتمان"و "الثقة"مجازاً عن  )ققاد

  :شبه جملة من الجار والمجرور ثم الفعله ت، تبع إليهمن المضاف والمضاف 

qa-aq-qa-di  ina    birkikama lu   um-mu-ud 
  . )٣( ")تكرأسي في ركبعسى ان أضع : حرفيا(ثقتي بك  عأض أنعسى "

: بمعنـى   )٤( (sunu(m))كناية عن المصـطلح   تركيبال االركبة في هذ لفظ وقد جاء
الفعل فهو مـن الحالـة    ماأ.  دلت على وضع الرأس في الحضن بداللة الركبة إذ ، "حضن"

  الثانية في الزمن الماضي
  :نقرأ  آخروفي مثال 

  
 

                                                 
(1) CDA , P. 284:b. 
(2) CAD , Q , P.100:a. 
(3) CAD , Q , P.111:b. 
(4) CDA , P. 328:b. 



٢٥ 

ana-ku    qa-qa-qa-di    a-na    E. GAL  u-um-ma-a-ad  
 a-na   NAM  URU   sa-a-tu   az-zaz 

  في القصر )رأسي وضعتُ: حرفيا(وثقت  "
  .)١( "تلك المدينة مقاطعة مسؤولية  تُوتولي 

على الثقة  الدال ) وضع الرأس (التركيب  أنمع المثال السابق باستثناء  الصيغةوتتشابه 
 إلـى سند يفي المثال الثاني لم  رأساللفظ  أنفي حين ، الركبة لفظ  إلى األولفي المثال  سندُأ

  .الرأس والفعل عن الثقةلفظ المؤلف من  ر التركيب الفعليعب إذ آخرمصطلح 

2. kabatu(m)  یثقل -ثقل  
 "التكريم"داللة مجازية تعبر عن  )ققاد(مع  (kabatu(m))المشتق من المصدر للفعل 

من خالل احتـرام  المكانة االجتماعية المرموقة التي يحتلها الفرد ب يتوح، وهي  "التشريف"و
  :الناس وتقديرهم له

DINGIR  sa  E AD-ki  i-du-u  qa-qa-ad-ki  uk-tab-bi-it 
  .)٢( " )ثقل رأسك: حرفيا(شرفك قد  أبيكالذي يعرف بيت  اإلله "

هنا عن التوقير كون الثقـل   ر الفعلوقد عب . التام في الماضيوالفعل من الحالة الثانية 
المثقـال ، ومـن    فَرِوزن الشيء ومنه ع أيضاًيقال لكل شيء نفيس ، وهو  في كالم العرب

  .وهو داٌل على الوقار والتشريف،  "أهميتهزادت ": بمعنى) ثقل الرأس( تركيبذلك جاء 
  :نقرأ ما نصه آخروفي مثال 

 ina  a-al  wa-as-ba-a-ti   qa-qa-ad-ki   li-ka-bi-tu 
  .)٣( ") يثقلوا رأسك: حرفيا(يوقروك  أنفي المدينة التي تقطنيها عسى "

  .والفعل من الحالة األولى في الزمن المضارع في صيغة التمني

3. kullu(m)  یمسك -مسك  
  

من معنى ، فقد  أكثرعلى  داالً )ققاد(مع  (kullu(m))المشتق من المصدر  الفعلجاء 
  :مهمة ما أو أمرلتنفيذ  "ستعداداال"و "التهيؤ"يفيد معنى 

                                                 
(1) Goetze . A , Fifty old – Babylonian 3 : 23 , P. 17 . 
(2) OBT  Tell rimah   118:11-12. 
(3)OBT  Tell rimah   119:6. 



٢٦ 

qa-qa-su-nu  a-na  (GN)  ukallu 
  .)١(")م ج(على ) للهجوم( )رؤوسهم يمسكوا: حرفيا(يستعدون "

فقد جاء مضافاً  )ققاد( أمافي الزمن المضارع بصيغة الجمع ، الثانية والفعل من الحالة 
يه حرف الدال مع حرف الشين من ف مدغُأ (sunu)ن يغائبالمعبر عن الالضمير المتصل  إلى

شـدوا  "في اللهجة العامية عندما نستخدم مصـطلح   أثر للتركيبو،  (s) اًالضمير ليصبح سين
  .كناية عن االستعداد والتهيؤ  )٢( "موسكور

صور يفجائي  أمرفي حالة حدوث  "الدهشة" أو "الصدمة" :معنى أيضاً تركيبال فيديكما 
  .داللة حركية تعبيريةك)  مسك الرأس (هذا المعنى 

  assum   kiam   ana  awatim 
 qaqqadi u-ka-al-su 

  .)٣( " )مسكتهسي قد أر: حرفيا ) (دهشت(صدمت بسبب تلك الكلمات " 

الدهشـة التـي يصـادفها     أوللتعبير عن حالة الصدمة  هذا التركيب ما زال مستعمالًو
الفعل فهو من الحالة  أماطأة الحدث ، كتعبير عن شدة و)  الرأسمسك  ( إلىيعمد ذ إ اإلنسان

 لـرأس الفـظ  إلـى  العائد  (su)المتصل الغائب  به ضمير قَلحُأالثانية في الزمن المضارع 
(qaqqadu(m)).  

  :"الكفيل" أو "الضمان"على  داالًكذلك  تركيبكما جاء ال

qa-qa-su  (PN)   u-ka-al 
  .)٤( ")له() يمسك رأسه: حرفيا (يضمن ) س( "

في الوقـت  ) مسك الشارب( داللةحركية رمزية تشابه  داللةبارة عن التركيب عوهذا 
 العاربةعن الضمان ، ويبدو أن لطبيعة األعراف والتقاليد السائدة لدى األقوام  اًتعبير اضرالح

أمـا   .كانت السبب في اعتماد مسك الرأس أو مسك الشارب للداللة على الضمان أو الكفالـة 
  .لمثال في الحالة الثانية في الزمن المضارعالفعل فقد ورد في ا

  
  

                                                 
(1) CAD , Q , P.112:a. 

  . ٦٥ص –أعضاء الجسم : وظناجي محف )٢(
(3) ARM   2   39:56. 
(4) CAD  , K , P.516:b. 
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4. mahasu(m)  یضرب -ضرب  
 نٍعلى عدة معـا  عند تركيبها) mahasu(m)(المشتق من المصدر دلت صيغة الفعل 

اعهـدك هـذا   " :، وهو األمان أيضاً فيقال"الميثاق"أو  "العهد"مجازية ، فقد تعبر الصيغة عن 
  :اآلتيالمعنى في المثال ا هذجاء قد ، و "إياهأؤمنك " :أي "األمر

asar  ana  kaspim qa-qa-ad-ni  mahsuni 
  . )١(  " )بدفع الفضة( )رؤوسناضربنا : حرفيا (تعهدنا طالما " 

  يسـتخدمه   الـذي )  ضـرب األيـادي   ( داللـة داللة رمزية تشـابه   أيضاً للتركيبو
  عنـدما   هاوشـرائ  في أسواق بيـع المواشـي   السيماو ضربعض األشخاص في الوقت الحا

  .فيذهبغية تثبيته وااللتزام بتيعمدون إلى ضرب يد كل من طرفي االتفاق ، 
  : (kullu(m))كمعنى مشابه لما جاء به الفعل  "الضمان"على  داالًالفعل جاء كما 

(PN)  IGI (PN2)  IGI (PN3)   IGI (PN4)  
qa-qa-ad  (f PN)   im-ha-as-ma  

  .)٢( ") الشهود(أمام  )م س( )ضرب رأسي: حرفيا (يضمن ) س( "
  .المضارع في الزمن االولى والفعل من الحالة 

   )٣( (merestu(m))المصـطلح  المعنى المجازي المعبـر عـن    التركيب على دّلو
الفعـل   إلىالمسند  "حقل"إلى مصطلح  المضافالرأس لفظ من  حين تألف، " حراثة: "بمعنى

(mahasu(m)) في صيغته المصدرية:  
SAG.DU  A.SA  a-na    ma-ha-si 

  .)٤( "الحقل  )ضربرأس الحقل لل: حرفيا(الى حراثة " 

 األرض أوعلى سطح التربـة   داالًجاء المذكور آنفاً الرأس في المثال لفظ  أنونالحظ 
و حراثة مقدمة منه هقد يكون المقصود و،  الرأسدالالت  إحدىلك تو منهاوهو القسم العلوي 

  .هأعال أوالحقل 
 ))٥( abiktu(m)(المصطلح عبر مجازاً عن  تركيب آخرالرأس بالفعل في لفظ اقترن  كما   

  :"هزيمة"أو " اندحار: "بمعنى 

                                                 
(1) CAD , Q ,   P.112:a. 
(2) AT  P .21. 

  . ١١٩ص – المعجم األكدي )٣(
(4) CT   40   48:36. 

  .٤٦ص – المعجم األكدي )٥(
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SIG - as SAG.DU  ummanija  
  .)١( " جيشي )يضرب رأس: حرفيا (يدحر  "

الـرأس هنـا   لفـظ  ، ويبدو أن  "ضرب على رأسه" :القائلالمثل  هذا التركيبشابه يو
كونه يضم اغلب الحواس المهمة ، لذلك فقـد  ، جازاً على االندحار والهزيمة م استعير ليطلق

شبه مركز قوة الجيش المتمثل بمقدمته وما فيه من قادة بالرأس للداللة على أهمية هذا الجزء 
ـ  وحيويته في    عمليـات ضـرب القطعـات العسـكرية األولـى      تالجيش ، وغالباً مـا كان

وقد ورد الفعل في المثال من  . مهماً في حسم المعركةعامالً_  وعلى مر العصور _للجيوش  
  .الحالة األولى في الزمن المضارع

5. palasu(m)  ینظر -نظر  
 "العنايـة " :ليفيد معنى) palasu(m)(المصاغ من المصدر  الفعلالرأس إلى لفظ  دسنُأ

  :مراقبة الشخص باهتمام من خالل النظر إلى رأسه أو "ةيارعال"و
a-na  SAG.DU   EN-su    ip-pal-la-as 

  .)٢( "  سيدهب )إلى رأس رنظَي: حرفيا(يعتنى  "

  .والفعل من الحالة الرابعة في الزمن المضارع
داللة لتركيب في ا أن، كما  "به اعتنِ" :بمعنى "خلي نظرك عليه" :العامية يقال اللهجةوفي 

  .مام بهأخرى تتمثل بالوقوف أمام الشخص بهدف تلبية احتياجاته واالهت
  

6. qalalu(m)  یقلل -قلل  
والمعنى ، ام اآلخرين موعدم االحترام أ "االحتقار": معنى ليفيد الرأسلفظ ب الفعلارتبط 

  .(kabatu(m))خالف ما جاء به الفعل 

qa-qa-su   ina   E.GAL-li-su    qa-al-lu 
  .)٣(  " هفي قصر) قلل رأسه: حرفيا(لم يشرفه  "

 
7. rasu(m)  ینال -نال  

  ."الشيء وناله أصاب" :ومعناه "الكسب" للداللة على الرأسلفظ الفعل مع  ورد

                                                 
(1) CAD , M /I , P.80:b. 
(2) CAD , Q , P.107:a. 
(3) OBT Tell rimah  150 : 31. 
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(PN)   qaqqadam    ir-si-ma 
  .)١( ") القضية) (نال رأساً: حرفيا(كسب  )س( "

ويبدو أن المعنى مـأخوذ مـن دالالت    .من الحالة األولى في الزمن الماضي  والفعل
  .وأفضلها ألشياء المادية والمعنويةأو الحصول على أعلى ا والقمة كاألعلىالرأس 

8. saharu(m)  یدیر -دار  
  :آخروجه إلى مكان تأو ال "المغادرة" :معنىعند التركيب مع لفظ الرأس فيد هذا الفعل ي

qa-qa-qa-su  a-sar  sa-ni  u-ul  u-sa-ah-ha-ar 
  .)٢( "لمكانٍ ثانٍ )  يدير رأسه: حرفيا) (يتوجه(يغادر لن  "

اما لفظ الرأس فقد ادغم فيه حرف الـدال   . الزمن المضارع فية الثانية الحال منوالفعل 
والمعنى هنا كناية عن القصد أو النية فـي المغـادرة فـإدارة    . مع حرف الشين من الضمير 

  .الرأس باتجاه مكان ما تعني قصده بنية التوجه إليه

9. salahu(m)  یسحب -سحب  
ورد كما ) سحب الرأس ( في التركيب  االنسحاب والتراجع لىدلت صيغة هذا الفعل ع

  :اآلتي في المثال
at-ta  qa-qa-ad-ka   su-ul-ha-am 

  .)٣( " )رأسك إسحب: حرفيا) (انسحب(تراجع  أنت "

على الـذات  الً دا آخر اًتضمن معنى مجازي التركيبأن المذكور آنفاً المثال  فيونالحظ 
والمعنى الحرفي للصـيغة  . ال قيد االستعمال ال تز داللةوتلك  "حبت نفسكس" :أو النفس فيقال

انسحب"و "تراجع" :بمعنى "سحب يده"في اللهجة العامية يرد مع اليد ستعمل ل يثَقريب من م" . 
والفعل من الحالـة  ، بداللة الذات أو النفس  "سحب نفسه"مكن أن يكون المعنى كذلك ن الموم

  .الثانية بصيغة االمر

10. sakanu(m)  یضع -وضع  
أو ما  "التآمر"على  داالًالرأس لفظ مع  (sakanu(m))المصاغ من المصدر  الفعلجاء 

  " :خيانة: "أي ) )٤( ( dastu(m)بالمصطلح يعرف 
                                                 

(1) ARM   10   90:23. 
(2) ARM   2    23: r.14. 
(3) BIN    4    51:46. 

  . ٢١٥ص – المعجم األكدي )٤(
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(fPN)  a-na  KUR-su  ul  i-sak-kan  SAG.DU-sa 
  .)١( "أعدائه ) مع) (تضع رأسها: حرفيا (لن تتحالف ) س م( "

ـ  التركيبونالحظ أن  .مضارع والفعل من الحالة األولى في الزمن ال حـدوث   ىقد نف
هو الـذي  ،  "العدو" :أي )٢( (nakru(m))، كما أن المصطلح  (ul)التآمر بداللة أداة النفي 
حيث أن تثبيت أو وضع الرأس مع العدو كنايـة عـن    .للتركيب الفعليحدد المعنى المجازي 

  .التعاون معه
  :حمايةمجازي آخر هو الكما دّل تركيب الفعل مع لفظ الرأس على معنى 

at-ta-ma  SIL  ina  UGU  qa-qa-di-ia  ta-GAR-an 
  .)٣(  ")تثبت على رأسي ٌلظ: حرفيا(لحمايتي أنت  "

والمعنـى   .صيغة المخاطب المذكربالزمن المضارع  فيمن الحالة األولى  الفعلوجاء 
  .ب الشخصداٌل على المالزمة والحضور الدائم ، وفي ذلك كناية عن الوقوف بجان

11. uzuzzu(m)  یقف  -وقف  
المشـتق مـن المصـدر    لما جاء مـع الفعـل    اًمشابه اًن هذا الفعل معنى مجازيتضم

(sakanu(m))  ل في صيغته المصدرية وكما فعورد الوقد  "عايةالر"أو  "الحماية"والدال على
  :اآلتيفي المثال 

ilsu u  istarsu ina  SAG.DU-su   a-na  uzuzzi 
  .)٤( ") للوقوف في رأسه: حرفيا(تحمانه  هشتارالهه وع "

12. w/abalu(m)  یجلب -جلب  
الرأس داللة مجازية تعبر عـن  لفظ مع  )w/abalu(m)(المصاغ من المصدر للفعل 
 )ققاد(من  مؤلفٌ ورد تركيب، ففي احد األمثلة "الثقة: "بمعنى  )٥( (tukultu(m))المصطلح 

  :ثم الفعل )حضن(تبعه المصطلح 

qa-qa-di  a-na  UR-ka  at-ba-lam 
  .)٦( ")حضنك إلىرأسي  تجلب: حرفيا(ثقتي فيك  تضعو" 

                                                 
(1) CAD , Q , P.112: b. 
(2) CDA , P.234:a. 
(3) CAD , Q , P.104:a. 
(4) CAD , Q , P.104:a. 
(5) CDA , P.409:a. 
(6) CAD , Q , P.111:b. 
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والمعنى  . في الزمن الماضي التام األولىمن الحالة في النص المذكور آنفاً  الفعلوجاء 
وكرامته ، لـذلك   اإلنسانلعزة  اًكونه رمز، الرأس  أهميةيعبر عن  في هذا التركيبالداللي 

ه قد سلم أنهقد قصد به المتكلم )  المؤتمن (في حضن الشخص  الرأسعن وضع  التعبير إنف
سـلمتك  " أو "سي بين يـديك أخليت ر" :تعبير نجده في لهجتنا عندما نقول اذه، و لديه ما أهم
  ."سيأر

  )١( (tussu(m))الـرأس للداللـة علـى معنـى كلمـة      لفـظ  الفعل مع  صيغة وتأتي
حركيـة تتمثـل    ةإيماءعن  تركيبر العبو . )٢( "لحياء والخجلقلة ا"وهي ،  "وقاحة": بمعنى 
  :أمامهمتجاهالً من يقف  آخرجاه اتّ إلى وإمالته الرأسبنقل 

LU  ina  IGI  ERIN.(MES)  (GN) 
  qa-qa-as-su   it-ta-bal-ma 

  .)٣(  ")قد نقل رأسه: حرفيا (تصرف بوقاحة ) م ج( الرجل أمام جنود" 

ورد مع الفعل  تركيبونالحظ أن ال .لرابعة في الزمن الماضي التام والفعل من الحالة ا
تركيـب  من الفي داللته الكريم معنى قريب  القرآنجاء في قد ، و "نقل" :عندما جاء في معناه

  :قوله تعالىفي  ياألكد

] هُءوسا رولَو ولُ اللَّهسر لَكُم رفغتسا يالَوعت ميلَ لَهإِذَا قونَ ودصي مهتأَيرو م
  .)٤( ] وهم مستكْبِرونَ

 

لفظ وضمن حالة اإلضافة معانٍ مجازية مختلفة ، فقد يأتي  )ققاد(ـلل :المصدري من المضاف
  :هوتلك إحدى دالالت "األعلى"أو " القمة: "بمعنى  )٥( (elatu(m)) على مصطلح داالًالرأس 

     ina  qa-qa-qa-ad  bit  qa-ri-ti   iddin 
  .)٦( " )الحبوب(مخزن بيت ) رأس: حرفيا(أعلى أعطى من  "

                                                 
(1) CDA , P.411:a. 

  .) وقح(  ٩٦٢/  ٣اللسان  )٢( 
(3) CT    52    71:11. 

  .٥: ، اآلية المنافقون سورة  )٤( 
  . ١٣٤ص – المعجم األكدي )٥(

(6) CAD , Q , P.108:b. 
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ثم أضيف إلـى   جرٍ الرأس جاء مسبوقاً بحرفُلفظ أن ر آنفاً والمذكفي المثال  ونالحظ
 )٢( (qaritu(m)) المصـطلح إلى المضاف بدوره ،  "بيت" :بمعنى  )١( (bitu(m))المصطلح 

لفـظ  في حين أن  اًالذي ظهرت عليه عالمة الجر كونه مضافاً إليه مجرور،  "نمخز": بمعنى
ـ   (qaqqadu(m))الرأس  بق أضيف إلى اسم ثانٍ لذلك لم تظهر عالمة الجر عليه كونـه س

هـو  إلى أن أفضل الحبوب هي تلك التي في أعلى المخـزن و  تركيبشير اليو .بحرف جر 
من ": المثل الذي سبقت اإلشارة إليه القائلفي داللته  ، ويشابه) س البيتأر(بـعنه  عبرمعنى 

  ."من أفضله" :أي ، "اسرال
المعنـى  للداللـة علـى   ، خر مضافاً إلى مصطلح حقل آ تركيب فيالرأس لفظ ورد و

  .)شُبر(كما جاء مع  "أول"أو  "بداية"مصطلح المجازي 

qa-qa-qa-da-at    A.SA.(MES) 
  .)٣( " الحقول )رأس: حرفيا(بداية  "

 ،"مدينـة " :بمعنـى  )٤( (alu(m))المصطلح  إلىالرأس لفظ فيه  أضيف آخروفي مثال 
  :المكان ليعبر عن ظرف

qa-qa-ad  URU 
  .)٥( "المدينة  )رأس: حرفيا(بداية  "

زمـان عنـدما أضـيف إلـى     لل اًظرفبوصفه  "بداية" :الرأس عن المعنىلفظ  عبر كما
  :"شهر"المصطلح 

SAG . DU  ITI 
  .)٦( "الشهر  )رأس: حرفيا(ة بداي "

 مـازال مسـتعمالً  ، كما أن المعنى ذاتـه   )شُبر(مع  هذه الداللة إلى  شرناَأوسبق أن 
  .لإلشارة إلى بداية الشهر أو بداية السنة

والمصـطلح   "مسؤول" أو "رئيس"ما يعبر عن مصطلح  األخرىالمجازية  المعانيومن 
، والجمع رؤساء ، وهو الرأس ، ورأس  "د القومسي": فالرئيسمن الرأس  أصالًمشتق  األول
  :ونجد في الحديث الشريف ما يعبر عن ذلك،  )٧(وهو رئيسهم ةً ،سيار ، القوم يرأسفالن 

                                                 
(1) AHw , I , P.131 : b. 
(2) CDA , P. 285 : b. 
(3) ARM  1  4:10. 
(4) AHw , I , P. 39 : a . 
(5) ARM  1  4:18. 
(6) ABL  78: r.2  = SAA  10 , No.43 , P.33. 

 . )رأس (  ٣/٩٣٢االصحاح  )٧(
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 لم إذاحتى  العلم بقبض العلماء انتزاعاً من العباد ولكن يقبض العلم ال يقبض اَهللا إن(( 
  .)١( )) فضلَّوا وَأضلّوا علمٍ توا بغيرِفألوا فِئفساالً هرؤوساً ج الناس عالماً اتخذَ يبقَ

  في الحديث الشريف أن الناس جعلوا لهـم رؤوسـاء جهـاالً يقتـدون      رؤوساًومعنى 
  :)٣(الشاعر من ذلك قولو )٢("ساء عليهموجعلوهم رؤ" :أي ، بهم

  ال ذي تخافُ وال ِلهذا جرأة     
 ستُهدى الرعيةُ ما استقام الري  

شارة إلى المسؤول أو من يتولى لإل "الرأس الكبير"مصطلح  عملجة العامية يستوفي الله
  :اآلتيالمعنى في اللغة األكدية في المثال هذا جاء قد زعامة ما ، و أو اًمنصب

qa-qa-ad   ki-ri-im  su-a-a-ti   is-tu du-ur-im-ma  (PN) 
  . )٤(  "ذلك البستان  )سأر: حرفيا(مسؤول ) س(منذ القدم  "

ولعـل  .)٥( "سيكون رئيساً لكل قاطني جلعاد"كذلك في اللغة العبرية  يردوالمعنى ذاته 
بمعنى  )٦( (be'ulatu(m)) وروداً هو ما يعبر عن مصطلح )ققاد(ـالمجازية لل المعانيأكثر 

المال ، وجاء ذلك في عقود البيع  أوالمادة  أوعة لللس األصليالمقدار  :أي،  "رأس المـال: "
  :على ذلك األمثلةلشراء ومن وا

15  GIN.MES  KU.BABBAR   SAG.DU   sa (PN) 
  .)٧( " )س(العائد الى  )سأالر: حرفيا(رأس المال من الفضة  شيقالً ١٥ "

  . (sa)الصلة  أداةاسم علم باستخدام  إلى تركيبالرأس في هذا اللفظ  أضيفوقد 
والمشتق مـن  ،  "ضارب" :ىبمعن (mahis)من اسم الفاعل  تركيب آخر مؤلفوجاء 

 الغائبين المتصـل ضمير  إلىبدوره  أضيفوالذي  ، الرأسلفظ تبعه  (mahasu(m))الفعل 
(sunu)  اآلخرين بالباطلليدل مجازاً على الشخص الذي يتهم:  
  

                                                 
  .١/٣٦البخاري  )١(
أطروحة دكتوراه غيـر   –التركيب اللغوي االصطالحي النبوي في صحيح البخاري : احمدعبد اهللا حسن  )٢(

  .٣٥ص – ١٩٩٦الموصل  –منشورة 
 . )رأس (  ١/١٩٠اللسان  )٣(

(4) AbB 5  29: r.6. 
  .١٥٩، ص تطور الدالليال: محمد خلف )٥(
 . ١٤٤ص –المعجم األكدي  )٦(

(7) NALTI  No. 62:1. 



٣٤ 

LU  ma-hi-is  qaqqadisunu 
  .)١(" )الضارب رؤوسهم: حرفيا(متهمهم الرجل  "

ب الرؤوس أو قطعها بسبب اتهاماتـه الباطلـة ،   الذي يتسبب بضر الشخص :تفسيرهو
  ."تهمنيأ" :بمعنى ،"خالها براسي" :من ذلك يقول اًقريب الًة مثيونجد في اللهجة العام

  

 

   :معنـى الليـدل مجـازاً علـى     جـرٍ  الـرأس مسـبوقاً بحـرفُ   لفـظ  جـاء   : يالحرف 
napistu(m))( )النفس"أو " الذات: "أي )٢":  

a-na  qa-qa-da-ti-ni  niplahmin 
 .)٣( ") رؤوسنا: حرفيا(انفسنا ن على ونحن خائف"

  :"زعيمال"أو  "قائدال"الرأس عن مصطلح لفظ ر فيها أخرى عب غةاصيوفي 

an-nu-rig  LUGAL  be-li   ra-a-mu sa (URU) (GN)  
  a-na   UN.(MES)  uk-tal-lim a-na  SAG.DU.(MES) 

  عندما تكلم والى سكانها  )م ج(الملك لـ رحمة سيدي اآلن "

  .)٤( " )الرؤوس: حرفيا)  (الزعماء(الى القادة         

هنا عما هو مستعمل في الوقت الحاضر عند اإلشـارة إلـى زعمـاء     المعنىوقد يعبر 
 ، وهذا مرادف في اللغة) أشراف القوم(أو كما يقال ) رؤوساء العشائر( العشائر والقبائل بـ 

  .)٥("أشراف" أو "وجهاء" :بمعنى (damqutu(m))للمصطلح  األكدية
  :ونقرأ في مثال آخر

LU.(MES)  SAG.DU.(MES)  sa  KUR 
  .)٦(" البلد  )رؤوس: حرفيا) (زعماء(قادة الرجال " 

  

                                                 
(1) CAD , M , P.81:a. 
(2) CDA , P.239:a. 
(3) CAD , Q , P.106:b. 
(4) ABL 723 : 8-9. 

  . ٣٢٣ص –قاموس العالمات المسمارية  )٥(
(6) ARM  5  2 : r.6. 



٣٥ 

  )m(muhhu(( الــرأس
ــد  ــامرأح ــطلح  يدف ــة  ، )resu(m)(المص ــي اللغ ــاء ف ــةج ــيغة  األكدي   بص

)UGU = muhhu(m)( )وهو كذلك  في اللغة  . )٢(على المخ  أحيانالق المصطلح ويط، )١
  .)٣( )gulgullu(m)( الجمجمة على داالًكذلك  يأتيكما . العربية
  :في ثالثة أنواع من التراكيب هي على عدة معان دالة )muhhu(m)(ت اللفظة ءجا

   المصـاغ مـن المصـدر    بالفعـل   )مـخُ (االسـم  اقتـرن
)amaru(m)( س الشخصأر إلىعية من خالل النظر بالمواالة والت أو "اإلقتداء" :ليفيد معنى:  

LU.ERIM. (MES)----ina  UGU-hi-su   
am-ru-u-ni ina  SA-bi  URU  

   .)٤( " المدينةوسط في ) رأسهنظروا في : حرفيا(الجنود موالين له  "

النظر  أو رأسهفي  خالل النظرالشخص من  أمامالوقوف  على كذلكيدل التركيب وقد 
  .عليه

 

 داالً يأتيفقد  دالليةعدة معان  )مخُ(ـلل يحمل التركيب االضافي :المصدري من المضاف
لـذي  ا اآلتـي كما في المثال  الرأسلفظ كمعنى من معاني  ، "ولاأل" أو "بدايةال" :على معنى

جاء المعنى هنا بداللة إذ ، نهر : بمعنى  )٥( )naru(m)(مصطلح  إلى أسراللفظ فيه  أضيف
  :ظرف المكان

(GN)  sa  UGU  ID (GN) 
  .)٦( ")م ج(نهر ) سأر: حرفيا(على بداية ) تقع(التي ) م ج( "

  ."طريق" :بمعنى )٧( )harranu(m)(المصطلح  إلىمضافاً  )مخُ(اء جوبالمعنى نفسه 
A.SA sa UGU KASKAL 

  .)٨( "الطريق )سأر: رفيا ح(بداية الحقل الواقع على  "

                                                 
(1) CAD, M / II, P.172:b. 
(2) NDK , P.12. 
(3) CDA, P.96:a. 
(4) ABL 222:6-7 = SAA 15 , No.199, P.130. 
(5) CDA, P.242:b. 
(6) ABL 336:r.7. 
(7) AHw , I , P.326:b. 
(8) CAD,M / II ,P.175: a. 



٣٦ 

والـذي جـاء فيـه     اآلتـي كمـا فـي المثـال     )أمام(عن ظرف المكان  )مخُ(عبر و
)muhhu(m)( ص أَُمن الجار والمجرور وقد  ملةضمن شبه ج صل للشخ ضمير المت لحق به ال

  :األول
ina  muh-hi-ia  it-tal-ka  ma-a  14  
LU.ERIN.(MES) KUR  (GN) 

  .)١( ")م ج( دالمن ب رجالً ١٤:  قائالً) سيأفي ر: حرفيا (امامي جاء  "

مشابه ،  "مشرف" أو "سؤولم" :ما يدل على معنى اإلضافة ةحالل األخرىومن المعاني 
  :)قادق( و )شُبر(لما ورد مع 

(PN)  sa  UGU  URU 
  .)٢( " عن المدينة) سأر: حرفيا(المسؤول ) س( "

  

  

   ـ فع.  حروف الجر معاني جديدة عم )مخُ(سم اال لفأ ـ دما يقن رن ت
  :"آلنا إلى" أو "اآلنحتى " :يفيد المعنى هإنّف ،"حتى" :بمعنى )٣( )adi(الحرف ب

a-di   muh-hi   sa   en-na   
 LUGAL  ri-es-a  la  is-si  

   .)٤("سيأعينا الملك لم ترفع ر اآلنحتى "

قد يفيـد   أو "باتجاه" أو "فةباإلضا" :يعنيه إنف )ana(بالحرف  الرأسلفظ  قَبِس إذا أما
: أي )٦( (attu(m))، او قد يدل على المعنى المجازي  )٥( "حتى" أو "على" أو "ضد" :ىنالمع

  :"بسبب: "بمعنى  )٧( (assu(m))او  بخصوص
ina   UGU   a-bi-te  

  .)٨( " بخصوص الكلمات "
  :ما نصه أنقر خرآوفي مثال 

  
                                                 

(1) Postgate,j,n,Assyrian texts and fragments, Iraq 35 (1973) , P.22. 
(2) KAJ 212 :3. 
(3) AHw , I , P. 12 : a . 
(4) ABL 1216:16= SAA 10 , No. 109, P.86. 
(5) CDA,P.215:a. 

 . ٥٠ص –المعجم األكدي  )٦(
 . ٦٨ص  –المعجم األكدي  )٧(

(8) ABL 88:r.10. 



٣٧ 

ana-ku  ina   muh-hi  a-mu-at  
   . )١(  "  ) هذا (بسبب  أموت أنا "

قد و،  "منذ" أو "من" :ليعني (ultu) أو )istu(بالحرف  )muhhu(m)( ـوقد يسبق ال
  .)٢(كظرف زمان "متى" أويعني كذلك حاالً 

                                                 
(1) ABL177: r.4 = SAA 13,No. 126, P. 97.. 

  . ٣٠٧ص - ١ط –اللغة األكدية : سليمانعامر  )٢(



٣٨ 

  )m(uznu(( األذن -٢

الدماغ، وهي  إلىوتحويلها  األصواتوالمسؤولة عن استقبال   الحسية األعضاء إحدى
  . )١(األنثيانعليها  أطلقذلك ولمؤنث  اسم

 . )٢( )GESTU2 / GESTU2 = uznu(m)(بصـيغة   األكديةللغة افي  األذنجاءت 
  :يناآلتي نيالتركيبولها معان مجازية وردت في . وفي العربية االذن ايضا 

   اآلتية األفعالي مع لالتركيب الفع نضم ألذنالفظ  ورد: 

1. epesu(m)  یعمل -عمل  
 (semu(m)): معنىالبلفظ األذن ليفيد  (epesu(m))المصاغ من المصدر اقترن الفعل 

وفي ذلك كناية عن وظيفة األذن ، وورد المعنى الداللي في مثـاٍل  " اصغى"او " سمع: "أي )٣(
  :جاء الفعل فيه بصيغته المصدرية

ep-sa-ki  uzna-ia  
 " اذنا: حرفيا(اصغي اليك ٤("  )يعملك(.  

2. pitu(m)  یفتح -فتح  
علـى   مجازياً داالًمعنى إلى لفظ األذن  دسنُأحينما  )فتح(المصاغ من المصدر الفعل أفاد 

  :"اليقظة"و "االنتباه"

GESTU2-ia   su-up-et  
  .)٥( " )أذني أفتح: حرفيا(نبهني  "

كما يقـال   أو ، "ظنتبه وتيقأ" :بمعنى "تفتحت اذانو"ية يقال لشخص ما موفي اللهجة العا
    "ذنأح ـفت" : ية يقالبروفي اللغة الع ،)٦( إليه غِأص والقول  إلىانتبه  :بمعنى "إذنكفك "كذلك 
ويحتمل  .داللة على تركيز السمع  )األذن(فتح في و، )٧( "اًظويق اًنبيه أصبح"و "نتبهأ" :بمعنى

  .ثة بصيغة االمر، اما الفعل فهو من الحالة الثال" اسمعني: "أن يكون المعنى 
بذلك  ذنُأل، واالتجسس والتنصت  ةمليعر عن عبي آخرمعنى مجازي هذا التركيب وفي 

تخبارية ساالو األمنيةتشترك مع اللسان والفم والعين كأعضاء حسية لها دور بارز في القضايا 
                                                 

  .٥٢ص -في اللغة  اإلنسانخلق  )١(
(2) CDA, P.431:b. 
(3) CDA, P.366:b. 
(4) CAD, E, P.224:b. 
(5) ARM  4  17 : r.5. 

  .٥٨ص -الجسم  أعضاء: محفوظناجي  )٦(
  .٣١ص  - التطور الداللي: محمد خلف )٧(



٣٩ 

بالمصـطلح  عرف مـن يقـوم بعمليـة التجسـس     وي)musedu(m)( )أو" المخبـر : "أي )١   
)sa dagilti( )الجاسوس: "بمعنى  )٢:"  

i-na  te-e-mu  sa  KUR  LUGAL   
     EN-ia  GESTU2  sa  (GN)  i-pit-tu-u 

  . )٣( ")م ج(على ) األذنيفتحون : حرفيا(يتجسسون ،  ير بالد سيدي الملكرقاتمن  "
  .والفعل من الحالة االولى في زمن المضارع بصيغة جمع الغائبين  

3. rapasu(m)  سعیو -وسع  
" الحكمـة " :بمعنى )٤( )nemequ(m)(المصطلح عبر عن تداللة  )األذنوسع (لتركيب 

ذلـك   نإفمن ثم يسمع كثيراً و :عنىمب إذنهوسع ي فالذي "الذكاء: "أي )٥( )hassatu(m)(و أ
جـارب  تزيادة خبرته نتيجة لتـراكم ال  إلىفتؤدي كافة يعكس اتساع معرفته في نواحي الحياة 

اية عن نالمعنى جاء هنا ك فإن كلذل ، اآلخريند من تجارب يكيف يستف علمه األمر الذيلديه 
  :كثرة االستماع

LUGAL  KUR  uz-nu  u-rap-pa-as 
  .)٦( " ملك البالد) أذنستوسع : حرفيا(سيزداد حكمة  "

  .وجاء الفعل من الحالة الثانية في الزمن المضارع

4. sakanu(m)  یضع -وضع  
،  "االنتبـاه " :فيد معنىيل )sakanu(m)(المصاغ من المصدر بالفعل  األذن لفظ اقترن

 أو اإلصـغاء عـن   كنايـة  على شيء ما، والمعنى جاء هنا األذنتثبيت  أومن خالل وضع 
  :)٧( )ussuru(m)(وتركيز  بانتباهاالستماع 

di-en  kit-ti-ka  lit-tas-ka-na   uz-na-a-su 
  . )٨( " دالتكقضاء ع إلى) أذناهلتثبت : حرفيا(لينتبه   "

  .صيغة التمني للشخص المخاطببفي الزمن المضارع و األولىمن الحالة وجاء الفعل 
                                                 

 . ١٠٠ص –المعجم األكدي  )١(
 . ٢١٧ص –المعجم األكدي  )٢(

(3)ABL  277: r.10-11. 
(4) CDA, P.249:b. 

 . ١٩٦ص –المعجم األكدي  )٥(
(6) RMA 128: 4-5 = SAA 8, No. 15, P. 11. 

 . ٩٤ص –المعجم األكدي  )٧(
(8) ABL 1285: 11. 



٤٠ 

  :"االستماع"و "اإلصغاء" :كذلك عن معنى عبر التركيبكما 

GESTU2   LUGAL  a-na   muh-hi-ia   
is-sak-kin  ki-i   al-li-kam  

يعندما  " ي الملك ) إنف( أت صغ ي) األذانبت يث: حرفيا( )سيستمع(سي    .)١( " عل
ضارعالرابعة والفعل من الحالة  ي الزمن الم   .ف

 

 

 المعبـر عـن الغـائبين   الضمير المتصل  إلى األذن لفظ ضيفأ :المصدري من المضاف
)sunu( لتركيب الفعليا فيمعنى مرادف لما ورد وهو ،  "صتنالت"و "التجسس" :معنى دفييل:  

u-zu-un-su-nu  ina UGU UN. (MES)-su-nu  
  .)٢( " على ناسهم) ذانهمآ: حرفيا(يتجسسون  "

فعـل  وجاء  ، السمع يسترقوجود من  إلى إشارةفي  ، "أذانللحيطان " :وفي المثل يقال
  :وذلك في قوله تعالى السمع اقسترإاية عن نالتجسس في القرآن الكريم ك

] عب كُمضعب بتغال يوا وسسجال تاو٣( ] ض(.  

 األذن لفظ عندما جاء،  "الذكاء"و "الحكمة": معنىكذلك عن  كما عبر التركيب اإلضافي
الذي ورد مـع   نفسه ، وهو المعنى "عريض" أو "واسع" :بمعنى )٤( )rapsu(m)(مع الصفة 

   :)rapasu(m)(الفعل السابق 
(DN)  EN  uz-nu  DAGAL 

  .)٥( )"عةالواس نألذا: حرفيا(الحكمة سيد ) ال( "
  .)ka(المعبر عن المخاطب الضمير المتصل  إلى األذن لفظ أضيف وبالمعنى نفسه

uz-ni-ka  sa  al-ta-ap-pa-at-u  
ي قد لمستها) أذنك: حرفيا(حكمتك  "   .)٦("  الت

                                                 
(1) ABL 780: 7-8. 
(2) ABL 537: r. 10-11= SAA 15, No. 121, P.84. 

   .١٢: ، اآلية الحجراتسورة  )٣(
(4) CDA , P.298 :b. 

رسالة ماجستير غيـر   -من القرن األول قبل الميالد رجاآلالكتابات المسمارية على : عثمان غانم محمد  )٥(
  . ٦٤ص  - ٢٠٠٣الموصل -منشورة 

 . ٩ص  - )٢٠٠٠-١٩٩٩( ٥٠م  سومر -ات الذئاببننصوص مسمارية من تلول : الزيبارياكرم  )٦(



٤١ 

  )m(anup(( هــالوج -١
 إلىمن سطح الجبهة  ابتداء أعضاءيضم عدة  .)١(وصومعة الحواس اإلنسانالوجه هوية 
  وهـو أول مـا يسـتقبل ، واشـرف      .)٢( عرضـا  ذناأل إلى ذناألومن ، نهاية الذقن طوالً 
: وجوه البلـد ، أي : ، ومن ذلك استعيرت دالالت مجازية منها ما يقال )٣(ما في ظاهر البدن

  .)٥(ذو جاه: بمعنى ه، ورجل وجه)٤(إشرافه 
    بالمصطلح  األكديةالوجه في اللغة  فَرِع)IGI = panu(m)( )اترادفه المصطلحتو .)٦ 

)bunu(m)( )(و  )٧buppani(m)( )٨(  و(maharu(m)) )٩( ،  و(zimu(m)) )ــه  )١٠ ول
  :وهي ت مجازيةالدال

  الوجهلفظ التي وردت مع  األفعالمن:  

1. alaku(m)  یذھب -ذھب  
علـى  ى لفظ الوجـه داالً  إل دسنُأحينما  )alaku(m)(المصاغ من المصدر الفعل جاء 
المأخوذة  "مواجهة: "أي )١١( )nammurtu(m)( أو" مقابلة: "بمعنى  )baru(m)(المصطلح 
التقـاء   :ويحمل هـذا التركيـب معنـى   ،  )١٢(هي استقبالك للرجل بكالم أو وجه و من الوجه

 :)١٣("قابلت وجهه": ، بمعنى "واجهت الرجل": أيضاً، ويقال  شخصين وجها لوجه

(PN)   i-la-ak   a-na   pa-ni-ia 
  . )١٤(" )وجهي إلىيذهب : حرفيا(يقابلني ) س( "

  . في الزمن المضارع األولىوالفعل من الحالة 
، ذلك أن الذي يذهب في وجه أو أمام شخص  "القيادة": وقد يدل هذا التركيب على معنى

  : "القيادة": أو عدة أشخاص يفيد معنى
                                                 

  . ٢٦/٢٧٤: الكبير يرسالتف )١(
 . ٣١٢ص -في اللغة  اإلنسانخلق  )٢(
 . ٦٦٧: األساس )٣(
 . ٥١٤: المفردات )٤(
 . )وجه (  ٣/٨٨٥: اللسان )٥(

(6) CDA , P.263:a. 
(7) CDA , P.48:b. 

  . ١٥٤ص –المعجم األكدي  )٨(
(9) CDA , P.189:a. 
(10) CDA , P.477 :b. 

 . ٨٣ص –المعجم األكدي  )١١(
 . )وجه (  ٣/٨٨٤اللسان  )١٢(
 . )وجه (  ١/٨٨المخصص  )١٣(

(14) CAD , A, P.318:a. 



٤٢ 

sa  ina  pa-ni  (LU).ERIN.(MES)  i-la-ku 
  .)١(" الجيش  )يذهب في وجه: حرفيا (يقود الذي " 

يدل مجـازاً   إذ (alik)معنى آخر عند تركيبه مع اسم الفاعل  (panu(m))وللمصطلح 
  : ونقرأ بخصوص ذلك ما نصه .)٢(المتقدمون اآلباء: ، أي "السلف": على معنى

LUGAL.(MES) a-lik  pa-ni-ia 
  . )٣( ) "لذاهبون أماميا: حرفيا(اسالفي الملوك " 

2. amaru(m)  یرى -رأى  
، وهو  "المواجهة" أو "المقابلة" :معنىعن  لتعبرالوجه لفظ  إلى سندتُأالتي  األفعالمن 

  ): الوجه يةرؤ (، وذلك من خالل المذكور آنفاً مشابه للمعنى معنى 

pa-ni-ka   lu-mur 
  .)٤( )"ألرى وجهك: حرفيا(القابلك  "

 وهذا التركيب ما زال مسـتعمالً بمعنـاه   .صيغة التمنيبي الحالة الثانية وقد جاء الفعل ف
  ."أقابلك" :بمعنى،  "وجهك أرى" :الحرفي في اللهجة العامية عندما يقال

  :الوجهلفظ فيه الفعل قبل  ركويرد المعنى نفسه في تركيب آخر ذُ

a-ta-mar    pa-ni-ka  
  .)٥( " )وجهك رأيت: حرفيا(قابلتك  "

  .د الفعل من الحالة األولى في الزمن الماضي التام بصيغة المتكلموور

3. dagalu(m) ینظر   -نظر   
لفظـة مـأخوذة مـن النظـر،     ي هو.  "االنتظار" :الوجه ليفيد معنىبلفظ اقترن الفعل 

  :)٦(ومنه قول الشاعر "انتظرني" :بمعنى "نظرنيأ"و
  

                                                 
(1) CAD, A, P.317:b. 

  .)سلف (  ٤/١٣٧٦الصحاح  )٢(
(3) CAD, A, P.317:b. 

أطروحة دكتـوراه   –من العهد البابلي القديم في المتحف العراقي  رسائل غير منشورة: احمد كامل محمد )٤(
 . ١٠٦ص  -) ١٩٩٦(بغداد  –غير منشورة 

(5) BMS 27: 17. 
  .)نظر (  ٣/٦٦٥اللسان  )٦( 



٤٣ 

  هند فال تعجل علينا  أبا
   قيناالي ركخبِرنا نُنظأو

لفـظ  المعنى مع هذا ورد  أنوقد سبق . الوجه  إلىاية عن النظر نكهنا والمعنى جاء  
  :)kullu(m)( المصاغ من المصدر الفعل إليه دسنُأحينما  الرأس

te-e-mu  sa (PN)  ina (GN)  su-u  
pa-an  ITI.BARAG  i-dag-gal  

  بانتظار) م ج(هو في  )س( أخبار "
  . )١( " يسانشهر ن) يرى وجه: حرفيا(

انتظار بداية (لك التركيب كذيعني وقد  . في الزمن المضارع األولىوالفعل من الحالة 
وداللـة   ، "ولاأل" أو "بدايـة ال"ما يعبر عن مصطلح  )panu(m)(من معاني  أنذلك  )الشهر

 لفظة الوجه ، مشابهة لتلك الحاصلة عند إلى (dagalu(m))المقابلة الحاصلة من إسناد الفعل 
ال تنسجم مع معنـى   )dagalu(m)(طبيعة الفعل  أنير إليه ، غ (amaru(m))إسناد الفعل 

ـ  أن، أي  "االنتظار" :المقابلة كون المصطلحات الدالة على الزمن تفيد معنى م يقتالمعنى ال يس
  .على االنتظار داالًالمعنى هنا جاء  فإنلذلك  ،"لمقابلة شهر نيسان" :قلنا إذا

4. mahasu(m)  یضرب -ضرب  
ليـدل مجـازاً علـى     )mahasu(m)(المصاغ من المصدر الوجه بالفعل لفظ اقترن 

ضرب " أنذلك  )qaqqadu(m)( الرأسلفظ ن ورد مع أوالذي سبق ،  "حارداالن"و "الهزيمة"
  :نفسه دالن على المعنى المجازييقد  "الوجه أو الرأس

(DN) --- pa-an ERIN. su im-has-ma  
  .)٢( " )قوته(جيشه ) وجه برِض: احرفي(م زِه) لأ( "

  .وقد جاء الفعل من الحالة األولى في الزمن الماضي
5. nadanu(m)  یعطي -اعطى  

عن لفظ الوجه  إلىالمسند ) ندان(المصاغ من المصدر يعبر التركيب المتكون من الفعل 
والتوجه بالوجه  ، "النظر" :أي ) الوجه إعطاء( تركيب من خالل  "االنتباه"و "االهتمام": معنى
المعنـى  بأداة نفي فأنها تدل علـى   الفعل ناقتر إذاوبعكس ذلك  ، ما باتجاه وأشخص ما  إلى

                                                 
(1) ABL 261: 9-12 = SAA 17, No. 115, P. 103. 
(2)  BWL 114: 37. 



٤٤ 

)megutu(m)( )الوجـه   ئهإعطاعدم  :وعدم االهتمام بالشخص المقابل أي،  اإلهمال: أي )١
  :إليهوعدم النظر 

pa-ni-ia    ul    a-na-an-di-is-su  
 .)٢( " )له وجهي أعطيلم  :حرفيا(لم اعره اهتماماً "

  ويقال في اللهجة العاميـة   .صيغة المتكلمبالماضي في الزمن الرابعة والفعل من الحالة 
  للتعبيـر عـن    والمعنـى يـرد فـي اللغـة العبريـة     ،  "انتبه لي" :بمعنى "وجهك أعطيني"

  .)٣( "ونظرت إلى الرجل نفسه": النظر
مشابه لما ورد ضمن وهو ،  "القصد" أو "التوجه"فيه التركيب على  وفي معنى آخر دّل

  :اآلتي، ونقرأ بخصوص ذلك في المثال ) االك ( التركيب الفعلي للفعل 

pa-ni-ne  a-na  se-er  a-bi-ni  ni-id-di-in-ma 
  . )٤( "إلى حضرة أبينا ) أعطينا وجهنا: حرفيا(توجهنا " 

  .مينفي الزمن الماضي لصيغة المتكل األولىوالفعل من الحالة 
6. saharu(m)  یدیر -دار  
ــب   ــخص كالغض ــا الش ــى محي ــر عل ــي تظه ــاالت الت ــض االنفع ــاك بع   هن

 (uzzu(m)) )٥( - uggu(m) )قد يعبـر عنـه   و ، أحياناًومن عالماته احمرار الوجه  ) )٦
  :والغضب اإلعراض :الوجه كداللة حركية رمزية تعطي معنى بصد

a-mu-at   sum-ma   DUMU   LUGAL  be-li   
pa-ni-su    ina    muh-hi-ia   us-sa-hi-ra  

  .)٧( "يلع) دار وجهه: حرفيا(ابن الملك غضب سيدي  إذا موتأ "

كسمة من  اًما زال معروف السلوك أنكما  . والفعل من الحالة الثانية في الزمن الماضي
  .سمات حالة الغضب التي تنتاب الشخص

  

                                                 
  .١١٤ص –المعجم األكدي  )١( 

(2) AbB 5 172: 12. 
 . ١٤٦ص  - لتطور الدالليا: محمد خلف )٣( 

(4)  ARM  2  57 : 6-7. 
  .١٢١ص –المعجم األكدي  )٥( 

(6) CDA , P. 418 :b. 
(7) ABL 885: 22-23. 



٤٥ 

7. sabatu(m)  یضبط -ضبط  
: إلى لفظ الوجه ليشكل التركيب اآلتي) sabatu(m)(من المصدر المصاغ د الفعل سنُأ

الذي ورد مع  المعنى نفسهوهو  ، "المواجهة" أو "المقابلة"على وليعطي الداللة  )ضبط الوجه(
  :)alaku(m)(الفعل 

pa-ni-su-nu     ni-sa-ab-bat  
  .)١()"بط وجوههمضن: حرفيا(نقابلهم  "

  . نيصيغة المتكلمبزمن المضارع في ال األولىوالفعل من الحالة 
  :نقرأ خرآوفي مثال 

sa-ba-at   pa-ni-ia  
  . )٢( " )مسك وجهيأ: حرفيا(قابلني "

  .والفعل من الحالة األولى بصيغة األمر

8. sallamu(m) یسود -د سّو  
التركيب رعب ) يّإذندون من كالم  أوالنفس بفعل  إقحام أو "التدخل"عن )  د الوجهسو:  

pa-nu-sa    la    i-sa-li-mu  
  .)٣( " )ودوجهها ال يس: حرفيا(ال تتدخل  "

   أو ، "يتـدخل " :بمعنى "د الوجهيسو" :والمعنى ذاته نجده في اللهجة العامية عندما يقال
"ال يكما يقال للشخص الذي يقحـم نفسـه فيمـا ال يعنيـه      أو . "ال يتدخل" :أي "ود الوجهس                
في  األولىوجاء الفعل من الحالة  . )٥( "طلع بسواد الوج" أو . )٤( "طلع بسواد الوجتفاضل ييال"
  .زمن المضارعال

9. sakanu(m)  یثبت -ثبت  
حينمـا  من معنى مجازي،  أكثر على) sakanu(m)(المصاغ من المصدر الفعل  دل

  :آنفاًر ولداللة التركيب المذككمعنى مجازي مشابه  "التدخل"تركب مع لفظ الوجه منها 

                                                 
(1) CAD , S , P.29:b. 
(2) ARM  2  69: r.9. 
(3) OBT Tell rimah 162: 20. 

 . ٨٢ص  -١ج -الموصل العامية أمثالمعجم  )٤(

 . ٢٥٤ص  - ١ج – الموصل العاميةمثال امعجم  )٥(



٤٦ 

a-na   UR5-ia  ---  pa-ni-ka    la  ta-sa-ka-an-ma 
  . )١( " )تثبت وجهكال : حرفيا (تتدخل ال  --- قراراتي  إلى "

وفي اللهجة العاميـة   . صيغة المخاطببفي الزمن المضارع  األولىوالفعل من الحالة 
فـي   "تخلـي "والفعل  ال تتدخل، :بمعنى،  "ال تخلي وجهك بالنص" :نجد المعنى نفسه إذ يقال

  .األكديةفي اللغة  )sakanu(m)(، ويقابل الفعل  "تثبت" أو "تضع" :المثال بمعنى
 أومن خالل تثبيت الوجه في اتجاه واحد  ، "النظر" :عنىمكذلك عن  يعبر التركيبوقد 

بالعين التـي  يتم  اإلبصارحيث جاء المعنى هنا بداللة الكل على الجزء كون ، على شيء ما 
  :ذلك الشيء إلىالتوجه بكل الوجه  :الشيء يعني إلىوالنظر  ، الوجه أقساممن ضمن هي 

a-na  si-it  sa-am-si    IGI-su   is-kun  
  .)٢( " مشرق الشمس إلى) ثبت وجهه: حرفيا (نظر  "

   .)٣( وقد ورد المعنى ذاته في اللغة العبرية. في الزمن الماضي األولىوالفعل من الحالة 
   إلـى جـه  ووالت ، "االتجـاه " أو "هـة الوج"عـن   هالوجلفظ فيه  عبر يب آخرتركوفي 

  وذكـر ذلـك فـي     ، )٤( "القصد" :الوجه لتلك الناحية أي ءإعطاعلى  يدّلشيء ما  أوناحية 
  :قوله تعالى

] هطْرش كُموهجلُّوا وفَو ما كُنتثُ ميح٥(]  و( .  
  : اآلتيل افي المث فعليلهذا التركيب النى المجازي عوجاء الم

a-na   (GN)   pa-ni-su   is-ku-nam-ma 
  .)٦( " )ثبت وجهه: حرفيا() م ج( إلىتوجه  "

 إلىكذلك انه قد ذهب  يعني التركيبوقد . في الزمن الماضي األولىالحالة  منوالفعل 
)GN( ، انه سيذهب أو.  

                                                 
(1) CCT 2 20: 12. 
(2)CAD, S / I , P. 216:b. 

  . ١٤٦ص - التطور الداللي: محمد خلف )٣(
  .)وجه (  ٣/٨٨٤اللسان  )٤(
  . ١٤٤: ، اآلية  البقرةسورة  )٥(

(6) ARM  4  76: r.34. 



٤٧ 

ونوى ، )١( "القصد" :والنية بمعنى ، "العزم" أو "النية"على  ويأتي هذا التركيب كذلك داالً
  :المذكور آنفاًمن المعنى  بوهو معنى قري ، وقصده إليهوجه الوجه  :بمعنى يءالش إلى

a-na   SE.GUR10. KU5   pa-nu-u-a   sa-ak-nu-u 
  .)٢(  "  الحصاد إلى) ةثابتوجوهنا : حرفيا(نوينا   "

  :ومنه ما جاء في قوله تعالى في سياق الدعاء

] إِناتاومالس ي فَطَرلَّذهِي لجو تهجي و  نيرِكشالْم نا ما أَنمنِيفًا وح ضاألر٣( ]  و(.  

  أو  "طلـب المسـاعدة  ": ومن المعاني الداللية األخرى للتركيب ما يعبر عـن معنـى  
طلـب   ، كون تثبيت الوجه باتجاه شخص ما كالملك يحمل داللة رمزية تعبر عـن  "اإلحسان"

  :العون واإلحسان ، ونقرأ بخصوص ذلك في مثاٍل ورد الفعل فيه بصيغة اسم الفاعل 

UN.(MES) ma-du-tu  pa-ni-su-nu  a-na   
UGU  LUGAL  EN-su-nu  sak-nu 

  .)٤(" على سيدهم ) وجوههم ثابتة: حرفيا( )من اجل اإلحسان(ينظرون أناس كثر " 
10. uzuzzu(m)  یقف -وقف  

صاغ من المصدر المالفعل  عبر)uzuzzu(m)(  عن معنـى عند اقترانه بلفظ الوجه: 
والحضور الـدائم  ،  أمامه :أي، من خالل الوقوف في وجه الشخص  "الخدمة" أو "المساعدة"

  :اآلتينقرأ في المثال  كما ، األوامرلتلبية 

50 LU.ERIN.(MES)   ina    lib-bi-su-nu   lil-li-ku   
   ina   pa-ni    LU.NAGAR.(MES)   li-zi-zu  

  وعسى ان يساعدوا جندياً من بينهم، ) ٥٠(يذهب عسى ان  "

  .)٥( " اريننجال) يقفوا في وجهعسى ان : حرفيا(

لتنفيذ ما يطلب منهم ومساعدتهم علـى   نالنجاري أمام :يقفوا في وجه أي أن :تفسيرهو
ـ وجه تضمن معنى فظ الالمعنى المجازي لل أنأي ، العمل  إتمام علـى المصـطلح    ر داالًآخ

                                                 
 . ) قصد( ٩٦ /٣ اللسان )١(

(2) AbB 1 81:18. 
  . ٧٩: سورة األنعام ، اآلية  )٣(

(4)  ABL 1089: r.8. 
(5) ABL 95: r. 8. 



٤٨ 

داة بأ قَبِاما الفعل فهو من الحالة االولى في الزمن الماضي الدال على المستقبل كونه س ."أمام"
  .التمني

  :اآلتينقرأ آخر وفي مثال 

ina  UD.(MES)  am-ma-te  a-ki  ina IGI-su  a-za-zu-ni  
  .)١( "  )في وجهه أقف: حرفيا(في خدمته ) نتك(عندما  األيامفي تلك  "

  .وقد ورد الفعل من الحالة األولى في الزمن المضارع بصيغة المتكلم
  

11. w/abalu(m)  یجلب -جلب  
دالمصاغ من المصدر الفعل  إلىالوجه لفظ  ُأسن)w/abalu(m)(   ليدل مجازاً علـى

، كناية عن عـدم الغضـب    وهو "يجلب الوجه أوجلب " التركيبمن خالل  "السماح"و "العفو"
، وبخصوص ذلك نقرأ مـن قـانون    الوجه صد إليهااشرنا أن عالماته التي سبق   الذي من

  :حمورابي ما نصه

a-na  is-ti-is-su   pa-ni-su    ub-ba-lu  
  . )٢( " )جلب وجههي: حرفيا(يعفي عنه ألول مرة  "

  .والفعل من الحالة الثانية في الزمن المضارع
  : العفو أول على عدم السماح ليدبأداة نفي بق الفعل س خرآوفي مثال 

pa-ni-ku    u-ul    ub-ba-al  
  .)٣( )"وجهكمجلب يلم : حرفيا(لم يسامحكم "

  

12. zaku(m)  یزكي -زكى  
ويسـتخدم   ، "بـرئ " أو "حرر" :الوجه ليدل مجازاً على معنىلفظ ورد هذا الفعل مع 

 أوص من التـزام مـا   تحرير شخ أومن العبودية  األمة أوتحرير العبد  إلى لإلشارةالمعنى 
  :إليه أساءتمسألة  أوحد ما من قضية ألتبرئة 

                                                 
(1) ABL 211:13=SAA 16, No. 78, P. 74. 

  . ١٦٩: المادة )٢(
(3)  ARM 2 94:19. 



٤٩ 

a-ha-at   a-bi-ia   u-za-ki   pa-ni  
  .)١( " )زكت وجهي: حرفيا(حررتني ) عمتي( أبي أخت "

  .والفعل من الحالة الثانية في الزمن الماضي

 

 تهإضاف، فعند  عان مجازية متعددةم اإلضافةوجه في حالة فظ اللل :المصدري من المضاف
  :بوصفه ظرفاً للزمان "بداية"اً فانه يعني مجاز "سنة"المصطلح  إلى

IGI MU.AN.NA 
  .)٢( " السنة )وجه: حرفيا(بداية  "

  :تعالىاوله ، قال : وجه النهار : ومن االستعارة في العربية 

] وا ونآم ينلَى الَّذزِلَ عي أُنوا بِالَّذنونَآمجِعري ملَّهلَع هروا آخاكْفُرارِ وهالن ه٣( ] ج(.   
  .  )٤( في اللغة العبرية كما جاء أيضاً . الرأسلفظ ن ورد مع أوالمعنى نفسه سبق 

وذلك عندما يضـاف  ،  )٥( "هو من كل شيء أعاله"و ، "سطح" :الوجه بمعنىلفظ ويأتي 
  ."تربة"او " رضأ" :بمعنى )٧( )qaqqaru(m)( أو "ماء" :بمعنى )٦( )mu(m)(ح مصطلال إلى

ina  pan  me 
  .)٨( "الماء  )وجه: حرفيا(في سطح  "

ina pa-ni  KI 
  .)٩( " األرض) وجه: حرفيا(في سطح  "

                                                 
  رسـالة ماجسـتير غيـر    –رة مـن سـبار   نصوص غير منشو:  القرةداغي رافدة عبد اهللا عبد الصمد )١(

  . ٧٧ص -) ١٩٨٩(بغداد  -منشورة  
(2) CDA-P. 263:b. 

  . ٣: ل عمران ، اآلية آسورة  )٣(
 . ١٤٣ص - التطور الداللي: محمد خلف )٤(

  .)سطح (  ٣/٧٢المقاييس  )٥(
(6) AHw , II , P. 664 :a. 
(7) CAD , Q ., P. 113:a. 
(8) AHW /II , P. 820. 
(9) Ibid. 



٥٠ 

         أو "األرضوجـه  " :يقـال إذ قيد االستعمال حتى وقتنا الحاضر  وهذا التركيب ما زال
البشـر   أصـبح  أنوكـان  "  بالمعنى نفسـه الوجه لفظ جاء  وفي اللغة العبرية . "وجه الماء"

  .)١( "األرضيتكاثرون على وجه 
وذلك ،  "مقابلةال" :معنىوردت في التركيب الفعلي  أنومن المعاني المجازية التي سبق 

  :نٍاسم ثا إلىالوجه لفظ عندما يضاف 

(PN) … a-na     IGI (PN2)   at-ta-ar-ad  
  .)٢( " )ص) (وجه إلى: رفياح(لمقابلة ) س( أرسلت "

وجود الفعل قد عـزز المعنـى    أن إالظرف مكان وهو  "أمام"كذلك يعني التركيب وقد 
  :اآلتيفي المثال  أنقر "أمام"وبخصوص معنى  . المواجهة أوالمجازي الدال على المقابلة 

tup-pa   dan-na-ta   i-na  pa-ni   (PN)   i-sa-tu-ru  
 .)٣(  " )س) (في وجه: حرفيا(امام وثيقة قوية  نيكتبو "

  :)ka(الضمير المتصل للمخاطب  إلىالوجه لفظ فيه  أضيف خرآل اوفي مث

bu-ur-ta-am  sa  ap-ti    hu-bu-ti   ina   pa-ni-ka  
  .)٤( " )وجهكمن : حرفيا(من امامك ) اختفى(العجل الذي قد سرق  "

رج اد أسلوب، وهو  "التوبيخ"و "لتأنيبا" داالً علىالمعنى المجازي جاء هنا  أنونالحظ 
 "أمامهمن " أو "وجهه أماممن " :الت بعبارةاعن مثل تلك الح برّععندما ي اآلناالستعمال حتى 

 إلىولم ينتبه  أمامهالحاجة سرقت من  أنتعبير على عدم الحرص واالنتباه بدليل  هذاوفي  ،
  :نقرأ  خرآوفي مثل  .ذلك

as-sum  la   ta-pa-la-hu-u   se-e a-na   pa-ni-ka   li-l-li-kam  
  .)٥()"وجهك إلى: حرفيا(امامك يأتي  أنبخصوص الشعير ال تخاف عسى "

  .سيكون في حوزتك أو إليكانه سيجلب : تفسيرهو

                                                 
  . ١٤٣ص - التطور الداللي: محمد خلف )١(

(2) ARM 2 130:11. 
(3) KAJ 152: r.20. 
(4) Goetze . A . Fifty old – Babylonian , 9 : 6.  

  . ١١١ص  - رسائل غير منشورة: احمد كامل )٥(



٥١ 

بوصـفه  ) maharu(m)( فالمرادلوجه للفظ اورود  أكثر أن إليه اإلشارةومما تجدر 
العقد قـد   أنبيع والشراء ضمن قائمة الشهود للداللة على جاء في عقود ال) أمام( ظرفاً للمكان

أو قـد يكتـب   ، )١( )IGI(المصطلح يكتب اسمه بعد  والذي كان برم أمام الشاهد وبحضورهَأ
ومـا زال   ) "أمام( الظرفعن  أيضاًفي اللغة العبرية الوجه  لفظ  عبرو. ضمن صيغة العقد

  .)٢( " الرب قفا أماماأبراهام و
المعبر عـن  الضمير المتصل  إلى المضافالوجه لفظ من  كيب آخر مؤلفورد تركما 

شبه جملة من الجـار والمجـرور    إلى إليهالمضاف والمضاف  دسنُأثم  )su(المذكر  الغائب
 "االهتمـام "، ليدل مجازاً علـى   )muhhu(m)( الرأسلفظ و )ina(مؤلفة من حرف الجر 

  :"والعناية
LUGAL  be-li  u-da  a-ki  i-da-gal-an-ni-ni   

    u   pa-ni-su    ina    UGU-hi-ia-a-ni  
  .)٣( ")عليناوجهه : حرفيا(ويهتم بنا الينا سيدي الملك يعرف كيف ينظر  "

  .تحت نظره ورعايته انوأن،  باتجاهناوجه الملك  أن :وتفسيره

 
 "أول"مجازية منهـا   معانٍ وجه علىالتركيب المؤلف من حرف الجر ولفظ ال دّل :الحرفي

يشـابه المعنـى   هذا ، و وأولهالشيء  أمامكون الوجه أول ما يستقبل الشيء، فهو  "بداية"أو 
  :القمة أوالدال على الذروة  الرأسلفظ مع  المتحقق

is-te-en   a-na   pa-nim  
  .)٤( ")الوجه: حرفيا(البداية  إلىواحد ) أي(  "

ul-tu    IGI 
  .)٥(" )الوجه: حرفيا(داية الب من "

                                                 
 ةأطروح -الحديث  اآلشورينصوص مسمارية غير منشورة من العصر : منذر علي عبد الملك المنذري )١(

 . ٣٧ص - ٢٠٠٤بغداد  -دكتوراه غير منشورة 
  . ١٤٣ص - لتطور الدالليا: محمد خلف )٢(

(3) ABL 211: 14-15 = SAA 16, No. 78, P.74. 
  . ١٠٩ص  -رسائل غير منشورة: احمد كامل )٤(

(5) CDA , P. 263:b. 



٥٢ 

  )m(putu(( ةــاجلبه -٢

هـي موضـع    أو،  الرأستقع ما بين الحاجبين وشعر ، الجزء العلوي من الوجه هي 
دّل على ذلك ما جـاء   .مما ال شعر عليه الرأسما يستقبل من مقدم  أيضاوهي ،  )١( السجود

  هللا عنـه قـال   رضـي ا عـن ابـن عمـر     –صلى اهللا عليه وسـلم   –في حديث الرسول 
 )) النَّبِي لَم ( كانوس تَّى ) صلى اُهللا عليهح ، دجنَسو دجسةُ فَيدجا السيهةَ فورنَا السلَيقْرُأ عي

 هتهبج عضنَاَ مودًأح جِد٢( ))ما ي(.  

لح والمصط . )٣( )SAG. Kl = putu(m)(بالمصطلح  األكديةعرفت الجبهة في اللغة 
)SAG(  الـرأس بأنـه دال علـى    إليه اإلشارةسبقت )resu(m)( ،   إليـه  أضـيف وقـد   

   ، لحـق بأسـماء المـدن   تولهذا المقطع معان عدة فهـو عالمـة دالـة     ، )KI(هنا المقطع
مصـطلح  الولعـل   . )qaqqaru(m)( "تربـة " أو )٤( )ersetu(m)( "رضأ" :ويأتي بمعنى

)SAG.Kl( وهو المعنى المعبر "الرأستربة " :صح القول إن وأ،  "الرأسرض أ" :يعني هنا ،
 األحيـان في بعـض   عمليست "تربة" أو "رضأ" :معنى أنكما  ، عن منطقة السجود في اللغة

 األغلبمنطقة الجبهة خالية من الشعر فعلى  ما كانتول. غير المزروعة األراضيللداللة على 
  .ل المجازغير المزروعة على سبيالتربة  أو باألرضبهت شّ أنها

شابه البعض منها ما يمجازية  دة معانٍعند تركيبها للداللة على ع )بوتُ(اللفظة جاءت 
  :اآلتيالوجه وعلى النحو لفظ و الرأسلفظ ورد في 

  اسند المصطلح)putu(m)( إلى عدة أفعال منها :  
1. emedu(m)  یضع -وضع  

التي يتحملها  "المسؤولية"يعبر عن  اًمعنى دالليعند تركيبه مع لفظ الجبهة هذا الفعل  أفاد
  :مهمة ما أوالشخص لتأدية واجب 

LU-tu  li-i-si  li-ir-ub  a-na halaqi  put-ni  ni-te-mi-id 
  .)٥(" )نضع الضياع إلىجبهتنا : حرفيا(المسؤولية ليخرج الرجال وليدخلوا نحن نتحمل  "

  وقد اقتصر هذا  ، صيغة المتكلمونبة األولى في الزمن الماضي التام لفعل من الحالوا
                                                 

  . ٩٩: ، ثابت ١/٨٨المخصص  )١(
 . ٢٨٠-مختصر صحيح البخاري ص )٢(

(3) CDA, P.280:b. 
 .١١٩ص –المعجم األكدي  )٤(

(5) BE  14  2:16. 



٥٣ 

  .، ذلك انه ال يوجد ما يقابله في اللغة العربية األكديةعلى اللغة التركيب 
2. kabatu(m)  ثقلی -ثقل  

المصاغ من المصدر الفعل  عبر)kabatu(m)(  الجبهـة عـن   لفـظ  عندما اقترن مع
  :)ققاد(ن ورد مع أالذي سبق  ى نفسهالمعنوهو  "التقدير"و "التشريف"

pussu    ik-ab-it  
  .)١( " )يثقل جبهته: حرفيا(يشرفه  "

فقـد جـاء    )putu(m)(مصطلح  أما . في الزمن المضارع األولىوالفعل من الحالة 
  .)ss(فيه التاء مع حرف الشين لتصبح  أدغمت )su(الضمير المتصل للغائب  إلىمضافا 

3. mahasu(m)  بیضر -ضرب  
 :الجبهـة ليفيـد معنـى   لفـظ  مـع   )mahasu(m)(المصاغ من المصدر جاء الفعل 

 ، "الضمان" :معنىكذلك عن  وقد عبرemedu(m)( (كما ورد مع الفعل السابق  "المسؤولية"
  :)mahasu(m)(الفعل ب المقترن )qaqqadu(m)( الرأسلفظ مشابه لما ورد مع 

(PN)  pu-us-su    im-ha-as-ma   us-e-se-su  
  .)٢( " )حرره( وأخرجه) ضرب جبهته: حرفيا(ضمنه ) س( "

 إلـى  أيضـاً  فأضـي الجبهة فقد لفظ  أما ، في الزمن الماضي األولىوالفعل من الحالة 
  ،  )ss(صـبح  يلفيه حـرف التـاء مـع الشـين      مدغُأ )su(الضمير المتصل للغائب المذكر 

put-su>pu-us-su  
4. nasu(m)  یرفع -رفع  

المصاغ من المصدر الفعلي للفعل  التركيب عبر(nasu(m))  في معنـى   "المسؤولية"عن
  :وكما في المثال اآلتي (emedu(m))مشابه لما ورد ضمن التركيب الفعلي للفعل 

1  EN  pu-ut  2-i  na-su-u 
  . )٣( "الثاني )جبهةيرفع : حرفيا(مسؤولية صاحب واحد يحمل " 

 

  بوصفه ظرفـاً للمكـان عـن     )putu(m)(المصطلح  دّل :لمضافمن ا يالمصدر -١
  :)حقل(المصطلح  إلىجاء مضافا عندما ،  "بداية"أو  "مأما" :معنى

                                                 
(1) CDA-P. 280:b. 
(2) BE14 135:6. 
(3) NBTOIC  19:7-8. 



٥٤ 

pu-ut   A.SA  
  .)١( " الحقل) جبهة: حرفيا(مقدمة  "

  :بلد أواسم مدينة  إلى )putu(m)(ح لالمصط فيه أضيف خرآفي مثال  والمعنى نفسه نجده

pu-ut  (GN) 
  .)٢( ")م ج() جبهة: حرفيا(ام ام"

عنـي  يل )ia(المـتكلم   األولالضمير المتصل للشخص  إلىاً الجبهة مضاف لفظ كما جاء
  :"أمام"كذلك 

sa  LUGAL  be-li   is-pur-an-ni  ma-a  ina  
   ha-ra-am-me  ina    pu-tu-u-a    ta-za-az  

  فيما :  بخصوص ما كتب سيدي الملك قائالً "
  .)٣( " )في جبهتي: حرفيا(امامي بعد تقف 

  . أمامي ثلتم: تفسيرهو
 )panu(m)( "الوجـه "عـن   مجازاً عبر )putu(m)(للمصطلح  خرآ تركيبوورد  

  :النفس أو، وفيه كناية عن الذات  )sa(الضمير المتصل  إلى أضيفكمصطلح عام عندما 

(PN)   KIN    pu-su   wu-se-er  
  .)٤( " )جبهته: حرفيا(وجهه سراح  أطلق) س("

  .برأ ساحته أورأ نفسه ب :تفسيرهو

بصيغته المصدرية من  (putu(m))ورد المصطلح  :المصدري من غير المضاف -٢
 :"أمام"غير المضاف للداللة على ظرف المكان 

a-na   sid-di   u   pu-ti 
.)٥( ") الجبهة: حرفيا(واألمام إلى الجانب " 

                                                 
(1) BWL 220:22. 
(2) ABL 380: r.1 = SAA 5, No. 88, P. 72. 
(3) ABL 80:7-11 = SAA 10 No.68, P. 51. 

 . ٦٢ص –رسائل غير منشورة : احمد كامل  )٤(
(5) AS  45:76. 



٥٥ 

 )m(nu/ei((العـيـن  -٣

في اإلنسان وفي سواه مـن المخلوقـات ، وظيفتهـا    الرأس ، وهي اثنتان  إحدى أقسام
  :جاء في قوله تعالى.  )٢( (natalu(m)))١(األساسية اإلبصار

   .)٣( ] أَلَهم أَرجلٌ يمشونَ بِها أَم لَهم أَيد يبطشونَ بِها أَم لَهم أَعين يبصرونَ بِها [
وفـي العربـي    )٤( (IGI = i/enu(m))اللغة األكدية بالمصطلح  وقد عرفت العين في

  .)٦( (igu(m))و  )٥( (hinu(m)) انويرادفها المصطلحالعين ، 
  -:في تراكيب مختلفة للداللة على اآلتيالعين  لفظ وردو

   العين بعدد من األفعال منها لفظ اقترن:  
1. amaru(m)  یرى -رأى  

العين داللة مجازيـة تعبـر عـن    لفظ مع  )amaru(m)(مصاغ من المصدر الللفعل 
المصـاغ مـن المصـدر    الفعـل  المقتـرن ب الوجـه  لفظ كما ورد مع  "المقابلة" أو "الزيارة"

(alaku(m)):  

IGI .2 .(MES)   sa   LUGAL   EN-ia   la-mur 
  .)٧( "سيدي الملك ) عينا أرى: حرفيا(أقابل  أنعسى " 

مثل أمام سيدي الملك ، وذلك معنى ضمني يعبر عن الوقوف أمام أأقف أو أن  :تفسيرهو
الدال على المستقبل كونه سـبق  أما الفعل فهو من الحالة األولى في الزمن الماضي  الشخص

  .بأداة تمني

2. balasu(m)  یحدق -حدق  
النظـر  " :العين ليفيد معنـى لفظ مع  )balasu(m)(المصاغ من المصدر اقترن الفعل 

  :"التحديق"أو  "ان وتركيزبإمع

                                                 
  .١/٩٣المخصص  )١( 

(2) AHw . II , P. 766 : b. 
 . ١٩٥: سورة األعراف ، اآلية  )٣( 
  .١١ص –المعجم األكدي  )٤( 

(5) CAD , H , P. 195:b. 
(6) CAD , I , P. 45:a. 
(7) ABL  243 :7. 



٥٦ 

sum-ma   IGI.(MES)-su    u-bal-la-as 
  .)١( " )هيعينيحدق : حرفيا(ينظر بأمعان إذا  "

  .والفعل من الحالة الثانية في الزمن المضارع
3. basu(m)  یوجد -وجد  

ـ تركيبه  دعن (basu(m))المصاغ من المصدر حمل الفعل  يعبـر عـن    اًمعنى داللي
  :"ةالرعاي"و "العناية"

a-wi-il-tum  ul  ki-a-sa  i-in-ki  lib-ba-as-si  
  .)٢() " توجد عينك عليها: حرفيا(تعتنين بها ان السيدة ليست بخير عسى " 

جـة العاميـة   ه، كذلك في الل" اجعله نصب عيني"في اللغة العربية  والتركيب ذاته نجده
خلـي عينـك   "ة بعبارة عندما يطلب االعتناء بشخص مريض أو من هو بحاجة إلى المساعد

  ."عليه
4. dagalu(m)  ینظر -نظر  

في التعبير عن تأدية خدمة رسمية أو واجبات خدميـة للمسـؤولين كالملـك    الفعل  أفاد
  :الوقوف أمامه لتنفيذ ما يطلب منه :أي، والحكام من خالل النظر في عين ذلك المسؤول 

da-ba-bu   sa  LUGAL   la  is-me   e-ni  sa 
   LU.EN.NAM.(MES)  i-da-gal   

  .)٣(" الحكام ) ينظر إلى عين: حرفيا(في خدمة ) نهأل(أوامر الملك ) يطيع(ال يسمع " 

: أي "هو عبد عينٍ"ويقال في المثل  .وجاء الفعل من الحالة األولى في الزمن المضارع
  .)٤("هو كالعبد لك مادمت تراه فإذا غبت فال"

5. deku(m)  يرفع -رفع  

  :اإلبصار وفيه داللة علىالنظر باتجاه معين  :معنىعلى ) فع العين ر(  تركيب دّل

IGI . 2-ia     ad-ku-u 
  .)٥() "رفعت عيناي: حرفيا(نظرت " 

                                                 
(1) CAD, B, P.126. 
(2) CT  29  15:19. 
(3) ABL 1250 : r.5 – 6 = SAA  16 , No.32 , P.30. 

  .)عين (  ٦/٢١٧١الصحاح  )٤( 
(5) ZA  43  17:51. 



٥٧ 

كذلك فـي   ويأتي التركيب .والفعل من الحالة األولى في الزمن الماضي بصيغة المتكلم
في اللغة العبريـة   كما يرد ، "نظرت" :بمعنى،  "السماء إلىرفعت عيني " :فيقالاللغة العربية 
  .)١("  األردنونظر لوط كل دائرة "  :بالمعنى نفسه

6. matahu(m)  یرفع -رفع  
 :معنىعند تركيبه مع لفظ العين عن  )matahu(m)(المصاغ من المصدر الفعل  عبر

  : له اًكونه مرادف وهو معنى أفاده الفعل المذكور آنفاً ،"النظر"
a-ta-ta-ha    IGI-2-ia  

  .)٢() "يارفعت عين: حرفيا(نظرت " 

  .وقد ورد الفعل من الحالة األولى في الزمن الماضي التام بصيغة المتكلم

7. nawaru(m)  ینور -نور  
" االنتبـاه " :معنـى عند تركيبه ليفيد  )nawaru(m)(المصاغ من المصدر الفعل  جاء

  :نظر باهتمام وتمعنت :أي ، من خالل جعل العين تشرق "الترقب"و
a-na   mu-ut-ta-al-li-ik-ti-ia  i-in-ka  lu  na-wi-ra-at 

  .)٣( " تحركاتي إلى )تشرق عينك: حرفيا(تراقب  أنعسى " 

للداللـة علـى االنتبـاه     "افتح عينك"المعنى ما يقال في اللهجة العامية هذا وقريب من 
 األولىالحالة  نمأما الفعل فقد ورد  .معين أو مراقبة شيء ماوالتركيز في النظر باتجاه شيء 

  .في الصيغة المستمرة
8. sakanu(m)  یثبت -ثبت  

عدة معـانٍ ،  عند اقترانه بلفظ العين  )sakanu(m)(المصاغ من المصدر الفعل  تضمن
من خالل النظر  آخرعلى شيء  )٤( (enenu(m))تفضيل شيء  أو "االختيار"فيد معنى يفقد 

  :لتحديد أيهما أفضل اليهما وترك االختيار للعين
E  6  ANSE  A . SA  ina  (GN) ---- E   
(PN)  IGI.2.(MES)   i-sak-kan-u-ni 

  ) العيونيثبتون : حرفيا(يختارون ) س(" 
  .)٥(") م ج(في  اتهكتار ٦الحقل الذي مساحته 

                                                 
  .١٢١ص – التطور الداللي: محمد خلف )١( 

(2) ND 2734 = Saggs   NL, Iraq 20(1952) – P.187 , No 41:32. 
(3) ARM  4  34:r.16-17. 

  .١٣٨ص –المعجم األكدي )٤( 
(5) ADD  83:7. 



٥٨ 

  : بمعنـى  "عليهـا  خـال عينـو  " :نجده فـي اللهجـة العاميـة فيقـال     والتركيب نفسه
  .لمضارعفي الزمن ا األولىاء الفعل من الحالة ج، و "ختارأ"

وفي ، الشخص  عيني أمامالثبات  أوالشخص  أمامالوقوف  :معنىكذلك  ويفيد التركيب
   يفيـد فـي حضـرة الشـخص ، كمـا قـد       أو أمامالمثول  :تعطي معنى أخرىذلك داللة 

يفيد وقد ،  (dagalu(m))كما ورد مع الفعل السابق  أمامهالخدمة من خالل الوقوف  :معنى
من خـالل   األشخاصالتي يوليها الملك لبعض ،  "االهتمام"و "الرعاية" :كذلك معنىيب الترك

  : وإحسانبعطف  إليهمالنظر 

TA    man-ni    IGI .2.(MES)-su     sak-na  
  .)١() "عيونه هاثابتين في: حرفيا(نقف امامه من  إلى" 

 اًشخص ما ثابت جعلل من خال،  "التقدير"و "االحترام" :كذلك عن معنى وعبر التركيب
  :"موقر" أو "محترم" :في العين بمعنى

at-ta  a-na  la  a-wi-li-u  ina  e-ne-ka  sakanani  
  .)٢("    )ثابتين في عينك: حرفيا(في نظرك  رجاالً) تعتبرنا(ال  أنت" 

9. uzuzzu(m)  یقف -وقف  
  :حضرة في أو "أمام"ليفيد معنى ظرف المكان بلفظ العين هذا الفعل  أقترن

ina   IGI.(MES)-ia    ta-za-za 
  .)٣() "في عيني: حرفيا(امامي تقف " 

في اللهجة العامية ويقال  .المخاطب بصيغة الزمن المضارع  في األولىوالفعل من الحالة 
في اللهجة العامية يـدل علـى    آخرمعنى  ولهذا التركيب،  "أمامي" :بمعنى "عيني أمامقف "

  .خريناآلعلى التحدي والتمرد 

   
ي تكوين عـدة معـانٍ مجازيـة    أفادت حالة إضافة لفظ العين ف  :المصدري من المضاف

والمعنى  ،"منبع": ، فإنه يعني"نهر": بمعنى )٤( (naru(m))، فعند إضافته إلى مصطلح داللية
  : (resu(m))الرأس لفظ ع وأن ورد م قسب

                                                 
(1) ABL  681: r.4 = SAA 10 , No . 86, P.65. 
(2) TCL  19  1:26. 
(3) ABL 358: r.16 = SAA  10 , No. 227 , P.179. 
(4) AHw , II , P. 748 : b. 



٥٩ 

LUGAL  ina  UGU ID  e-ni  il-la-ak  
  .)١( "النهر  )عين: حرفيا(منع يذهب الملك باتجاه  "

  : "ماء"بالمصطلح  اًالعين مسبوقلفظ جاء فيه  آخروفي مثال 

A  e-ni 
  .)٢( "الماء  )عين: حرفيا(منبع " 

  :قوله تعالى في ، مثال ذلكن الكريم آوذكرت عين الماء في القر

] ونيعو اتنج نكُوا مرت كَم [)٣(.  
منابع المياه كعين كبريـت علـى الجانـب     إلى تستعمل لإلشارةزالت لفظة العين  وال

ووجدها مـالك  "كما عبرت اللغة العبرية عن ذلك الغربي من نهر دجلة في مدينة الموصل ، 
  .)٤( "الرب على عين الماء

 المعنى أنويحتمل  ،  للداللة على الحاجب "أعلى"بالمصطلح  اًمسبوق يرد لفظ العينوقد 
  :العين تعبر عن كل ما ارتفع عنها أعلىصيغة  أنالجبهة ذلك  إلىيشير 

AN.TA.IGI 
  .)٥() "العين: حرفيا(الحاجب  أعلى" 

 ) أعلى العين (  أن إلىيشير  ، "العين ما تعلى على الحاجب" :ولعل المثل العامي القائل
  .هو الحاجب
 إلـى  أضيف ، "عصا" :بمعنى )٦( (suru(m))مؤلف من المصطلح  تركيب آخروفي 

  :العين للداللة كذلك على الحاجبلفظ 
SIG7 . IGI  

  .)٧()" عصا العين: حرفيا(الحاجب " 

                                                 
(1) KAR  215:8. 
(2) ABL 327: r.5. 

  .٢٥: الدخان ، اآلية سورة  )٣( 
  .١٢٢ص – التطور الداللي: محمد خلف  )٤( 
  .٣٢٦ص –قاموس العالمات المسمارية )٥( 

(6) CDA , P. 388 : b. 
(7) CDA , P. 388 : b. 



٦٠ 

يمتد بسبب شكل الحاجب والذي  كانلفظة عصا للداللة على الحاجب  استعمال أنويبدو 
  .على طول العين فوق عظم الحجاج

، وكما في المثـال  ) ريشُ( كما دل لفظ العين على الجفن عندما ورد مسبوقاً بالمصطلح
  :اآلتي

SAG  IGI-su  ina  SU.SI  tepette  
  . )١( "عينه بإصبع  )رأس: حرفيا(جفن تفتح " 

والتـي  ) تنـور (الثقوب الموجودة في المواقد  أولفظ العين مجازاً على الفتحات  وأطلق
  زم السـتمرار  الـال  باألوكسـجين يساعد على تزويد المـواد المحترقـة    اًهوائي اًتيار تُحدثُ

  .(sa)الضمير المتصل للغائبة  إلى المضافالعين لفظ من  اًمؤلف لتركيباحتراقها ، وجاء ا

ku-u-ri    sa    4    IGI.(MES)-sa 
  .)٢(" األربعالتنور ) عيون: حرفيا(فتحات " 

قيمـة   خمـين ت أوما يعرف بـالتثمين   اإلضافةحالة التي أفادتها  األخرىومن المعاني 
ثمنها وخواصها ، وهـذه   خمينالسلعة وت أوالحاجة  إلىوذلك من خالل النظر لمادية الشيء ا

) بـالمخمن (الطريقة ما زالت متبعة حتى وقتنا الحاضر ، ويعرف الشخص الذي يقوم بـذلك  
 أو األسـاس والتي يكون للعين فيهـا  ، السلعة  أوللحاجة التثمين  أوعملية التخمين  إلىنسبةً 

العين لفظ فيه  أضيف تركيبالمعنى في هذا د عليه في تحديد القيمة ، وجاء الميزان الذي يعتم
  :(ka)الضمير المتصل للمخاطب  إلى

  

sa    10    KU.BABBAR    URUDU    
su-ub-il-am   ina i-ni-ka  la   iq-qir  

   أرسلوه من الفضة ١٠خصوص النحاس الذي يساوي ب" 
  .)٣( " نغير ثمي) عينك: حرفيا(تقديرك لي في 

  :إذ نقرأ ، "العناية"و "االهتمام"و "العطف"مجازاً على  اإلضافيكما دل التركيب 
  

                                                 
(1) CAD, R, P.284:b. 
(2) CAD , I , P.112:b. 
(3) TCL  17  68:10. 



٦١ 

IGI-2   sa  LUGAL  lu-u  a-na  UGU-hi-ia  
  .)١( " الملك علي )عيني: حرفيا(عطف ) بقىي( أنعسى " 

  بالمصـطلح   اًمسـبوق  التركيـب عندما ورد فـي   )أمام(العين عن الظرف  لفظ عبرو
  :(sunu)ن يالضمير المتصل للغائب إلى، ومضافة  )بين(

te-e-mu  su-kun-su-nu  ma-a bir-ti  IGI.(MES)-su-nu  
  .)٢() " أعينهمبين : حرفيا(امامهم : كاآلتيثبت تقرير لهم  "

هـؤالء  أن يـرى  وجـوب   علـى  والتأكيدالحدة يدل على  هذا التركيبمثل  أنونجد 
عـدم   أو إهمـال ة في حالة وجـود  يفي لهجتنا العام يضاًأالتقرير، وذلك ما نجده  األشخاص
على جعل  التأكيدالذي يتطلب الحزم في طلب  األمرلة ما ، أعدم اقتناع بصحة مس أواكتراث 

النظـر بشـكل مباشـر     داالً علـى المعنى جاء كذلك  أنالشخص المقابل يرى ويقتنع ، أي 
  .وشخصي

                                                 
(1) ABL 498: r.11 = SAA  13 , No. 174 , P.144. 
(2) ABL 434: 13-14. 



٦٢ 

   )))m(appuاألنــــف -٤
من الوجه وغيره من المخلوقات ، وهو الجزء البارز  اإلنسانس لدى عضو الشم والتنف

وفـي   ،)١(ين والمخـاطم نوالعروالمرسن عدة منها الخرطوم والخيشوم والمعطس  أسماءوله 
، ومن ذلك  )٣(وقيل في األنف انه أول الشيء وطرفه  .)٢(عليه لفظ الخشم أطلقاللهجة العامية 

  .)٤( ف الدهر ، وانف اللحية ، وسار في انف النهاران: استعيرت دالالت متعددة منها
بالمصطلح  األكديةفي اللغة  األنفف رِع( KIR4 = appu(m) < anpu(m)) )٥( .  

، وهذا الحرف  (pp)اء لتصبح بفيه النون بحرف ال تمدغُأفي اللغة العربية  نفسه وهو اللفظ
  .الصوتة مسمارية تعبر عن هذا نظراً لعدم وجود عالمالفاء صوت استعير للداللة على 

  :اآلتيمعانٍ مجازية وردت ضمن وللفظ األنف عند تركيبه 

    هي األنفلفظ بالتي اقترنت  األفعالمن:  
1. enu(m)  یغیر -غیر  

وذلك  "التكبر" لىمجازاً ععند تركيبه مع لفظ األنف ) غير(المصاغ من الفعل الفعل  دّل
  :(la)نفي  بأداةوقاً عندما ورد مسب

ki-i  sa ….. ap-pi   la  e-nu-u 
  .)٦() " نفهأيغير ال : حرفيا(يتواضع كالذي ال " 

كما يقال فـي   باألنفمرتبط واضع تالتكبر وعدم ال أن إلى إشارةفي المثال  أنونالحظ 
بدل انف ، حيث شبه هنا عدم التواضع بذلك الذي ال يست" تكبر: "، أي" ال شمخ بأنفه" ربيةالع

ما خير دليل على العالقة ، )٧( "انف في السماء" :التكبر بالتواضع ، ولعلنا نجد في المثل القائل
  .واألنفبين التكبر 

2. kasadu(m)  یصل -وصل  

المصاغ من المصدر الفعل  عبر)kasadu(m) (نف وهـي  عن بلوغ األنف أو أخذ األ
  :"نفهأرغم " :لوكما يقا آخرعلى شخص  ارداللة على التفوق واالنتص

                                                 
  .١٨٨: األصمعي )١( 
  ) خشم( ٥/١٩١٢مرض يصيب األنف وأصبح يطلق على الموضع الذي يصاب به أي األنف ، الصحاح  )٢( 
  .)انف (  ١/١١٦اللسان  )٣( 
  .٢٣: ساساأل )٤( 

(5) AHw , I , P. 60 : a . 
(6) BWL  38:14. 

  . ٣٠/  ١الوسيط  )٧( 



٦٣ 

LU  UGU EN  a-wa-ti-su  ap-pi-su   ik-as-sad  
  . )١( ) "خصمه(على سيد قضيته ) يصل انفه: حرفيا(ينتصر الرجل " 

  .في الزمن المضارع األولىوالفعل من الحالة 
3. labanu(m)  یضرب -ضرب  

، ومنه )٢(موضع في الوجه بسبب ارتفاعه عنه أكرمالعزة والذلة كونه  األنف إلى تبسنُ
عند  عن االحتقار والذل (labanu)المصاغ من المصدر الفعل  عبر، ومن ذلك األنفةاشتقت 

              .اقترانه بلفظ األنف

U4   a-ga-a  ap-pa-a  a-na  mi-tu-tu  a-lab-bi-in 
   .)٣(" الموت  إلى) نفيأاضرب : حرفيا(ذليل  أناهذا اليوم " 

 "اإلذالل"للتعبيـر عـن   ،  )٤("رغـم أنفـه  : "في العربية ما جاء ويشابه هذا التركيب 
  .أما الفعل فهو من الحالة األولى في الزمن المضارع بصيغة المتكلم ."االحتقار"و

4. qadadu(m)  یحني -احني  
الذي ورد مع الفعل السابق والدال  المعنى نفسهمع هذا الفعل للتعبير عن  األنفلفظ جاء 

  :"االحتقار"و "الذل"على 
ap-pi  aq-dud 

  .)٥() " األنف تحني: حرفيا(اصبحت ذليال " 

أن كمـا سـبق    أو "بأنفه خشم"بر كللتعبير عن التاللغة العربية ذلك ما يقال في  بخالفو
وورد الفعل من الحالة األولى في الـزمن الماضـي بصـيغة     .(enu(m))الفعل ذكرناه في 

  .المتكلم
5. sadadu(m)  یشد -شد  

 "الـذل "عل عند اقترانه بلفظ األنف داللة األفعال السابقة المعبرة علـى  تماثل داللة هذا الف
  :"االحتقار"و

  

                                                 
(1) YOS  10  2  iii 22. 

  .٨٣: شجر الدر  )٢( 
(3) ABL 716:17. 

  . ٣٠/  ١الوسيط  )٤( 
(5) CAD , A , P.187:a. 



٦٤ 

ina  ap-pi-su     i-sa-da-ad 
  .)١( " )د من انفهشّي: حرفيا(يذل أو يهان " 

.  "االحتقـار "و "اإلذالل"في لهجتنا العامية للتعبير عـن   أحياناًوالتركيب نفسه يستعمل 
  .من الحالة األولى في الزمن المضارع في المثالوجاء الفعل 

   

" حلمـة  : "بمعنى  )٢( (zizu(m))مجازاً على  األنفلفظ  دّل: المصدري من المضاف  - أ
، والسبب في ذلـك   "ثدي" :بمعنى )٣( (tulu(m))الثدي عندما جاء مضافاً إلى المصطلح 

  :كونه الجزء الناتئ من الثدي واألكثر بروزاً

ina  ap-pi  tul-li-i 
   .)٤( "الثدي )نفأ: حرفيا(حلمة في " 

إلى الثدي ليرمز إلى حلمة ثـدي   (sa)أضيف الضمير المتصل للغائبة  آخروفي مثال 
  :المرأة

ap-pi    tu-li-i-sa  
  .)٥(" ثديها  )نفأ: حرفيا(حلمة " 

طلح مصإلى ال إضافته عند ،قضيب الذكر "حشفة"على مصطلح  داالًاألنف لفظ كما جاء 
(isaru(m)) )بعد جـزء  أوالسبب في ذلك كون مقدمة العضو الذكري ،  "قضيب" :بمعنى )٦

  :عن الوجه وارتفاعه عنه وهو بذلك مشابه لألنف في بعدهعن الجسم 

ap-pi   GIS-su 
  .)٧(" قضيبه  )نفأ: حرفيا( حشفة" 

  ظ ـمع لف ه الذي وردـقيل في األنف إنه أول الشيء وأعاله ، وهو المعنى نفسكما و

                                                 
(1) AT 16:15. 
(2) CAD , Z , P.149:b. 
(3) CDA , P.409:b. 
(4) TDP  222:40. 
(5) TDP  202:26. 
(6) AHw , I , P. 392 : b. 
(7) CAD , A , P.187:b. 



٦٥ 

لفـظ  الرأس والسبب كما أشرنا آنفاً كون األنف أعلى الوجه واألكثر بروزاً لذلك فقـد عبـر   
  المصـطلح   إلـى  مضـافاً  أحد التراكيـب حيث ورد في  "أعلى" أو "القمة" األنف مجازاً عن

(isu(m)) )شجرة: "بمعنى  )١":  
ina   ap-pi   is-si-ma  

  .)٢("الشجرة ) قمة: حرفيا(نف أ في" 

فقد دل علـى هـذا    )٣( (battu(m)) "حافته"و أيضاً "طرف الشيء"هو  األنف أنوبما 
  :اللسانلفظ  إلىالمعنى وذلك عندما ورد مضافاً 

sum-ma   ap-pi   li-sa-an-im    na-ki-si 
  .)٤(" اللسان )انف: حرفيا(طرف قاطع  إذا" 

ية من دون حالة في صيغته المصدر األنفلفظ جاء  : المصدري من غير المضاف -٣
ـ " :وهو "سد: "بمعنى ) )٥( arammu(m)(ليدل على كلمة  اإلضافة كل بناء سبـه   د
الجزء الناتئ من الوجه ويشـكل   األنف أن -ناكما ذكر-، والسبب في ذلك  )٦( "موضع

  :سداً مرتفعاً ما بين نصفي الوجه لذلك فقد استعير المعنى للداللة على ذلك

ap-pu-um   2.5   US ----- ina   IGI   me 
   .)٧("  فوق سطح الماء .....٢.٥طوله  )انف: حرفيا(سد " 

                                                 
(1) AHw , I , P. 390 : b. 
(2) CAD , A , P.188:a. 

  .١٤٥ص –المعجم األكدي  )٣( 
(4) TDP  202:26. 

  .٦١ص –المعجم األكدي  )٥( 
  .)سد( ٢/١١٨اللسان  )٦( 

(7) CAD , A , P.189:a. 



٦٦ 

  m((letu((اخلد  -٥
 إلـى هما ما جاوز العينين  أو ، الوجه وهما اثنان يقعان على جانبي األنف قسميحد أ

رادفـه  يو . )٢( (TE = letu)بالمصـطلح   األكديـة  ةالخد في اللغ فَرِوع .)١(منتهى الشدق
  :أفادها عند تركيبه فيما يأتيوله معان مجازية  )٣( (usukku(m)) حالمصطل
  

    المصاغ مـن المصـدر   الخد مع الفعللفظ جاء(nadu)  
الرأس والوجـه  (األلفاظ وذلك معنى ورد مع ، إلى الشيء  "االنتباه"و "االهتمام"عن  ليعبر

وجيه الرأس واإلقبال بالوجه وما فيه من أجزاء نحو ، فمن االنتباه واالهتمام هو ت )والعين
  :ذلك الشيء

a-na  si-pir-ti-ia  la  tad-da-i  le-et-ka 
  .)٤() "خدك ترمِال : حرفيا(تنتبه او تهتم إلى رسالتي ال " 

  .وجاء الفعل من الحالة األولى في الزمن الماضي

   

ومن ذلك دلت اللفظة ، خد يمثل جانبي الوجه الذكرنا آنفاً أن  :المصدري من المضاف
(letu(m))  المصطلح على)tahu(m) )ففي احد األمثلـة  ، " جانب الشيء: "بمعنى ، ))٥

 :"جانب المدينة: "ليعني ،  "مدينة" :بمعنى (alu(m))الخد إلى المصطلح لفظ أضيف 

li-it   a-li-im 
  .)٦( " المدينة )خد: حرفيا(جانب " 

   :)بوابة( مصطلح إلىالخد لفظ فيه  أضيف آخروفي مثال 

le-et    ab-ul-li-ia  
  .)٧( "بوابتي) خد: حرفيا(جانب " 
                                                 

  .١٠٢: ثابت  )١( 
(2) CAD , L , P.180:b. 
(3) CDA , P.428:b. 
(4) DIA  104:31. 

  .١٦٢ص –المعجم األكدي  )٥( 
(6) C.J. GADD , Two Sketches from the Life At  UR  Iraq  25 (1963) – P.189. 
(7) DIA  54 iv 31. 



٦٧ 

الملقاة على عاتق الشخص مـن خـالل    "المسؤولية"عن عند تركيبه الخد لفظ  كما عبر
  :التوجه إلى الشيء أو إلى الواجب باهتمام وجعله أمامه ونصب عينيه

(GN)  sa   li-ti-ka 
  .)١() "كدالعائدة لخّ: حرفيا(التي تحت مسؤوليتك مدينة ال" 

  :نقرأ آخروفي مثال 

8 ERIN.(MES)   sa   li-ti-ka 

  .)٢() " كدن لخّوعائد: حرفيا(تحت مسؤوليتك ثمانية جنود  " 
 

  

   
  

  
 

                                                 
(1) LIH  45:8. 
(2) LIH  42:26. 
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  m((pu(( الفــم -١

ـ  وهو الجزء األول من الجهاز الهضمي ، وألفاظه في اللغة متعددة فهو الفـاه   ةوالفوه
  .، ويحتوي على عدة أعضاء كالشفتين واألسنان واللسان  )١(والفم

رف الفم في اللغة األكدية بالمصطلح ع(KA = pu) )فو"ويقابله في اللغة العربية ، )٢ "
  :معانٍ مجازية متعددة منها عند تركيبه يعبر عن و

 عـن   بـه رت عند اقترانها األفعال عبفم مجموعة من فظ اللل
  : مجازية منها معانٍ

1. epesu(m)  یعمل -عمل  
،  "الكالم"ليدل على  (epesu(m))المصاغ من المصدر الفم مسنداً إلى الفعل لفظ جاء 

يشـير إلـى االتفـاق     للتركيب الفعليالمعنى المجازي  أن ويبدو "التفاهم" :وفيه كذلك معنى
  :مل الفممن خالل ع :الشفوي بداللة الفم ، أي

KA  en-ni-ip-sa  a-na  LU.(MES) (GN) 
  .)٣(")م ج(إلى رجال ) الفم َلمع: حرفيا(اتفق قد " 

  .وقد ورد الفعل من الحالة الرابعة في الزمن الماضي
  :ونقرأ في مثال آخر ما نصه

KA-su  la  e-pu-us-u-ni 
  .)٤() " فمه ال يعمل: حرفيا(ال يتكلم " 

  .لى في الزمن الماضيوالفعل من الحالة األو

2. kullu(m)  یمسك -مسك  
علـى  عند اقترانه بلفظ الفم مجازاً  ليدل (kullu(m))المصاغ من المصدر الفعل  جاء

، فكما هو معروف أن الوعود والعهود أساسها االلتزام القائم على اتفاق أو  "العهد"أو  "الوعد"
وقـد يصـاحب ذلـك     الكالم ، مخرج بوصفهكلمة يلتزم بها الشخص ، ومرد ذلك إلى الفم 

                                                 
 . ) فوه(  ١١٤٨/ ٢ان ، اللس ١/٤٥المخصص  )١(

(2) CDA, P.277:a. 
(3) CAD , E ,P.216:a. 
(4) ABL 1179: r.4. 



٦٩ 

الرأس لإلشارة إلى أن االلتزام بالعهـد قـد أصـبح    لفظ لما ورد مع  ةهإشارات رمزية مشاب
  :اري المفعول منذ لحظته األولىس

KA-ku-nu     lu-ka-il5-su-um 
  .)١() "لتمسكوا له أفواهكم: حرفيا(لتعدوا له " 

  لحق به الضمير المتصل للغائب المذكروالفعل من الحالة الثانية في الزمن المضارع ، ُأ
 (sum)  عن االتفاق كداللة رمزية من خالل مسك الفم كمـا يحصـل    ليعبرفي حالة القابل

  ) .العهد(كناية عن إعطاء الكلمة  وهوحالياً عندما يعمد البعض إلى مسك الشارب ، 
3. nadanu(m)  یعطي -اعطى  

ورد مع الفعـل   داللته المجازية مافي  (nadanu(m))المصاغ من المصدر لفعل يشابه ا
  :"الوعد"أو  "العهد"عن  "إعطاء الفم" عبر تركيب، حيث (kullu(m))المصاغ من الفعل 

KA-ia   ad-di-nu 
  .)٢() " أعطيت فمي: حرفيا(وعدت " 

       :في اللهجة العامية عندما يقـال  عملالمستالمعنى نفسه أعطيت كلمتي ، وهو : تفسيرهو
  .صيغة المتكلمبوقد جاء الفعل من الحالة األولى في الزمن الماضي  . "أعطيت كلمة"

  :"األمر"دال على  آخرمعنى مجازي  ويعبر التركيب ذاته عن

pi-i-su    it-ta-din 
  .)٣() "أعطى فمه: حرفيا(أمر " 

أدغمـت فيـه    (intadin)صله أوالفعل من الحالة األولى في الزمن الماضي التام ، و
  .(tt)اء لتصبح النون مع الت

  :"القبول"و "الموافقة" :كذلك معنى ويفيد التركيب

ki-i   ip-la-hu   pi-i-su-nu   id-dan-nu-un  
  .)٤() " أعطوا فمهم: حرفيا(وافقوا  )و(هكذا خافوا " 

                                                 
(1) CAD , K , P.516:b. 
(2) Greengus.s , Old Babylonian  Tablets from ishchali and vicinity – Istanbul             

( 1979) – P.61. 
(3) ABL 392: r.12 = SAA 10, No .319 , P.257. 
(4) ABL 280:24. 
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  .والفعل من الحالة األولى في الزمن الماضي
4. pitu(m)  یفتح -فتح  

على معنى مجازي هو  في تركيب دّل) فتح( المصاغ من المصدرأرتبط لفظ الفم بالفعل 
  :مخرج األصوات بهيئة لغة -ا ذكرناكم-مميزات الفم بوصفه  منوذلك  "الحديث"أو  "الكالم"

pi-ki  it-ti  ma-am-ma-an  la  ta-pe-et-te-e 
  .)١("   حدأمع أي ) تفتحي فمك: حرفيا(ال تتكلمي  " 

 .لطلب السكوت أو كتم أمر مـا  "ال تفتح فمك" :القائلويشابه التركيب ما جاء في المثل 
وجاء الفعل في التركيب من الحالة األولى في الزمن المضارع بصـيغة المخاطـب المفـرد    

  .المؤنث
5. sabatu(m)  یضبط -ضبط  

  (sabatu(m))المصاغ مـن المصـدر   مقترناً بالفعل  أحد التراكيبالفم في لفظ جاء  
  :السكوت وعدم التكلم أو (katamu(m))وحفظ األسرار  "الكتمان"ليدل على 

LU-taklum  sa  a-wa-tim  ina  KA  i-sa-ba-tu  
  .)٢(" ) يضبط الكالم في الفم: حرفيا(القادر على الكتمان الرجل " 

وقد جاء الفعـل   .ثق بالشخص القادر على االحتفاظ بالسر وال يبوح به ألحد : هفسيروت
، أو  "اضبط لسانك" :المعنى قريب من المثل القائلو .من الحالة األولى في الزمن المضارع 

  ."امسك فمك" :كما يقال
وقاطعة في  ، وهي مشتقة من القطع ، المقاطعة أثناء الكالم :كذلك معنى ويفيد التركيب

  : في الكالم ، أي هي مداخلة في الحديث السترسالامن  هالحديث منع
pi-ia   is-sa-ba-at   um-ma 

  .)٣("قائال ) ضبط فمي: حرفيا(قاطعني " 

أدغمت فيه التاء  (itsabat)والفعل من الحالة األولى في الزمن الماضي التام ، واصله 
  .(ss)حرف الصاد لتصبح مع 

  
                                                 

(1) OBT  Tell rimah   147:24 - 25. 
(2) ARM  1 76:27. 
(3) CT  2  1:31. 
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6. sakanu(m)  یثبت -ثبت  
عـن المعنـى   عند اقترانه بلفـظ الفـم    (sakanu)المصاغ من المصدر عبر الفعل  

  :"الحديث"أو  "الكالم"المجازي الدال على 
ina  KA  UN.(MES)  lis-sa-kin  ta-ni-it-ti 

  .)١(" شهرتي ) عن(الناس ) ثبت في فملي: حرفيا(ليتحدث " 

 .أن يتحدث الناس عن أفعاله وأعماله متمنياً أن يستذكروا ذلك ويتحدثوا عنـه : تفسيرهو
  .أما الفعل فهو من الحالة األولى في الزمن المضارع بصيغة التمني

  :ونقرأ بخصوص ذلكأيضاً ، " االتفاق"على  داالًيرد التركيب كما 

pi-i-su-nu  it-ti   LU.qur-bu-tu  ki-i  is-ku-nu 
  . )٢("  *مع ذلك القربوتو) ثبتوا فمهم: حرفيا(اتفقوا " 

   .في الزمن الماضياألولى والفعل من الحالة 
: بمعنى (asar isten)وللتركيب الفعلي معنى مجازي آخر عندما يقترن بجملة اإلضافة 

  :، ومن ذلك ما ورد في المثال اآلتي "التآمر": ، للداللة على معنى "مكان واحد"

ina  DU11.DU11-su-nu  ----- pi-i-su-nu 
 a-[sar i] s-te-en  is-ku-nu-ma 

  .)٣() "ثبتوا فمهم بمكان واحد: حرفيا(تآمروا  ---- بكالمهم " 
  .في الزمن الماضي األولىفعل فهو من الحالة ال أما،  التآمراتفقوا على  إنهم: وتفسيره

في معنى مشابه  األعداءالتعاون مع  أو "التآمر"ورد التركيب داالً على  آخروفي مثال 
  :نفاً ، ونقرأ بخصوص ذلك ما نصهآلما ورد 

pi-i-ni  TA  KUR-su   ni-sa-kan-u-ni 
  . )٤( "عدوهمع ) أفواهنانثبت : حرفيا) (نتعاون(نتآمر " 

                                                 
(1) KAR  68: r.2. 

وهو من العاملين في البالط الملكي اآلشوري وكان يتم اختيار هؤالء القربوتو من قبل الملك من بين رجال  *
بعض المهام اإلداريـة  بكانوا يكلفون من قبل الملك البالط ليكونوا حرساً للملك لذلك عرفوا بالمقربون ، كما 

 . ٢٥١ص –اإلدارة : للمزيد ينظر الجبوري. والرسمية 

(2) ABL  1034: 12 -13 = SAA 13, No.182,P.151. 
(3) CAD, S/I, P.140:b. 
(4) Wiseman , D. J. , The Vassal Treaties of Esarhaddon , Iraq 20 (1958):499. 
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  .نيفي الزمن المضارع بصيغة المتكلم األولىلفعل من الحالة وا
7. taru(m)  یعود -عاد  

 (isten)من المصطلح  التركيب اإلضافيفي  "االتفاق"ورد المعنى المجازي الدال على 
كما و (taru(m))المصاغ من المصدر سند إلى الفعل لمالفم ، ثم الفظ تبعه ،  "واحد" :بمعنى

  :في المثال

a-na  1-en  pi-i  ki-i  i-tu-ru  
  .)١() " عادوا كفم واحد: حرفيا(اتفقوا  "

وفـي   .المـذكر   ضمير الجمع إلىالمسند والفعل من الحالة األولى في الزمن الماضي 
أو كذلك قـد   ."ينتحدم" :بمعنى "ةحداو يد" :اليد يقاللفظ معنى مقارب ورد مع اللغة العربية 

  .أمثلة أخرى ترد مع أعضاء كالقلب  عنفضالً ، "اتفقوا" :المعنىعلى يدل 
  

8. w/abalu(m)  یجلب -جلب  
  :من مكروه الم بصاحبه "التذمر"أو  "الشكوى"ر عن الفم إلى هذا الفعل ليعبلفظ  دسنُأ

sum-ma   pa-su    ub-lam  
  .)٢() " جلب فمه: حرفيا(اشتكى إذا " 

 .ن هو معني باالستماع إليه نه قد حمل أو جلب شكواه من خالل فمه إلى مأ: فسيرهوت
  .في الزمن الماضياالولى وجاء الفعل من الحالة 

9. w/asu(m)  یخرج -خرج  
دّل عليه لما  اًمشابه "األمر"على  عند اقترانه بلفظ الفم معنى مجازياً داالًحمل هذا الفعل 

  :أيضاً "كالمال"أو  "قولال" التركيبقد يعني ، أو  (nadanu(m))المصاغ من المصدر الفعل 

INIM   sa    ina    pi-su    u-us-su  
  .)٣() "الكلمة التي خرجت من فمه: حرفيا(االمر " 

  .والفعل من الحالة الثانية في الزمن الماضي
  :آخر نقرأوفي مثال 

                                                 
(1) ABL  542: 9-10 = SAA  17 , No.22 , P.23. 
(2) CAD , A , P.21 : a. 
(3) CAD , A , P.371 : b. 
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mi-im-ma   a-wa-tum   sa   mar-sa-at  i-na   
   pi-ki   a-na    ma-am-ma-an   la   us-si 

  .)١(" أي كلمة رديئة إلى أي احد  )يخرج فمك: رفياح(تتكلمي ال " 

ويقال في اللهجة العامية لشخص يسيء  .والفعل من الحالة الثانية في الزمن المضارع 
  ."يءرد مال تتكلم بكال" :أي "وسخمك كالم ثلع ال يطّ"الكالم 

   
مضاف والمضاف إليه ،جاء لفظ الفم في عدة صيغ مؤلفاً من ال :المصدري من المضاف 

 :ليعنـي  "وثيقـة "أو  "لوح" :بمعنى )٢( (tuppu(m))حد األمثلة أضيف إلى المصطلح أففي 
 (nadanu(m))المصاغ من المصدر الفعل تركيب الفعلي الذي ورد مع مشابه للوهو  "أمر"

  :(pitu(m))المصاغ من المصدر والفعل 

a-na  pi-i  DUB 
  .)٣() " فم اللوح: حرفيا(األمر إلى ) استناداً("

ن ونالحظ أن الفم قد أطلق مجازاً على الكالم الذي دو .الكالم الذي في اللوح  :تفسيرهو
  : على اللوح أو الوثيقة

  ."وثيقة مختومة" :بمعنى )٤( (kaniku(m))أضيف الفم إلى المصطلح نفسه المعنى بو

 pi-i   ka-ni-ki-ka 
  .)٥() " تكفم وثيق: حرفيا(أمرك إلى ) استناداً"(

  وثيقـة  : ويحتمل أن المعنى يشير إلى االتفاق الشفوي  ، ذلك أن التركيب قـد يعنـي  
  .االتفاق أو العهد: الفم ، بمعنى
أو  "ضوء" :بمعنى )٦( (situ(m))مسبوقاً بالمصطلح فيه الفم لفظ ورد  تركيب آخروفي 

ت تلك األوامر بأنها كالنور وهج ، حيث شبه أةللداللة على األمر الصادر من الفم بهي،  "وهج"
                                                 

(1) OBT  Tell rimah 131:21-23. 
(2) CDA , P . 415 : b. 

 –) ١٩٧٣( ٢ بـين النهـرين   –أهمية الرسائل والمراسالت في العهد البـابلي القـديم   : اكرم الزيباري) ٣(
   .١٣٣ص

(4) CDA,  P.145:b. 
(5) Goetze . A , Fifty old – Babylonian 37 : 8 , P. 61 . 
(6) CAD, S , P.215:b. 
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وذلك أنها غالباً ، حد على تغييرها أو عدم االمتثال لها أال يقدر  ، إذالساطع الخارج من الفم 
  .واجبة التنفيذ هيأوامرهم ال يمكن إهمالها ووما كانت تصدر عن اإلله أو الملك 

sa  si-it  pi-su  la  ut-ta-ka-ru 
  .)١() " يزال( ينكر ال) وهج فمه: حرفيا(أمره الذي " 

ونقرأ في  . لحق بالفمُأالذي  )su(وأشار المثال هنا إلى صاحب األمر بالضمير المتصل 
  :خرآمثال 

si-it  pi-i  sa   LUGAL  EN-ia  
  .)٢( "سيدي الملك ) ضوء فم: حرفيا(أمر " 

  :شخص أضيف إلى اسم عندما وذلك ) القول(أو ) الكالم(الفم كذلك بداللة لفظ كما جاء 

pi-i  (PN)  li-is-te-em-me  
  . )٣( ")س( )فم: حرفيا(كالم تستمع إلى ل 

  : "الناس" :بمعنى )٤( )nisu(m)(الفم إلى المصطلح لفظ أضيف فيه  خرآوفي مثال 

(DN) u (DN2) U4.(MES)  KA UN . (MES)  
  . )٥(  "الناس يومياً  )فم: حرفيا(حديث ) ال(و ) ال(" 

في كالمهم وحديثهم ودائمـاً مـا    :ومعناه، في فم الناس ) اآللهة  :يأ( أنهم  :وتفسيره
  .هتهم اللوهو معنى يعبر عن مدى التزام الناس بمعتقدهم وتقديسهم  ،يذكرون على ألسنتهم 

وهـذا  ) شفوية الرسالة ال( الفم المجازية ما يعبر عن مصطلح  لفظ ومن ضمن معاني
  راق القديم كوسـيلة مـن وسـائل نقـل األخبـار      النوع من الرسائل شاع استخدامه في الع

طة الرسل الذين كـان يراعـى عنـد اختيـارهم     احيث كانت تنقل شفاهاً بوس ،والمعلومات 
  .)٦(اعتبارات معينة منها سالمة النطق والقدرة على اإللقاء واألمانة في نقل الرسائل واألخبار 

                                                 
(1) CAD, S , P.291:a. 
(2) ABL 1110:11 = SAA 16, No. 126, P. 112. 
(3) OBT Tell rimah 101:19. 
(4) CDA,  P.255:b. 
(5) CAD, H , P . 119:b . 

 –رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة      –ت في بالد أشور نظام االتصاال: زهير ضياء الدين سعيد جاسم) ٦(
  .٤٦ص –) ٢٠٠٠(الموصل 
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ألسباب أمنية بغيـة   ماإئل كان اعتماد هذه الطريقة في نقل الرسا فيويبدو أن السبب  
بالرسائل  ةًالحفاظ على سرية المعلومات أو لسهولة نقل الرسالة وعدم تعرضها للضرر مقارن

لفظ وبخصوص هذا النوع من الرسائل نقرأ في مثال ورد فيه  . )١(المدونة على الرقّم الطينية 
  :جاء فيه  )ia(الفم مضافاً إلى الضمير المتصل للشخص األول 

 DUMU (GN)  su-u   ina  UGU-hi-ia    
  it-tal-ka ma-a   di-bi   ina   pi-ia   

  )لدي: (قائالً هو نفسه جاء إلي) م ج(ابن " 
  .)٢() " كالم في فميحرفيا (رسالة شفوية 

" أخبار"الفم مضافاً إلى ضمير للداللة على المعنى المجازي لفظ جاء فيه  خرآوفي مثال 
  ."معلومات"أو 

u-bal-u   KA-su 
  . )٣( ) "فمه: حرفيا(اخبار عنه يجلبون " 

أنهم سيجلبون األخبار أو الرسـالة التـي فـي فمـه أو      أيضاً يعني هذا التركيبوقد 
  .المعلومات التي قد حصل عليها

" بوابة: "بمعنى ) )٤( babu(m)(المعنى المجازي مضافاً داالً على  الفم أيضاًلفظ ويرد 
من : أي  "بلدواه الفي أفا ودخل" :كما يقال، ن الدخول أو موضع الدخول وهو مكا" مدخل"او 

  : )٥("أبوابه"و "مداخله"

sum-ma  E KA.(MES)-su  a-na UTU  pe-tu 
  . )٦( ) "الشرق(تفتح نحو شمش ) أفواهه: حرفيا(مداخله إذا البيت " 

مصـطلح  ، فروج مواضع الخ هي أيضاً) البوابات(أو ) المداخل( فإنوفي حقيقة األمر 
شخص الداخل إلى البيت ، كمـا أنـه   الى اليستخدم بالنسبة ، في المثال المذكور آنفاً ) مدخل(

  . لشخص الخارج من البيت الى ابالنسبة ، مخرج  :بمعنى
  : خرآونقرأ في مثال 

                                                 
  .٤٦ص  –نظام االتصاالت في بالد أشور : زهير ضياء للمزيد ينظر )١(

(2) ABL 522 : 5-8 = SAA 5 , No .241 , P.173. 
(3) ABL  1058 : r – 12 . 

  .١٤٤ص –المعجم األكدي ) ٤(
  ).فوه (  ٤٨٥: األساس) ٥(

(6) CT 38 12:58. 
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pi-i  URU sa  (GN) 
  . )١( ")م ج(ة مدين) فم: حرفيا(مدخل " 

أو  "منبـع "ه يدل مجازاً على المصـطلح  نإف ، "نهر"ح الفم بالمصطللفظ أما إذا اقترن 
  : "مصب"

     pi-i  ID         
  .)٢( "النهر  )فم: حرفيا(مصب " 

  .)٣("المصب"كناية عن  "فوهة النهر"ويشابه المعنى ما يقال في اللغة العربية 
  لحعندما يقترن بالمصط) الفجر ( وقت شروق الشمس  داالً على الفم كذلك لفظ ويأتي 

 )namaru(m)( )نهار" :بمعنى )٤".  
pi   na-ma-re 

  .)٥( ) "فم النهار: حرفيا(الفجر ) وقت(" 

، ليدل مجازاً على األمـر   )sa(أداة الصلة  باستعمالاسم  إلىالفم مضافاً لفظ كما جاء 
  : )kaniku(m)(و  )tuppu(m)(مشابه لما ورد مع وهذا 

ina  UGU  pi-e  sa  LUGAL  be-li-ia  u-se-bi-lak-ka   
  .)٦(  "سيدي الملك  )فم: حرفيا(أمر على ) بناء(أرسلت لك " 

  نفسهوهو المعنى  "حديثال"أو  "كالمال"مجازي المعنى العبر عن  تركيب آخروفي 
  : اًآنفالذي ورد  

ina  UGU  sa  pi-i  is-si-su-nu 
  .)٧( "معهم  )الفم: حرفيا(الحديث بخصوص " 
  ."بخصوص االتفاق معهم"كذلك االتفاق فيكون المعنى وقد يعني التركيب 

  
  

                                                 
(1) TCI  9 , No .58 :obv . 9  = ARU , No . 113 = FNALD – No .2 
(2) AbB  4   39:16.  

   ).فوه (  ٤٨٥: األساس) ٣(
(4) CDA , P.235:a.  
(5) CDA, P. 277:a. 
(6) ND 2759 : 25 = Saggs   NL   - London  ( 2001 ) – P.188   
(7) ABL 419 : r.5 = SAA 13 , No .33 , P.35 
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  )(saptu(m)الشفـة  -٢
أول أجزاء الفم وتشكل مع اللسان الجهاز المسؤول عن النطق والكالم ، وعليها يعتمـد  
  إخراج العديد من األصوات والحروف كالباء واليـاء والمـيم ، والتـي عرِفّـت بـالحروف      

مـا  : ت مجازية متعددة للشفة منها ما يعبر عن الثناء كما يقالوقد استعيرت دالال. )١( الشفوية
  بـه ذات شـفة وذات    تمـا سـمع  : أحسن شفة الناس عليك ، وكذلك بمعنى الكلمة أو الكالم

  .)٢(قليل االستجداء: فم ، وفالن خفيف الشفة ، بمعنى
 وهي.  )٣( ) NUNDUN = saptu(m)(أطلق على الشفة في اللغة األكدية المصطلح 

  :مقابلة لكلمة شفة في العربية ولها معانٍ داللية متعددة عبرت عنها التراكيب اآلتية

  جاء لفظ الشفة في التركيب الفعلي مسنداً إلى اآلتي :  

1. nahu(m)  يهدأ -هدأ  

عندما ورد مسبوقاً بأداة النهي  )nahu(m)(عبرت صيغة الفعل المصاغ من المصادر 
)la(  الشفة عن طلب االستمرار بالكالم أو الحديث وعدم التوقفلفظ مع:  

NUNDUN.(MES)-ka   la   en-na-ha 
  .)٤("  )أشفاهك ال تهد: حرفيا(ال تتوقف عن الكالم " 

  .والفعل من الحالة األولى في الزمن الماضي 

2. sakanu(m)  يثبت -ثبت  

معنى مجازيا عبـر عـن    )sakanu(m)(تضمن تركيب الفعل المصاغ من المصدر 
  :أيضاَ ، وذلك من دالالت الشفة" الحديث"أو " الكالم"

sa   la  TI.ka   ina   sa-ap-ti   LU   it-tan-as-kun 
  .)٥("الرجل ال لحياتك ) يثبتُ في شفة: حرفيا(عسى أن يقول " 

  .والفعل من الحالة الرابعة في الزمن المضارع من الصيغة الثانوية الثانية

                                                 
 . ٣٢ص  –اللغة األكدیة : سلیمان عامر  )١(
  . )شفة (  ٣٣٤: األساس )٢(

(3) CAD , S / I , P. 483 : a. 
(4) Asb 344:9 
(5) YOS 13  100:13  
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لمثال جاء بصيغة الدعاء على الشخص ، وتفسير ذلك انه دائماً ما يذكر على الشـفة  وا
ويشابه هذا التركيب ما يقال فـي اللهجـة   . كون الفعل قد عبر عن ثبات الكلمات على الشفة 

و ". دائماً ما أتحدث عنك أو أتكلم عليـك : "بمعنى" دائماً ذكرك على لساني"العامية مع اللسان 
  : نفسه ورد في مثال آخر للداللة على التذكر أو الذكر المستمر من خالل الحديثهذا المعنى 

li-is-sak-nu  sap-ti-ku-nu  ba-la-at  U4-um 
  .)١( "أيام الحياة ) لتثبتوا شفاهكم: حرفيا( لتذكروا" 

  .والفعل من الحالة االولى في الزمن المضارع بصيغة التمني

3. w/abalu(m)   يجلب -جلب  

الشفة للداللة على الحديث أو الكالم الذي ينقل شـفاهاً كالرسـائل   لفظ ذا الفعل باقترن ه
وقد يعني هذا التركيب األخبار والمعلومات التي ينقلها الرسـل والمخبـرون إلـى    . الشفوية

  : مسؤوليهم
ub-ba-la    sa-ap-ta-as 

  .)٢() " يجلب شفتيه: حرفيا(يتحدث " 

  . زمن المضارعوالفعل من الحالة الثانية في ال

– 
  من المعاني المجازية التـي عبـرت عنهـا حالـة اإلضـافة       :المصدري من المضاف

، أو قـد  " حافة النهـر : "، عندما أضيف لفظ الشفة إلى مصطلح نهر ليعني" حافة: "معنى
  ): ضفة(يعني كذلك 

ina   sa-pa-at  ID 
  .)٣( "النهر ) شفة: حرفيا(في حافة " 

المعنى مأخوذ من كون ضفتي النهر أو حافتيه أشبه بالشـفتين ، أو لكـون الشـفتين    و
  .تمثالن طرفي الفم الخارجي لذلك فقد استعيرت الشفة للداللة مجازاً على هذا المعنى 

كون الشفة جزءاً من النظـام الصـوتي   " كالم: "وفي تركيب آخر ورد لفظ الشفة ليعني
  ): ka(مضافاً إلى الضمير المتصل للمخاطب  لدى اإلنسان ، وجاء لفظ الشفة

  

                                                 
  . ١٤٥ص –الكتابات المسماریة على اآلجر : عثمان غانم )١(

(2) CAD , S/I , P . 485 : b.  
(3) CAD , S/I , P . 486 : b. 
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us-ur    sap-ti-ka 
  .)١() " شفتك: حرفيا(احرس كالمك " 

والمعنى نفسه يرد في اللغـة  . انتبه إلى ما تقول وما يخرج من فمك من كالم : وتفسيره
  .)٢(" الحكمة تكمن في كالم الفطن"العبرية حيث عبرت الشفة عن الكالم أيضاً 

  : ، نسبةً إلى الكالم الصادر عن الشفتين" أمر: "لشفة في تركيب آخر ليعنيوورد لفظ ا

KU.BABBAR   sa   sa-ap-ti   EN. su  
  .)٣(" سيده ) شفة: حرفيا(أمر ) حسب(الفضة " 

  
  

                                                 
(1) BWL    104: 131  

  . ١٧٥ص  – ور الدالليطتال: محمد خلف )٢(
(3) AbB 5  239: 46. 
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 )lisanu(m)(اللسـان  -٣
حد أجزاء الفم ، يتكون من مادة عضلية تمتد في تجويف الفك األسفل وهو أداة النطق أ

ويتفق اللسان مع الشفة في أغلب معانيهما المجازية ، كونهما يؤلفان  .)١(تذوق لدى اإلنسانوال
  :معاً الجهاز الصوتي المسؤول عن النطق والكالم ، وذلك ما جاء في قوله تعالى

  .)٢( ] أَلَم نجعلْ لَه عينينِ ولسانا وشفَتينِ [

لمصطلح في اللغة األكدية با اللسان فَرِع) EME = lisanu(m) ( )وفي العربية .  )٣
  : اللسان ، واستعير للداللة على عدة وظائف وعلى النحو اآلتي

 
عنهـا التركيـب    سـان عبـر  فظ اللغالبية المعاني المجازية لل : المصدري من المضاف .١

بإضافة اسـم إلـى   اإلضافي سواء أكان بإضافة اسم إلى اسم أم بإضافة اسم إلى صفة أم 
والـى  ) أكدي ( ضمير ، ففي أحد األمثلة ورد تركيب أضيف فيه لفظ اللسان إلى االسم 

وهي ) اللغة ( اللسان األكدي واللسان السومري ، للداللة على : ليعني) سومري ( االسم 
  وسيلة التعبير التي يتفاهم بها اإلنسان مع أخيه اإلنسـان ، وينقـل بوسـاطتها أفكـاره     

 : حتى أصبحت اللغة هوية األمم . )٤(عره ومشا

EME.GI7   EME.URI.KI 
  )لسان سومري: حرفيا(اللغة السومرية " 
  )٥() "لسان أكدي: حرفيا(اللغة األكدية ) و(  

  : في الذكر الحكيم في قوله تعالى، اللغة  :بمعنى اللسانوقد ورد ذكر 

] انسولٍ إِالَّ بِلسن را ملْنسا أَرمو ملَه نيبيل هم٦(]  قَو(.  

لكل قـومٍ  "وكذلك  " .بلهجتهم"أو " بلغتهم: "أي" تكلم فالن بلسان قومه: "وفي المثل يقال
٧( "لغة: "أي" ِلسن(.  

                                                 
 . ٦٨ص:  سوعة جسم اإلنسانمو: زینب منصور )١(
   .٩-٨: سورة البلد ، اآلیة  )٢(

(3) CAD , L , P.210:b 
 . ١٥ص  –) ٢٠٠٠( الموصل  –الكتابة المسماریة : سلیمانعامر  )٤(

(5) KAR   44: r.15 
  . ٤: ، اآلیة إبراھیم سورة  )٦(
  . )لسن (  ٥٦٤: ساساال )٧(
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ـ  عبركما   والتركيب اإلضافي عن عمٍل أرتبط بالقضايا األمنية واالستخباراتية إال وه
وا يجمعون األخبار والمعلومات عن بـالد العـدو   الذين كان )daialu(m)(وظيفة المخبرين 

  وينقلونهــا إلــى عواصــمهم مــن خــالل عــدد مــن الرجــال العــاملين فــي أنظمــة 
  : ، وجاء ذلك في المثال اآلتي )١(االستخبارات 

LU.(MES) sa li-sa-nim  li-il-te-qu-u 
  .)٢() " اللسانرجال : حرفيا(ن وليأخذوا المخبر"  

  : تينقرأ اآل آخروفي مثال 

( PN ) sa  EME  ina  KUR  KUR 
  .)٣("بالد األعداء في ) اللسان: حرفيا(المخبر ) س" (

: بمعنى  )٤( )targumannu(m)(وفي تركيب آخر عبر فيه لفظ اللسان عن مصطلح 
 )٥( )belu(m)(مترجم ، الذي يجيد التحدث بأكثر من لغة عندما جاء مسـبوقاً بالمصـطلح   

  ".سيد" :بمعنى

( PN )  LUGAL EN   ud-a    EN   li-sa-ni 
  .)٦() "سيد اللسان: حرفيا(مترجم ) س) (بأن(سيدي الملك يعلم " 

" كثيرة: "بمعنى )٧( (madu(m))أضيف فيه لفظ اللسان إلى الصفة  تركيب آخروهناك 
المأخوذ من لفظة قوم ، حيث أطلق المعنى على فئة " قومية"للداللة على مصطلح ، " واسعة"أو 
عينة من الناس لهم لغتهم وتقاليدهم الخاصة بهم ويقيمون في منطقة معينة أو يشتركون فـي  م

  : منطقة جغرافية مع فئات أخرى من الناس ، وقد جاء هذا المعنى في المثال اآلتي

EME.(MES)   ma-' -da-a-ti    ina 
  (GN)  ina   sil-li   LUGAL  EN-ia 

  .)٨(" في ظل سيدي الملك ) م ج(ة في كثير) َألسن: حرفيا(قوميات " 

                                                 
  . ٨٢-٨١ص –نظام االتصاالت في بالد أشور  :زھیر ضیاء )١(

(2) ARM  2  22:15-16. 
(3) KAR   152 : 5. 
(4) CDA , P.400:a. 
(5) CDA , P.188:a. 
(6) ARM   2  22:15. 
(7) CDA , P.188:a. 
(8) ABL   238: r.6. 
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ورد لفظ اللسان في صيغته المصـدرية مـن دون حالـة     : المصدري من غير المضاف -٢
  أو " حـديث : "اإلضافة للداللة على معانٍ مختلفة ، ففي أحد األمثلة جاء لفظ اللسـان بمعنـى  

  :، ذلك كون اللسان هو أداة النطق والحديث لدى اإلنسان" كالم"

EME   la   i-sem-me 
  .)١("ال يسمع ) اللسان: حرفيا(الحديث " 

  :وجاء في القرآن الكريم معنى مشابه لهذا المعنى في قوله تعالى

]  ي قُلُوبِهِمف سا لَيهِم متقُولُونَ بِأَلِْسن٢( ]ي(.  

إياك أن تتحدث بما فيـه  : "، بمعنى)٣(" إياك وان يضرب لسانك عنقك: "ويقال في المثل
  ".الككه

  :ونقرأ في مثال آخر
li-sa-nam-ma    es-me-e-ma 

  .)٤() " لساناً: حرفيا(سمعت كالما " 

، كانت تجمع من قبـل  " أخبار"أو " معلومات: "وفي تركيب آخر ورد لفظ اللسان ليعني
  :المخبرين والجواسيس من خالل ما يسمعونه ويشاهدونه

is-tu   u-um-im   sa   EN   a-na (GN)   a-na  
   pi-im   u    li-sa-ni-im   is-pur-an-ni 

  المعلومات) بخصوص) (م ج(منذ اليوم الذي كتب لي سيدي عن " 
  . )٥() " واللسان: حرفيا(واالخبار ) الفم: حرفيا(

رسالة أو : أي )٦( "أتتني منه بلسان: "ونجد في اللغة العربية ما يعبر عن ذلك عندما يقال
  ".خبر"

                                                 
(1) KAR  382:12. 

 . ١١ :سورة الفتح ، اآلیة ) ٢(
 . ٥٣، ص ١ج: مجمع األمثال ) ٣(

(4) ARM  4  17:15. 
(5) TIM  2   95:5. 

  . )لسن (  ٥٦٤: األساس) ٦(
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 )sadu(m))kiالعنـــق 
وهو نقطة ارتكاز الرأس وارتباطه بالجذع ، ورد بألفاظ ثالثة منها العنق وهو األصـل  

أما الرقبة فهي اسم مشتق من الرقب وهو عظم يقع وسـط  .  )١(الذي أطلق على هذا الجزء 
رجل اجيد : يقال . )٣(والجيد مصطلح آخر يراد به طول العنق أو جزء من أجزائه.  )٢(العنق 
  .)٤(ة جيداءوامرأ

ويرادفـه  .  )٥( (GU= kisadu(m))أطلق على العنق في اللغة األكدية المصـطلح  
وله دالالت عدة عبرت عنها التراكيب ) ٧( (labanu(m))و  )٦( (dadanu(m))المصطلح 

  :اآلتية

   لفظ العنق إلى عدة أفعال منها دُأسن:  

1. kalu(m)  يمسك -مسك  

، " معانقـة : "بمعنـى   )٨( (ederu(m))على المصـطلح  ) مسك العنق ( ب دّل تركي
  :المشتقة أيضاً من لفظ العنق وهي داللة رمزية تعبر عن المحبة والمصالحة

A   ki-sa-ad  A  li-kil 
  .)٩() " يمسك أخٌ عنق أخٍ: حرفيا(عسى أن يعانق أخ " 

المستقبل كونه دخلت عليـه أداة  والفعل من الحالة األولى في الزمن الماضي الدال على 
ويقـال فـي اللغـة    . (ahu(m))التمني، كما أن لفظ العنق في المثال جاء مضافاً إلى االسم 

  .)١٠("تعانقوا عند الوداع: "العربية

2. kanasu(m)  يخفض -خفض  

هنا بداللة الرأس ، ذلك أن االنحناء ال يكون للعنق كونـه  ) خفض العنق(ورد تركيب 
". االحتـرام "و" التقدير"ي عملية انحناء الرأس ، وهي داللة حركية تعبر عن عضواً مساعداً ف

                                                 
  . ) عنق(  ٣/٢٦٩: القاموس )١(
 . ٢٣٨: غایة اإلحسان) ٢(
 . )جید (  ١/٤٩٨المقاییس ) ٣(
   . ٢٩٨ –االصمعي ) ٤(

(5) MDA, P.310. 
(6) CAD, D , P.17:a. 
(7) CAD, L , P.12:b. 

  . ١١٥ص –المعجم األكدي  )٨(
(9) CAD, K , P.447:b. 

  . )عنق (  ٤٣٧: األساس )١٠(
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، وهو مشابه لما ورد مع " اإلذالل"و" الخضوع"و" االحتقار: "كما تفيد في مواقف أخرى معنى
  . (sapalu(m))لفظ الرأس ضمن التركيب الفعلي 

a-na  (DN) EN-ia  ki-sa-dam lu uk-an-ni-is-su 
  .)١("  لإلله) عنقه: حرفيا(رأسه  لو خفض سيدي" 

  عسـى أن يتواضـع سـيدي    : التواضع ، فيكون المعنى: وقد يفيد التركيب كذلك معنى
  .لإلله ، والفعل من الحالة الثانية في الزمن الماضي

  :وجاء في قوله تعالى

] نيعاضا خلَه ماقُهنأَع ٢( ] فَظَلَّت(.  

3. saharu(m)  يدير -دار  

أو الـرأس   (panu(m))مع هذا الفعل معنى مجازي آخر دال على الوجه  للفظ العنق
(resu(m))  مشابه للتركيب المذكور آنفاً فيما يتعلق بحركة العنق مع الـرأس ، إذ إن  وهو

إدارة العنق جاءت كناية عن الرأس أو الوجه من خالل نقل الرأس إلى اتجاه معين عن طريق 
  :حركة العنق

ki-sad-ka    suh-hir-su 
  . )٣() " عنقك: حرفيا(أدر له وجهك " 

  كما من الممكـن أن يفيـد التركيـب    . وقد جاء الفعل من الحالة الثانية بصيغة األمر 
مـن الشـخص   " االمتعاض"و" الغضب"، أو قد تدل كذلك على " العفو"أو " المسامحة: "معنى

  .وعدم الرغبة في النظر إليه

4. sabasu(m)  يدير -دار  

يـدير العنـق   : "بلفظ العنق ليعنـي  (sabasu(m))ل المصاغ من المصدر أقترن الفع
كمـا  ": الـرأس "أو " الوجه: "، وفي ذلك داللتان ، األولى بمعنى" يصد الوجه: "، أي" بغضب

، وهو المعنى نفسه الذي ورد مع المصطلح " الغضب: "ورد مع األفعال السابقة والثانية بمعنى
(panu(m)):  

  

                                                 
(1) VAB 4  62  II  62. 

  . ٤ :سورة الشعراء ، اآلیة ) ٢(
(3) CAD , K , P.446:a. 



٨٥ 

it-ti  KUR (GN)  ik-mi-lu  is-bu-su  ki-sad-su 
  .)١()"م ج(مع بالد ) عنقه: حرفيا(غضب ودار وجهه " 

وورد الفعل من الحالة األولى في الزمن الماضي ، أما لفظ العنق فقد ُأدغْم فيه حـرف  
  . (s)مع حرف الدال ليصبح  (su)الشين العائد إلى الضمير المتصل الغائب 

 
تتشابه بعض المعاني المجازية التي دّل عليها التركيب اإلضـافي   :من المضافالمصدري 

مع المعاني التي أعطاها التركيب االسنادي الفعلي، ففي احد األمثلـة أضـيف المصـطلح    
(kisadu(m))  إلى الضمير المتصل(su)  ليدل مجازاً على الرأس(resu(m)):  

ki-sa-as-su…… ik-ki-is 
  .)٢() " عنقه :حرفيا(قطع رأسه " 

والسبب في كون أن العنق قد جاء هنا داالً على الرأس ذلك أن القطع يكون للرأس الذي 
يرتبط بالجسد بوساطة العنق ، أي أن عملية القطع تؤدي إلى فصل الرأس عن الجسد ولـيس  

     فصل العنق عن الجسد ، ومن الممكن أن يؤدى المعنى ذاته في تركيب فعلي مؤلف من الفعل   
وقد ُأدغم أيضاً حرف الدال مع الشين العائد الى الضمير إال انه أصـبح  . ولفظ العنق ) قطع(

  .(ss)هنا 
ضـفة  : "بمعنى ) ٣( (kibru)ومن المعاني المجازية للفظ العنق ما يعبر عن مصطلح 

  ":قناة"أو " نهر

ID  la  hi-ri-tum  ih-her-ri  ki-sa-sa  sub-tam 
  .)٤() "عنقها: حرفيا(وسوف تسكن ضفتها  ي لم تحفر ستحفر،قناة النهر الت" 

حيث ُأدغم حرف الدال مع حرف الشين العائد  (kisadsa)وأصل لفظ العنق في المثال 
ثم ُأسقطَ أحد الحرفين لسهولة اللفظ ، في حين  (ss)ليصبح  (sa)إلى الضمير المتصل للغائبة 

  .نجد أنه قد بقى في المثال السابق
  
  

                                                 
(1) CAD , K , P.447:b. 
(2) ARM 2  129: 17-18. 
(3) AHw , 1 , P. 471 : a. 
(4) YOS 10  17:10 . 
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  ليـدل مجــازاً علــى المصــطلح ) بحــر ( جــاء لفــظ العنـق مــع االســم   كمـا 
 (ahatu(m)) )حافة البحر"أو كما يقال " شاطئ: "بمعنى  )١:"  

  
ul-tu   GU   tam-tim 

  .)٢(" البحر ) عنق: حرفيا(من شاطئ " 

  :وكلمة حافة وردت في تركيب آخر للداللة على حافة البئر

ina  GU  TUL  
  .)٣(" البئر ) عنق: حرفيا(في حافة " 

                                                 
  . ٥٣ص –المعجم األكدي  )١(

(2) ABL  137: r.8-9 = SAA 10, No. 168, P.129. 
(3) CAD , K , P. 450:a. 
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 )m(rtui(( لصــدرا

 و، أ )١(ضاء الج وف ، وس مي القل ب ص درا لحلول ھ ب ھ      فالجزء الممتد من أسفل العنق الى : صدر االنسان 
  .)٢(ھو الجزء العلوي من الجذع ، یضم في داخلھ مجموعة من العظام تؤلف ما یعرف بالقفص الصدري 

ویرادف  ھ المص  طلح   . )٣( (GABA = irtu(m))أطل  ق عل  ى الص  در ف  ي اللغ  ة األكدی  ة المص  طلح       
bamtu(m)) )عبرت عنھا التراكیب اآلتیةأما المعاني المجازیة فقد ،  ) )٤:  

  

    ما یأتيمن األفعال التي وردت ضمن ھذا التركیب: 

1. mahasu(m)  یضرب -ضرب  
ذل ك أن   "القت ال "عل ى   لی دل مج ازاً   (mahasu(m)) م ن المص در   المص اغ الص در إل ى الفع ل    لف ظ  سند ُأ
وفی ھ دالل ة عل ى ش دة المعرك ة وق وة االلتح ام والتص ادم م ا ب ین           ) االقتت ال  ( تعب ر ع ن   ) ض رب الص در   ( عملی ة  

ف ي   ًةالصدر لھذا المعنى المجازي ھو كون ھ م ن أكث ر المن اطق ف ي الجس د إص اب       لفظ الفریقین ، ویبدو أن استعارة 
لت  ي غالب  ًا م  ا تس  بب الوف  اة كون  ھ یض  م أھ  م األعض  اء وأكثرھ  ا   المع  ارك وأكثرھ  ا خط  ورة عل  ى حی  اة اإلنس  ان وا 

  :حساسیة كالقلب والرئتین

ina   ME   EDIN   GABA   a-ha-mes   im-ha-su 
  .)٥(" في میدان المعركة  )باآلخرضربوا صدر واحد : حرفیا(تقاتلوا  "

  .صیغة الجمعبوالفعل من الحالة األولى في الزمن الماضي 

2. paraku(m)  یمنع -منع  
عل ى   معنى مج ازي داالً عند تركیبھ مع لفظ الصدر على  (paraku(m))المصاغ من المصدر الفعل  دّل

  والمعن                ى ، وض                ع عراقی                ل أم                ام الش                خص أو إیقاف                ھ      :أي "االعت                راض"
  م     أخوذ م     ن دالل     ة رمزی     ة حركی     ة م     ن خ     الل رف     ع الی     د بمس     توى الص     در لمن     ع التق     دم أو ال     دخول    

  .إلى مكان ما

i-ir-tu-su   ip-ar-rik 
  .)٦() " منع صدرهی: حرفیا(یعترضھ "      

  .في الزمن المضارع األولىوالفعل من الحالة 
س عید   أب ي ، فع ن   "االعت راض "و "المن ع ": ع ن معن ى  ف ي اللغ ة العربی ة    )  رفع الص د د (وقد عبر تركیب 

سعید في صدره وقال سمعت  أبویجتاز بین یدیھ وھو قائم یصلي فدفع  أنشاب  أرادانھ  -رضي اهللا عنھ–الخدري 
 ِھْی  َدَی َنْیَب   اَزَت  ْجَی ْنَأ ٌدَحَأ اَدَرَأ، َف اِسالنَّ َنِم ُهُرُتْسَی ٍءْيَش لَىِإ ْمُكُدَحى َألَّا َصَذِإ: (( یقول -صلى اهللا علیھ وسلم-النبي

  .)٧( )) اٌنَطْیَش َوا ُھَمنَِّإَف ُھْلاِتَقُیْلَف ىبَأ ْن، فِإ عُھَفْدَیْلَف

3. pataru(m)  یحرر -حرر  
  :الصدر في مثال یتحدث عن قیام المقاتلین بنزع الدروع التي تغطي صدورھملفظ الفعل مع ھذا جاء 

ERIN.(MES)  ir-tu  ip-at-tar  
                                                 

 . ٥٠٩/  ١الوسیط  )١(
 . ١٣ص –موسوعة جسم اإلنسان : منصورزینب  )٢(

(3) CAD , I , P.183:b 
  . ١٥٨ص –المعجم األكدي  )٤(

(5) CCK .P.70. 
(6) TCL  19  62:38. 

  .  ١٧١ص –مختصر صحیح البخاري  )٧(
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  .)١( ) "یحرر الصدر: حرفیا(ینزع الجیش الدرع  "

  .والفعل من الحالة األولى في الزمن المضارع

4. sakanu(m)  یثبت -ثبت  
ش ابھ  یكتعبی ر ع ن المحب ة ، و    "االحتض ان "أو  "المعانق ة "الصدر لیدل مجازًا على لفظ ل مع الفعھذا ورد 
  :(kisadu(m))الرقبة لفظ في معناه المجازي ما ورد مع  ھذا التركیب

ina  UGU  GABA-ia  su-kun  GABA-ka 
  .)٢() " ثبت صدرك على صدري: حرفیا(عانقني " 

  .مربصیغة األاالولى والفعل من الحالة 
5. tarasu(m)  یمد -مد  

الوق وف أم ام    من خ الل  "تقدیم العون"و "المساعدة"عبّر ھذا الفعل مجازًا عند تركیبھ مع لفظ الصدر عن 
المواجھ ة والوق وف    :ھ الظھر وإھمالھ ، ذلك أن إدارة الصدر تفید معن ى ئالشخص وإدارة الصدر لھ ، وعدم إعطا

  :(panu(m))الوجھ لفظ و (qaqqadu(m))الرأس  لفظلما ورد مع  ھو معنى مشابھوجھًا لوجھ ، و
a-na A u  DUMU  IGI-ka  i-ir-ta-ka  tu-ru-us 

  .)٣("  أخًا وابنًا) ادر عینك وصدرك: حرفیا(ساعد " 

  .صیغة األمرباالولى وقد جاء الفعل من الحالة 

 

ر عنھ ا التركی ب اإلض افي للف ظ الص در      الت ي عب   م ن طائف ة المع اني المجازی ة      :المصدري م ن المض اف  
الص در إل ى   لف ظ  وذل ك عن د إض افة    ، ع یرض  : أي  ))٤(  (eniqu(m) :معن ى الضمن حالة اإلضافة ما یعب ر ع ن   

  .ابن :بمعنى )٥( (maru(m))المصطلح 

1 DUMU  GABA 
  .)٦(" واحد ) ابن صدر: حرفیا(رضیع " 

األم والذي یطلق علیھ أحیانًا الص در وذل ك المعن ى    والمعنى المجازي مأخوذ من عملیة الرضاعة من ثدي 
المص طلح  ل ى  ع بوصفھ لفظ ًا عام اً  أطلق  غالبًا ما تستعملھ األمھات في إشارة إلى األطفال الرضع، أي أن الصدر

mussu(m) ) )َبْیَنم ا  : (( ان ھ ق ال   -صلى اهللا علی ھ وس لم  –وذلك ما جاء في حدیث رسول اهللا  .ثدي : بمعنى  ) )٧
َوُعِرَض َعَل يَّ ُعَم ُر ْب ُن    َناِئٌم َرَأْیُت النَّاَس ُیْعَرُضوَن َعَليَّ َوَعَلْیِھْم ُقُمٌص ِمْنَھا َما َیْبُلُغ الثُِّديَّ َوِمْنَھا َما ُدوَن َذِلَك  َأَنا

  . )٨( )) یَناْلَخطَّاِب َوَعَلْیِھ َقِمیٌص َیُجرُُّه َقاُلوا َفَما َأوَّْلَت َذِلَك َیا َرُسوَل اللَِّھ َقاَل الدِّ
مش  ابھ لم  ا ج  اء م  ع ال  رأس وھ  و  "منب  ع" لی  دل عل  ى "م  اء"الص  در أیض  ًا إل  ى مص  طلح لف  ظ وق  د یض  اف 

  :والعین
ir-ti   sa   me 

                                                 
(1) KAR 42:12. 
(2) CAD, I , P.186:b. 
(3) CAD, I, P.185:a. 

  . ١٣٨ص –ألكديالمعجم ا )٤(
(5) AHw , II , P. 615 : a. 
(6)  YOS  12  156:1. 
(7) CDA, P.223:a. 

  . ٢٩-٢٨ص –مختصر صحیح البخاري  )٨(
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  .)١(" الماء  )صدر: حرفیا(منبع " 

  :، إذ نقرأ "سفح"، " جبل"یعني ل (sadu(m))الصدر إلى مصطلح لفظ أما إذا أضیف 

i-rat   KUR 
  .)٢("  الجبل )صدر: حرفیا(سفح " 

  :األرض "سطح"بذلك  فیعني االرض: أي (ersetu(m))مصطلح الالصدر إلى لفظ وعند إضافة  

 i-rat  KI 
  .)٣(" األرض  )صدر: حرفیا(سطح " 

أو  "النج اح "لی دل عل ى    ، "م لءَ " :بمعن ى  )٤( (malu(m))ص در  مالص در مض افًا إل ى اس م ال    لف ظ  ویأتي 
  :"الشجاعة":  فید أیضًا معنىی، و "الفرح"

mi-li    i-ir-tim   ERIN   LUGAL  
 i-is-tum  ERIN  KUR  KUR  id-ak 

  )الصدر لَءِم: حرفیا(بسرور وشجاعة  "
  .)٥(" ویقتل جیش بالد العدو خروج جیش الملك

الص در فرح ًا وس رورًا     َألعبر ع ن الف رح والس رور بتحقی ق الش يء والنج اح بم ا یم         ی التركیبونالحظ أن 
  .وغبطة 

  : "الشجاعة"عن  تركیبعبر فیھ ال آخروفي مثال 

GA.KAL NITA  ma-le-e   ir-ti 
  . )٦() "الصدر ءومل: حرفیا(وشجاعة قوة ورجولة " 

وذل ك معن ى مج ازي س بق      ، "مواجھ ھ "أو  "مقابلھ" :الصدر إلى اسم شخص فأنھ یعنيلفظ أما إذا أضیف 
  : أخرى كالوجھ لفاظ ن ورد مع أأ

ina   ir-ti   (PN)  alik 
  .)٧() " س() ذاھب إلى صدِر: حرفیا(اقابل " 

 )alaku(m)(للفع ل   التركی ب الفعل ي  ویمكن للصیغة أن ترد ضمن التركیب الفعلي ذلك أنھا تحمل معن ى  
   ).PN( "أقابل" :فیقال

                                                 
(1) CAD , I , P.186:b. 
(2) CAD , I , P.186:b 
(3) BWL  52 r.5. 
(4)  AHw , II , P. 598 : b. 
(5) YOS 10  II  6. 
(6)  DIA  46 II  32  
(7) ABL 128 : 8-9 =SAA 15 , No .100 , P.67  
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  m((libbu(( القلــب -١

كل مخروطي قاعدتھ إلى األعلى وھو ذو ش . )١(ف القلب بأنھ المضخة التي تدیر الدم في جسم اإلنسانعَرُی
، كم ا یس مى أحیان ًا    ) المقلوب ة  ( ویب دو أن تس میتھ بھ ذا االس م م أخوذة م ن وض عیتھ               .  )٢(وقمتھ إلى األس فل  

  أي أن القل                                ب والف                                ؤاد مرادف                                ان لمعن                                ى  . )٣(ب                               الفؤاد  
  ، ویمث    ل ووس    طھواح    د ، وأحیان    ًا یطل    ق علی    ھ الل    ب كدالل    ة عل    ى موقع    ھ ف    ي داخ    ل جس    م اإلنس    ان          

  ُل        بُّ "، و)٤( "العق        ل": والل        ب ف        ي اللغ        ة بمعن        ى   ، مرك        ز الحی        اة والمش        اعر واألحاس        یس   
ال ذي ورد ف ي   واللف ظ نفس ھ   ،  )٥( "عاقل ذو ُلٍب": ، بمعنى "رجل لبیب"و ، "ما ُجِعل في قلبھ من الَعقل": "الرجل

والذي قد یجیز لن ا   ، )٧( (surru(m)) یرادفھ المصطلح .)٦( (SA = libbu(m)) "القلب": بمعنى اللغة األكدیة
  .تسمیتھ بالفؤاد كما ھو في اللغة العربیة

  :عبرت عنھا التراكیب اآلتیةمجازیة متعددة  ٍنللقلب في اللغة األكدیة معا

   َّتركی ب ك ل   وق د دلّ القلب من أكثر األعضاء ورودًا م ع األفع ال،   لفظ  ُیعد 
  :ھينفسھ، واألفعال المعنى المجازي باشترك والبعض ، ینمنھا على معنى مع

1. awum(m)   یحدث -حدث  
م ن   "التفكی ر "و "التأم ل "القل ب معن ى دالل ي یعب ر ع ن      لف ظ  م ع   (awu(m))المصاغ من المص در  للفعل 

  ."تحدث أو تكلم في قلبھ" تركیبخالل 

it-ta-mi  a-na   SA-su 
  . )٨() " قد تحدث إلى قلبھ: حرفیا( فكر " 

القل ب فق د ج اء مض افًا إل ى الض میر المتص ل        لف ظ  أم ا   .والفعل من الحالة األولى في الزمن الماضي الت ام  
  :قولھ تعالىن الكریم آ، وذلك ما ورد في القر "العقل"ونالحظ في المثال أن القلب جاء كنایة عن  . (su)للغائب 

  . )٩(]  إِنما يتذَكَّر أُولُوا اَأللْبابِ [
القلب مركز التفكی ر  د أن لفظ القلب في اآلیة الكریمة قد ورد بلفظ األكدي نفسھ وفي ذلك دلیل على أن ونج
أال إن ف ي الجس د مض غة    " :انھ قال -صلى اهللا علیھ وسلم -الحدیث الشریف عن الرسول  كما ورد فيواإلدراك ، 

  .)١٠( "إذا صلحت صلح الجسد كلھ وإذا فسدت فسد الجسد كلھ أال وھي القلب
 :بمعن ى  "احك ي بقلب ي  "، وف ي اللھج ة العامی ة یق ال     )١١( "عقل ك " :بمعن ى  "أی ن ذھ ب قلب ك   "والعرب تقول 

 "العق ل "، وما یقال في اللغتین العربیة و األكدیة نجده أیضًا في اللغة العبریة حیث جاء القلب كذلك بدالل ة   "أفكر"
)١٢(.  

2. balatu(m)  یحیي -حیا  
عندما جاء الفعل مس بوقًا ب أداة    "األسى"و "الحزن"على  ومن ذلك دّل، یس القلب مركز المشاعر واألحاس

  :(la)النفي 
li-ib-bi   la   u-ba-al-li-it 

                                                 
 . ١٠٩ص –موسوعة جسم اإلنسان : زینب منصور )١(
 . ٢٤٣ص: مبادئ علم التشریح : شفیق عبد الملك  )٢(
 . )قلب (  ١٤٥/  ٣ ، وأیضًا اللسان ٢١٨: األصمعي  )٣(
 . )لب (  ٥/٢٠٠المقاییس  )٤(
  . )لب (  ٣/٣٣٠اللسان  )٥(

(6) CAD , L , P.164:a. 
(7) CAD , S,  P.259:b. 
(8) STT 28  ii  21. 

  . ١٩: سورة الرعد ، اآلیة  )٩(
 . مختصر صحیح البخاري )١٠(
رس الة ماجس تیر غی ر     –) دراسة داللیة( ألفاظ خلق اإلنسان في القرآن الكریم : الجوعانيیونس حمش خلف  )١١(

 . ١٨٤ص –) ١٩٩٤(الموصل  –منشورة 
 . ٩٧ص –التطور الداللي : محمد خلف )١٢(
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  .)١() " یحي لمقلبي : حرفیا(لم یفرحني " 

  . الفعل من الحالة الثانیة في الزمن الماضي  جاءو
ره القلب موطن األحاسیس والمشاعر داللة أخرى وھي الذات أو النفس ذلك أن الحزن مصد التركیبوفي 

على تصرفاتھ وبعض التعابیر التي تظھ ر عل ى محی ا    ذلك ر عن الحالة النفسیة للشخص وانعكاس بیع إنھفومن ثم 
  .الشخص

  :آخرونقرأ في مثال 
li-ib-bi    u-ul   ib-lu-ut 

  .)٢() " یحي مقلبي ل: حرفیا(لم أفرح " 

  .لماضياألولى في الزمن ا الحالةوالفعل من 

3. dababu(m)  یحدث -حدث  
 (awu(m)) المصدرالمصاغ من مع الفعل )  یتحدث مع القلب ( جملةلشرنا إلى المعنى الداللي أن أسبق 

 "التأم ل "أو  "التفكی ر " :عل ى معن ى  عند اقترانھ بلفظ القلب  (dababu(m))المصاغ من المصدر الفعل  وھنا دّل
 :أیضًا

lib-bi-ni   ni-id-da-bu-ub 
  .)٣() " قلوبنانحدث : حرفیا(تفكر "                              

  .نیوالفعل من الحالة الرابعة في الزمن المضارع بصیغة المتكلم
وعدم الطمأنینة ، ذلك أن التحدث مع القلب قد " القلق: "أي )٤( )esu(m)( :معنىالكذلك  تركیبفید الیوقد 

إل  ى التفكی  ر بقل  ق وع  دم  هواجھھ  ا اإلنس  ان ف  ي حیات  ھ مم  ا یض  طر الت  ي ی كالتك  ون ألس  باب تتعل  ق ب  بعض المش   ی
  : استقرار 

LUGAL  be-li  TA SA-bi-su  ina  UGU-hi la  i-da-bu-ub 
  .)٥( )"ذلك(بخصوص سیدي الملك ) مع قلبھال یتحدث : حرفیا(یقلق عسى أن ال " 

  .والفعل من الحالة األولى في الزمن المضارع 
،  تغیی ر ال رأي   :عنيیمن مرة  ألكثرالتحدث مع القلب  كون "تغییر الرأي"عبر عن یكذلك لالتركیب أتي یو

   :أیضًاوفي ذلك كنایة عن التفكیر 

ina   UGU    LU.SANGA    sa    LUGAL   be-li 
  is-pur-an-ni-ni    an-nu-rig    3.su ina UD-me 

an-ni-u   TA   SA-su    i-du-bu-ub   
   اآلنسیدي الملك ، ) عنھ ( ذي كتب لي بخصوص الكاھن ال" 

  .)٦(" للمرة الثالثة ھذا الیوم ) یحدث قلبھ: حرفیا(یغیر رأیھ 

 األول ى وج اء الفع ل م ن الحال ة     . قلبھ  إلىیر رأیھ ثالث مرات من خالل التحدث الكاھن قد ّغ أن: تفسیرهو
  .في الزمن المضارع 

4. dalahu(m)  یربك -اربك  
تش ویش  "و "اإلرب اك "ع ن   )dalahu(m)(المصاغ من المصدر القلب والفعل  من یعبر التركیب المؤلف

  : )dababu(m)(محلھ القلب مما یولد حالھ من القلق وعدم االستقرار كما ورد مع الفعل یكون الذي  "الفكر
a-dal-lah   SA-ki  ta-mas-si   INIM-ki 

                                                 
(1) OBT  Tell rimah 151:15. 
(2) OBT  Tell rimah 150:7. 
(3) ABL 78:r. 8-9 = SAA 10 , No .43 , P. 33  

  . ١٢٥ص –المعجم األكدي  )٤(
(5) ABL 34:r.6-7 = SAA 10 , No.10,P.11  
(6) ABL 49:3-6 = SAA 10 , No . 95 , P.71  
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  .)١(" تنسین كلماتك ) حتى( )ك قلبكبأر: حرفیا(أقلقك ) سوف" (

  .في الزمن المضارع بصیغة المتكلم األولىوالفعل من الحالة 
5. gamaru(m)   یمنح -منح  

 "ال   والء"القل   ب دالل   ة مجازی   ة تعب   ر ع   ن    لف   ظ م   ع  )gamaru(m)(المص   اغ م   ن المص   در   للفع   ل 
  : الملوك والمسؤولین إلىغالبًا ما نجده في الرسائل الموجھة  وھو تركیب.  "اإلخالص"و

SA-su  a-na   EN-ia   ug-da-am-me-er   
  . )٢(" سیدي  إلى) یمنح قلبھ: حرفیا(والءه " 

  . داًاللبت فیھ التاء قد قو ،الزمن المضارع التام  فيوالفعل من الحالة الثانیة 

6. nadanu(m)  یعطي -اعطى  
 ، وم ن ذل ك م ا ورد ف ي المث ال      "رف ع المعنوی ات  "او  "التش جیع "مجازًا ع ن  ) یعطي القلب(عبر التركیب 

  :األتي

UR5-ka  SIG15  a-na  IGI-ia  lillikamma  li-ba-am  di-nam 
  .)٣( ) "قلبًا أعطي: حرفیا(وارفع المعنویات  أماميالجیدة  أوامرك تأتيل" 

  ."السرور"و "الفرح"یدل على  أخر، وفي التركیب معنى  اآلمربصیغة  األولىوالفعل من الحالة 
  :ما نصھ آخرونقرأ في مثال 

mimma  IGI-ka   laskunna  li-ba-am  [la]-di-na-kum 
  .)٤() "قلبًا أعطیك: حرفیا(اشجعك  أنعسى  أمامكألضعھ أي شيء " 

7. nahu(m)  یھدأ -ھدأ  

ك ن  " :بمعن ى  "ھدي قلب ك " عن الطمأنینة واالستقرار وعدم القلق والمثل القائلتركیب عبّر ) ھدأ القلب (  
   )٥() نخ                   ت ( الرابض                   ة  للإلب                   والع                   رب تق                   ول .  "ًاوھادئ                    ًامطمئن                   

  : "استقرت وجلست" :بمعنى
 

li-ib-ba-su-nu   u-na-ah 
 .)٦(" )دأ قلوبھمیّھ: حرفیا(یطمأنھم " 

قول ھ  ن الكریم ف ي  آذكرت طمأنینة القلوب في القرقد و ،وجاء الفعل من الحالة الثانیة في الزمن المضارع 
  :  تعالى

  . )٧( ] ولتطْمئن بِه قُلُوبكُموما جعلَه اللّه إِالَّ بشرى  [

8. nakadu(m)  ینكد -نكد  

                                                 
(1) CAD , D., P.44: b 
(2) CAD, G, P.31: a.  
(3) CAD, N, P.52: b 
(4) Ibid. 

 . )نخخ (  ٣/٦٠٢اللسان  )٥(
(6) ARM  4 16:13   

  .  ٣:سورة األنفال ، اآلیة  )٧(
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 أحیان اً ال ذي یك ون    "القلق"و "الحزن"عن حال اقترانھ بلفظ القلب  )نكاُد(المصاغ من المصدر الفعل یعبر 
  : تسارع نبضات القلب واضطرابھ  إلىعن الخوف الشدید الذي یؤدي  ًاناجم

a-wa-tam   es-me-ma   li-ib-bi   i-na-ku-ud 
  . )١("  )قلبي دینك: حرفیا(وحزنت كلمًة سمعت " 

  .في الزمن المضارع األولىوالفعل من الحالة 

9. napasu(m)  ینفس -نفس  
  :اآلتي، وورد المعنى في المثال  "الھدوء"و "الطمأنینة"على  داًاللھذا التركیب معنى مجازي 

SA-su  li-na-ap-pi-is-ma 
  .)٢( ) "ینفس قلبھ: حرفیا(أ یطمئن او یھد أنعسى " 

  .والفعل من الحالة االولى في الزمن المضارع بصیغة الترجي 

10. sabatu(m)  یضبط -ضبط  
المص  طلح للتعبی  ر مج  ازًا ع  ن  ح  ال تركیبھ  ا   (sabatu(m))المص  اغ م  ن المص  در  ص  یغة الفع  ل  ت  أتي

(gimiltu(m)) )المحبة"و " العطف: "أي )٣."  
  

A-ia   SA-su  i-sa-ab-ba-ta-an-ni 
  .)٤("   )قلبھ) في(یمسكني : حرفیا(یعطف عليَّ  أخي" 

  .في الزمن المضارع  األولىوجاء الفعل من الحالة 

11. salu(m)  یسأل -سأل  
. محل العق ل  القلب  أنعلى  أخرىوفي ذلك داللة ،  "التأمل"و "التفكیر"القلب عن لفظ ھذا الفعل مع  عبر

  س              ألت  :فیق              ال، ال              نفس  أو ال              ذات :معن              ى أیض              ًا تركی              بال اھ              ذ یفی              دو
  :سألت نفسي أوسألت عقلي : بمعنى ،قلبي 

i-na    li-ib-bi-im-ma   us-ta-al-lim 
  .)٥(" ) ُتاَءلفي القلب تس: حرفیا(سألت نفسي " 

  .والفعل من الحالة الثانیة في الزمن الماضي التام  

12. sahatu(m)  یسخط -سخط  
  :بصیغتھ المصدریة في المثال اآلتي جاءحیث  ،"الغضب"القلب للتعبیر عن لفظ یرد ھذا الفعل مع 

lib-bi  sa  LUGAL  a-na UGU  be-li-i-ni  se-eh-tu 
  .)٦(" سیدنا  على) قلب الملك ساخط: حرفیا(الملك غاضب "

  .غضب :بمعنى، سخط قلبھ  :المعنى ذاتھ في لھجتنا العامیة فیقال ردوی
                                                 

(1) CAD, G, P.31 : a  
(2) CAD, N, P.290:a. 

  . ١٧٨ص –المعجم األكدي  )٣(
(4) CAD, S, P.24 : a  
(5) OBT Tell rimah  117:13-14  
(6) ABL  958: r. 4-5  
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13. sakanu(m)  یثبت -ثبت  
أكث  ر م  ن معن  ى مج  ازي ، فج  اء للدالل  ة عل  ى   م  ع لف  ظ القل  ب) ش  كاُن(ن المص  در المص  اغ م  الفع  ل  حم  ل

  :الطمأنینة أو التشجیع أو المؤازرة
SA-bi   u-sa-as-kin-su-nu 

  .)١() " یثبت القلب لھمس: حرفیا(سیطمأنھم " 

 اإلنس  انب وللمعن  ى عالق  ة بحال  ة القل  ق الت  ي تنت  ا ، ف  ي ال  زمن المض  ارع الت  ام   لث  ةوالفع  ل م  ن الحال  ة الثا
  .وانعكاس ذلك على عمل القلب

   أو "طی       ب" :بمعن       ى )٢( (tabu(m))م       ع المص       طلح   الفع       لاقت       رن  آخ       ر تركی       بوف       ي 
  :المعاملة بلطف أوالجیدة  أوللداللة على المعاملة الحسنة  ، حسن

lib-bi   DUG.GA   lis-ku-na-an-ni 
  .)٣() " طیبًا لو ثبت لي قلبًا: حرفیا(عاملني بعطف لو " 

  .والفعل من الحالة األولى في الزمن الماضي
  :وعبر التركیب كذلك عن عدم العطف في مثال سبق الفعل فیھ بأداة نفي

EN  LUGAL.(MES)  EN-ia  a-na  muh-hi  
  SA-su  la  i-sak-kan 

  . )٤( "علي ) القلبیثبت ال : حرفیا(یعطف سید الملوك سیدي ال " 

14. sapalu(m)  یخفض -خفض  
لف ظ  م ا ورد م ع    ھ ذا التركی ب  ش ابھ  یو، الطمأنین ة والھ دوء   القلب للتعبی ر ع ن   لفظ مع  )خفض(ل الفع جاء

  :(resu(m))الرأس 

lib-bi-ni   sa-pil 
  .)٥() " قلبنا َضِفُخ: حرفیا(طمأنا " 

15. taraku(m)  یضرب -ضرب  
 "یب ة الظ  ن خ"أو  "الح زن "للدالل ة عل ى    (taraku(m)) المص اغ م ن المص در   اقت رن لف ظ القل ب بالفع ل     

  :وكما في المثال اآلتي
it-ru-ku   lib-bu-su 

  .)٦( ")قلبھضرب : حرفیا(خیب ظنھ " 

  .وجاء الفعل من الحالة األولى في الزمن الماضي
  

16. tibu(m)  یثور -ثار  
،  "الغض ب "و "االنفع ال "القلب داللة مجازی ة تعب ر ع ن    لفظ مع  (tibu(m))المصاغ من المصدر لفعل ل

  .(sahatu(m))رد مع الفعل السابق ما ول وھو مرادف

                                                 
(1) ABL 208:14 = SAA 5 , No. 40 , P.151. 
(2) CDA, P. 412 : a. 
(3) ABL 846: r.17-18 also 1204:12-r.1. 
(4) CAD, S/1, P.124: b. 
(5) ABL 2: r.5-6 = SAA 10 , No. 226 , P.177. 
(6) AL   34:56. 
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ina  lib-bi-ka la  ta-at-bu-u-ma 
  .)١() " تثر في قلبكال : حرفیا(تغضب ال " 

 "ث  ار قلب  ھ"اللغ  ة العربی  ة ف ي  یق  ال و .ص  یغة المخاط  ب بف  ي ال زمن المض  ارع   األول  ىوالفع ل م  ن الحال  ة  
  ."غضب" :بمعنى

17. w/abalu(m)  یجلب -جلب  
عند إس ناده إل ى لف ظ القل ب معن ى مجازی ًا یعب ر ع ن التخط یط          ) وباُل ( مصدر المصاغ من التضمن الفعل 

  :لعمل شيء ما من خالل تركیب جلب أو یجلب القلب في كنایة عن التفكیر ، ونقرأ في المثال اآلتي ما نصھ

Wa-<ar>-du  dak  EN-su-nu  li-ib-ba-su-nu   it-ta-na-ba-lam 
  .)٢( " لقتل سیدھم )قلبھمب جَلُی: حرفیا(یخططون العبید " 

  )Ntn(والفعل من الحالة الرابعة في الزمن المضارع من الصیغة الثانیة   

 
قل  ب ض  من ھ  ذا التركی  ب مع  اٍن مجازی  ة متع  ددة ال  بعض منھ  ا ج  اء  الللف  ظ  :المص  دري م  ن المض  اف -١

 أوالوس یط  : أي ) )٣( ( qablu(m)معن ى  الع ن  القل ب مج ازًا   لف ظ  مشابھًا لما ورد مع التركیب الفعلي ، فقد یعبر 
qerbu(m) ) )ن یكون اسم مدینةأاسم ثاٍن ك إلىیرد مضافًا عندما ، " داخل: "بمعنى  ) )٤:  

a-na   SA (GN) 
  .)٥(" )م ج( )قلب: حرفیا(وسط  إلى" 

ذا التركی ب  ھ   أنفھ و ف ي وس طھ تقریب ًا وف ي داخل ھ كم ا         اإلنسانجسم  فيوالمعنى مأخوذ من موقع القلب 
وس طھ  " :وف ي العربی ة ل ب الش يء أي     . "ف ي وس طھا  " :أي،  "یقع السوق في قلب المدینة" :معروف لدینا إذ یقال

  .)٧(كذلك الحال في اللغة العبریة حیث دل القلب على وسط األشیاء . )٦( "وداخلھ
 أو "قص ر " :بمعن ى  )٨( (ekallu(m))المص طلح   إل ى القل ب  لفظ فیھ  أضیف آخرفي مثال  وجاء التركیب

  :"بالط"

SA-bi  E.GAL 
  .)٩( "القصر  )قلب: حرفیا(داخل " 

 أولی  دل عل  ى الخط  ة   ، "كلم  ة" :بمعن  ى )١٠( (awatu(m))مس  بوقًا بالمص  طلح  أیض  ًاالقل  ب لف  ظ  وی  أتي
  :القلب محل العقل والتفكیر والتدبر أنالفكرة ذلك 

a-wa-at   SA-su 
  .)١١() " كلمة قلبھ: حرفیا(خطتھ السریة " 

                                                 
(1) ABL  304 : 13-14. 
(2) YOS  42  iii  18    .  
(3) CAD , q , P. 6 : b. 
(4) CAD , q , P. 216 : a. 
(5) Goetze . A, Fifty Old , Babylonian 33 : 11 , P. 58.  

  . )لب (  ٣/٣٣٠اللسان  )٦(
  . ٦٩ص –التطور الداللي : محمد خلف )٧(

(8) AHw , II , P. 191 :b . 
(9) ABL  421: r.3 = SAA 10 , No.173, P.136    .  

  . ٨٦ص –المعجم األكدي  )١٠(
(11) CAD, A, P.34:b    .  



٩٧ 

  :"اإلخالص"و "الصدق"لیفید معنى ) ملء(القلب مسبوقًا باسم المصدر لفظ  یأتيوقد 

sum-ma  i-na  ma-li  li-bi-ka  ta-ra-am-an-ni 
  .)١() " قلبك لءبم: حرفیا(بصدق تحبني  إذا" 

حینم ا س ئل ع ن     -س لم ص لى اهللا علی ھ و   –وقد اقترن معنى الصدق بلفظ القلب ، كما في ح دیث رس ول اهللا   
لب ِھ  َأْسَعُد النَّاِس ِبَشَفاَعِتي َیْوَم اْلِقَیاَمِة َمْن َقاَل َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َخاِلًصا ِم ْن قِ : (( اسعد الناس بشفاعتھ یوم القیامة فقال

  .)٢( ))َنْفِسِھ أو
  ."إخالص"و "بصدق" :أي ، من كل قلبك :یقالإذ اللغة العربیة في  ویرد التركیب نفسھ

س  بق بالمص  طلح  وذل  ك عن  دما یُ  ،"االكتئ  اب"و "القل  ق"م  ا یعب  ر ع  ن    القل  ب للف  ظ األخ  رىوم  ن المع  اني المجازی  ة   
(himtu(m)) )وفیھا كذلك داللة على الغضب الشدید"حرقة" أو "مىح" :بمعنى  )٣ ،:  

ina   hi-mi-it   SA 
  .)٤() "مى القلبحفي : حرفیا(القلق " 

  ل مجازًا على دلی،  "عقدة": بمعنى )٥( (kisru(m))مع المصطلح  أیضًاالقلب لفظ ویرد 
  :الغضب واالنفعال العصبي

ki-si-ir  li-bi-im 
  .)٦( ) "عقدة القلب: حرفیا(الغضب " 

  :"شر" :بمعنى )٧( (lummunu(m))المصطلح القلب لفظ  إلى أضیف نفسھ المعنىبو

lu-mu-un  SA  a-na   ka-si-im 
  .)٨(" علیك ) القلب رش: حرفیا(اغضب " 

القل ب  لفظ عندما یرد في القول والفعل  "اإلخالص"و "الصدق" :كذلك عن معنى ویعبر التركیب اإلضافي
  :  "واسعة" أو "مفتوحة"مع الصفة 

lib-ba-su-nu  it-ti  EN.(MES)-su-nu  ki-i  pa-as-ru 
  .)٩("  أسیادھممع ) قلوبھم مفتوحة: حرفیا(أو مخلصون  نوصادق" 

  :نقرأ آخرفي مثال و
lib-ba-ka   it-ti-ia   pa-as-ru 

  .)١٠( "معي ) قلبك مفتوح: حرفیا(أنت صادق  "
الضمیر  إلى أضیفالقلب قد لفظ  أن بلمن القلب والصفة ،  التركیب لم یرد مؤلفًا أنفي المثالین  ونالحظ 
التركیب في حرف الجر قد الزم  أنثم الصفة أي ، مع :بمعنى  )١١( )itti(تبعھ حرف الجر ) ka-sunu(المتصل 

ف تح   :یق ال إذ  التركیب األك دي من اللھجة العامیة تشابھ ما جاء في  أمثلةوھناك  .على ھذا المعنى المجازي  الداللة
اللي بقلبو عل ى لس انو   (  أیضًاصارحني ، ویقال  :بمعنى) فتحلي قلبو( أو، صرح بما في داخلھ بصدق  :أي ، قلبو

  .اإلنسانة على العالقة ما بین القلب واللسان الذي یفصح عما في داخل دالل وفي ھذا ،) 

                                                 
  . ٨٨ص –رسائل غیر منشورة : احمد كامل )١(
 . ٥٩ص –مختصر صحیح البخاري  )٢(
  .٢٠٩ص –المعجم األكدي  )٣(

(4) YOS 10  54: r.13    .  
(5) CDA , P. 161 : b. 
(6) CAD , K , P.43, :b    .  
(7) CDA, P.185 :b    .  
(8) Goetze . A, Fifty Old - Babylonian , 33 : 16 , P. 58.     .  
(9) ABL 540:6 
(10) ABL  1380: r.3 
(11) AHw , I , P. 405 : a. 



٩٨ 

والعزیم ة عن دما یقت رن بالمص طلح      اإلرادةالقل ب ع ن ق وة    لفظ ما یعبر فیھا  األخرى اإلضافة حاالتومن 
)kunu(m)( )سخار" أو "ثابت": بمعنى )١"  :  

ina  ku-un  SA-bi-su-nu 
  .)٢( " )مبثبات قلبھ: حرفیا(قوة ارادتھم  "

او " ال   ذھن: "أي )٣( )kabattu(m)(المص   طلح القل   ب مج   ازًا ع   ن  لف   ظ فی   ھ  عب   ّرتركی   ب آخروف   ي 
 القل ب الض میر المتص ل للمخاط ب    لف ظ   إل ى  أضیفوقد ،  )٤( الذي مركزه القلبوھو من دالالت العقل " الخاطر"
)ka(:  

dib-bi   a-ki-i   sa    i-na    li-bi-ka     
   a-na    LUGAL EN-ia  al-tap-ra 

  في  كالذيسیدي الملك  إلىتقریرًا  أرسلتقد  "
  .)٥(  " )قلبك في: حرفیا(بالك او ذھنك 

  ."في ذھنك" أو "كخاطرفي " :بمعنى) في قلبك(كذلك یقال و
 واألحاس یس كون القلب مح ل المش اعر    "القبول"و "الرضا"القلب عن  لفظ فیھ عبّر آخر تركیبورد كما  

الض میر المتص ل    إلىمضافًا  تركیبالقلب في اللفظ وقد جاء  ، "القناعة" :معنى أیضًال العقل وفیھ مح أیضًاوھو 
  :)ka(للمخاطب 

sum-ma  ki-ma  li-bi-ka 
  .)٦() " قلبككما : حرفیا(یرضیك  إذا "

م ن   إذا"یقال عند سؤال شخص عن م دى رض اه وقناعت ھ ف ي مس ألة م ا       إذ نجده في العامیة  نفسھ والمعنى
  ."یرضیك بصدق وقناعھ تامة إذا" :أي "كل قلبك

الض میر المتص ل للغائ ب     إل ى فی ھ   أض یف تركی ب  ف ي   "اإلحس ان "و "العط ف "القلب كذلك عن لفظ  وعبّر
)su(:   

lib-ba-su   a-na   muh-hi-ku-nu 
  .)٧( "علیكم ) قلبھ: حرفیا(عطفھ  "

كم ا ورد المعن ى   .  "ش فقتھ "و "عطف ھ " :بمعن ى  ، "قلب و عل یكم  " :یرد في العامیة عن دما یق ال   ذاتھوالمعنى 
  .)rapasu(m)(المصدر المصاغ من كذلك في التركیب الفعلي مع الفعل 

  :كما في المثال اآلتي "المحبة"على القلب فیھ لفظ  دّلوفي معنى آخر 
sa  li-ib-bi-ia  u-la-ab-as  u  sa  la  

 li-i-bi-ia   u-ul  u-la-ba-as 
  ال احب وال اكسي الذي ) قلبي: حرفیا(أحب كسي الذي أس" 

 .)٨() " ال قلبي: حرفیا(         
الض میر   إل ى عن دما یض اف   ،  )٩( )remu(m)( "رحمھ ا " :أي) ج وف الم رأة  (عل ى  داًال  القلبلفظ ویرد 

ھ ي اللفظ ة   و )اللب(بـ أحیانًا            كما یعرف  أو) باطن(ة على لفظ أیضًاوالمعنى داٌل  ، )sa( للغائبةالمتصل 
  : ونقرأ من قانون حمورابي ما نصھ ، على القلب الدالةنفسھا  األكدیة

                                                 
(1) CDA, P.167 :b    .  
(2) ABL 970: 7 = SAA 10, No.970 , P.196 
(3) CDA, P.139 :b    .  

  . )ذھن (  ٢١١: األساس )٤(
(5) ABL 1395 : 8-10. 
(6) Goetze . A, Fifty Old - Babylonian , 26 : 20 , P. 49     .  
(7) Goetze . A, Fifty Old - Babylonian , 9 : 23 - 24 , P.  
(8) ARM  2  76:r. 34. 
(9) CDA, P.301:b    .  



٩٩ 

sum-ma  a-wi-lum   DUMU.SAL   a-wi-lim 
im-ta-ha-as  sa   li-ib-bi-sa    us-ta-di-si  10 GIN 

 KU.BABBAR   a-na   sa   li-ib-bi-sa  i-sa-qal 
   )قلبھا: حرفیا( رحمھاضرب رجل ابنة رجل واسقط ما في  إذا" 

  .)١() " قلبھا: حرفیا(للذي في رحمھا  *لشیق ١٠یزن         
  

، والمعنى مأخوذ من رغب ة القل ب وم ا     افي عمل شيء م "الرغبة" :عن معنى ياإلضاف التركیب عبّركما 
  :علیھ صولالى الحلما یتمناه الشخص ویسعى  ةوتفعیل تلك الرغبات تلبی وأفكار وأحاسیسیختلج فیھ من مشاعر 

as-sum   mi-nim   s[u-ku-us]   UKU-us 
a-sar   li[-bi-ka]   tu-pa-al-la-ak 

  حسب رغبتك بسبب تقسیمك تموین الجند بدون تردد " 
  .)٢("  )في قلبك: حرفیا(    

المعن ى م ن    أنأي ، وھو نفس المعنى ال دال عل ى الوس ط    ) من بین(مجازًا عن المصطلح  القلبلفظ  وعبّر
  :(sunu)ن یالضمیر المتصل للغائب إلىالقلب لفظ فیھ  أضیففي مثال  تركیبوورد ال ، أوسطھم

il-te-en   lib-bi-su-nu 
  .)٣() " قلبھممن : حرفیا(بینھم واحد من " 

  .بین :بمعنى  )٤( (birit)ویرادف المعنى ھنا المصطلح 

 الل ة للد اإلض افة حالة  دونمن القلب في صیغتھ المصدریة لفظ ورد  :المضافغیر المصدري من  -٢
  .تقریبًا اإلنسانالقلب كونھ یقع في منتصف جسم لفظ وھو من دالالت  "وسط"على مصطلح 

lib-bu-u  AN.(MES) 
  .)٥("  تالسماوا) قلب: رفیاح(وسط " 

  .وقد سبق ان ورد المعنى ضمن التركیب الفعلي

 
  ع    دة وبمؤلف    ة م    ن الج    ار والمج    رور  تراكی    ب ف    ي القل    ب ض    من ھ    ذا التركی    ب  لف    ظ ج    اء : الحرف    ي

  .الى ھناك: أي ) )٦( (asaris :لیعني (ana)مسبوقًا بحرف الجر لفظ القلب ورد  األمثلة، ففي احد  معاٍن

e-bi-ri-su-nu  a-na  SA  ul   ta-a-bu  
  .)٧("  )جید(غیر طیب ) القلبالى : حرفیا(ھناك  إلىعبورھم " 

  .الداخل أوكنایة عن الوسط ) ھناك(جاء المصطلح إذ ) الوسط  إلىعبورھم ( كذلك  المعنىوقد یكون 
  :آنفًاالذي ورد نفسھ المعنى  وھو ، "من بین" :لیعني (ina)القلب مسبوقًا بالحرف لفظ  ویأتي

i-na   li-ib-bu   GAB.DU 

                                                 
األوزان ف ي الع راق   : غم تقریبًا ، ینظر مؤید محمد سلیمان ال دلیمي  )  ٨.٣( وحدة وزن تعادل وفق األوزان الحالیة  *

 - )٢٠٠١(الموص ل   –رس الة ماجس تیر غیرمنش ورة     –شورة وغیر المنشورة القدیم في ضوء الكتابات المسماریة المن
 . ٤٧ص

  . ٢٠٩: المادة  )١(
  . ٩٧ص –رسائل غیر منشورة : احمد كامل )٢(

(3) BIN  1 13:22. 
(4) AHw , I , P. 128 : a . 
(5) ABL 274:11. 

  . ٦٧ص –المعجم األكدي  )٦(
(7)ABL 277: r.9 



١٠٠ 

  .)١("  الرسل) من قلب: حرفیا(من بین " 

 أنكونھ سبق بحرف جر ، ویبدو  (libbi)مجرورًا  لمذكور آنفًاالتركیب االقلب في لفظ  یأتي أنویفترض 
  .(libbu)خطأ في كتابھ العالمة األخیرة للقلب أالكاتب قد 

 أیض اً ذل ك دالل ة   ف ي  و،  "مجموعال": أي  )٢( (napharu(m)) عنيیل (ina libbi) التركیب نفسھ ردیو
  :محیطھ أووما یجاوره  على الوسط

 i-na  li-ib-bu  10  GIN  KU.BABBAR 
  sa  e-li-ka  i-su-u 

  شیقل ١٠) قلب: حرفیا(مجموع من " 
  .)٣( "فضة التي توجد علیك المن       

  .في كتابة لفظ القلب حیث یفترض أیضًا أن یأتي مجرورًا بحرف الجر الذي سبقھ الكاتبوقد أخطأ 
  :إذ نقرأ) منتصف ( كذلك عن ظرف الزمان ویعبر التركیب 

ina   li-ib-bi   ITI 
  .)٤(" الشھر) في قلب: حرفیا(في منتصف " 

  :"في غضون"ظرف الزمان عن التركیب  رعّب خرآوفي مثال 

ina   li-ib-bi   UD-3-(KAM)   ID….hi-ri 
  .)٥("  أیام ٣  )قلبفي : حرفیا(غضون احفر النھر في " 

المادة " سعر"أو " ثمن: "أي )٦( (simu(m)) عقود البیع للداللة على مصطلح فيالتركیب أیضًا رد یكما 
  :عینیة أمقیمة نقدیة  أكانتمقدار قیمة السلعة المتفق علیھا سواء  أو ، السلعة المتعاقد علیھا أو

GEME-su   sa (PN)  u-pis-ma (PN2) 
ina  SA  1   MA.NA   KU.BABBAR 

  بسعر ) ص( )علیھا(تعاقد ) س( إلىالعائدة  أمتھ" 
  .)٧(" من الفضة  واحدًامنًا ) في قلب: حرفیا( 

                                                 
(1) Goetze . A, Fifty Old - Babylonian , 5 : 4 , P. 21     .  
(2) AHw , II , P. 737 :a . 

  . ٤٢ص –نصوص غیر منشورة : رافدة عبد اهللا )٣(
(4) LIH  5:14. 
(5) ARM  1 5:40. 
(6)  CDA , P. 373 : b. 

 . ٤٦ص – نصوص مسماریة غیر منشورة: منذر علي )٧(



١٠١ 

 m((karsu(( املعدة -٢

بمنزل ة الك رش م ن     اإلنس ان ، وھ ي م ن    األمع اء  إلىالذي یستوعب الطعام قبل نزولھ  الجھاز بأنھاتعرف 
  .الداخلیة حجمًا ، وتقع في منتصف الجسم األعضاءاكبر  أنھاكما  . )١(الحیوان

المقط ع الرم زي ق د     أن، ونالح ظ   )٢( ( UZU.SA = karsu(m)) األكدی ة ف ي اللغ ة    المعدةعلى  أطلق
الث  اني فھ  و القل  ب ، وب  ذلك یك  ون     أم  ا،  )٣( (siru(m)) جس  د :یعن  ي (UZU) ف  األولدل عل  ى موق  ع المع  دة ،  

طلق عل ى المع دة ف ي اللھج ة العامی ة      تي تال ةھي ذات اللفظ األكدیةواللفظة  .وسط الجسد  :أي قلب الجسد :لمعنىا
  . )٥( (gubgubu(m)) ، )٤( (bandillu(m))اللغة االكدیة مرادفان ھما وللمعدة في  ).كرش(

  :عبرت عنھا التراكیب اآلتیة مجازیة ٍنمعا )كرُش(ـلل
  

   اآلتیة األفعالالمعدة مع  لفظ جاء:  

1. w/abalu(m)  یجلب -جلب  
للقل ب كمح ل للعق ل    ًا المع دة ھن ا مرادف     ظلف   ج اء إذ ،  "التفكی ر "مج ازًا ع ن   ) جلب المع دة  (  ر التركیبعّب

  :لموقع القلب ًاكونھا تقع في منتصف الجسم مشابھ والتفكیر

uz-un-su  ul  ib-si-ma ul  us-ta-bil  UZU.SA-su 
  .)٦() " معدتھ بجلوال : حرفیا(وال فكر ال خطط " 

  .الحالة الثالثة في الزمن الماضي التام من الفعلوقد جاء 
  

2. wasabu(m) یسكن -ن سك  
الماء الم ر  ( مصطلح بالاقترن إذ من العطش ، ) االرتواء ( عن المعنى المجازي  عبرفي مثال  جاء الفعل

  .ال یروي العطش :الذي ال یسكن في المعدة أي) 

mu  SES  ka-ra-si  la  usabbu 
  .)٧() " المعدةیسكن في ال : حرفیا(یروي العطش الماء المر ال " 

  .المضارع الزمنالة الثانیة في وورد الفعل من الح

– 
  :القناعة والرضاللداللة على ) مملوء(إلى المصطلح المعدة لفظ  أضیف :المصدري من المضاف

lu  ma-li  ka-ra-as-ka 
  .)٨() " ةوءلتكن معدتك ممل: حرفیا(لتكم قنوعا " 

م ن ك ون المع دة تس تقبل الطع ام والم اء ،        ةخوذالعالقة ما بین المعدة وھذا المصطلح المجازي مأ أنونجد 
  وال         بعض ق         د یزی         د ع         ن     اإلنس         ان إلی         ھوھ         ي ب         ذلك تس         توعب بق         در م         ا یحت         اج     

                                                 
  . ٢٨٧ص: خلق اإلنسان في اللغة  )١(

(2) CAD , k , P.223:b. 
(3) CDA , P.377:a. 

  . ١٥٨ص –المعجم األكدي  )٤(
 . ١٦٩ص –المعجم األكدي  )٥(

(6) CAD, K, P.223:b. 
(7) CAD, K, P.223:b. 
(8) Ibid. 



١٠٢ 

ال  ى المق  دار الطبیع  ي ب  ل یس  عى  أوالمتواض  ع  ءال  ذي ال یرض  ى بالش  ي باإلنس  انحاجت  ھ ، ل  ذلك فق  د ش  بھ المعن  ى 
 :أي) بطن و كبیغ ي  (قن وع  الما یق ال للش خص غی ر    لحصول على المزید ، ولعل المثل العامي قد عبر عن ذلك عندا

  .ال یرضى بالشيء القلیلبطنھ كبیرة وھو الشخص الذي 
 إل ى لتش یر   واألذنالق دم والی د    أص ابع الجس م وتحدی دًا    أعض اء م ن   أخ رى  أس ماء المع دة م ع   لف ظ  رد ی  وقد 

 إل ى كم ا تش یر ك ذلك     اإلص بع  المنطق ة الت ي تح ت    أو )١( )الَخَص اص  ( والت ي تع رف ب ـ    اإلص بعین المنطقة ما بین 
  :)٢( )المحارة ( ـالمعروف ب األذنباطن 

kar-si    SU.SI.(MES)   GIR-2-su  
  .)٣(" قدمیھ  أصابع )معدة: حرفیا(ن طبا" 

kar-si   GESTU- su 
  .)٤("  أذنھ )ةمعد: حرفیا(باطن " 

تركی  ب وذل  ك ف  ي  "بط  ن": بمعن  ى  )٥( (batnu(m))المع  دة ك  ذلك عل  ى المعن ى المج  ازي  لف  ظ دل ی  كم ا  
  :(sa)الضمیر المتصل للغائبة  إلى أضیف فیھ

nuk-ku-at    ka-ra-as-sa 
  .)٦("   جمیلة) معدتھا: حرفیا(بطنھا  "

  ومن الطبیعي أن المعدة من األعضاء غیر البادیة على جسم اإلنسان ، لذلك جاءت ھنا
 :المقصود ھو الجزء الظاھر أي أنمیلة فمن المؤكد بداللة البطن كونھا عضوًا ظاھرًا وعندما توصف المعدة بالج

  .أیضارشاقة البطن تعني رشاقة الجسد  أنعلى الجسد ذلك ًال وقد یكون المعنى كذلك دا . البطن
،  (libbu(m)) لمع اني لف ظ القل ب   للمع دة تل ك الت ي ج اءت مرادف ة       األخرىبرز المعاني المجازیة أومن 

من موق ع المع دة م ن وس ط      مأخوذالمعنى  أنكمحل للعقل والتفكیر ، ویبدو  حیث وردت لتعبر عن القلب ووظائفھ
المع دة ،  ف ي   تأثیرھ ا یظھ ر   اإلنس ان بعض الح االت النفس یة الت ي تنت اب     ألن الحال بالنسبة للقلب ،  يالجسد كما ھ

حیة غی ر ص   طبیع ة عم ل المع دة ، ویس بب ح االت      عل ى  القل ب وعمل ھ ، وی نعكس ذل ك      ف ي فحالة القلق تؤثر س لبًا  
  :اآلتيذلك ، ومما یعبر عن القلب نقرأ في المثال  إلى كفقدان الشھیة وسوء الھضم وما

ZARAH  it-er-ub   ina kar-si-ia  
  .)٧() " معدتيفي : حرفیا(قلبي الحزن قد دخل " 

  :المعدة بداللة القلب محل العقل لفظ ورد آخروفي مثال 
ik-tap-du-ma   kar-su-us-su-nu  HUL 

  .)٨() " معدتھم(قلبھم ) في(خططوا شرًا  "
لح ق ب ھ الض میر المتص ل      دًارلفظ ًا مف   المع دة ورد  لف ظ   أنبدلیل  التآمردال على  آخرمعنى  التركیبوفي 

  كقل               ب   الت               آمر جمع               وا عل               ى  أق               د اتفق               وا و  أنھ               م  :أي (sunu)ن یللغ               ائب
  .واحد) كمعدة ( 

 أنویب دو  ، ن المعنى المجازي ال دال عل ى ال رحم    دة عمعھذا التركیب للفظ ال عبّر 
  :ة الكرش للداللة علیھرموقعھ القریب من المعدة ھو السبب في استعا

(DN)  i-zi-ib  A.RI.A-su  ik-ka-ar-si 
                                                 

 . ٢٢٧: ثابت )١(
 . ٩١: ثابت )٢(

(3)  TDP   144:49. 
(4) CAD, K, P.224 :b 

  . ١٥٤ص –المعجم األكدي  )٥(
(6) CAD, K, P.224 :b 
(7) Gilg 9  i  4. 
(8) CAD, K, p. 224:b. 



١٠٣ 

  .)١() " المعدةفي : حرفیا(الرحم ترك بذرتھ في ) أل(" 

  .(ik)مع حرف الكاف من المعدة لیصبح  (ina)دغم حرف الجر ُأوقد 

                                                 
(1) CT  15  5 ii 2. 
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١٠٥ 

  )m(qatu((اليـــد  -١

تتألف من ثالث ة أقس ام األول عظ م العض د ی دخل ف ي تجوی ف ك روي         والعلوي من جسم اإلنسان ،  الطرف
  .)١( ھما الكعبرة والزند ، وأخیرًا الكف تینداخل الكتف ، ثم الساعد الذي یتكون من عظم

 وق د  ، )٣(س رى  منى والُیعرفت ا ب الیُ  وھم ا اثنت ان ف ي اإلنس ان     ،  )٢(ی ّدي : ف ي اللغ ة  ھا واصلمؤنث  اسموالید 
الكت ف حت ى ط رف اإلص بع      كلف ظ ع ام م ن     )٤( )SU = qatu(m)(أطلق عل ى الی د ف ي اللغ ة األكدی ة مص طلح       

   مرادف                                                  ات منھ                                                  ا ولھ                                                  ا ، الوس                                                  طى
(ahu(m)) )٥( و(ammatu(m)))٦( و (dura'u(m)) )٧( و(idu(m)) )٨( و(ishu(m)) )و )٩ 

(iziru(m)) )(بالمص    طلح  ت الی    د الیمن    ى ف    ي ح    ین عرف       )١٠imnu(m)( )( أو،  )١١imittu(m)( )١٢(  ،
  .)١٤( )atulimanu(m)(لفظة ما كلتا الیدین فقط أطلق علیھما ، أ )١٣( )sumelu(m)(والیسرى 

مجازی ة مختلف ة وعل ى النح و      من أفعال وأسماء وص فات حمل ت مع اني   الید ضمن تراكیب مؤلفة لفظ جاء 
  : اآلتي

    منھاالید لفظ التي اقترنت ب األفعالتوجد مجموعة من ،:  

1. ahazu(m)   یأخذ -أخذ  
تل ك المس اعدة    أكان ت س واء   "تق دیم الع ون  "و "المس اعدة "مج ازًا عل ى   عند اقترانھ بلفظ الی د  ھذا الفعل دل 

  :معنویة  مأمادیة 

a-hu-uz  SU-su  pu-tur  ar-an-su 
  .)١٥(" واغفر خطیئتھ) أخذ یده: حرفیا(أساعده " 

  .بصیغة المتكلم المضارع الدال على الحاضر في الزمن  األولىوالفعل من الحالة 
خ ذ بی دي الی وم    "          كما یقال في المث ل  ، "ساعدني" :بمعنى "خذ بیديأفالن "اللغة العربیة یقال في و

ارس  ل الی  ھ ی  د : "ف  ي اللغ  ة الس ومریة  وج  اء المعن ى   ."غ  دًا أس  اعدك اآلنس اعدني  " :أي، )١٦( "اخ ذ برجل  ك غ  داً 
  ."ساعده: "، بمعنى " العطف

  

2. alaku(m)  یذھب -ذھب  
  :"التبعیة" أو "المسؤولیة"على  ٍلمعنى مجازي داعند تركیبھ عن الفعل  عبر ھذا

                                                 
 . ١٥-١٤ص  – موسوعة جسم اإلنسان :زینب منصور )١(
 . ) یدي ( ٧١١: األساس )٢(
  . ٣١٩ص –خلق اإلنسان في اللغة  )٣(

(4) CAD , Q, P.183:b 
  . ٥٢ص –المعجم األكدي  )٥(
  . ٨٥ص –المعجم األكدي  )٦(

(7) CDA, P. 62:b 
  . ٩٩ص –المعجم األكدي  )٨(

(9) CDA, P. 131:b 
  . ١٠١ص –المعجم األكدي  )١٠(

(11) CAD , I , P.136:b 
(12) CAD , I , P.120:b 
(13) CAD, S/III , P. 272:a. 
(14) CAD , A , P.521:b 
(15) Afo 19  59:151 

  . ٢٦٢ص  – ١ج  –جمع األمثال م )١٦(



١٠٦ 

ina   SU.2- ka  ul  ni-il-lak   
  .)١( " )لن نذھب في یدیك: حرفیا(لن نكون أتباعك "  

وقری ب م ن ذل ك م ا      .بص یغة جماع ة المتكلم ین   في الزمن المضارع  األولىن الحالة م منفیًاوجاء الفعل 
 المص   طلحھن   ا ع   ن   تركی   بعب   ر الیوق   د . )٢( "والی   ة: "، أي  "م   ا ل   ك علی   ھ ی   دٌ  ": اللغ   ة العربی   ة  یق   ال ف   ي 

)hanasu(m)( )خضع: بمعنى. )٣:  

3. amaru(m)  یرى -رأى  
عن دما ج اء م ع     )٤( )lamadu(m)( "تعل م ا"منھ ا  عدة معاٍن  )amaru(m)(المصاغ من المصدر للفعل 

)qatu(m)(  لیعبر عن تعلم حرفة)epistu(m)( )إل ى الح رف الیدوی ة تحت اج     أنذل ك  ،  "عمل الید": بمعنى  )٥ 
  : من التعلم والممارسةمدة 

(PN)  qa-tam   i-im-ma-ar-ma 
  .)٦() " یدًا: حرفیا(حرفھ یتعلم ) س("  

الص نعة  : "ویش ابھ ھ ذا المعن ى م ا یق ال ف ي المث ل         .في الزمن المضارع  األولى وقد جاء الفعل من الحالة
  .)٧("باالبد محبس وذھب

4. deku(m)  یرفع -رفع  
  عن إیماءة حركیة ضمن نوع من الطقوس من أجل التضرع) رفع الید ( عبر تركیب 

   :والصالة لھ لإللھ

SU-2-ia  a-na (DN) a-na  muh-hi  EN-ia a-de-ek-ki   
  .)٨( "بخصوص سیدي ) ال( إلى) ارفع یدایا: حرفیا(أتضرع  "

الحنیف ترف ع األی ادي    اإلسالميوفي الدین  ،صیغة المتكلم بالزمن المضارع  في األولىوالفعل من الحالة 
  وھ              ي ح               ال  الب              اري س              بحانھ وتع              الى     إل              ى ال              دعاء والتض              رع    أثن              اء 

ص لى اهللا علی ھ   - فرفع رس ول اهللا : ((  -رضي اهللا عنھ  –الدعاء إذ قال انس  نحی –صلى اهللا علیھ وسلم  –النبي 
( عب ر ع ن التض رع    یلأیض ًا  ف ي اللغ ة العبری ة     تركیبرد الیو. )٩( )) یناَلَع َال ا َوَنْیاَلَوَح مَُّھاللَّ: یدیھ ثم قال  -وسلم

  .)١٠() الرب  إلىورفعت یداي 
  :التماس او توسل: أي،  )١١( )utennu(m)(معنى الفید یل تركیبورد ال خرآوفي مثال 

 (GN)  gab-bi  SU-2-su-nu a-na   be-li-ia  i-di-ik-ku   
  .)١٢(" سیدي  إلى) أیدیھمیرفعون : حرفیا(یتوسلون ) م ج() أھالي(كل " 

  .الحالة األولى في الزمن المضارع منوورد الفعل 

5. emedu(m)  یضع -وضع  
                                                 

(1) ABL 839:12 
  . ) یدي ( ٧١١: األساس )٢(

(3) AHw , I , P. 531 : a . 
 . ٣٥٢ص  –قاموس العالمات المسماریة  )٤(
 . ١٢٩ص  –المعجم األكدي  )٥(

(6) ARM 1 62 : 14 
  . ٣٢ص –) ١٩٩٩( ٤-٣ع –افاق عربیة  –االمثال الشعبیة البغدادیة : مھدي حمودي االنصاري  )٧(

(8) YOS   3  194 : 37 
 . ٢٧١ص –مختصر صحیح البخاري  )٩(
 . ٧٨ص  –دالليالتطور ال: محمد خلف )١٠(
 . ١٣٨ص  –المعجم األكدي  )١١(

(12)  ABL 1431: r.6 



١٠٧ 

م ا بش كل   أمن خالل وضع الید على ش يء   "ستحواذاال"و "السیطرة"الید لیدل على لفظ الفعل مع ھذا جاء 
  : )١(، كون الید تتصف بالقوة والسلطان بقوة القانون أوقسري 

e-li  URU-(ki)  qa-at-ka  u-um-me-ed-ma 
  .)٢("   على المدینة) تضع یدك: حرفیا(تسیطر " 

،  "ھ و ف ي ی دي   " :إذ یق ال ی ة  اللغ ة العرب والفعل من الحالة الثانیة في الزمن المضارع ، وكذلك الح ال ف ي   
 أثن اء الحكوم ة   إلیھ ا وھناك وسیلة قانونیة تلجأ  .استحوذ  أوسیطر  :بمعنى، وضع یده ،  )٣("ملكي وحوزتي": أي

دالل ة عل ى س یطرة الدول ة عل ى ذل ك       ) وضع الی د  (  تركیبیعبر عنھا ب واألراضيعملیة السیطرة على المشاریع 
 األعم ال الكثیر من  أدائھاتتصف بالقوة في  -كما ذكرنا–ة على ھذا المعنى كونھا وقد استعیرت الید للدالل. الشيء 

  : قولھ تعالىن الكریم في آویؤكد ذلك ما ورد في القر ، األحیانالتي تتطلب قوة وشجاعة في بعض 

] ابأَو هإِن دذَا اَألي وداوا دندبع اذْكُرقُولُونَ وا يلَى مع بِر٤(] اص(.  

6. epesu(m)  یعمل -عمل  
للدالل  ة عل  ى   (epesu(m))المص  اغ م  ن المص  در  ج  اء التركی  ب الفعل  ي المؤل  ف م  ن لف  ظ الی  د والفع  ل     

ف إن ل ھ عن دي ی دیا     ( ق ال الش اعر   ، م ن دالالت الی د النعم ة واإلحس ان َتص طنِعھ       أنذلك ، المساعدة وتقدیم العون 
نقرأ م ا   (alaku(m))المصاغ من المصدر تركیب الفعلي للفعل في معنى مشابھ لما ورد ضمن الو ، )٥( )وانعما 

  :نصھ

qa-at-ka  ki-ma  e-li-i <a>  ta-bu-u  te-te-ne-pe-su 
  . )٦( )"ًایدك تعمل علي طیب: حرفیا(تساعدني مثلما " 

ونالح   ظ أن المص   طلح . بص   یغة المخاط   ب (Gtn)والفع   ل م   ن الحال   ة األول   ى ف   ي ال   زمن المض   ارع   
(tabu(m)) قد حدد معنى التركیب الدال على المساعدة واإلحسان ،)٧( "جید"أو  "طیب": عنىبم.  

7. lapatu(m)  یلمس -لمس  
 "االس تحواذ "و "الس یطرة "عل ى  عند اقترانھ بلفظ الید  (lapatu(m))المصاغ من المصدر الفعل  ھذا ّلد

  :)وضع الید( أو )يءمسك الش( أن التركیب یفیدلسابق ، كما امشابھ لما ورد مع الفعل وھو معنى 

qa-at-ka   la   ta-la-ap-pe-at 
  .)٨() " ال تلمس: حرفیا(ال تسیطر " 

 عملیس  تنفس  ھا الص  یغة الحرفی  ة بو .ص  یغة المخاط  ب باالول  ى ف  ي ال  زمن المض  ارع  والفع  ل م  ن الحال  ة  
  .مسك الشيء أوالبعض المعنى لطلب عدم السیطرة 

8. mahasu(m)  یضرب -ضرب  
 "ع دم الطاع ة  "و "ال رفض " :لیفی د التركی ب معن ى   ) ض رب (م ن المص در    غاص  المع ل  الید بالف لفظ اقترن
(ullu(m)) )أي المص افحة   األی ادي مس ك   أن، وفي ذلك داللة رمزیة استخدمت للتعبیر عن الرفض ف ي ح ین    )٩

  :تعبر عن الموافقة

LU  is-tap-ram  qa-ta-am   la    am-ha-as 
  .)١٠() " ضرب یدًاأال  :حرفیا(لن اوافق : قد كتب الرجل " 

                                                 
 . )یدى (  ٦/٢٥٤٠الصحاح  )١(

(2) Goetze . A , Fifty old – Babylonian 3 : 6 - 7 , P. 17 . 
  .١٠٦٣/  ٢الوسیط  )٣(
 . ١٧ :، اآلیة  صسورة  )٤(
 . )یدى (  ٦/٢٥٤٠الصحاح  )٥(
  . ٤٩ص –ة رسائل غیر منشور: احمد كامل  )٦(

(7) CDA, P.412: a. 
(8) Goetze . A , Fifty old – Babylonian 1 : 10 - 11 , P. 12 . 

  . ٩٦- ص،  المعجم األكدي )٩(
(10) TCL  14   17:10. 



١٠٨ 

  .بصیغة المتكلمالمضارع الدال على المستقبل وجاء الفعل من الحالة األولى في الزمن 

9. makaku(m)  یمد -مد  
وم د الی د طلب ًا     "التس ول "و "االس تجداء "للدالل ة عل ى    )قاُت(مع ) بسط ( المصاغ من المصدر یأتي الفعل 

للدالل ة   أیض اً  أتيیو،  اآلخرمن خالل مد الید للطرف  ،"العفو"و "امحالتس" :فید معنىالتركیب ی أنكما  للمعونة ،
  :على العطاء والسخاء

SU.2-su-nu   ina    GIS.MI   sa    LUGAL   
 be-li-ia   a-na   man-ma   la  i-ma-ak-ka-ku-u 

  ) أیدیھمیمدوا : حرفیا(یطلبوا المعونة لن  " 
  .)١( " احد من في ظل سیدي الملك   

ال  لتركی ب ا أننف ي ، كم ا    ب أداة س بق  ال دال عل ى المس تقبل    ف ي ال زمن المض ارع     األولىلفعل من الحالة وا
  .من خالل مد الید لطلب المعونةنفسھ عبر عن المعنى المجازي یزال ی

10. nadanu(m)  یعطي -اعطى  
،  )الی د  إعط اء (ی ب  تركم ن خ الل    )الكفال ة ( أو )الض مان (مجازًا عن عند اقترانھ بلفظ الید  الفعل ھذاعبر 

زال ت ش ائعة عن دما یص افح الش خص نظی ره       م ا  مس ك الی د وھ ي طریق ة      أودال على المصافحة  تركیب ھأنویبدو 
  :بھدف تثبیت الضمان

(PN) u (PN2)  a-na  (PN3) qa-ta-tim  na-ad-nu 
  .)٢(" )ح(الى ) األیادي أعطوا: حرفیا(ضمنوا ) ص(و ) س(" 

  .)٣(أنا ضامن لھ: أي یدي رھینة بكذا: ویقال في اللغة العربیة .صیغة الجمعب المستمرةوالفعل من الحالة 
 )٤( (maharu(m))المص اغ م ن المص در    م ن الفع ل    الم أخوذ  ، االستالم والتس لیم  :معنى تركیبفید الیو

  :بشكل مباشر آخرالحاجة بید شخص  أوالشيء  إعطاء :أي

3  ANSE  SE.I.GIS  a-na  qa-ti-su  i-di-in 
  .)٥("  مًاسسم *مراتھو ثالث) لیده أعطى: حرفیا(سلمھ " 

  ."سلمھ شخصیًا" :بمعنى "بیده أعط"اللغة العربیة  یقال فيو .بصیغة االمر األولىوالفعل من الحالة 
  ، بلف      ظ الی      د ف      ي اللغ      ة العربی      ة كم      ا ج      اء ف      ي ح      دیث        "التس      لیم": وق      د اقت      رن معن      ى  

   َالد َف    َی    ًا ِبَدَی     ك    اَن إْن": ل ع    ن تص    ریف النق    ود فق    ال   ئحینم    ا ُس      –ص    لى اهللا علی    ھ وس    لم    –الرس    ول 
  .)٦( "َسبْأَ

  :دل علیھ التركیب نفسھ "العون"و "المساعدة"تقدیم  معنى أما

qa-ta-am   id-di-nam 
  .)٧() "یدًا أعطى: حرفیا(قدم المساعدة " 

، أما الفعل فھو من الحال ة   "دةقدم المساع" :بمعنى "قدم ید العون"اللغة العربیة  والتركیب المرادف لھ في
  .األولى في الزمن الماضي

                                                 
(1) ABL  456: r.13-16. 
(2) YOS   13  265:5. 

 . )یدي (  ٧١٢: األساس )٣(
(4) CDA , P. 189:b. 

  .FNALD, P.67: دة وزن تعادل حمل حمار ، ینظروح (ANSE=emeru(m))الھومر  *
(5) OBT   Tell.rimah  281:31-14. 

 . ٤٦٠ص  –مختصر صحیح البخاري )٦(
(7) CAD, N, P.54:a. 
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   "الت      آمر" أو "التح      الف"م      ا یعب      ر ع      ن   لھ      ذا التركی      ب األخ      رىوم      ن المع      اني المجازی      ة  
 الت آمر  إل ى بش كل س ري یش یر     األع داء  إلىالید  إعطاء أنذلك  "الخیانة"مع جھة معادیة وھو ما یعرف بمصطلح 

  :األعداءعلى التعاون مع  أیضًابلد ، وفي ذلك داللة الضد 
SU.2   a-na   KUR   it-tan-nu 

  .)١(" األعداء مع  )أعطوا األیدي: حرفیا(أو تحالفوا  تآمروا" 

 تَب  ِلث م قُ ت النون مع حرف ال دال  َمدِغصیغة الجمع ، وُأبوجاء الفعل من الحالة األولى في الزمن الماضي 
  .(tt)لتصبح 

11. nadu(m)  یضع -وضع  
وھ و  ،  "االس تحواذ "و "الس یطرة " :الی د لیفی د معن ى   لف ظ  وج اء م ع    )وضع ، رم ى  ( الفعل  ھذامن معاني 

  :عند اقترانھ مع لفظ الید(emedu(m))الفعل  معنىمشابھ ل معنى

SU-2-su    a-na   (GN)   id-du-u 
  .)٢(" )م ج(على ) یداه واوضع: حرفیا(سیطر " 

  .اضي وقد جاء الفعل من الحالة األولى في الزمن الم

12. napasu(m)  یدفع -دفع  
ع دم  "و "ال رفض "عند تركیبھ م ع لف ظ الی د مج ازًا عل ى       (napasu(m))المصاغ من المصدر دّل الفعل 

  :م لمسألة ماأسواء أكان الرفض التفاٍق  "القبول

EN-ia  SU-ia   la  i-na-pa-as 
  .)٣() " یدفع یديال : حرفیا(یرفضني سیدي ال " 

  .لة األولى في الزمن المضارعوقد جاء الفعل من الحا
وفي بعض األمثلة یعبر ھذا التركیب عن عدم الطاعة أو عدم الخضوع عندما تعود الید إلى احد 

  :المسؤولین أو إلى مركز إداري كالقصر

KUR   sa   SU.2   EN-sa    i-pu-su 
  . )٤(" سیدھا ل) ادفعت ید: حرفیا(لم تخضع التي والبالد " 

خلع یده عن "في الزمن الماضي ، ویشابھ المعنى لما یقال في اللغة العربیة  األولىحالة وورد الفعل من ال
  .)٥( "الطاعة

13. nasahu(m)  ینسخ -نسخ   
  :تراجع : أي )٦( (nahasu(m)) المصطلح  مع الید معنىقد أفاد عند تركیبھ و) سحب(من معانیھ 

qa-tam   u-su-uh 
  .)٧( ) "سحب یدًا: حرفیا(تراجع " 

أیض ًا عن دما   اللغ ة العربی ة   ونج د أث ر ھ ذا التركی ب ف ي      . ء الفعل من الحالة الثانیة في الزمن الماض ي  وجا
  .كنایة عن التراجع أو عدم التدخل، سحب یده : یقال

                                                 
(1) ABL  1241:11. 
(2) ABL  328: r.13-14. 
(3) ARM  6  26: r.9. 
(4) YOS 10  39:12. 

  ).یدي (  ٣/١٠٠٦اللسان  )٥(
(6) AHw , II , P. 713 : a. 
(7) Goetze . A , Fifty old – Babylonian 21 : 15 , P. 43 . 
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14. pataru(m)  یفك -فك  
" ح رر "او " عت ق : "بمعن ى   )١( (adduraru(m))المص طلح  الید لیدل مجازًا على لفظ اقترن الفعل مع 

  :من التزام معین "اإلعفاء"على  أیضًال دیوقد 

qa-ti-ia  ina   NA4.HAR  li-ip-pi-tu-ra-am 
  .)٢(" من القیود  )فك یدایا: حرفیا(لو حررني " 

  .صیغة التمنيبفي الزمن الماضي والفعل من الحالة الرابعة 

15. sabatu(m)  یضبط -ضیط  
الی د ع دة دالالت مجازی ة ،    لفظ و )sabatu(m)( المصاغ من المصدر المؤلف من الفعل تركیب الفعليلل

 إداريم ن مرك ز    متأتی ة لید غالبًا ما تك ون  إلى اوھذه وظیفة عائدة ،  "الحمایة" :ن معنىع) ضبط الید (  عبریفقد 
  :اجتماعي أودیني  أو

SU-su   ki-i   as-ba-at 
  .)٣() " یده تلكضبطُت : حرفیا(حمیتھ " 

   .لزمن الماضي بصیغة المتكلموجاء الفعل من الحالة األولى في ا
  :"المساعدة" :معنىكذلك  تركیبفید الیوقد 

LUGAL  EN-ia   SU-2-ia   ki-i   is-ba-tu 
  .)٤() " یدایا تلكضبط : حرفیا(ساعدني سیدي الملك " 

  .والفعل من الحالة األولى في الزمن الماضي
وھ ي م ن األفع ال الس یئة     ، " س رقة : "ى بمعن   ) )٥( halalu(m)(المص طلح  أیضًا عل ى  التركیب  كما یدّل

، ق ال   نص ت الش ریعة اإلس المیة عل ى وج وب قط ع ی د الس ارق ال ذي یثب ت علی ھ الج رم             ل ذا التي تمارس بالید ، و
  :تعالى

] مهيدوا أَيارِقَةُ فَاقْطَعالسو ارِقالس٦( ]او(.  

لى حد قتل السارق وم ن ذل ك م ا ج اء ف ي      تضمنت القوانین العراقیة القدیمة عقوبات وصل البعض منھا إو
  :قانون حمورابي في المادة اآلتیة

sum-m  a  -wi-lum    NIG.GA   DINGER 
u  E.GAL  is-ri-iq   a-wi-lum   su-u 
id-da-ak   u   sa su-ur-qa-am   i-na    
qa-ti-su   im-hu-ru   id-da-ak 

   لالرج إذا سرق رجٌل حاجة إلھ أو قصر یقتل ذلك" 
  .)٧(" یده بویقتل الذي استلم المسروقات 

  :إلى أن الحاجات المسروقة قد ضبطت في حوزة السراق ورد ھذا التركیب مشیرًاحد األمثلة أوفي 
   ina  SU-2-su-nu   i-sab-tu 

  .)٨() " یدیھم: حرفیا(یحسبك في حوزتھم " 

                                                 
  .  ٨٨ - ص ، المعجم األكدي )١(

(2) OBT  Tell rimah  160:21-22. 
(3) ABL   282:12. 
(4) ABL  499:10 –11 = SAA 10 , No.166 , P.127. 
(5) CDA, P.360:a. 

  . ٤:، اآلیة  لتحریمسورة ا )٦(
 . ٦:المادة )٧(

(8) Postgate . N,Moor  Assyrian Deeds and Documents – Iraq  32 (1970) – P.131. 
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ظھر المعنى المجازي قد  أن ھذا التركیبونالحظ في الفعل من الحالة األولى في الزمن المضارع ، جاء و
عل ى وق وع الس رقة    دالل ة  ، المسروقات قد ضبطت في ید السراق  أنالذي یؤكد على  (ina)حرف الجر  بوساطة
 :، أي )١( (qat sibitti) تركی ب یش ار إل ى الحاج ات المس روقة بال     نك ا وعل یھم ب الجرم ،    َضِبراق ق د ُق   وأن السُّ  

  .الممسوكة بالید

16. sakanu(m)  یثبت -ثبت  
المص    اغ م    ن المص    در م    ع الفع    ل الس    ابق  (sakanu(m))المص    اغ م    ن المص    در ش    ترك الفع    ل أ

(sabatu(m))  الرعایة"، أو  "الحمایة"في المعنى المجازي الدال على":  
  

(DN)  u  (DN2)  SU.2   SIG5    
a-na    LUGAL   i-sak-nu 

  .)٢(" الملك ) الى یدةاألیادي الج نضعوی: حرفیا(یحمون ) ال(و ) ال(" 
  .المضارعوجاء الفعل من الحالة األولى في الزمن 

الناتجة عن الید كقوة متأتیة من الموقع اإلداري ال ذي یحتل ھ   ،  "السیطرة" :على معنىھذا التركیب  كما دّل
  :الشخص

a-na   e-re-si-im   qa-tam   su-us-ki-in 
  .)٣( "الحرث ) الى ثبت یدًا: حرفیا(صادر " 

  .اآلمروالفعل من الحالة الثالثة بصیغة 
  عل     ى المباش      رة   داًال آخ     ر عل     ى معن      ى مج     ازي   للدالل     ة  الی     د م     ع ھ      ذا الفع     ل    لف     ظ  أتي ی      و

  .العملفي البدء أو الشروع  :فید معنىیباألعمال ، ذلك أن تثبیت الید في مھمة أو عمل ما 

a-na    li-bi-tim   qa-ti   a-sa-ka-an 
  .)٤(" اللبن بعمل ) یدي أضع: حرفیا(اباشر " 

س تعیرت الی د ھن ا للدالل ة عل ى ھ ذا       ُأوق د   .ص یغة الم تكلم   بوالفعل من الحالة األولى ف ي ال زمن المض ارع    
  .المعنى كون أكثر األعمال تباشر بالید

  :خذ الشيء بوساطة الیدأ :أي ، "االستالم" :عن معنى ھذا التركیب كما عبّر

a-na  SU-2-ia   su-uk-na 
  .)٥() " ضع في یدایا: حرفیا(ني سلم" 

ض  عھا " :یق  الإذ لس  ن الن  اس أعل  ى  والتركی  ب م  ا زال مت  داوًال .ص  یغة األم  ربوالفع  ل م  ن الحال  ة الثانی  ة  
  ."بیدي

بالمص  طلح  م  ا یع  رف والعط  اء عل  ى ش  كل منح  ة أو  "طل  ب المس  اعدة" :ك  ذلك معن  ى التركی  بفی  د یكم  ا 
nidintu(m) )ھبھ: "بمعنى  )٦."  

  

a-na  SU-2-ia  lis-kun 
  .)٧() " وضع في یدایا: حرفیا(منحني لو  "

                                                 
(1) CDA , P.287:a. 
(2) ABL  379: r.8-9 = SAA 10 , No.235 , P.187. 
(3) OBT  Tell rimah  280: 11-12. 
(4) Goetze . A , Fifty old – Babylonian 43 : 5 - 6 , P. 66 . 
(5) ABL  322: 6. 
(6) CDA , P. 252 : a. 
(7) DB  342:8. 
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  :بصیغة التمني ، ن الحالة األولى في الزمن الماضي والفعل م

17. salamu(m)  یسلم -سلم  
أو الشخص ف ي قبض ة    "وضع الشيء": الید لیعني مجازًا لفظ مع ) مسال(المصاغ من المصدر جاء الفعل 

( عن كنایة تركیب الید جاء ضمن ھذا اللفظ لشخص ، ونالحظ أن وضعھ تحت سیطرة ذاك ا :بمعنى آخرشخص 
  :، أي بداللة الكل على الجزء أحد أقسام الیدوالتي ھي  ) القبضة

ina SU-2-ka  ki-i  u-sal-li-mu KUR-ka 
  .)١(" )سلموا في یدیك تلك: حرفیا(بضتك قأعدائك في ) وضعوا( اسلمو" 

 "وق ع ف الن ف ي قبض ة العدال ة     "ف ي العربی ة   كم ا یق ال    . يض  امن الموجاء الفعل من الحالة الثانی ة ف ي ال ز   
  .تمكنت منھ وسیطرت علیھ :بمعنى

  :نقرأ آخروفي مثال 

DINGIR.(MES)-ia  i-na  SU-2 KUR-ia  la u-sal-lim-u-ni 
  .)٢(" أعدائي ) اني في یدوسلمیلم : حرفیا(تضعني في قبضة لم آلھتي " 

  .بصیغة الجمع الزمن الماضيوالفعل من الحالة الثانیة في 

18. sapalu(m)  یخفض -خفض  
  المص       طلح یعب      ر ع      ن    ًامعن      ى مجازی        عن      د تركیب      ھ م      ع لف       ظ الی      د     حم      ل ھ      ذا الفع      ل    

baru(m)) )ھ ذا المعن ى م أخوذ م ن      أّنبشكل سري كجزء م ن عم ل اس تخباراتي ، ویب دو     " راقب: "بمعنى ) )٣
وجمع المعلومات ع نھم ، ل ذلك ج اء    ومتابعتھم خاص عمل الید بشكل خفي وسري من خالل مراقبة تحركات األش

  .لإلشارة إلى العمل والتحرك بشكل غیر ظاھر للعیان )خفض الید( تركیب
  

sap-la  qa-ti 
  .)٤() " اخفض الید: حرفیا(راقب سریا  "

  .والفعل من الحالة األولى بصیغة األمر
19. w/abalu(m)  یجلب -جلب  

 "االس تحواذ "و "الس یطرة " :معن ى ولف ظ الی د   ) وب الُ (غ من المصدر المصا التركیب المؤلف من الفعلفید ی
  :على الشيء

A.SA  ma-la  qa-su-nu   ub-ba-lu 
  .)٥(" كل الحقل ) على) (جلبوا أیدیھمی: حرفیا(یسیطرون " 

 ینفیھا التاء م ع الش    تدغِمُأالید فقد  أما .صیغة جمع المذكرب ضارعالزمن الم فيوالفعل من الحالة الثانیة 
)qat – sunu > qasunu(.  

20. w/asu(m)  یخرج -خرج  
فقدان الش يء وخس ارتھ بخروج ھ     :فید معنىیل (wasu(m))المصاغ من المصدر الید إلى الفعل  لفظ َدسِنُأ

  :عني كذلك فقدان السیطرة وعدم القدرة على التحكمویمن الید، 

i-na  qa-ti-ia   us-te-si 
  .)١() " خرج من یدي: حرفیا(فقدت السیطرة " 

                                                 
(1) ABL 210: r.l. 
(2) ABL 1002: r.6-7. 

 . ١٥١ - ص ، المعجم األكدي )٣(
(4) ABL 411: 12 = SAA 5 , No.172 , P.126. 
(5) BIN  2  76:1. 
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تركیب ًا مش ابھًا للتركی ب     اللغ ة العربی ة  ونجد ف ي   .الزمن الماضي التام  في لثةوقد جاء الفعل من الحالة الثا
  .كنایة عن فقدان السیطرة والخسارة،  "یديمن  خرج" :عندما یقال األكدي

 
عن  دما ج  اء  ة مع  اٍن مجازی ة ع ن ع  د  ياإلض  افالتركی  ب الی  د ف ي   لف ظ  عب  ّر :المص دري م  ن المض  اف  -١

  فی        د یإل        ى اس        م عل        م ل ًاالی        د مض        افلف        ظ أتي ی        إل        ى األس        ماء والض        مائر ، فق        د  ًامض       اف 
  :كانت مسؤولیة إداریة أم معنویةأعن شيء ما سواء  "المسؤولیة" :معنى

LU.ERIN.(MES)  sa  SU  qi-pi 
  .)٢("  *ُبالقی) العائدون لید: حرفیا(التابعون الجنود " 

  :خرآمثال  ونقرأ في

an-nu-u-tu u an-nu-u-tu  ina  SU (PN) 
  .)٣( ) "س) (ید: حرفیا(مسؤولیة ھؤالء وھؤالء " 

.. ((  –صلى اهللا علیھ وسلم  –وقد دل على معنى المسؤولیة لفظ الید المضاف وذلك في حدیث رسول اهللا 
ْن َك اَن َأُخ وُه َتْح َت َی ِدِه َفْلُیْطِعْم ُھ ِممَّ ا َیْأُك ُل َوْلُیْلِبْس ُھ ِممَّ ا َیْل َبُس َوَل ا            ِإْخَواَنُكْم َخ َوُلُكْم َجَعَلُھ ْم اللَّ ُھ َتْح َت َأْی ِدیُكْم َفَم       

  .)٤( )) ُتَكلُِّفوُھْم َما َیْغِلُبُھْم َفِإْن َكلَّْفُتُموُھْم َما َیْغِلُبُھْم َفَأِعیُنوُھْم
  بی       د  :یق       الذ إلیة ؤوللتعبی       ر ع       ن المس        تركی       ب نفس       ھ ال عملوف       ي اللھج       ة العامی       ة اس       ت 

  .تحت مسؤولیتھ :بمعنى  ، فالن
  :ما ھو موجود لدى الشخص :أي، "الحیازة" :معنى كذلك عن اإلضافيعبر التركیب كما 

ina  qa-ti-su   u-ul   i-ba-as-su-u 
  .)٥( ) "یده: حرفیا(حوزتھ ال یوجد في " 

،  "قری ب " :بمعن ى  )٦( (qerbu(m))الظ رف  ومن المضاف والمضاف إلی ھ   لفمؤكما عبر تركیب آخر 
  :"متوفر"أو  "موجود: "عن معنى 

I.DUG.GA  i-na  qa-ti-ia  u-ul qe-ru-ub 
  .)٧( ) "قریب من یديغیر : حرفیا(متوفر لدي الزیت الجید غیر " 

وھي من وظ ائف الی د الت ي    ، السلطة او القوة: أي) )٨( (emuqu(m)معنى العلى  ياإلضاف التركیب دّلو
  :ألشخاص ذوي المراكز والمناصب الرسمیة كالملك وحكامھ وكبار الموظفینتنسب إلى بعض ا

LU.(MES)  ul  sa  qa-ti-ka 
  .)٩() " عائدین لیدك: حرفیا(تحت سلطتك الرجال لیسوا " 

                                                                                                                                            
(1) ARM  4  32:33. 

نظ ام  : ة ، ینظ ر زھی ر ض یاء   وھو المندوب الملكي في الحكومة اآلشوریة ، كان یمثل الملك ف ي مھام ھ الرس می    *
 .٧٦ص –االتصاالت في بالد أشور 

(2) CAD, A , P.64:a. 
(3) CAD, A , P.137:a. 

  . ٣١ص –مختصر صحیح البخاري  )٤(
 . ١٠٣، ص)١٩٧١(٢-١ع سومر  –دراسة تحلیلیة لنصوص مسماریة من العھد البابلي القدیم: اكرم الزیباري )٥(

(6) CDA, P.288:a. 
  . ١٨٥ص: رسائل غیر منشورة : لاحمد كام )٧(
  . ١٣٧ص: المعجم األكدي )٨(

(9) AbB  5 127:11. 



١١٤ 

للدالل  ة عل  ى المھ  ن والح  رف الت  ي   ،  "س  ید" :بمعن  ى )١( (belu(m))بالمص  طلح  ًاالی  د مس  بوقلف  ظ أتي ی  وق  د 
    )٢( (ummianu(m))إل                   ى األش                   خاص الح                   رفیین   ش                   یر تتم                   ارس بالی                   د أو  

صیغة الجمع لإلشارة إلى الشخص الممتھن للحرفة أو الذي یعمل تحت بغالبًا ما تأتي في ھذا التركیب ویالحظ أن الید 
 یقابلھ في اللغة األكدیة المصطلح) أسطة(إمرتھ عدد من العمال والحرفیین وھو ما یعرف في اللھجة العامیة بمصطلح 

(sitimgallu(m)) )سید الحرفیین : ، أي )٣:  

(PN) EN  qa-ta-tim    sa   MAN 
  .)٤(" العائد للملك ) سید األیادي: حرفیا(الوكیل ) س(" 

الذي یقوم بتسییر األم ور بالنیاب ة   " النائب"او " الوكیل"أي ) )٥( ( dinanu(m)معنى ال تركیبفید الیوقد 
مس ؤوًال ع ن األش خاص ال ذین یعمل ون ف ي مش روع أو مھم ة م ا أي یص بح           ھ بذلك ویكون فعن الشخص الذي یكل

  :عن تلك األیاديمسؤوًال 

(PN)  EN SU.2.(MES)  sa  (PN2)   adi   SA  MU 
  .)٦(" حتى منتصف السنة ) ص(عن ) سید األیادي: حرفیا(الوكیل ) س(" 

  :و النفسإلى ضمیر للداللة على الذات أ ًاالید مضاف لفظ ورد تركیب آخروفي 

i-na   qa-ti-ia   us-te-si 
  .)٧() " بیدي: حرفیا(بنفسي سأخرجھم " 

  .نفسھ لسن العوام للتعبیر عن المعنىأجري على یذاتھ ما زال  لتركیبوا
  :نقرأ آخروفي مثال 

ana-ku   SU-2-a-a   is-si-su-nu a-ta-la-ka 
  .)٨() " ایاید: حرفیا(بنفسي أنا ذھبت معھم " 

  :قولھ تعالىورد في ھ نفسوالمعنى 

] لُكَةهإِلَى الت يكُمدلْقُوا بِأَيال ت٩(]  و(.  

 أنللدالل ة عل ى االنتح ار بع د     ،  "موت" :بمعنى )١٠( (mitutu(m))بالمصطلح  ًاالید مسبوق لفظ كما ورد
  :(su)لید إلى الضمیر المتصل للغائب الفظ ف یضأ

mi-tu-ut  SU-2-su  i-mu-ut 
  .)١١() " موت یده: حرفیا( منتحرایموت " 

                                                 
  . ١٤٣ص: المعجم األكدي )١(
  . ٩٧ص: المعجم األكدي )٢(

(3) CDA , P. 377 : b. 
(4) ADD  80:r.1. 
(5) AHw , I, P. 171 : b. 
(6) ADD 166: r.2. 
(7) ARM  4  32: r.33. 
(8) GPA 180: r.5. 

  . ٩٥: البقرة ، اآلیة سورة  )٩(
(10) CDA , P.213:a. 
(11) GADD.C.J , Inscribed prisms of sargon 2 from Nimrod – Iraq  16 (1954) .P. 
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 )١( ( arhisفی د معن ى ظ رف الزم ان     یالی د ل لف ظ  بشبھ جملة مؤلفة من حرف الج ر و  ًاالید مقترنلفظ رد یو
دون ت أخیر أو  م ن  عن ي أیض ًا   ی، كم ا   "ی دًا إل ى ی دٍ   "بالتركیب ، " ناال: "أي ) )٢( annuring او" حاال: "بمعنى 
  :مباشربشكل 

U4   tup-pi   EN-ia   ik-su-dam   qa-tam  a-na  
 qa-tim   su-ha-ar-am   su-a-tu   at-tar-dam 

  .)٣(" ذلك الصغیر  ھبعثت) یدًا إلى ید: حرفیا(فورا الیوم وصل لوح سیدي " 

أثن اء عملی ات االس تالم والتس لیم كتب ادل       ف ي أتي ی  بداللتھ الظرفیة غالبًا م ا   تركیبال اھذ عمالویبدو أن است
وبالی د لیع ود ب ھ إل ى     نفس ھ  الوق ت  بتحدث م ن خ الل اس تالم الرس الة م ن الرس ول ث م تس لیمھ ال رد           الرسائل والتي

حاض  را : أي" بعت  ھ ی  دا بی  د: "، ویس  تعمل المعن  ى ف  ي اللغ  ة العربی  ة ف  ي قض  ایا البی  ع والش  راء ، كق  ولھم   لُھرِس  ُم
  .)٤(بحاضر

 (qa-ta-qa-ti)واح دة                  م ن كلم ة    ًاالید من دون حرف الج ر مؤلف   لفظ رد یأخر  تركیبوفي 
)٥(.  

 (nasu(m))الفع ل  مصدر ، والمأخوذ من  "رفع": بمعنى )٦( (nis)لفظ الید مضافًا إلى المصطلح ویأتي 
  :أثناء تأدیة الطقوس الدینیة برفع الیدین للصالةفي للتعبیر عن داللة حركیة 

ina  ni-is   SU-2-ia   DINGIR  
  .)٧(" اإللھ ) إلى) (رفع یدَي: حرفیا(صالتي في " 

  :اآلتي، وكما في المثال  "الرعایة" أو "الحمایة"للفظ الید عن  اإلضافةوعبرت حالة 

SU.2-su-nu  ina  MI  sa  LUGAL   be-li-ia 
  .)٨(" سیدي الملك ) في ظل أیادیھم: حرفیا(في رعایة او حمایة " 

المص   دریة للدالل  ة عل   ى مص   طلح   تِھالی  د ف   ي ص  یغ   لف   ظ ج   اء :المص  دري م   ن غی   ر المض  اف   -٢
)zittu(m) )حصھ: "، بمعنى  ) )٩."  

i-na   qa-qa-ri    [ DUMU.GAL ]   2   qa-a-ta  
 xxxx [ ki-ma  HA.LA-su   i-na-sa-aq   i-laq-qi 

  .)١٠(" كحصتھ ) نیید: حرفیا(حصتین رض البور األاالبن البكر یختار ویأخذ " 

                                                 
  . ٥٧ص: المعجم األكدي )١(
  . ٨٩ص: المعجم األكدي )٢(

(3) ARM  3  52:13  also  OBT  Tell  rimah  7:6. 
   .١٠٦٣/  ٢الوسیط  )٤(

(5) ARM  4  65:10  also  ARM 3  67:7. 
(6) AHw , II , P. 797:a. 
(7) CAD, N, P.295: a. 
(8) ABL  456: r.13-15  .  
(9) CAD , Z , P. 139 : a. 
(10) AL , P.426  .  
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  )m(idu(( دـالي
وف ي العربی ة    .)١( )idu(m)  =A / DU(وردت بص یغة   )qatu(m)(ات المرادف ة للی د   م ن المص طلح  

  : مع غیره ما یأتيالذراع  أوالید المجازیة التي دل علیھا تركیب لفظ معاني الومن  ،أیضًا )ید(

 الید ھيلفظ ال التي أسندت إلى عفمن األ:  

1. alaku(m)  یذھب -ذھب  
  :"تقدیم العون"و "المساعدة"الید لیدل مجازًا على لفظ مع  )alaku(m)(المصاغ من المصدر فعل جاء ال

LU.GAL-50-ia  TA  1.me  LU.ERIM.(MES)   
  sa  GIS.a-ri-te   (URU)  (GN)   i-da-at  
  (PN)  it-tal-ku-u-ni 

  ) جندي( ١٠٠مسؤول وحدة الخمسین العائد لي مع  "
  یساعدون) م ج(مدینة  حملة التروس منمن 

  ". )٢( )س( )قد ذھبت یدا: حرفیا(

  .في الزمن الماضي التام  األولىوالفعل من الحالة 

2. deku(m)  یرفع -رفع  
 "االستس الم "ع ن  ر عب  الی د م ا ی  لف ظ  م ع   (deku(m))المص اغ م ن المص در    من المعاني المجازیة للفع ل  

  :عمل للداللة نفسھاتستوھي صیغة رمزیة حركیة مازالت  ،وذلك برفع الید 

ME-ia   ip-la-hu  id-ku-u  i-da-su-nu 
  .)٣( )أیدیھمرفعوا : حرفیا(واستسلموا معركتي ) من(خافوا " 

  .صیغة الجمعبفي الزمن الماضي  األولىوجاء الفعل من الحالة 

3. emedu(m)  یضع -وضع  
  أوة ـمھموضع الید في  إلىمن معنى مجازي منھا ما یشیر  أكثر) وضع الید( لتركیب

  مع الذي سبق وان وردھ ـنفسل ، وھو المعنى ـالشروع بالعم أوعمل ما للداللة على البدء 
  :)w/abalu(m)(المصاغ من المصدر الفعل  تركیب

A.(MES)-ni  ina  UGU  ID  hi-ri-te  nu-te-me-di 
  .)٤( "رتي یفي نھر خ )أیدیناقد وضعنا : حرفیا(بدأنا العمل " 

  .الجمع بصیغةلحالة الثانیة في الزمن الماضي التام وجاء الفعل من ا

4. malu(m)  یمأل -مأل  
  الوث      وق م       ن   :فی       د معن      ى ی ومجازی       ة متع      ددة ، فھ         يمع      ان ) م       أل الی      د ( یحم      ل تركی      ب  

  بالمص       طلح  تركی       باقت       رن ال إذا أم       ا . واإلح       رازللدالل       ة عل       ى الكس       ب  أتيی       الش       خص ، كم       ا 
الم اء   تعمالولعل س بب اس    ،تطبیقھا  أوعھود من دون االلتزام بتنفیذھا الوعود وال إعطاء :معنى یفید فأنھ،  "ماء"

                                                 
(1) CAD , I , P. 10:b  .  
(2) ABL  251 : 27- r . 2 = SAA 5 , No . 53 . P. 47 . 
(3) OIP 2  46  vi  18  .  
(4) ABL  621 : 6 – 7   .  
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الی د   س اطة ب ھ بو  اإلمس اك ھو بس بب ك ون الم اء ال یمك ن     ، وعن ھذا المعنى المجازي  ھذا التركیب ھو التعبیرمع 
  :الیدین بالماء  ملءویصعب االحتفاظ بھ بكلتا الیدین ، ولذلك فقد شبھت تلك الوعود بعملیة 

A-2-ia  ME . MES   un-tal-li-u 
  .)١( " بالماء )ّيملؤوا ید: حرفیا(وعدوني بالوعود " 

ب  الوعود  أش  بعوني"والمعن  ى المقص  ود ھ  و . وق  د ورد الفع  ل م  ن الحال  ة الثانی  ة ف  ي ال  زمن الماض  ي الت  ام  
  ."الكاذبة

5. nadanu(m)  یعطي -اعطى  
،  "تق دیم المس اعدة والع ون   " :ی د معن ى  الی د لیف بلف ظ   )nadanu(m)( المص اغ م ن المص در    قترن الفع ل أ

، كم   ا ج   اء ك   ذلك م   ع االس   م  )alaku(m)(المص   اغ م   ن المص   در ال   ذي ورد م   ع الفع   ل نفس   ھ ى ن   وھ   و المع
)qatu(m)(:  

a-na  ar-da-tu….. id-ka  i-din-si 
  .)٢( ) "یدك أعطھا: حرفیا(ساعدھا  ةللعبد" 

  . األمرة غصیاألولى بمن الحالة وجاء الفعل 
 االستس  الم": معن  ىفی  د یل) م  وت( بالمص  طلحقت  رن یعن  دما للف  ظ الی  د وذل  ك   آخ  رمعن  ى مج  ازي وھن  اك 

  :الید للموت تدل على العجز وعدم القدرة على فعل شيء إعطاء أنذلك  "والیأس

A.2-ni   a-na   mi-tu-ti   ni-ti-din 
  .)٣( "الموت  إلى )أیدینا أعطینا: حرفیا(استسلمنا "

ف ي العربی ة   ، وق د اس تعمل المعن ى     نیص یغة المتكلم   بف ي ال زمن الماض ي الت ام      ألول ى اوالفعل م ن الحال ة   
  .)٤(استسلم وخضع: ھذه لك واعطى بیده ، أي: ، یقال " االنقیاد واالستسالم: "بالداللة نفسھا ، أي

6. w/abalu(m)  یجلب -جلب  
م ا ، وھ و   عم ل  ف ي   "الشروع" وأ "البدء"الید مجازًا عن لفظ مع  )وباُل(المصاغ من المصدر الفعل  عبّر

  :)qatu(m)(مشابھ لما جاء مع معنى 

la-a  pi-i  sa  LUGAL  me-me-ni  id-su 
   ina   dul-li  lu  la-a  u-ba-la   

  .)٥("في العمل ) یده جلبی: حرفیا(یبدأ  أنالملك أي واحد ال یجب  )فم(بدون كلمة " 

دال عل ى الت دخل وذل ك     آخ ر معن ى   تركی ب ال اولھ ذ . ض ارع  وجاء الفع ل م ن الحال ة الثانی ة ف ي ال زمن الم      
   )٦( )birit( وال              ذي یفی              د ھن              ا المعن              ى  )libbu(m)(قت              رن بالمص              طلح یعن              دما 

  " :بین: "أي
A-ka  ina   SA-su-nu   la   tu-bal 

  .)٧( " بینھم )تجلب یدك: حرفیا(ال تتدخل " 

  .وجاء الفعل من الحالة الثانیة في الزمن المضارع
                                                 

(1) ABL 1364 :9 - 10  .  
(2) TCL 6  51 :13 f  .  
(3) ABL 1238 : r .17–18 = SAA 16, No .97 , P. 91  .  

   . ١٠٦٣/  ٢الوسیط  )٤(
(5) ABL 409 : r .4–7 = SAA  5 , No .147 , P. 111  .  
(6) AHw , I , P. 128 : a. 
(7) ABL  579 : 10–11 = SAA 5, No.115 , P. 91  .  
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 :بمعن ى  )alik(باس م الفاع ل    التركی ب اإلض افي مس بوقاً   الی د ف ي   لف ظ  ورد  : المصدري من المضاف -أ
جانب الجسم فقد جاءت ھنا بمعناھ ا   علىالید تقع  أنوبما  . )alaku(m)(الفعل مصدر والمشتق من ،  "الذاھب"

 إل ى الح ارس ال ذي یك ون     أوالمراف ق  : معن ى  إل ى  ش یر ی تركی ب  أیض اً  ووھ   ، الذاھب بجان ب  :أيالمجازي جانب 
  :الحمایة لھ وتقدیم الخدمة والمساعدة  أمینیذھب لت أینماجانب الشخص دائمًا ویرافقھ 

a-lik   i-di-ku-nu  GURUS.(MES) 
     ka-lu-su-nu  us-te-bi-lu-nim 

  .)١("كلھم  والجنود) جانبكم إلىالذاھب : حرفیا) (مساعدكم(مرافقكم قد جلبوا لي " 
  :نقرأ إذ آخرد المعنى في مكان ورو

ba-lum  a-li-ik  i-di-im  a-na  se-er 
         be-li-su-nu   a-ta-ar-ra-as-su-nu-ti 

  ) الذاھب بجانب: حرفیا(الحارس من دون " 
  .)٢( "حضرة سیدھم  إلى رسلھمأ

 (idu(m))ث ال ورد فی ھ المص طلح    ، وذل ك ف ي م   "الس یطرة ": وعبرت حالة االضافة للفظ الید عن معن ى 
  :مضافًا الى ضمیر المتكلم

ma-a-at  (GN)  ka-la-su  a-na  i-di-ia  ut-ti-ir 
  .)٣() "یدي: حرفیا(سیطرتي إلى ) م ج() أراضي(أعدت كل " 

 
  معن     ى  ھم     ن خالل       أدتبح     روف ج     ر   ًامس     بوقتراكی     ب الی     د ف     ي بع     ض ال  لف     ظ ج     اء  :يالحرف     

كم  ا ورد ف  ي   "جان  ب"فی  د معن  ى الظ  رف  یل )ana(ب  الحرف  ًاالی  د مس  بوق لف  ظ ورد  األمثل  ةفف  ي اح  د  . ي مج  از
  :التركیب الفعلي 

a-na  i-da-im  1-en  lip-hur 
  .)٤( "واحد ) ید: حرفیا(جانب  إلىلتجمع " 

  ك     ال " :عن     يیل  )٥( )idi ana idi( األت     يبالش     كل  تركی     بال أتيی      أخ     رىوف     ي ح     االت  
  .)٦( "حتى جانب الباب" أیضاالید في اللغة العبریة للداللة على مصطلح جانب  استعمل لفظو . "نالجانبی

   :"أمام"دل على ظرف المكان یل )ina(بالحرف  ًاالید مسبوقلفظ جاء  آخروفي مثال 

ina   i-di-ia izzaz  
  .)٧( ) "في یدي: حرفیا(أمامي یقف " 

  :  -وس     لم اهللا علی     ھ ص     لى  –ی     د ف     ي ق     ول رس     ول اهللا   كم     ا ورد المعن     ى ذات     ھ مقترن     ًا بلف     ظ ال  
  .)٨( ))رَّ َبْیَن َیَدْیِھَلْو َیْعَلُم اْلَمارُّ َبْیَن َیَدْي اْلُمَصلِّي َماَذا َعَلْیِھ َلَكاَن َأْن َیِقَف َأْرَبِعیَن َخْیًرا َلُھ ِمْن َأْن َیُم...  ((

                                                 
  .  ١٦٤ص -رسائل غیر منشورة : مد كاملاح )١(

(2) ARM 2  73 : 8-9  .  
(3) OBT  Tell rimah  72:4-7  .  
(4) ARM 3  15 : 27   .  
(5) DIA  87 : 24    .  

  . ٧٤ص – ور الدالليطتال: محمد خلف )٦(
(7) ARM 1  24 :r .16   .  

 . ١٧٢ص – مختصر صحیح البخاري )٨(



١١٩ 

  )m(ahu(( دــالي

 )ahu(m)(واللفظة . الذراع  أوعلى كامل الید  أطلقطلح عام جاء كمص )qatu(m)(مرادفات الید  أحد
 أوالی  د  :اص  طالحًا فق  د وردت بمعن  ى أم  ا .)١()SES(وعالمتھ  ا الرمزی  ة  ، )أخ( :وردت ب  داللتھا اللغوی  ة بمعن  ى

  :مجازیة منھا ولھا معاٍن .)٢( )A / ZAG / GU(وعالمتھا ، الذراع 

 مختلفة منھا لتعطي دالالتعدة  أفعال إلىالید لفظ  أسند:  

1. nadu(m)  یھمل - لاھم  
واج ب   تأدی ة ف ي   "اإلھم ال "عبر مجازا عن یل (nadu(m))المصاغ من المصدر الفعل  معلفظ الید  أتيی

  :مھمة ما أو 

a-na  (DN) a-ah-ku-nu  la-a  ta-na-ad-de-e 
  .)٣( ) "أیدیكمھملوا تال : حرفیا(تكونوا مھملین ال ) ال() من اجل" (

  .نیوالفعل من الحالة األولى في الزمن المضارع بصیغة المخاطب
  :إلیھعدم االنتباه ب أوسواء بعدم مساعدتھ ما شخص  إھمالعلى  یرد التركیب داًالوقد 

a-ah-ka  e-li-ia  la  ta-na-ad-di 
  .)٤( ) "یدك عليال تھمل : حرفیا( نيتھمل ال" 

  .ولى في الزمن المضارع بصیغة المخاطبوالفعل من الحالة األ

2. sakanu(m)  یثبت -ثبت  
للداللة على السیطرة واالستحواذ وقد ورد كذلك م ع   )qatu(m)( األولن جاء الفعل مع المصطلح أسبق 

)ahu(m)( نفسھ لیدل على المعنى:  

A-su  ina  UGU  E  is-sa-kan 
  .)٥( "على البیت ) قد وضع یده: حرفیا(سیطر او استحوذ " 

  .)ss( لتصبحمع الشین ت فیھ التاء َمأدِغفي الزمن الماضي التام  األولىوجاء الفعل من الحالة 

3. w/abalu(m)  یجلب -جلب  
وھ  و  "االس  تحواذ"و "الس  یطرة"ع  ن عن  د تركیب  ھ م  ع لف  ظ الی د   )وب الُ (المص  اغ م  ن المص  در الفع  ل ر عّب  

  :)qatu(m)(ذا الفعل مع ھ عبّر عنھالذي نفسھ المعنى 

A-2-ku-nu   ina   E.(MES)-su-nu  tu-bal-a-ni 
  .)٦( "في بیوتھم ) أذرعكمال تجلبوا : حرفیا(ال تستولون " 

ف ي اللھج ة العامی ة    ویق ال   .ف ي بی وتھم   اتت دخلو  :فیك ون المعن ى   ،"الت دخل " :ك ذلك معن ى   لتركی ب ا یفیدوقد 
  .والفعل من الحالة الثانیة في الزمن المضارع ."ال یعنیھ أمرتدخل في " :بمعنى "خال ایدو بالنص"

                                                 
  .  ٥٢ص – األكديالمعجم ) ١(
  .  ٥٢ص – األكديلمعجم ا )٢(
  .  ٩٠ص – رسائل غیر منشورة: احمد كامل )٣(

(4) TIM  2  99 : 9   .  
(5) ABL  628 : r.10  also   1088 : r . 3    .  
(6) VTE , 272    .  



١٢٠ 

 
وضمائر حمل كل منھا معن ى   أسماء إلىمضافة  )ahu(m)(جاءت اللفظة  :المصدري من المضاف -١

   )١( )ayyaba(المص                    طلح  إل                    ى ) أُخ ( إض                    افةفعن                    د .  ًامعین                     ًامجازی                    
  ."طئشا" :یفید التركیب معنى ، "بحر" :بمعنى

ina  a-hi  a-ia-ab 
  .)٢( " البحر) ذراع: حرفیا(شاطئ في " 

ر المعن ى للتعبی ر   ینھایت ھ ل ذلك اس تع    أوتمثل طرفي الجسد  اإلنسانمن كون ذراع  مأخوذالمعنى  أنویبدو 
   .) شاطئ(عن كلمة 

  : النھر "ضفة" أو "حافة: "، أي )٣( )patu(m)( لیعني، رھنكذلك مع المصطلح  )أُخ(كما ورد 

ina  a-hi  ID  (GN) 
  .)٤( ) "م ج(نھر ال) ذراع: حرفیا(ضفة في " 

  الذراع  أومن موقع الید  مأخوذوھو ، جانب  :كنایة عن المعنى )ahu(m)(لفظة  وتأتي
  :اإلنسانفي جانب جسم 

a-hu  sa  LUGAL  be-li-ia  LU.EN.NAM  li-iz-ziz 
  " )٥( لكالم) كذراع: حرفیا(بجانب یقف الحاكم  أنعسى " 

لفظ ة   إط الق منتص ف وال نعل م س بب     أو "نصف": أي )٦( )bamtu(m)(بمعنى  أخرىداللة  ) أُخ ( ـولل
 م أخوذ لمعن ى  ا أنال توجد عالقة واضحة مابین ھذه الدالل ة وال ذراع ، ویحتم ل     إذالذراع بھذا المعنى المجازي ، 

وق د ورد  . یمث ل نھای ة الجس م بطرفی ھ      أیض اً صح ذلك فھو  إنمن موقع الذراع كعضو یقع في منتصف الجسم ، و
  :جاء فیھ )ahu(m)(مثال للمصطلح 

ina  a-ah  MU.AN.AN 
  .)٧( "السنة  )ذراع: حرفیا(منتصف في " 

اعتم دنا موق ع ال ذراع ال ذي یمث ل النھای ات العلی  ا        إذا "ف ي نھای ة الس نة   " التركی ب یك ون معن ى    أنم ل  حتوی
  .اإلنسانلجسم 

  :ونقرأ في مثال آخر

a-hi   KU.BABBAR  ina  SAG  MU 
  .)٨(" السنة  )رأس(بدایة الفضة في ) ذراع: حرفیا(نصف " 

                                                 
(1) CDA , P. 32:a    .  
(2) CAD, A, P. 207:b. 
(3) CDA , P. 271 :a. 
(4) TCL  11  149 : 21. 
(5) ABL 846 : r. 20-21. 

  . ١٥٨ص –المعجم األكدي) ٦(
(7) TCL 18  88:29. 
(8) CAD, A, P.209: a. 



١٢١ 

  )m(kappu((ف ـالك -٢

المص  طلح  فھ  اراح  ة الی  د ، یراد  أوس  میت بقبض  ة الی  د   ول  ذلك.  )١( اس  م مؤن  ث وھ  ي م  ا یق  بض ویبس  ط   
)rittu(m)( )٢(.  

وھ ي ف ي اللغ ة     .)٣( )PA=kappu(m) / gabbu(m) / agappu(m)( ب ـ  األكدی ة ف ي اللغ ة   الك ف   َفِرُع  
اء ی  ت العالم ة المس ماریة للمقط ع    لمعس ت اونظرًا لعدم وجود عالمة مسماریة خاصة بصوت الف اء فق د   ، ) كف(العربیة 

  .للتعبیر عنھا
  :اآلتيحین تركیبھ كف فظ المن طائفة المعاني المجازیة لل

 
 أح د التراكی ب  فف ي  . التركی ب االس مي   ھ ا عب ّر عن المعاني المجازیة  غلبأ إن :المصدري من المضاف -أ

كدیة ، ألللعموم بداللة الكف في اللغتین العربیة وا لمعلفظ الكف است أنإذ  )qatu(m)(الكف بداللة الید لفظ جاء 
  : على الكف تخصیصًا فقد دلَّ أماالدالة على الید  األخرىورادف بذلك المصطلحات 

kap-pi-su-nu  ub-at-tiq 
  .)٤( " )كفوفھم: حرفیا(ایدیھم قطعت  "

المعن  ى  أنویب  دو  ، )inu(m)(الع  ین لف  ظ  إل  ى أض  یفوذل  ك عن  دما ) الجف  ن(الك  ف بدالل  ة  لف  ظ كم  ا ج  اء
بالغطاء الذي یغطي العین لذلك فقد استعیرت للداللة  أشبھكونھا  أو األشیاءمن طبیعة عمل الكف في قبض  مأخوذ
  ) :الجفن(على 

PA  IGI-2-su 
  .)٥( " عینیھ )كف: حرفیا(جفن  "

وقیل ھو الش عر الناب ت عل ى     ،وھو عظٌم فوق العین  ،) الحاجب(على  داًالالكف لفظ جاء  آخروفي معنى 
  .)٧( یحجب عن العین شعاع الشمس ألنھوسمي بذلك ،  )٦(العظم

ina   kap-pi   IGI-su   sa    im-it-ti 
  .)٨( " الذي في الیمینعینھ  )كف: حرفیا(حاجب في  "

المعن  ى الس  ابق م  ن ق  د ح  دد ھن  ا المعن  ى المج  ازي ومی  زه    )imttu(m)() یم  ین(المص  طلح  أنونالح  ظ 
  .األیسروالحاجب  األیمنبالحاجب  اوصفیعادة ما  الحاجبین أن، وذلك ) الجفن(

 )nemedu(m)( إل  ىلترم  ز  ، رُف  ظُّلا :أي )٩( )supru(m)(لفظ  ة الك  ف مس  بوقة بالمص  طلح  ت  أتيوق  د 
  .وك والحكام والتي تكون على شكل مخالبلالمقاعد التي یستخدمھا الم، " المساند: "بمعنى  )١٠(

ina  UGU  su-pur  a-kap-pi  sa  LUGAL 
  EN  is-pur-an-ni 

  ) ظفر الكفأ: حرفیا) (الكرسي(مسند بخصوص  "
                                                 

  . )قبض (  ٣/٧اللسان  )١(
  .  ١٠٨ینظر ص  )٢(

(3) CAD , k , P.185 :a. 
(4) AKA 236 r. 33. 
(5) TDP 30 : 98. 

  . ٩٨ص –خلق اإلنسان في اللغة  )٦(
  . ) حجب(  ١/٥٦٨٠اللسان  )٧(

(8) YOS  10  54 : 10. 
(9) CDA , P.341:b. 

  . ١٣٦ص –المعجم األكدي  )١٠(



١٢٢ 

  .)١( " عنھ سیدي الملك) لي(الذي كتب 

                                                 
(1) ABL  271 : 7 - 8  = SAA  5 , No. 293 , P.207. 



١٢٣ 

  )m(rittu(( )راحة اليد(الكف 

ج اء ف ي   و) راحة(یقابل الكلمة العربیة  )kappu(m)(مصطلح للمرادف  ،)١( )DUB = rittu(m)(الـ 
  .مجازیة البعض منھا مشابھ لما ورد مع المصطلحات السابقة الدالة على الید ٍنعدة معا

 الفعلیة للـ التراكیبحتوت أ)rittu(m)(  منھا أفعالعلى عدة:  

1. kasadu(m)  یصل -وصل  
تنفی ذ عم ل   في  "الشروع" أو "البدء"للداللة على ) وصل الید( أو) تصل الید(بمعناه الحرفي  تركیبجاء ال

  :مھمة ما كما في المثال أو

sa…….ri-ta-su   ik-as-sa-da   u-la   ib-as-si 
  .)٢( )) "كفھ(تصل راحتھ : حرفیا) (العمل(یبدأ .. …ال یوجد الذي" 

المعن ى م ا ورد ف ي التركی ب الفعل ي لل ـ       ھ ذا  ویش ابھ  . ف ي ال زمن المض ارع     األولىالفعل من الحالة  ءوجا
)ahu(m)(  و)idu(m)(  المصاغ من المصدر عندما اقترنا بالفعل)w/abalu(m)(  البدء"على  أیضًاللداللة" 

  .العملفي  "الشروع" أو

2. nasahu(m)  ینسخ -نسخ  
   أو "نق      ض االتف      اق"للدالل      ة عل      ى عن      د تركیب      ھ  )qatu(m)( م      ع الی      دورد الفع      ل  أنس      بق 

  :)ُتِر(التعھد بداللة  أو أو إلغائھ لیدل على نسخ االتفاقنفسھ وجاء ھنا المعنى  ، "العھد"

(PNf)   ri-ta-am  is-suh 
  .)٣( ) "نسخت راحة: حرفیا(نقضت االتفاق ) س م(" 

أدغم ت الن ون م ع الس ین فش كلت حرف ًا        (insuh)والفعل من الحالة األولى في ال زمن الماض ي ، واص لھ    
ج اء ھن ا    األخی ر  أن إل ى یش یر   )rittu(m)( م ع  )qatu(m)(تشابھ المعنى المجازي ما بین  أنونالحظ . مضعفًا

  .بوصفھ لفظًا عامًابداللة الید 
  

 
  مختلفة نيتحمل معا اإلضافةفي حالة  )rittu(m)(جاءت لفظة  : المصدري من المضاف

  :ًاعام ًامصطلحبوصفھ  ، "الید" :فقد دلت على معنى
rit-tum.(MES)-ia   ul-tab-bir 

  .)٤( ) "يراحّت: حرفیا(یدّي كسر " 
  المص       طلحالمش       تق م       ن  ) مق       بض(ع       ن المص       طلح   یعب       ر اللف       ظ عن       د إض       افتھ   كم       ا 

)upnu(m)( )طة الكفاوھي موضع مسك الشيء وقبضھ بوس،  "قبضة الید" :أي )٥:  

ri-it-ta-su-nu  KA . GUL 
  .)١( " من العاج) راحتھم: حرفیا(مقبضھم " 

                                                 
(1) CAD , R , P.183 : a. 
(2) CAD, R, P.386:a. 
(3) CT  48  10:25. 
(4) YOS 3  123: 13. 
(5) CDA , P. 424 : a. 



١٢٤ 

: أي "ی  د الس  یف ": وق  د ورد المعن  ى ف  ي اللغ  ة العربی  ة بدالل  ة الك  ل عل  ى الج  زء ، أي بدالل  ة الی  د فیق  ال       
  .)٢( "العود الذي َیقِبض علیھ الطاِحُن": "ید الرحى"و،  "مقبضھ"

 )mala( المص طلح تبع ھ   ، "م وت " :بمعن ى  )mutu(m)(م م ن االس   التركیب مؤلفًا ورد  آخروفي مثال 
 :معن  ى أیض  ًافی  د یو. الی  أس أوعل  ى الھزیم  ة  التركی  ب دل ی  ل إلی  ھ، ث  م المض  اف والمض  اف   "بق  در" :بمعن  ى )٣(

الم وت  (تركی ب  ك ذلك ع ن االنتح ار م ن خ الل      عب ر  یكم ا   . لھزیم ة تق ع علی ھ    أواالستسالم للموت بسبب المرض 
  :الشخص إرادةب :أي )بمقدار راحة

mu-ti   ma-la   rit-ta-su 
  .)٤( ) "موت بقدر راحتھ: حرفیا(انتحر " 

  مس       بوقًا  )rittu(m)(ی      رد فیھ       ا المص      طلح    اإلض      افة م      ن ح       االت   أخ       رىوھن      اك حال      ة   
القسط الواح د   إلىحیث رمز  ، "قسط واحد" :اآلتي لتعطي المعنى المجازي،  "واحد" :بمعنى )٥( )iltetu(m)(بـ

  :الید الواحدة براحة كف
ina  1-it   ri-it-tum 

  .)٦( ) "راحة واحدة: حرفیا(قسط واحد في " 

  )m(ubanu(( اإلصبع  -٣
 إص بع ك ل   إنوف ي الك ف ف     .م ن الك ف والق دم    في ك ل  ) خمسة(الكف والقدم ، وعددھا  أجزاءمن  اإلصبع

ھ ي   أوتعرف بالبنان مفردھ ا بنان ة    عاألصابومجموع ھذه .  )٧( من سالمتین اإلبھاممن ثالث سالمیات عدا  یتألف
 .)٩(ھ ي المفص ل ال ذي یح وي الظف ر      أورؤوس ھا   أو األص ابع  أط راف  أیضافھي  األنامل أما.  )٨(األصابع أطراف

  :في القران الكریم وذلك في قولھ تعالى األلفاظوقد ورد ذكر ھذه 

  .)١٠(]  ر الْموتيجعلُونَ أَصابِعهم في آذَانِهِم من الصواعقِ حذَ [

  :وجاء ذكر البنان في قولھ تعالى

  سأُلْقي في قُلُوبِ الَّذين كَفَروا الرعب فَاضرِبوا فَوق اَألعناقِ  [
اننكُلَّ ب مهنوا مرِباض١١(]  و(.  

  :أما األنامل فقد ورد ذكرھا في قولھ تعالى

وإِذَا خلَوا عضوا علَيكُم اَألناملَ من الغيظ قُلْ موتوا بِغيظكُم وإِذَا لَقُوكُم قَالُوا آمنا  [
  .)١٢(] إِنَّ اللَّه عليم بِذَات الصدورِ

                                                                                                                                            
(1) CAD , R , P : 386 : b. 

  . )ي ید(  ٣/١٠٠٦اللسان  )٢(
(3) AHw , I , P. 373 : a. 
(4) CAD, R, P.384:b. 
(5) CDA, P.127:b. 
(6) CAD , R , P . 386 : a. 

  .  ١٥ص – موسوعة جسم اإلنسان: منصورزینب  )٧(
  . ١/٧المخصص  )٨(
  . )ل من ( ٥/٤٨٢: المقاییس  )٩(
 . ١٩: سورة البقرة ، اآلیة  )١٠(
 . ١٢: سورة األنفال ، اآلیة  )١١(
 . ١١٩: سورة آل عمران ، اآلیة  )١٢(



١٢٥ 

ویقابل في العربیة االبھ ام او  .  )١( )SU. SI = ubanu(m)(بالمصطلح  األكدیةفي اللغة  اإلصبع رَفُع
 :أي )uban rabitu( فاإلبھ  ام ،موقعھ  ا  أوبحس  ب تسلس  لھا  األكدی  ةاللغ  ة  ف  ياألص  ابع فت نص   كم  ا" البن  ان"

 اإلص  بع )uban qablitu( ىوالوس  ط،  )٣(الث  اني اإلص  بع )uban sanitu(والس  بابة  ،)٢(الكبی  ر اإلص  بع
  :أي) birit ubani( أو )٤( األوس                                                               ط

  
  والخنص       ر ،  )٦(الراب       ع اإلص       بع )uban rebutu(والبنص       ر  ، )٥(أیض       ًا  األوس       ط اإلص       بع 
)uban sehertu( الصغیر اإلصبع)إل ى  أش یر فق د   األیس ر الك ف   وأصابع األیمنالكف  أصابعوللتمییز بین ،  )٧ 

   و األیم                      ن اإلص                      بع :أي،  )uban imitti(بالمص                      طلح  األیم                      ن
)uban sumeli( األیس           ر اإلص           بع)مص           طلحات مرادف           ة ل           ھ منھ           ا ولإلص           بع )٨   

nesbettu ) )٩( – sin qati )١٠((  .  
  :اآلتیةعبرت عنھا التراكیب معاٍن مجازیة  إلصبعللفظ او

 
  :اقترن لفظ اإلصبع بالفعل اآلتي

tarasu(m)  یمد -مد  
للتعبیر عن االتھام في دالل ة رمزی ة ، ونق رأ بخص وص ذل ك ف ي الم ادة اآلتی ة         ) مد اإلصبع ( جاء تركیب 

  :من قانون حمورابي جاء فیھا

sum-ma  a-wi-lum  e-li  NIG.DINGIR  u  as-sa-at  a-wi-lim 
u-ba-nam  u-sa-at-ri-is-ma  la  uk-ti-in  a-wi-lam  su-a-ti 

ma-har   da-a-a-ni  i-na-at-tu-u-su  u  mu-ut-ta-su  u-gal-la-bu 
  زوجة رجل أو كاھنةرجل ) سبب في مد اصبعا: حرفیا(اتھم  إذا" 
  . )١١("نصفھ ویحلقون القضاة  أمامجل ذلك الرولم یثبتھا یجلدون  

أشار إلیھ ( كما أن التركیب ما زال مستعمًال عندما یقال . وورد الفعل من الحالة الثالثة في الزمن الماضي 
 ).وجھ إلیھ أصابع االتھام ( أو ) بإصبع االتھام 

 
ازي الدال على المصطلحعن المعنى المج اإلضافي التركیبعبر  :المصدري من المضاف 

ھ ذا   للدالل ة عل ى   )ubanu(m)(ل ـ  أاعتم اد   أنویب دو   ،"قمم الجب ال : "بمعنى  )١٢( )uhummu(m)(الـك "قمة"
 فإنھ ا وم ن ث م   حجم ًا   وأص غرھا س مكًا   األعض اء اق ل   أنھاكما  .طرف الكف  أومن موقعھ في نھایة  مأخوذالمعنى 

  : "قمة"تعطي شكًال تقریبیًا لمصطلح 

SU.SI   KUR 
  .)١( "الجبل  )إصبع: حرفیا(قمة " 

                                                 
(1) AHw  III  P. 1398. 
(2) AHw  III  P. 1398. 
(3) AHw  III  P. 1398. 
(4) AHw  III  P. 1398. 
(5) AHw  III  P. 1398. 
(6) CDA , P, 417 :a. 
(7) CDA , P, 417 :a. 
(8) AHW  3  P. 1398. 
(9) CDA, P.251:a. 
(10) CDA, P.375:a. 

  . ١٢٧ :المادة )١١(
  . ٩١ص –المعجم األكدي  )١٢(



١٢٦ 

  .)٢(ھواإلصبع في اللغة العربیة اسم جبل بعین
یع د مكم ًال للنظ ام الط ولي     إذ ،  لألط وال وح دة قی اس   ك ان   )ubanu(m)(للمصطلح  عماٍلاست أكثرولعل 

لب  ابلي أي قی  اس امبحس  ب ال )ubanu(m)( ًاإص  بع) ٢٤(ال  ذي اس  تخدم فی  ھ ال  ذراع كوح  دة قی  اس وال  ذي یع  ادل  
ول یس   اإلص بع ا ف ي ھ ذا المقی اس ع رض     والع راقیین الق دماء اس تخدم    إنف   األغل ب وعل ى   . )٣( بحدود نصف متر

 ًاإصبع) ٢٤(طول  أنقد یعادل نصف متر وھو المقیاس بالذراع ، في حین  ًاإصبع) ٢٤(عرض  أنالطول بداللة 
  .قد یتجاوز المتر

  
  

                                                                                                                                            
(1) Tiglath-pileser  III,  P.15  ; ARI  1(1991) – P : 203. 

  . )صبع (  ٢/٤٠٦اللسان  )٢(
(3) RDA – P : 470. 



١٢٧ 

  )m(birku((ة ـلركبا -١
  وھ           ي المفص           ل ال           ذي ی           ربط الس           اق    ،  )١(ى الس           اق والفخ           ذ ملتق           : الركب           ة 

   األكدی           ةعلیھ           ا ف           ي اللغ           ة   أطل           قوق           د  ،ش           كلھا الخ           ارجي دائ           ري  . )٢(بالفخ           ذ 
)DU.U / UB / UG.HI = birku(m)( )وفي العربیة الركبة ، اال ان اقالبا قد حدث على اللفظ ة األكدی ة   . )٣

  :تیةاآلعبرت عنھا التراكیب معاٍن مجازیة ، للركبة 

 
عل  ى الحض  ن   ًالحم  ل معن  ى مجازی  ًا دا یركب  ة ف  ظ اللل اإلض  افةتركی  ب ج  اء  :المص  دري م  ن المض  اف 

)sunu(  الضمیر المتصل للغائب بھ ، وقد لحق)su(.  

LUGAL  be-li  DUMU.DUMU.(MES)-su   
ina   bur-ki-e-su   li-in-tu-hu 

  .)٤( ) "ركبتھفي : حرفیا(ھ حضنفي  أحفادهیضع سیدي الملك  أنعسى " 

واقع ة ف ي    األعض اء التناسلیة لكال الجنسین نظرًا لك ون تل ك    األعضاءمنطقة  إلىكذلك یشیر التركیب كما 
  :السفلى والتي من ضمنھا الركبة األطرافمنطقة ما بین 

tus-tes-si   bir-ki-su   pag-ra-tu   ul-du 
  .)٥( "لد جسم ی) ركبتیھ) نمن بی(: حرفیا(منطقتھ التناسلیة تستخرج " 

  )su( المقصود ھو الرجل بداللة الضمیر المتصل للغائب المذكر أنونالحظ في المثال 
للدالل  ة عل  ى الش  خص  ،  "س  ید الرك  ب " :بمعن  ى )belu(m)(بالمص  طلح  ًاالركب  ة مس  بوق  لف  ظ كم  ا ج  اء 

 وإیص ال مضطلعین بعملیة نقل والراكض ھو احد ال.  )٧( )lasimu(m)(والذي یرادف المصطلح . )٦("الراكض"
 ال ذي ك ان یعم ل مراس الً     )dayalu(m)( ال دیالُ  لعم ل  ف ي التنق ل مش ابھًُ   ، ك ان یس تخدم قدمی ھ     واألخبارالرسائل 

  . )٨(قدمیھ تیة كان یتنقل علىاواالستخبار األمنیةعسكري اختص بالقضـایا 
  :للداللة على الجري ،  "سریع" :بمعنى  )٩( )lasmu(m)(الركبة بالمصطلح لفظ قترن یكما و

las-ma   bur-ka-ia  
  . )١٠( " )تاني سریعتاركب: حرفیا(اجري او اركض بسرعة " 

                                                 
  .٢٢٦ –االصمعي  ) ١(
  . ١٤٤ص –في اللغة  اإلنسانخلق  ) ٢(

(3) CAD , B , P . 255 : a. 
(4) ABL  178 r : 3 – 6  =  SAA  10  , No . 301 , P . 241. 
(5) CAD, B, P.257 :a. 
(6) BWL  216  iii 25. 
(7) AHw , I , P. 539 :a. 

  .٨٢–٨١ص  –نظام االتصاالت في بالد أشور: زھیر ضیاء )٨(
(9) AHw , I , P. 539 : b. 
(10) BWL  122 : 17 



١٢٨ 

  )m(sepu(( دمــالق -٢

 = GIR(              بص   یغة األكدی   ةوردت ف   ي اللغ  ة   ، اإلنس   انالس   فلى ف  ي جس   م   األط   رافم  ن  
sepu(m)( )يكم ا ھ    . )٢(فخذعام یقع على القدم والساق وال كمصطلح) رجل(بلفظ في اللغة العربیة وجاءت .  )١ 

  .وتقابل في ذلك الكف من الید . )٣(بمفھومھا الخاص) قدم(بلفظة  أیضًاكما وردت  ،الحال في لفظة الید 
  :عبّرْت عنھا التراكیب اآلتیةمجازیة متعددة  معاٍن )sepu(m)(للمصطلح 

  

  عل ى   األفع ال اقترن ت بمجموع ة م ن     إذق دم ،  فظ اللیة للالفع التراكیبتعددت
  :منھا  الیدلفظ غرار 

1. emedu(m)  یضع -وضع  
، ول  ذلك دالالت متع  ددة منھ  ا م  ا یعب  ر ع  ن الس  یطرة       "وض  ع الق  دم " :الق  دم لیعن  ي لف  ظ ج  اء الفع  ل م  ع   

 )٤( )erebu(m)(الفع ل   معن ى  إف ادة ھ ذا التركی ب    فضًال عن  . )وضع الید( معنىمشابھ لوھو معنى واالستحواذ 
  :اآلتيمكان ما ، وھو ما جاء في المثال  إلى" دخل: "أي

(PN)  GIR-2-su  ina  lib-bi  A.SA  la  um-me-di 
  .)٥( "في وسط الحقل ) یضع قدمیھلم : حرفیا(یدخل او یأت لم ) س(" 

لم تط ئ قدم ھ   "للغة العربیة في اوقریب من المعنى ما یقال . الزمن المضارع  فيوالفعل من الحالة الثانیة 
ل م  : "، أي" كس رت رجل ھ عل ى المك ان الفالن ي     : "ویقال ف ي المث ل   . لم یقف أو یتواجد في المكان: بمعنى" المكان

  .)٦("یعد یكثر التردد الیھ

2. kapasu(m)  یكبس -كبس  
ت رن بلف ظ   عن دما اق " الخض وع "مج ازًا ع ن    (kapasu(m))عبّر التركیب الفعلي للفعل المصاغ من المص در  

  :القدم
  

i-na GIR.(MES)-ia   ak-bu-us 
  .)٧( ) "كبست بقدماي: حرفیا(اخضعت " 

  .والفعل من الحالة األولى في الزمن الماضي بصیغة المتكلم

3. nadanu(m)  یعطي -اعطى  
ف ي   "االنط الق "و "التحرك" :فید معنىیقد  أوالسیر ،  أوعملیة الجري  لىع)  القدم إعطاء ( یدل التركیب

  :مھمة ما أوحلة ر

a-na-ku-ma  a-na  (GN) se-pe-a  ad-da-an-ma 
  .)٨( ")م ج( إلى) قدمي أعطیت: حرفیا( تحركت أوانطلقت  أنا" 

                                                 
(1) CAD, S / I , P . 294 : b. 

  .   ١٤٦ص -خلق اإلنسان في اللغة  )٢(
  .)قدم  ( ٣/٣٦اللسان  )٣(
  . ١١٧ص –المعجم األكدي  )٤(

(5) NL  41 : 16= Iraq 20 (1958) – P. 187 – 190. 
  . ٦٦ص –اعضاء الجسم : ناجي  )٦(
  . ٩٤ص – ننورتا -توكلتي: كوزاد محمد )٧(

(8) CCT 2  1: 23. 



١٢٩ 

لمث ل  تركی ب ا  ھ ذا التركی ب  ش ابھ  یكم ا  . ص یغة الم تكلم   بفي الزمن الماضي  األولىوجاء الفعل من الحالة 
  ."تحرك" أو "انطلق" :معنى، ب "قدمیھ للریح أعطى" :القائل

4. pasaru(m)  ینقذ -انقد  
 أنالقدم داللة حركیة تعبر ع ن الس یر والحرك ة ذل ك     لفظ مع  )pasaru(m)(المصاغ من المصدر للفعل 

  :الجري أو من قلة الحركة والخمول عن طریق السیر  وإنقاذھاتحریك القدم  :قد تفید معنى) القدم ِذنُقَی(الجملة 
(DN)   us-sa-a   GIR-2-su  i-pa-as-sar 

  .)١() "ینقذ قدمیھ: حرفیا(ویتحول سیخرج ) ال(" 

  .في الزمن المضارع األولىوجاء الفعل في المثال من الحالة 

5. sabatu(m)  یضبط -ضبط  
ف ي   تركی ب ال ارد ھ ذ ی  غالبًا ما ، و "االستسالم"و "الخضوع"معنى مجازیًا یعبر عن ) مالقَد َكَسَم( لتركیب

 .الحكام والملوك یخض عون لھ م    أنحدث فیھا الملوك عن انتصاراتھم وبطوالتھم وكیف الحولیات الملكیة والتي یت
المل وك والحك ام بمس ك ق دمي المل وك الع راقیین منھ ا         أولئ ك الت مش اھد تظھ ر لن ا كیفی ة قی ام      س  كما تصور لنا الم

  :اآلتيفي المثال  نقرأ تركیبال اعلى ھذ األمثلةومن  .)٢( شلمنصر الثالث اآلشوريالسوداء للملك  لةالمس
  

GIR-2-ka   ni-is-bat 
  .)٣( ) "قدمیك نضبط: حرفیا(نخضع لك " 

كدالل ة   عمالزال المث ل ط ور االس ت   م ا  و .ص یغة المتكلم ون  بف ي ال زمن الماض ي     األولىوالفعل من الحالة 
   ".رجلي وقع على" أو "مسك رجلي: "فیقال "التوسل" أو "الخضوع"رمزیة تعبر عن 

  :وتقیید حركة الشخص وحریتھ "السیطرة" :كذلك معنى یبیفید التركوقد 
as-bat   GIR-2-ki   al-la-ka-ti 

  .)٤( "عن الذھاب ) قدمیكضبطت : حرفیا(أوقفتك " 

  .وجاء الفعل من الحالة األولى في الزمن الماضي بصیغة المتكلم

6. sakanu(m)  یثبت -ثبت  
مع اني داللی ة مختلف ة ج اءت م ن      انھ بلفظ الق دم  عند اقتر )sakanu(m)(المصاغ من المصدر  یفید الفعل

  :الشخص أمامجلبھ  أوعلى وضع الشيء تحت التصرف  دّلإذ ،  )تثبیت القدم( تركیبخالل 
1   2/3   MA . NA  (GN)  ina   ma-har 

GIR-2-ku-nu  is-ku-nu 
  تحت تصرفكم) م ج() من( *واحد وثلثي منا" 

  .)٥( ")كمیقدم أمامثبتوا : حرفیا(
للتعبی ر ع ن ذل ك     التركی ب نفس ھ م ا زال مس تعمالً     أنكم ا   .ف ي ال زمن الماض ي     األول ى الفعل من الحالة و

  . "تحت قدمیك أضعھ"بعبارة 
مقابل ة معب رًا    أوفي مكان معین ك أن یك ون زی ارة     ، الحضور أوالتواجد  :فید معنىیكذلك ل تركیبال ویأتي

  :عن ذلك بتثبیت القدم في ذلك المكان

                                                 
(1) ABL  366:r. 1 – 2 = SAA 13 , No . 70 , P. 62. 
(2) Stommenger , E , The Art of Mesopotamia , London  (1964). 
(3) ABL 541: 3  also  965 :12. 
(4) CAD , S , p . 296 : a. 

  األوزان ف    ي الع    راق : غ    م تقریب    ًا ینظ    ر مؤی    د محم    د ) ٤٨٠(وح    دة وزن تع    ادل وف    ق األوزان الحالی    ة   *
  .٣٠ص –القدیم 

(5) ABL  527: r.9 – 10 = SAA  17 , No . 139  , p . 120. 



١٣٠ 

se-pi   i-na   qa-qa-ri   ba-la-tim   lu-us-ku-nu 
  .)١( "رض الحیاة أفي ) قدميیثبتوا : حرفیا(اقف  أنعسى " 

  .التمني بأداةسبق  لجمع المذكر ، وقد والفعل من الحالة الثانیة من الزمن الماضي
 لم ا ورد ابھ مش  وھ و معن ى    "اإلخضاع"جاءت للداللة على  تركیبال االمعاني المجازیة لھذ أكثرولعل من 

  :)sabatu(m)(مع الفعل 

40-a  MAN.(MES)  u  ILAT.(MES)-su-nu  
 a-na   GIR.(MES)-ia   u-sek-ni-is 

  .)٢( "ن ملكا وجیوشھموأربع) ثبت الى أقدامي: حرفیا( أخضعت" 

  .الزمن الماضي في وقد جاء الفعل من الحالة الثانیة 
   أو ) طری      ق(  :قت      رن باالس      م ین      دما ع،  "التح      رك" :ك      ذلك ع      ن معن      ى   یعب      ر الفع      ل كم      ا 

  :للداللة على المسیر،  "یثبت القدم على الطریق" :عنيیل ) حملھ( 

DINGIR.(MES)  an-nu-ti   lu-bil-u-ni  KASKAL  
ina  GIR.(MES)-su-nu   lis-ku-nu 

  .)٣(" )في الطریق أقدامھمثبتوا  ول: حرفیا(ولو تحركوا  اآللھةتلك  والو جلب" 

ھ ذا التركی ب األك دي    ونج د  التمن ي،  دخلت علیھ أداة وقد الزمن الماضي  في األولىعل من الحالة وجاء الف
  ف           ي المعن           ى لم           ا یق           ال ف           ي المث           ل الع           امي ال           دال عل           ى التح           رك        مق           ارب 

  .البدء بالمسیر  أوكتعبیر عن الشروع  "مسك الطریق"
، وتجنب عواقبھا  األخطاء          ي كما استعیر المعنى للتعبیر عن منھاج الحیاة الصحیح وعدم الوقوع ف

ع ن مج رى الحی اة ،    )  الطری ق الص حیح   (معبرًا عنھا بتثبی ت الق دم ف ي الطری ق الص حیح ، حی ث عب ر مص طلح         
  :من مساوئ ومكائد  ھجنب ما قد یصادفلیتتكون سلوكیاتھ تسیر في خط مستقیم ،  أن اإلنسانعلى  أنوكیف 

la  ta-mal-li-ik-su-u-ni  KASKAL SIG5 
      ina  GIR-2-su  la  ta-sa-kan-a-ni 

  .)٤( ) "ثبتوا قدمیھ في الطریق الجیدت: حرفیا(ال تنصحونھ وال ترشدوه " 

  ):أمام  (ما یعبر عن ظرف المكان  تركیبال الھذ األخرىومن المعاني المجازیة 

SAG.DU  (PN)  in-ak-ki-su-ma   sa-pal  
   se-ep  EN-ia   is-ak-ka-nu 

  .)٥( "سیدي ) قدم أسفل: حرفیا(أمام ویثبتونھ ) س(س أسیقطعون ر" 

في معناه الحرفي ما عبر عنھ  تركیبال اشابھ ھذیو. في الزمن المضارع  األولىوقد ورد الفعل من الحالة 
  .إلیھاشرنا أن أوضع الشيء تحت التصرف والتي سبق  إلىمن داللة مجازیة تشیر 

  

 
 ،داللی ة متع ددة    مع انٍ عل ى   )sepu(m)(للمص طلح   دل التركیب اإلضافي :مصدري من المضافال -١

ع رض  : "أي" الس فح "تعب ر ع ن    ، فإنھ ا  "جب ل " :بمعن ى  )١( )sadu(m)(المص طلح   إل ى الق دم  لف ظ   إض افة فعن د  
  : )٢( "الجبل

                                                 
(1) OBT  Tell rimah   123: 15 – 16. 

  . ٨٧ص –ننورتا  – توكلتي : كوزاد محمد )٢(
(3) ABL  474: r . 3 – 5  see also  KAV  112 : 15. 
(4) VTE  54  ; ABL 595 : 6. 
(5) ARM  10   4 : 26. 



١٣١ 

GIR  KUR  (GN) 
  .)٣( ) "م ج(جبل  )قدم: حرفیا(سفح " 

 ت أتي  إنھ ا ول یس بص یغة المثن ى أي    دائم ًا  بص یغة المف رد    یأتيالقدم لفظ  أن التركیبعلى ھذا ومما یالحظ 
صیغة الجمع فان القدم ترد كذلك ب) جبل(جاءت لفظة  إذا أماوذلك عندما یرد الجبل في حالة المفرد ، ) قدم(بلفظة 

  ) .أقدام(صیغة الجمع ب
  :، إذ نقرأ" تل": بمعنى  )٤( )tillu(m)(المعنى ذاتھ مع المصطلح  ویأتي

ina  GIR  til-li  
  .)٥( "التل  )قدم: حرفیا(سفح في " 

   ":ضفة النھر" أو "حافة النھر" :فید معنىی التركیب إنف ) نھر( مصطلح  إلىالقدم  أضیف لفظ إذا أما
adi  GIR  ID  

  .)٦( "النھر  )قدم: حرفیا(ضفة حتى " 

ال ذي   األمثل ة ح د  أوم ن ذل ك م ا ورد ف ي      ،ض مائر   إل ى  ًاالق دم مض اف  لف ظ  ج اء فیھ ا    أخرىوھنالك حاالت 
  :النفس أوللداللة على الذات  )ia(المتكلم  األولالضمیر المتصل للشخص  إلىالقدم لفظ فیھ  أضیف

ina  se-pi-ia  al-lak 
  .)٧( ) "على قدمي: حرفیا(بنفسي او شخصیا اذھب " 

ال ذھاب عل ى    ی دلّ  أنومن الممك ن   ،" ت برجليجئ" أو "جاء برجلھ"وفي اللھجة العامیة یقال لشخص ما 
  .سطة نقلاعلى السیر من دون و األقدام

مضافا  )sepu(m)(تبعھ المصطلح ،  "واحد" :بمعنى )٨( )isten(مؤلف من االسم تركیب آخر كما ورد 
  :للداللة على االتحاد والتعاون  ،" كواحد أقدامھم: "بمعنى )sunu(ن یالضمیر المتصل للغائب إلى

UN.(MES)   KUR   gab-bu   ina   UGU  1.en 
 GIR.(MES)-su-nu   iz-za-zu 

  .)٩( ) "كواحد أقدامھم: حرفیا(سویة كل البلد  أناسیقف " 

  ":ممتلكات: "بمعنى )  )١٠( basitu(m)(المصطلح ما یعبر عن  األخرىومن المعاني المجازیة 

ANSE.KUR.RA.(MES) sa  GIR.(MES) LUGAL 
  .)١١( "الملك  )أقدام: حرفیا(لكات ممتخیول " 

   :الواحدة األسرةالمرتبة ضمن  أوللتعبیر عن المكانة االجتماعیة  اإلضافةالقدم في حالة لفظ  عملكما است
DUMU.(MES)-su   sa  (fPN)   TA  DUMU.(MES)  (PN) 

IB.TAG  GIM   GIR.(MES)-su-nu-ma 
  حسب مرتبتھمب) س( أوالدمع بقیة ) س م(من  أوالدهبقیة " 

                                                                                                                                            
(1) CAD , S / I , P. 49 :b. 

  . )سفح (  ٢/١٥٣اللسان  )٢(
(3) Tiglath-pileser III - P : 104. 
(4) CDA , P. 406 :b. 
(5) ADD   623 : r.5. 
(6) CAD , S /I, P . 303 : a. 
(7) CAD, S/ I, P. 296 : a. 
(8) AHw , I , P. 400 : a. 
(9) ABL 1263 : r.11- 12. 

  . ١٥٣ص –المعجم األكدي  )١٠(
(11) CAD , S / I, P. 303 : b. 
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  .)١( ) "كأقدامھم: حرفیا( 

                                                 
(1) CAD , S / I, P. 305 : b. 
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   ةــاخلامت
كبی ٍر   ح دٍ  إل ى عك س   األكدی ة علم الداللة یشكل جانبًا مھمًا وحیوی ًا ف ي دراس ة اللغ ة      أنھذه الدراسة  أثبتت

ف ي   اإلنس ان جسم  أعضاء أسماء ألفاظمن خالل استعمال  واألكدیةمدى التقارب والتواصل ما بین اللغتین العربیة 
ھ ذه الحض ارة وعمقھ ا الت اریخي      أص الة  ھ ذه الفت رة مؤك داً   ل اوط  تراكیب داللیة استمر ال بعض منھ ا باالس تعمال    

ممكنًا ، وقد خرجت ھذه الدراسة بجملة  واألمثلة األلفاظالكثیر من  أصولالبحث عن  إمكانیةالذي جعل من  األمر
  :بما یأتي إجمالھامن النتائج یمكن 

بعض لم یطرأ علی ھ أي تغیی ر كم ا ف ي لف ظ      والأللفاظ العربیة مشابھة بألفاظ جاءت  اإلنسانجسم  أعضاءاغلب  إن -١
 .(uznu(m)) ذنألوا (inu(m))والعین  (idu(m))الید 

من معنى داللي تم تمییزه من خالل المعنى العام لل نص كم ا ف ي لف ظ الی د       أكثرعددًا من التراكیب كان لھا  أنتبین  -٢
(qatu(m))   عن  دما ورد ف  ي التركی  ب الفعل  ي للفع  ل(nadanu(m))   منھ  ا الض  مان  تدالالن ع  دة ع   عب  ّرإذ

بع  ض التراكی  ب الفعلی  ة ج  اءت ب  المعنى المج  ازي عین  ھ ف  ي التركی  ب   أنوالمس  اعدة والتس  لیم ، كم  ا ظھ  ر ك  ذلك  
ص ت  نالت أوالتجسس  :لیعبر عن معنى (pitu(m))عندما اقترن بالفعل  األذناالسمي ، ومن ذلك ما ورد مع لفظ 

 .وھو المعنى ذاتھ الذي جاء في التركیب االسمي، 
بع ض التراكی ب الفعلی ة واالس میة      أن إل ى س مي ب ل تع داه    ألعل ى الت ركیبین الفعل ي وا   الداللة لم یقتصر التشابھ في  -٣

فیما یتعلق بلف ظ  ف،  آخرمع لفظ  أمذلك التطابق ضمن اللفظ الواحد  أكانجاءت متطابقة في معناھا المجازي سواء 
ق  د  (sabatu(m))و  (amaru(m))و  (alaku(m)) لألفع  الالتراكی  ب الفعلی  ة  أننج  د  (panu(m))الوج ھ  

والتركی  ب  (resu(m))المواجھ  ة ، ك  ذلك فق  د دّل التركی  ب االس  مي للف  ظ ال  رأس     أودل  ت مج  ازًا عل  ى المقابل  ة   
 ) .منبع ( صطلح معلى المعنى المجازي نفسھ الدال على  (inu(m))االسمي للفظ العین 

 أوال  دال عل  ى الح  زن ) خف  ض ال  رأس(منھ  ا دالالت حركی  ة كم  ا ف ي تركی  ب   أخ  رىتل  ك التراكی  ب دالالت  تتض من  -٤
 الت آمر عل ى   دّل إذلفظ الرأس  إلىوالمسند  (sakanu(m))رمزیة كما في التركیب الفعلي للفعل  وأخرى، االحتقار

عن دما اقت رن    (tibu(m))ب الفعل ي للفع ل   ، وم ن ذل ك م ا ج اء ض من التركی       التحالف ، فضًال عن دالالت حسیة أو
 .بلفظ القلب للداللة على الغضب

 .أكدیة أصولذات لغتنا المعاصرة في  األمثلةالكثیر من أن ظھر  -٥
  .واالسمیةالذي عبرت عنھ التراكیب الفعلیة  مصطلحات تحمل المعنى المجازي ذاتھ األكدیةتحوي اللغة  -٦
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  العربيةاملصادر واملراجع خمتصرات ثبت 
  

  أساس البالغة  .أساس البالغة: الزمخشري
  األصمعي .خلق اإلنسان: األصمعي 

  التفسیر الكبیر  .التفسیر الكبیر: الرازي 
  ثابت .اإلنسانخلق :  ثابت ثابت بن أبي

 في اللغة اإلنسانخلق   في اللغة اإلنسانخلق : عبد الرحمنابي محمد الحسن بن احمد 
 الزجاج .اإلنسانخلق : الزجاج 

  شجر الدر  .شجر الدر في تداخل الكالم بالمعاني المختلفة: أبو الطیب اللغوي 
ت  اج اللغ  ة وص  حاح   ( الص  حاح : الج  وھري  دإس  ماعیل ب  ن ّحم  ا  

  ).العربیة 
  الصحاح

 المات المسماریةقاموس الع .قاموس العالمات المسماریة: البات ، رینیة 
 القاموس .القاموس المحیط:  أباديالفیروز 

 اللسان .لسان العرب: ابن منظور
 األمثالمجمع  .األمثالمجمع : المیداني الفضل احمد بن محمد  وأب
 المخصص .المخصص: ابن سیده الحسن علي بن إسماعیل  وأب

 الموصل العامیة أمثالمعجم  .معجم أمثال الموصل العامیة: الدباغ عبد الخالق خلیل 
  عب            د ؛ احم           د  عل            ي یاس           ین   ؛س           لیمان  ع           امر  
  نوال          ة إس          ماعیل ؛ بھیج          ة خلی          ل  فاض          ل ؛ اإلل          ھ 

  .١المعجم األكدي ج: متولي احمد 

 األكديالمعجم 

  المفردات  .المفردات في غریب القرآن: االصفھاني الراغب 
 یسالمقای .معجم مقاییس اللغة: ابن فارس الحسین احمد  وأب

ابراھیم مصطفى ؛ احمد حسن الزیات ؛ حامد عبد القادر ؛ محمد 
  .المعجم الوسیط : علي النجار 

  الوسیط
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  خمتصرات املصادر األجنبيةثبت 
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Riemschneider's Lehrbuch des Akkadischen, 5nd Ed, USA (1978). 

AbB Altbabylonische Briefe in Umschrift Und Ubersetzung. 

ABL Harper, R.F, Assyrian and Babylonian Letters (1-14) - London and Chicago 
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ADD Johns, C.H.W , Assyrian Deeds and Documents-Cambridge  
(1898 - 1923). 

Afo Archiv fur Orientforschung 

AHw Von Soden. W, Akkadische Handworterbuch 

AKA Budge, E.A.W, and King, L.W, Annals of the kings of Assyrian-London (1902). 

AL Driver, G.R, and Miles , J.C, The Assyrian Laws. Oxford (1935). 

ARM Archives Royals de Mari. 

ARU Kohler.J, and Ungnad. A, Assyrische Rechtsurkuden- Leipzig (1913). 

AS Luckenbill, D.D , The Annals of Sennacherib , Chicago (1924). 

Asb Streck. M, Assurbanipal und die letzen assyrischen Konige- Liepzig (1916). 

AT Wiseman, D.J, The Alalah Tablets-London (1953). 

BE The Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania Philadelphia. 

BIN Babylonian Inscriptions in the collection of J.B.Nies.  

BMS King, L.W, Babylonia Magic and sorcery-London (1896). 

BWL Lambert, W.G, Babylonian Wisdom Literature Oxford (1960). 

CAD The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago. 

CCT Cuneiform Texts from Cappadocian Tablets in the British Museum  

CDA Black. J, and Others, A Concise Dictionary of Akkadian-Wiesbaden (2000). 

CT Cuneiform Texts from Babylonian Tablets in the British Museum. 

DIA Borger. R, Die Inschriften Asarhaddons Konigs von Assyrian-Afo 9(1956). 

FNALD Postgate, J. N, Fifty Neo-Assyrian Legal Documents-Warminster (1976). 

GPA Postage, J.N, The Governor's Palace Archive-Cuneiform Texts from Nimrud-2-
London (1973). 

KAH Sohroeder. O, Keilschrifttexte aus Assur Historischen Inhalts-ZweitesHest- 
Leipzig (1922). 

KAJ Ebeling. E, Keilschrifttexte aus Assur Juristischen Inhalts-Leipzig (1927). 

KAR Ebeling. E, Keilschrifttexte aus Assur Religiosen Inhalts-Leipzig (1919). 

LAS Parpola. S, Letters from Assyrian Scholars to the Kings Esarhaddon and Assur-
banipal-Neukrichen (1970). 
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NARGD Postgate, J.N, Neo- Assyrian Royal Grants and Decrees-Studia pohl, Series Maior 
1-Rome (1969). 
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NL Nimrud Letters. 

OBT Tell 
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Dalley. S, and Others, The Old Babylonian Tablets from Tell Al-Rimah-London 
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OIP Oriental Institute Publications. 

RDA Reallexikon der Assyriologie. 

RIMA Grayson, A.K, The Royal Inscription of Mesopotamia Assyrian Periods, Toronto 
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RMA Thompson, R.C, The Reports of the Magicians and Astrologers of Nineveh and 
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SAA State Archives of Assyria. 
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STT Gurney, O.R , and Hulin.P, The sultantepe Tablets (1-2) - London (1957 - 1964). 

TCL Musee du Louver, Department de Antiquities Orientales,  Textes Cuneiforms = 
Texts Cuneiforms du Louvre . 

TDP Labat. R, Traite Akkadien de Diagnostics et prognostics  
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TIM Textes in the Iraq Museum. 
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YOS Yale Oriental Series. 
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   الواردة يف البحث املصطلحات السومريةثبت 
  وما يقابلها يف اللغة العربية

  

   
 mu(m) A  ماء
 abu(m) AD  أب

 samu(m) AN  سماء
 emeru(m) ANSE  حمار ، حمل حمار

 sissu(m) ANSE.KUR.RA  حصان
 elatu(m) AN.TA  أعلى

 rihutu(m) A.RI.A  بذرة ذریة ، مني ،
 eqlu(m) A.SA  حقل

 duru(m) BAD  سور ، حصن
 nisannu(m) BARAG  شھر نیسان

 rapsu(m) DAGAL  واسع ، عریض
 dababu(m) DU11.DU11  حدث ، یحدث

 tuppu(m) DUB  لوح ، رسالة
 tabu(m) DUG / DU10  ، مفضل صالح ، جید 

 maru(m) DUMN  ابن
 bitu(m) E  بیت ، مسكن

 seru(m) EDIN  بسھظھر ، سھل ، 
 ekallu(m) E.GAL  بالط ، قصر

 bel pahati EN.NAM  كم مقاطعةاح
 sabu(m) ERIM / ERIN  جندي ، مقاتل

 rakbu(m) GAB.DU  ساعي ، رسول ، راكب
 dannu(m)/dunnu(m) GA.GAL  قوي

 rabu(m) GAL  كبیر ، عظیم
 sakanu(m) GAR  سكن ، ثبت

 amtu(m)/amatu(m) GEME  أمة
 sumeru(m) GI7  بالد سومر

 isarru(m) GIS  قضیب الذكر
 etlu(m) GURUS  جندي ، عامل

 semeru(m)/sa'eru(m) HAR  قید ، حلقة
 lemuttu(m) HUL  شر، سوء

 rihtu(m) IB.TAG  بقیة
 naru(m) ID  نھر ، قناة

 saman tabim I.DUG.GA  زیت جید ، طیب
 illatu(m)/tillatu(m) ILAT  جیش ، قوة عسكریة

 amatu(m)/awatu(m) INIM  ، كلمة أمر
 warhu(m)/urhu(m) ITI  شھر
 sin piri KA.GUL  عاج

 harranu(m) KASKAL  طریق ، حملة 
 qaqqaru(m) KI  ، تربة ارض

 sapru(m) KIN  رسول ، مبعوث
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 kaspu(m) KU.BABBAR  فضة
 matu(m) KUR  البلدان أسماءعالمة دالة تسبق 

 sadu(m) KUR  جبل
 nakru(m) KUR  عدو

 :عالمة دالة على الوظائف والمھن وتعني
 awelu(m)/amelu(m) LU  رجل

 sarru(m) LUGAL  ملك
 siru(m) MAH  عاٍل
 sarru(m) MAN  ملك
 manu(m) MA.NA  )وحده وزن ( منا 

 MES   األسماءعالمة دالة على الجمع ترد بعد 
 sillu(m) MI / SIL  ظل ، حمایة

 sattu(m) / santu(m) MU  سنة
 nagaru(m) NAGAR  نجار

 abnu(m) NA4  عالمة دالة على األحجار وتعني حجر
 pihatu(m)/pahatu(m) NAM  مقاطعة

 re'utu(m) NAM.SIPA  رعایة
 ugbabtu(m) NIN.DINGIR.(RA)  ، نوع من الكاھنات كاھنة

 makkuru(m) NIG.GA  ممتلكات ، حاجة
 zikrutu(m) NITA  بطولة ، ذكورة

 sinnistu(m) SAL  امرأة :وتعني اإلناثعالمة دالة تسبق أسماء 
 sangu(m) SANGA  كاھن

 samassamu(m) SE.I.GIS  سمسم
 murru(m) (GIS).SIM.SES  مرال

 damaqu(m) SIG5  جید ، طیب
 suru(m) SIG7  عصا

 damqu(m) SIG15  حسن ، جید
 itti/issi TA  مع ، ضد ، سویة

 balatu(m) TI  حیاة صحة ،
 burtu(m) TUL / PU  بئر ، نبع

 umu(m) U4 / UD  یوم
 redu(m) UKU.US  جندي

 nisu(m) UN  ناس
 sunu(m) UR  حضن ، فخذ

 tertu(m) UR5 / US  قرار ، رسالة
 Akkadu(m) Uri  بالد أكد

  مة دالة تسبق أسماء المدن عال
 alu(m) URU  نةیمد :وتعني

 eru(m) URUDU  نحاس
 siddu(m) US  طول

 samas dUTU  شاإللھ شم/ شمس 
 nissatu(m) ZARAH  حزن ، اضطراب
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  والرموز العامةختصرات املثبت 

 

 

  الجزء   ج
  الصفحة   ص

  العدد   ع
  المجلد   م
توضع النقطة ب ین المق اطع الص وتیة الت ي تؤل ف         .

 كلمات سومریة
توضع الشارحة بین المقاطع الصوتیة التي تؤلف    -

 كلمات أكدیة

a, i, e, u 
اللغ  ة العربی  ة ت  دل عل  ى حرك  ة قص  یرة وتقابلھ  ا ب 

 .الفتحة والكسرة والكسرة المائلة والضمة

a, i, e, u 
الخط األفقي فوق حروف العلة یدل عل ى الحرك ة    

الطویل  ة األص  لیة یقابلھ  ا ب  الخط العرب  ي األل  ف      
  .والیاء والیاء المائلة والواو

a, i, e, u 
ت  دل عل  ى حرك  ة طویل  ة غی  ر أص  لیة نتیج  ة دم  ج  

ا بالخط العرب ي أ ، ي ،  حركتین مختلفتین ویقابلھ
 .ى ، و

:a , :b 
اس  تخدم الحرف  ان بع  د رق  م الص  فحة للدالل  ة عل  ى   

جزئ      ي الص      فحة الواح      دة م      ن المعج      م ذو  
 .العامودین

DN Divine Name أل(، ویقابلھ بالحرف العربي  اسم الھ(  
GN Geographical Name م ج(ویقابلھ بالحرف العربي  اسم موقع جغرافي(  
H  خ  

Ibid In the Same Place في نفس المصدر ونفس الصفحة 
No. Nomber العدد ، الرقم  
Obv. obverse الوجھ  

P. Page الصفحة 
Part  الجزء  
PN Personal س(، ویقابلھ بالحرف العربي اسم شخص(  
PN2   بالحرف العربي) ص(ویقابلھ  
PN3   بالحرف العربي) ح(ویقابلھ  
fPN   س م(اسم مؤنث ویقابلھ(  
Q  ق 
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Rev reverse قفا الرقیم  
RN Royal Name م ل(، ویقابلھ بالحرف العربي  اسم ملك( 
S  ص  
S  ش 
T  ط  

Vol. Volume المجلد  
الق     راءة أو القیم     ة الثانی     ة لص     وت العالم     ة       

  .المسماریة
الق     راءة أو القیم     ة الثالث     ة لص     وت العالم     ة       

 .المسماریة
  .ت الدالةتحصر العالما  (     )
  .تحصر المقاطع الناقصة من النص المسماري  [    ]

x  عالمات غیر مقروءة.  
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الواردة يف البحث وما يقابلها الرئيسة األفعال مبصادر ثبت 
  يف اللغة العربية

            

   
 hz ahazu(m)'  یأخذ –اخذ 

 lk alaku(m)'  یذھب –ذھب 
 mr amaru(m)'  یرى –رأى 
 w' awu(m)'  یحدث –حدث 

 bls balasu(m)  یحدق -حدق
 blt balatu(m)  حیىی –حیا 

 bs' basu(m)  یوجد –وجد 
 dbb dababu(m)  یحدث –حدث 
 dlh dalahu(m)  یربك –أربك 
 dgl dagalu(m)  ینظر - نظر 
 dk' deku(m)  یرفع –رفع 

 l' elu(m)'  یرتفع –ارتفع 
 md emedu(m)'  یضع –وضع 
 n' enu(m)'  یغیر -غیر 
 ps epesu(m)'  یعمل –عمل 
 gmr gamaru(m)  یمنح –منح 

 Kbs kabasu(m)  یكبس -كبس 
 kbt kabatu(m)  یثقل –ثقل 

 kl' kalu(m)  یمسك –مسك 
 kns kanasu(m)  یخفض –خفض 
 ksd kasadu(m)  یصل –وصل 
 k'l kullu(m)  یمسك –مسك 

 lbn labanu(m)  یضرب –ضرب 
 lpt lapatu(m)  یلمس –لمس 

 mhs mahasu(m)  یضرب –ضرب 
 mkk makaku(m)  یمد –مد 

 ml' malu(m)  یمأل –مأل 
 mth matahu(m)  یرفع –رفع 

 ndn nadanu(m)  یعطي –أعطى 
 nd' nadu(m)  یرمي -رمى 
 nkd nakadu(m)  ینكد –نكد 
 n'h nahu(m)  یھدأ –ھدأ 

 nsh nasahu(m)  ینسخ –نسخ 
 nps napasu(m)  یدفع -دفع

 nps napasu(m)  ینفس -نفس 
 ns' nasu(m)  یرفع –رفع 
 nwr nawaru(m)  ینور –نور 
 pls palasu(m)  ینظر - نظر 
 prk paraku(m)  یمنع –منع 
 psr pasaru(m)  ینقذ –أنقذ 
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 ptr pataru(m)  یفك –فك 
 pt' pitu(m)  یفتح –فتح 

 qdd qadadu(m)  یحني –أحنى 
 qll qalalu(m)  یقلل –قلل 

 qw' qu'u(m)  ینتظر –انتظر 
 rps rapasu(m)  یوسع –وسع 
 rs' rasu(m)  ینال -نال 
 shr saharu(m)  یدیر –دار 

 sbt sabatu(m)  یضبط –ضبط 
 slm salamu(m)  یسود –سود 
 sbs sabasu(m)  یدیر –دار 
 sdd sadadu(m)  یشد –شد 

 sht sahatu(m)  یسخط –سخط 
 skn sakanu(m)  یثبت -ثبت 

 slh salahu(m)  یسحب –سحب 
 slm salamu(m)  یسلم –سلم 
 s'l salu(m)  یسأل –سأل 

 spl sapalu(m)  یخفض –خفض 
 trs tarasu(m)   یمد -مد 

 tr' taru(m)  یعود –عاد 
 t'b tibu(m)  یثور –ثار 

 z'z uzuzzu(m)  یقف –وقف 
 wbl w/abalu(m)  یجلب –جلب 
 ws' w/asu(m)  یخرج –خرج 
 wsb wasabu(m)  یسكن –سكن 
 zk' zaku(m)  یزكي -زكى 
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 putu(m)  جبھة  

 saptu (m)شفة 
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 libbu (m)القلب 

 batnu (m)البطن 
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 kisadu (m)العنق 
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  املصادر العربيةواملراجع ثبت 
  .القرآن الكریم 

  : ابراھیم مصطفى ؛ احمد حسن الزیات ؛ حامد عبد القادر ؛ محمد علي النجار 
 –مجم  ع اللغ  ة العربی  ة  –اش  رف عل  ى طبع  ھ عب  د الس  الم ھ  ارون   –المعج  م الوس  یط 

  ).ت.د(
  :ابن منظور

  .)ت.د( –لسان العرب 
  : ة ابو الحسن علي بن إسماعیل ابن سید

  .)١٩٧٨(بیروت  – المخصص
  : ابو الحسین احمد بن فارس ابن فارس 

  عب              د الس              الم محم              د : تحقی              ق – معج              م مق              اییس اللغ              ة
  .)١٩٧٩(دار الفكر  –ھارون 

  : ابو الطیب اللغوي 
مص ر   –محم د عب د الج واد    : تحقی ق  –شجر الدر في ت داخل الك الم بالمع اني المختلف ة     

  ).١٩٥٧( ١ط
  : محمد المیداني  ابو الفضل احمد بن

  ).١٩٥٩( ٢-١لبنان ج –مجمع األمثال 
  : محمد الحسن بن احمد عبد الرحمن  ياب

  ).١٩٨٦( ١الكویت ط –احمد خان : تحقیق –خلق اإلنسان في اللغة 
  : ابو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي 

  .)١٩٨٩( ٢طسوریا  –فقھ اللغة وسر العربیة 
  : احمد الھاشمي 

  .ت.د –غة في المعاني والبیان والبدیع جواھر البال
  : احمد كامل محمد 

أطروح ة دكت وراه    –رسائل غیر منشورة من العھد البابلي القدیم في المتح ف العراق ي   
  ).١٩٩٦(بغداد  –غیر منشورة 

  : احمد مختار عمر 
  ).١٩٨٢(الكویت  –علم الداللة 

  : احمد مطلوب 
  ).١٩٨٧( ٣بغداد ج –معجم المصطلحات البالغیة 

  : احمد ھبو 
  ).١٩٨١(بیروت  –االبجدیة ومنشأتھا عند الشعوب 

  : إسماعیل بن ّحماد الجوھري 
بی روت   -احم د عب د الغف ور عط ار     : تحقی ق  –) تاج اللغة وصحاح العربیة ( الصحاح 

  ).١٩٨٤( ٣ط
  : األصمعي

  ).١٩٠٣(بیروت  –خلق اإلنسان 
  :اكرم الزیباري 

  ).١٩٧١( ٢-١ع سومر –من العھد  البابلي القدیم  دراسة تحلیلیة لنصوص مسماریة
 _________  

  أھمی            ة الرس            ائل والمراس            الت م            ن العھ            د الب            ابلي الق            دیم       
  ).١٩٧٧( ٢ع بین النھرین -

 _________  
  ).٢٠٠٠-١٩٩١( ٥م سومر –نصوص مسماریة من تلول بنات الذئاب 

  : بدوي احمد طبانة 
  ).١٩٧٥( ١م ١طرابلس ط –معجم البالغة العربیة 

  : ثابت بن أبي ثابت 
  ).١٩٦٥(الكویت  -عبد الستار احمد فرج : تحقیق –خلق اإلنسان 

  : الحسین بن المبارك الزبیدي 
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  ).٢٠٠٠( ١بیروت ط –مختصر صحیح البخاري 
  : خالد اسماعیل 

  ).٢٠٠٠(اربد  –فقھ لغات العاربة المقارن 
  : الرازي

  .)ت.د( –) مفاتیح الغیب ( التفسیر الكبیر 
  : رافدة عبد اهللا عبد الصمد القره داغي 

  ).١٩٨٩(بغداد  –رسالة ماجستیر غیر منشورة  –نصوص غیر مباشرة من سبار 
  
  

  : الزجاج
  ).١٩٦٣(بغداد  -إبراھیم السامرائي: تحقیق –خلق اإلنسان

  : الزمخشري
 ).١٩٦٥(بیروت  –أساس البالغة 

  : زھیر ضیاء الدین سعید جاسم 
  ).٢٠٠٠(الموصل  –رسالة ماجستیر غیر منشورة  -ي بالد أشور نظام االتصاالت ف

  : زینب منصور 
  ).٢٠٠٠(عمان  ١ط –موسوعة جسم اإلنسان 

  : سامي سعید االحمد 
  ).١٩٨١(بغداد  –المدخل الى دراسة تاریخ اللغات الجزریة 

  : السید الشریف علي بن محمد الجرجاني 
  ).٢٠٠٣( ١بیروت ط –كتاب التعریفات 

  : عبد الملك  شفیق
  ).١٩٧٢(القاھرة  –مبادئ علم التشریح ووظائف األعضاء 

  : صالح حسین الرویح 
  ).١٩٧٧(بغداد  –العبید في العراق القدیم 

  : طھ باقر 
  ).١٩٧٧( ٣بغداد ط –مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة 

  : عامر سلیمان 
  ).١٩٩١(الموصل  –) اآلشوریة  –البابلیة ( اللغة االكدیة 

 _________   
وبھیج  ة خلی  ل  – فاض ل عب د اإلل  ھ  و -المت  ولي نوال  ة احم د  و -الجب وري  عل ي یاس  ین  و

  ).١٩٩٩( ١المعجم األكدي ، بغداد ج: إسماعیل
 _________  

  ).٢٠٠١(الموصل  –الكتابة المسماریة 
  : عبد الخالق خلیل الدباغ 

  .)ت.د( –) ٢-١( ج –معجم أمثال الموصل العامیة 
  

  : عبد اهللا حسن احمد 
  التركی          ب اللغ          وي االص          طالحي النب          وي ف          ي ص          حیح البخ          اري    

  ).١٩٩٦(الموصل  –أطروحة دكتوراه غیر منشورة  –) دراسة داللیة (  
  : عبد الملك عبد الرحمن السعدي 

  ).١٩٩٦(بغداد  –الشرح الواضع المنسق لنظم السلم المرونق 
  : عثمان غانم محمد 

رس الة ماجس تیر غی ر     –اریة على اآلج ر ف ي الق رن األول قب ل الم یالد      الكتابات المسم
  ).٢٠٠٣(منشورة ، الموصل 

  : علي یاسین الجبوري 
  ).١٩٩١( ١م –موسوعة الموصل الحضاریة  –اإلدارة 

_____________  
ن دوة األص ل المش ترك للغ ات العراقی ة       -) بعض خصائص اللھجة اآلش وریة الحدیث ة  (

  ).١٩٩٩(بغداد  –القدیمة 
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  : فاضل عبد الواحد علي 
الص الت المش تركة ب ین ابج دیات ال وطن       –الصالت المتبادلة بین الس ومریة واالكدی ة   

  ).٢٠٠٢(بغداد  -العربي القدیمة 
  : كروان عامر سلیمان إبراھیم 

الموص ل   –رسالة ماجستیر غی ر منش ورة    –) دراسة مقارنة ( االسم في اللغة األكدیة 
)٢٠٠١.(  

  : حمد احمد كوزاد م
 –ننورتا ، منجزاتھ في ضوء الكتابات المسماریة المنشورة وغیر المنش ورة   –توكلتي 

  ).١٩٩٣(بغداد  –رسالة ماجستیر غیر منشورة 
  : البات ، رینیة 

البی ر ابون ا وولی د الج ادر     : ترجم ة  –) ١٩٧٦(ب اریس   –قاموس العالم ات المس ماریة   
  ).٢٠٠٤(بغداد  –عامر سلیمان  :مراجعة وأشراف -وخالد سالم إسماعیل 

  : مؤید محمد سلیمان جعفر الدلیمي 
 –األوزان في العراق القدیم في ضوء الكتاب ات المس ماریة المنش ورة وغی ر المنش ورة      

  ).٢٠٠١(الموصل  –رسالة ماجستیر غیرمنشورة 
  : محمد خلف محمد الطائي 

دراسة ( ریة في العھد القدیم التطور الداللي ألسماء أعضاء جسم اإلنسان في اللغة العب
  ).١٩٩٨(بغداد  –رسالة ماجستیر غیر منشورة  –) داللیة مقارنة 

  : محي الدین توفیق 
 ٣٧م ٤مجل   ة المجم   ع العلم   ي العراق   ي ج  –المص   طلح اللغ   وي ف   ي الق   رآن الك   ریم  

)١٩٨٦.(  
  : منذر علي عبد الملك المنذري 

أطروح ة دكت وراه    –ح دیث  نصوص  مسماریة غیر منش ورة م ن العص ر اآلش وري ال    
  ).٢٠٠٤(بغداد  –غیر منشورة 

  : منیر یوسف طھ 
 ١موس   وعة الموص   ل الحض   اریة  م   –عالق   ات اآلش   وریین م   ع االق   الیم المج   اورة    

)١٩٩١.(  
  : نائل حنون 

  ).٢٠٠١( ١بغداد ج –) االكدیة والسومریة والعربیة اتمعجم اللغ(المعجم المسماري 
  : ناجي محفوظ 

 ٤ع الت راث الش عبي   –أجزاؤه في الكنایات واألمثال العامی ة البغدادی ة   أعضاء الجسم و
)١٩٩٩.(  
  : یونس حمش خلف الجوعاني

 –رسالة ماجستیر غیر منشورة  -) دراسة داللیة(في القران الكریم ألفاظ خلق اإلنسان 
  ).١٩٩٤(الموصل 
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  املصادر األجنبية ثبت
BIBLIOGRAPHY  

  
 

Bezold.C, 
Catalogue Cuneiform Tablets in the  kouyunjik Collection of the British 
Museum , BIN 1 , (1889). 

 

Birot.M, 
Letters de YAQQIM-ADDU Gouvrneur de saqaratum,  
ARM 14, Paris (1974) 

 

Black.J, and Others, 
A' Concise Dictionary of Akkadian, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 
(2000). 

 

Borger.R, 
Die Inschriften Asarhadden , Konigs von Assyrien, AfO 9 (1956).  
  

Budge  E.A.W, and king, L.W,  
Annals of the kings of Assyria , London (1902). 

Caldwell , S . J . And Others 

An Akkadian Grammer , Atranslation of Riemschneider's Lehrbuch des 
Akkadischen, 5nd Ed, USA (1978). 

Clay, A.T, 
Neo-Babylonian Letters from erech, YOS 3 (1919).  

Cole, S.W and Machinist.P 
Letters from Priests to the kings Esarhaddon and Assurbanipal, SAA 13, 
Helsinki (1998). 

 

Dalley.S, and Others. 
The Old Babylonian Tablets from Tell Al-rimah, London (1984).  

Dangin.T, 
Tablettes Cuppadociennes, TCL 14 (1928).  

Dietrich.M,  
The Babylonian Correspondence of Sargon and Sennacherib, SAA 17, 
Helsinki (2003). 

 

Donbaz.V, and Parpola.S, 
Neo-Assyrian Legal Texts in Istanbul, Germany (2001).  

Dossin.G, 
Letters de la Premiere Dynastie Babylonienne, TCL 17 (1933).  
 

--------- 



١٥٠ 

Correspondence de SAMSI-ADDU, ARM 1, Paris (1950).  
 

--------- 
Correspondence de SAMSI-ADDU, ARM 3, Paris (1951). 
 

 

-------and finet.A, 
Correspondence Feminine, ARM 10, Paris (1978).  

Driver, G.R, and Miles, J.C, 
The Assyrian Laws, Oxford (1935).  

Ebeling.E, 
Keilschrifttexte aus Assur Religiosen Inhalts, Leipzig (1919).  
 

------------ 
Keilschrifttexte aus Assur Juristischen Inhalts, Leipzig (1927).  

Finkelstein, J.J, 
Late Old Babylonian Documents and Letters, YOS 13 (1972).  

Fuchs. A, and Parpola.S, 
The Correspondance of Sargon2, Part 3, SAA 15, Helsinki (2001).  

GADD, C.J, 
Inscribed Prisms of Sargon 2 from Nimrud, Iraq 16 (1954).  
 ------------- 
Two Sketches from the Life at UR, Iraq 25 (1963).  

Goetze. A,  
Old Babylonian Omen Texts, YOS 10 (1947).  
 ------------ 
Fifty Old Babylonian Letters from Harmal, Sumer 14(1958). 

 

 

Grayson, A.K, 
Assyrian Rules of the Early First Millennium BC 1 (1114-859 BC), The 
Royal Inscriptions of Mesopotamia Assyrian Periods, Vol. 2 , Toronto 
(1991). 

 

Greengus.S, 
Old Babylonian Tablets from Ishchali and Vicinity, Istanbul (1979).  

Gurney, O.R, and Hulin.P, 
The Sultantepe Tablets, 1-2, London (1957-1964).  

Harper, R.E, 
Assyrian and Babylonian Letters, Vol. 1-14, London and Chicago (1892-
1914). 

 

Holma.H, 



١٥١ 

Die Naman Der Korpertelle Im Assyrisch-Babylonischen, Leipzig (1911).  

Jean, C.F, 
Contrats de Larsa , TCL 11(1926).  
 ----------- 
Letters Diverses, ARM 2 (1950). 

 

Johns, C.H.W, 
Assyrian Deeds and documents, Cambridge (1898-1923).  

King, L.W, 
Babylonia Magic and Sorcory, London (1896). 
 

 

 ----------- 
The Letters and Inscriptions of Hummurabi, King of Babylon about B.C 
(2000), London, (1900).  

Kraus, F.R, 
Briefe aus dem British Museum , AbB 1, Leiden (1964).  
 ----------- 
Briefe aus dem Archive des SAMAS-HAZIR, AbB 4, Leiden (1968). 

 
 ----------- 
Briefe aus dem Istanbuler Museum, AbB 5, Leiden (1972). 

 

Kupper, J.R, 
Correspondence de KIBRI-DAGAN, ARM 3 (1950).  
 ----------- 
Correspondence de BAHDI-LIM, ARM 6 (1954).  

Labat.R, 
Traite Akkadiem de Diagnostics et Prognostics Medicaux, Leidem (1951).  
 ----------- 
Manual D'epigraphie Akkadienne, Paris (1976).  

Lambart, W.G, 
Babylonian Wisdom Literature, Oxford (1960).  

Lanfranchi, G.B, and Parpola.S, 
The Correspondence of Sargon 2, Part 2, Letters from the Northern and 
Northeastern Provinces, SAA 5, Helsinki (1990). 

 

Lipinski . E . 
Semitic Languages outline of a comparafive Grammar , 2nd , Leuven 
(2001). 

Luckenbill, D.D, 
The Annals of Sennacherib, Chicago (1924).  

Luukko.M, and Buylaere, G.V, 



١٥٢ 

The Political Correspondence of Esarhaddon, SAA 16, Helsinki (2002).  
Parpola.S, 

Letters from Assyrian and Babylonian Scholars, SAA 10, Helsinki (1993).  

Postgate, J.N, 
Neo-Assyrian Royal Grants and Decress, Studio pohl-series Maiorl , 
Roma (1969). 

 

 ----------- 
Moor Assyrian Deeds and Documents, Iraq 32 (1970).  
 ----------- 
The Governor's Palace Archive, Cuneiform Texts from Nimrud 2, London 
(1973). 

 

 ----------- 
Assyrian Texts and Fragments , Iraq 35(1973).  
 ----------- 
Fifty Neo-Assyrian Legal Documents, Warminstor (1976). 
 

 

Powell, M.A, 
Masse Und Gewichte, RDA (1987-1990).  

Saggs, H. W. F, 
The Nimrud Letters (1952), Cuneiform Tablets from Nimrud 5, British 
school of Archaeology in Iraq (2001). 

 

Schroeder.O, 
Keilschrifttexte aus Assur Historischen Inhalts, ZweitesHeft, Leipzig 
(1922). 

 

Stommenger.E, 
The Art of Mesopotamia, London (1964).  

Streck.M, 
Assurbanipal und Die Letzten Assyrishen Konige Bis Zum Untergang, 
Ninevehs, 1-3, Leipzig (1916). 

 

Tadmor.H, 
The Inscriptions of Tiglath-Pileser 3 King of Assyria, Jerusalem (1994).  

Thompson, R.C, 
The Reports of the Magicians and Astrologers of Nineveh and Babylon, 
1-2, London (1900). 

 

Van Dijk.J, 
Old Babylonia Letters and Related Material, TIM 2, Wiesbaden (1965).  

Von soden.W, 
Die Unterweltsivion eines Assyrischen Kronprinzen,  
ZA 43 (1932). 

 

Akkadisches Handwerterbuch, Wiesbaden (1957-1981). ----------- 



١٥٣ 

Weisbery, D.B, 
Neo-Babylonian Texts in the Oriental Institute Collection,  
OIP 122 (2003). 

 

Wiseman, D.J, 
The Alalah Tablets, London (1953).  
 ----------- 
The Vassal Treaties of Esarhaddon, Iraq  20 (1958).  

 



١٥٤ 

Abstract 

This semantic study is to our opinion the first of study in the 

Akkadian Language  .It comes as a complementary study to 

previous studies in Arabic and Hebrew on the use of the names 

of human body members in metaphorical expressions . The 

cuneiform texts contain a lot of semantic signs of body members 

within verbal and nominal structures .Therefore , the study 

tackles the nature of sentence elements and sentence predication 

, types , style . 

It also touches upon the sentence absolute hypothetical 

extrinsic and intrinsic meaning and the search for other terms 

that lead us to the semantics of those structures . 

The study is divided into three chapters. In chapter one the 

head and its parts in addition to the neck were treated . chapter 

two is devoted to body members which were classified into 

upper members i.e. hands and their parts and lower members i.e. 

legs and feet . chapter three is specified for the human trunk 

which comprises external members i.e. the chest and internal 

parts namely the heart and stomach . 

The study also tackles synonymy . It is shown in this study 

that synonymy is as important a phenomenon as it is in other 

languages as Arabic . 
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This study proves that semantics is an essential element in 

the study of Akkadian language which reflects the close 

relations among Arabic , Akkadian and Hebrew languages . 

It is also shown that a number of these structures had more 

than one semantic source to be distinguished with the help of the 

general meaning of the text . for example " qatu " ( hand ) when 

included in the verbal structures "nadanu " expresses more than 

one meaning such as " help " , "guarantee " In addition some 

verbal structures that have the same metaphorical meaning in the 

nominal structure such as the association of " ear " when linked 

with the verb " pitu " with eavesdropping , which the same 

meaning that comes in the nominal structure . 

These structures contain other meaning such as motion 

meaning as in lowering the head which signifies sadness or 

abhorrence and other symbolic meanings such the verbal 

structure " sakanu " associated with " head " when it signifies 

conspiracy or alliance besides sensory meanings such as what 

we have in the verbal structure of the verb " tibu " with " heart " 

to mean " anger " . 
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