االسم الموصول وجملة صلته في اللغة األكدية
م.م .حسنين حيدر عبدالواحد
قسم النقوش والمغات العراقية القديمة
كمية اآلثار  /جامعة الموصل
عمى الرغم من تالشي استعمال المغة األكدية بوصفها لغة تخاطب وتدوين لما يزيد عمى ألفيي سي ة إ أ هيا ميا ازليت
تَحظَى بع ايية واسيعة مين البياحاين المختصيين ب واعيدها لم يا تحوي ِيِ مين معموميات ةيمية بمهيمو ها أعا يت البياحاين يي
الت ريييب بييين ةواعييد المغييات العاربيية وحييل م يا أُشييكل يهييا .ميين أ ييل ألييك أار ييا أن سييمط الهييو ييي بحا ييا عمييى أحييد أهييم
وا بها وهو( :ا سم الموصول و ممية ص ِ
يمتِ) يهيا إسيهاما م يا يي إكميال ميا بيدأ ب ِيِ البياحاون مين تعري يب ل واعيد هيأ
المغة.
تهييمن البحييث ييي طياتي ِيِ تعريف ياً لالسييم الموصييول وطبيعيية تكييوين مميية صي ِ
يمتِ وترتيييب ا سييم وصييمتِ والهييمير
العائييد عمييى ا س ييم ييي مم يية صي ِ
يمتِ .كم ييا تكمم ييا عمييى اةتي يران ا سييم الموص ييول با سييم والفع ييل واسييتعمال الموص ييول
المحأوف ي صياغة ممة الصمة التي تُعد إحدى مييزات المغية األكديية التيي ميزتهيا عين ب يية المغيات العاربية التيي ُي َعيد
و ود ا سم الموصول يها أساساً لتأليف ممة الصمة .كما تحدا ا عين الموصيول الحر يي اليأي ُي َكي ِون مي صيمتِ ممية
أسمية ليس لها محل من اإلعراب.
االسم الموصول
ُيعد ا سم الموصول ي كل من المغتين األكدية والعربية اسم غامض مبهم يحتاج دائماً إليى تعييين مدلوليُِ وتوهيي
المراد ِم ُِ بواسطة ممية تيأكر بعيد ُ وتسيمى ممية( :صيمة الموصيول)( .)1وتحتيوي صيمة الموصيول غالبياً عميى هيمير
يعود عمى ا سم الموصول مما يكسبُِ التعريف وةد يرد هأا الهمير محأو اً -ي در بما ي اسب سياق الكالم(.)2
إن ظرة متأ ية ي تركيب الصمة تكشف عن كو ِِ تركيباً لغوياً ةائم الأات متكامل الب يية ال حوية حاويا عميى شيبكة
الوظييائف الييد يا ميين إأ اإلسي اد وظيفتييُِ ال حوييية تحديييد ا س يم الموصييول الييأي بييدورِ ييرتبط عهييوياً بالسييياق التركيبييي
لمكالم بأ ِ
معِ(.)3
وميين ه ييا شييأت عالةيية ال يتالزم الييوا ى بييين الموصييول وصي ِ
يمتِ الصييمة هييي الموهييحة إلبهييام الموصييول والمزيميية
ِ
لغموهِ؛ لألك ُشبِِ الموصول بحرف الكممة ( )4الأي تستبين لُِ د لية حتيى يتهيام مي الحيروف األخير وشيبِ مي
يمتِ با سييم المركييب تركيب ياً مز ي ياً( )5الييأي ي فييك أحييد ش ي ِ
صي ِ
يِ عيين األخيير .ولييألك سييمي الموصييول وحييد ُ -:ا سييم
ال اةص( )6هو يسيمى موصيو ً إ إأا أُكميل بص ِ
يمتِ( )7حتيى عي از بعيض ال حياة ا ت يار الصيمة لممحيل األع اربيي إليى
كو هييا ييز اً ميين الموصييول وليييس وةييوع ال مميية موةي المفييرد( .)8وبسييبب هييأا ا با ييت طائفيية ميين األحكييام ال حوييية التييي
()9
تتعامل م الموصول وصمتِ عمى أ هما وحدة واحدة ال ي وز ماالً أن تت دم الصمة عمى الموصول؛ أل هما كبهعة
(.)11
و أن يعطف عمى الموصول وحد َ بل بد من إشراك صمتَِ معَِ
()11
أطمق عمما الغرب عمى األسما الموصولة ي المغة األكدية مصطم ( -:همائر الصمة الدالة) وتميايزت هيأ
األسييما ييي العييدد وال ي س والحاليية اإلعرابييية ييي الح بيية المبكيرة مي ين شييأة المغيية األكدييية حييدود س ي ة (2151 -2371
ق.م)( )12ويتميز ا سم الأي يميها بأ َِ ي حالة ال ر بي ما يكون الفعل الأي يأتي بعدها ي حالة الشرط أي ما يسمى
()14
ب ي )13("Subjunctive" :واختفييى ييي الح بيية الالح يية و سيييما ييي العصيير البييابمي ال ييديم ( 1595-2116ق .م)
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(ش –  )ašبمع يى( -:اليأي -التيي – اليأين – الميواتي) و يميا ييأتي
استعمال هأ األسيما وحيل محمهيا اسيم الصيمةَ :
دو ٌل يوه األسما الموصولة ي الح بة المبكرة من عمر المغة األكدية و ق الحا ت األعرابية الاالث -:
()16

ح ييالة الر ي
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ُ
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()17

ح ييالة ال ر
ال س

šu

شآت

المفظ بالحرف
العربي
ش
َ
َشت
شوت

الأين

المع ى

اسم الصمة ي المغة
األكدية بالحرف الالتي ي

اسم الصمة ي المغة األكدية
بالحرف الالتي ي
ša

atš
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شآت
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()18

المفظ بالحرف
العربي
ِ
ش
َش ِت

اسم الصمة ي المغة األكدية
بالحرف الالتي ي

ِ
شوت
ِ
شآت

ši

atiš
šūti
šāti

وبحسب ال دول السابق الحظ عدم و ود اسم موصول خاص بالما ى عمى الرغم من استعمالِ ي العصر األكدي
ال ديم و سيما ي الد لة عمى التوأم من أعها سم اإل سان( )19كما الحظ أن ا سم الموصيول لممفيرد المؤ يث-:
( َشييت –  )atšه ييو فس ييُِ ييي ح ييالتي الر ي ي وال ص ييب واألم يير ي طب ييق ك ييألك عم ييى ا س ييمين الموص ييولين ل مي ي الم ييأكر
والمؤ ث ي حالة الر ( -:شوت –  )šūtو (شآت –  )šātويردان ي حالة ال صب أيهاً ولكال ال سين(.)21
ش –  )21()šuبمع ييى( :الييأي) ييي صييوص العصيير األكييدي ال ييديم الماييال
وميين أماميية ورود ا سييم الموصييولُ (-:
اآلتي-:
بالحرف الالتي ي

بالحرف العربي
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ش اَ – َن
شي  – -اَم ُ
ت.
شـ  -ب اَشي  -شيِ – ُ
ِ
لحصتِ.
التر مة  -:الشعير الأي تركتُِ

še –’ - am šu a – na
.

و أر أيهاً -:
ِ
ش َي  -اَﭙ  -شيَ – تيَم
ش ا  -ةييي ُ -
ُ
ِ
ش اكي ُ -شي ُ -د
اَ – َن سُ ......
َي  -گيَ – اَبي اُر – ِشي ِ -ام.

()23

()22

aš- šī – tu

ŠE. BA

šu i – qī – šu na – ap – ša – tam
a – na GN….. šu ik- šu – du
.

()24

na – ga – ab ur – ši – im

(هو) الأي َم َ الحياة لألرض (هو) الأي سيدرك ما تم ى.

ش –  )šuبمع يى( -:الييأي) ةييد أرتييبط بصييمة الموصييول-:
و ييد ييي الماييال المييأكور أ فياً إن ا سييم الموصييولُ ( -:
ِ
ش  ) i – qī – šu -بمع ىَ ( -:م َ ).
(ا – ةيي ُ -
كما ورد ا سم الموصول( -:شيوت –  )25()šūtاليأي ييدل عميى ال مي الميأكر بمع يى(-:اليأين) يي الي ص اآلتيي
-:
شيُ – اُت ميَ – خيَ – اَر – شيُ – ُن
س اُ 3ص ي– – اَ – 2ش شي– ِرِ] -ام[
َ
َ
ِاتيميَ ] و[.

šu – ut ma – ha – ar – šu – nu
]PN ù PN2 na – ’ - áš ša – ri – [im
.

()26

]itma[ ū

أةسم أمامهم الن و و الن ال سم بحياة الممك.
(الشهود) الأين َ

و ييي هييأا الماييال ييد إن ا سييم الموصييول(-:شييوت –  )šūtبمع ييى( -:الييأين) ةييد ورد بصيييغة مي المييأكر تبعتييِ
صيمة الموصيول( -:ميَ – خيَ – اَر – شيُ – ُن _  )ma – ha – ar – šu – nuبمع يى( -:أميامهم) وةيد احتيوت ممية
الصمة عمى همير الربط(-:شيُ – ُن  )šu – nu -بمع ى( -:هم) المتطابق م ا سم الموصول ي العدد وال س.
كما ورد ا سم الموصولَ (-:شت –  )27(( atšبمع يى(-:التيي) دا ً عميى المفيرد المؤ يث يي احيد صيوص العصير
األكدي ال ديم إأ أر -:
دِانــن شيَ – اَت كيِ – َم
ط – ليِ – ِام.
اَر – خيِ – ِام اَ ي  -يَ – َ

ša – at ki – ma
()29

()28

INANNA

d

ar – hi – im an – na – ţā – li – im

اإللهة ِا ا ا (عشتار) التي كال مر لي ظر إليها.
()03

االسم الموصول (ش – )ša
(ش –  )šaلمد ل ية عمييى الشييخص المفييرد المييأكر ييي حاليية ال صييب ييي المغيية األكدييية
اسييتعمل ا سييم الموصييولَ -:
ال ديم يية وكي ييألك المه ييية البابميي يية ال ديمييية المبك ي يرة ( 1595 -2116ق.م) إ أ ي ييِ ي ييي أواسي ييط العصي يير البي ييابمي ال ي ييديم
(ش –  )šaيي تركييب ال ممية الموصيولة
والعصور الالح ة اةتصرت المغية األكديية عميى اسيتعمال ا سيم الموصيولَ -:
بغض ال ظر عن ال س والعدد والحالة العرابية (.)31
(ش –  )šaييي المغية الكديية م تر ياً مي صيمتِ ليكو يان معياً وحييدة كالميية واحيدة إأ بييد
وييأتي ا سيم الموصيولَ -:
من احتوا ممة الصمة عمى همير يعود عمى ا سم الموصول ليبين ما ِ
هيتِ(.)32
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(ش –  )šaيييأتي بعييد ا سييم ع ييدها تكييون مميية الصييمة اسييمية بي مييا يييأتي بعييد عييل بزم يي ِيِ
وا سييم الموصييولَ -:
()33
الماهي والمهارع ع دها تكون ممة الصمة عمية .
 -7صمة الموصول (ش –  ،)šaمع جممة أسمية-:
(ش –  )šaبمع ييى( -:الييأي) وصي ِ
يمتِ ييي المغيية األكدييية مميية اسييمية و ييق الحييا ت
اسييتعمل ا سييم الموصييولَ -:
اإلعرابية الاالث ومن أمامة ألك -:
ِ
اَ – يَ – ُكي َ -م سـپ ميُ – شيَ
 اَلي  -ليِ – ميُ – اُمِگش
ش
ش
ِگـدر – ُ
َ
ِا – شيَ – َر – اَت.
المسالِم الأي عصا ُ معدلة
أ ا بالأات الراعي ُ

– mu – ša – al – li

()34

a – na – ku – ma SIPA
mu – um
()35

giš

GIDRU – šu

ša

i – ša – ra – at.

(.)36

ِگــش
ش )gišGIDRU – šu -
فييي هييأا الماييال ييد أن صييمة الموصييول مميية اسييمية مبييدو ة با سي يمِ ( -:گـــدر – ُ
(ش –  )šuبمع يى-:
بمع ى( -:عصا ) وهو اسم مفرد مر وع ةيد أتصيل ب ِيِ الهيمير العائيد عميى ا سيم الموصيولُ -:
(هو).
و أر ي ماال آخر-:

ش ِا َن َشيرِ – 3ر2
لگـل َ
ُشي  -تُي ُ -ر اَ – َي  -كُ .
أ ا الممك الأي بين المموك متفوق.

LUGAL ša ina šàr – rí
.

()37

šu – tu – ru a – na – ku

(ش –  )šaبمع ى( -:الأي) ةد أرتبط م ممة الصيمة
وع د تحميل الماال المأكور أ فاً د إن ا سم الموصولَ -:
ا سميةِ( -:ا َن َشيرِ – 3ر )in šàr – rí - 2بمع ى( -:بين المموك) مؤلفة من ظرف مهاف إليى اسيم ميأكر م ميوع
ي حالة ال ر كما لح ت همة صيمة الموصيول (اُ  )u -بالصيفة المشيبهة بالصييغة السيببية ( ُش ي-تُيُ-ر _ )šu-tu-ru
بمع ى( :متفوق).
(ش –  )šaليعطي مع ى المؤ ث بمع ى( -:التي) م رو ياً ب ممية الصيمة(-:ةيِ – بيِ– 2
كما ورد ا سم الموصولَ -:
بيِ – َس  )qí – bí – bi – sà _ 3بمع يى( -:م ولت ي (هيا)) كمييا احتيوت الصيمة عميى الهيمير الم ييدرِ -:
(ش – )iš
أر -:
بمع ى(:هي) العائد عمى ا سم الموصول
د نـِنـ .لـِل 2
ام َر – بيِ  – 2تُم
ش3
ش ةيِ  – 2بيِ – بيِ – َ
َ
ِا – َن ا.كـر َكبي  -تَي  -اَت.

NIN.LÍL

d

AMA ra – bí – tum
ša qí – bí – bi – šà
i – na E.KUR kab – ta – at.

اإللهة ميل األم العظيمة التي م ولتي (ها) ي معبد ال بل مب مة

 –2صمة الموصول (ش –  ،)šaمع جممة فعمية -:
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(.)38

َن ا سييم الموصييولَ -:
(ش –  )šaبمع ييى(-:الييأي – التييي) ةييد يييرد ب مميية عمييية تكييون صييمة لييُِ
سييبق أن أكر ييا أ َ
ٍ
ماض أو مهارع متصل بهمير عائد عمى ا سم الموصول وةد يرد م د اًر أحيا اً.
عمها
آ– صمة الموصول (ش –  ،)šaمع جممة فعمية فعميا ماض(-:)01
(ش –  )šaم يأ العصير البيابمي ال يديم والعصيور الالح ية بمع يى(-:اليأي
استعممت المغة ا كدية ا سيم الموصيولَ -:
– التي) من دون ا لتزام بالعيدد وال ي س والحالية اإلعرابيية وتيأتي صيمة هيأا الموصيول ممية عميية عمهيا م ٍ
ياض وعميى
ال حو اآلتي -:
ش
ش تيَ – اَط – ُر – َد – اَشي ُ -
س َ
ي
اَ – َن ميَ – اَخي ِ -ر – َ
ِ
ش.
اُ – 2شي ِ -ر – بيُ – يِ – اشي ُ -

PN ša ta – aţ – ru – da – aš – šu
a – na ma – ah – ri – ia
.

()41

ú – še – ri – bu – ni – iš – šu

الن الأي أرسمتُِ أحهروُ أمامي.

(ش –  ) šaبمع ييى(-:الييأي) أتييى م تر ييا ب مميية الصييمة المتصييدرة
فييي الماييال السييابق ييد أن ا سييم الموصييولَ -:
ش _  )ta – aţ – ru – da – aš – šuبمع يى(-:أرسيمتُِ) لمشيخص األول
بالفعل الماهي(-:تيَ – اَط – ُر – َد – اَش ي ُ -
هم ي أخرِ الهمير-:
المتكمم والأي َ
ش –  )šuالعائد عمى ا سم الموصول.
(ُ
و ي ماال آخر أر -:
ِ
IM.DUB pa – nu – ú ša PN
ش س
امـ  -دب َﭙ – ُي  -اَُ 2
tak – nu – uk – ma
تَكي  -يُ – اُكي َ -م
()41
a – na PN2 ta – di – ni he – pi .
اَ – َن ص تيَ – ِد – ِن خي ِ -پ.

ُك ِس َر الموح السابق الأي َختَ َمتي(ﮫ) ال ِ وأعطتي(ﮫ ُُ) إلى الن.
(ش – ) šaبمع ى( -:الأي) ةد أردف بفعمين أولهميا الفعيل(-:تَك ي -
أن ا سم الموصولَ -:
وال ارئ لهأا ال ص ي د َ
يُ – اُكي َ -م _  )tak – nu – uk – maبمع ى(-:ختمتِ) وهيو رأس ممية الصيمة الفعميية ايم ُع ِطفيت ممية الصيمة عميى
ممة عمية أخرى تصدرها الفعل الماهي الاا ي وهو الفعل(-:تيَ – ِد – ِن _  )ta – di – niبمع ى(-:أعطتُِ).
(ش – )šaبمع ييى (التييي) مييا ورد ييي الرسييائل البابمييية حتييى غييدت صيييغة اابتيية ييي
وميين أماميية ا سييم الموصييولَ -:
معظمها إأ أر -:
ش
اَشي ُ -شم مـِ.2تر َ
تيَ – اَشي ُ -ﭙر – ِر – ِام.

ša
.

كتبت لي ع ها.
بخصوص األمة الصغيرة التي
َ

وورد أيهاً دا ً عمى المؤ ث ي ص خاتمة ةا ون حمورابي إأ أر -:
َ
اَ – َن اَ – َو – اَ – تِم
ِ
ي
َ
ش ا – َن نـ .ر – َ

a – na a – wa – a – tim
ša i – na NA.RU – ia
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()42

()43

aš – šum MÍ.TUR

ta – aš – pur – ri – im

اَشي  -طُُ – 2ر – ليِ – ُةميَ – 2م.

.aš – ţú – ru li – qúl – ma

طرت ي مسمتي ليصغي(.)45
إلى الكممات التي َس ُ
(ش – )šaبمع ى( -:التي) م ترًا ب ممة صمة الموصول الفعمية المتصيدرة بفعيل م ٍ
ياض-:
وورد ا سم الموصولَ -:
ِ(اشي ُ -ر – ُكم _  )iš – ru – kamبمع ى( :أهدا ي) وألك ي ال ص اآلتي -:
()46

اَ – َن سـﮝ .ﮖ6
ش دانـ  -لِل2
َ
ِاشي ُ -ر – ُكم.

a – na SAG.GE6
()47

ša dEN.LÍL

.

()48

iš – ru – kam

ت ا أصحاب الرؤؤس السود التي أهدا ي اإللِ أ ميل (إياها).

ب – صمة الموصول (ش –  ،)šaجممة فعمية فعميا مضارع(-: )91
(ش – ) šaبمع ى( -:الأي -التي) والأي يأتي
استعممت المغة األكدية الفعل المهارع ي ممة صمة الموصولَ -:
مشكالً ممة عمية تكون صمة لمموصول وهو يها دا ٌل عمى المست بل حو-:
شـ  .0تـمـ .مـش ُشي  -كيُ – اُ ي َ -م
شي  -اَم س ِا – َي  -اَد – ِد –
يُ – ُشي ُ -ي  -شيِ – ِام
ليِ – ِامي ُ -خي ُ -ر – َم.

šu – ku – un- ma

()51

ŠÀ.TAM.MEŠ

še – am ša PN i – na – ad – di – nu – šu – nu
– ši – im
()51

.

li – im – hu – ru – ma

ša

Wa – ar – hu – um

ِ
يعطيِ لهم الن.
عين الوكال ليستمموا الشعير الأي
ّ
(ش – ) šaبمع يى(-:اليأي) اةتيرن بصيمة الموصيول-:
ومميا ة ار يا يي الي ص السيابق يد أن ا سيم الموصيولَ -:
ِ
ييعطيِ لهيم)
(ِا – َي  -اَد – ِد – يُ – ُشي  ُ -ي  -شيِ – ِام _  )i – na – ad – di – nu – šu – nu – ši – imبمع يى(-:س
دا ً عمييى ا سييت بال وةييد اةتيرن الفعييل بهييمير األشييخاص الغييائبينُ (-:ش ي  ُ -ي  -شيِ – ِام _) šu – nu – ši – im
بمع ى( -:هم) العائد عمى ا سم الموصول.
وامة ماال آخر -:
ش ِا – ِار – ُر –
َو – اَر – خيُ – اُم َ
بيَ – أَم.

– i – ir – ru – ba

.

()52

am

الشهر الأي سيأتي.

كما أر ال ص اآلتي -:
ِ
ش ِا – َن
ش اُُ 3ل شـ .گـِشـ .اَ 0
ا .شِ 0ابي َ -بي  -اَشي ُ -شي  -اُ.2

الحبوب أو السمسم الأي يو د ي الح ل....

ša i – na

()53

ŠE ù lu ŠE.GIŠ.Ì

A.ŠÀ ib – ba – aš – šu – ú.
()54

712

 – 0االسم الموصول المحذوف-:
وصمتِ والهيمير العائيد بم ميوعهم يؤلفيون ممية الموصيول وص ِ
ِ
يمتِ .إ
سبق أن أشر ا أن كالً من ا سم الموصول
أ ا ب ار ة ال صوص المسمارية المدو ة بالمغة األكدية ةد وةف ا عمى طائفة من ال ميل التيي يكيون يهيا ا سيم الموصيول
ياس يي تكيوين ال ممية
محأو اً يفهم مين سيياق الكيالم بخيالف ميا أكير بعيض العمميا مين أن و يود ا سيم الموصيول أس ٌ
الموصيولة كميا هيو الحيال يي ب ييية المغيات العاربية ومين األمامية عميى ورود ا سييم الموصيول محيأو ا يي المغية ا كدييية
ورد ي أحد ع ود التب ي من العصر البابمي ال ديم ال ص األتي-:
َبي ِ -ةر ِا – َبي  -ةَي ُ -ر.
المدعي (الأي) يدعي.

.

()55

ba – qir i – ba – qa – ru

والمتييدبر لم ي ص ي ييد أن ا سييم الموصييول يييِ محييأو اً يفهييم ميين سييياق الكييالم أمييا صييمة الموصييول تمامييت بالفعييل
المهارعِ( -:ا – َبي  -ةَي ُ -ر _  )i – ba – qa – ruبمع ى( :يدعي) و(اُ –  )uهيي لمد لية عميى صيمة الموصيول-:
ش –  ) šaالمحأو ة عمى الطري ة الوصفية.
(َ
و ي ماال آخر أر -:
SIPA A.ŠÀ ú – ša – ki – lu
ِسپ ا.ش 0اُ – 2شيَ – كيِ – ُل
()56
i – na – şa – ar – ma .
ِا – َي  -صيَ – اَر – َم.
أطعم (عشبُِ).
يحرس الراعي الح ل (الأي)
َ
وامة ماال آخر-:
اَ – َو – اَت ِاةي  -بيُ – اُ2
َل اُكي  -تيِ – ِان.

a– wa – at iq – bu – ú
.

()57

la uk – ti – in

لم يابت الكممة (التي) ةال.

وممييا ة أر ييا ييي ال ي ص السييابق ييد إن ا سييم الموصييول يهييا م ييد اًر يفهييم ميين سييياق الكييالم ييي حييين تمامييت صييمة
الموصول بالفعل الماهي ِ(-:اةي  -بيُ – اُ )iq – bu – ú _ 2بمع ى(-:ةال) .ود لتها الي(اُ ú( -2ي الفعل.
 –9الموصول الحرفي -:
اُستُ ِ
(ش –  )šaي المغة األكدية بمع يى (-:ليِ بيِ) وهيو ميا يعيرف بالموصيول الحر يي وةيد
عم َل ا سم الموصولَ -:
اةتييرن هييأا الموصييول ب مميية الصييمة التييي تكييون مميية أسيمية ليييس لهييا محييل ميين اإلعيراب ماييال ألييك ميا ورد ييي ييص
م دمة ةا ون حمورابي إأ أر :
اَ –
دم
ش
َ

َن دامـر.ات
ر – اشي  -تيِ – ِام
دانـ ِ -ك.

AMAR.UTU

d

a – na

DUMU re – eš – ti – im
.

()58

EN.KI

d

ša

إلى اإللِ مردوك ا بن األول لإللِ ا كي.
ورد بمع ى(-:ليِ) و ا َ م تر اً ب ممية الصيمة المتصيدرة
(ش – َ )ša
في الماال السابق د أن الموصول الحر يَ -:
با سم(-:دانـ ِ -ك _ ) dEN.KIبمع ى( -:لإللِ ا كي).
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و ي ماال آخر أر :
ميُ – كيِ – ِان
اُ – 2صيَُ – 2ر – تيِم
ِ
ش كييش3ك.
َ

mu – ki – in
ú – şú – ra – tim
.

()59

ša kèški

واه التخطيطات الخاصة بمدي ة كيش.

(ش –  )šaموصييول حر ييي بمع يى( :بييِ) ةييد اةتييرن ب مميية الصييمة ا سييمية-:
َن َ
وال يياظر ييي ال ي ص السييابق ي ييد أ َ
ِ
(كييش3ك) وتع ي( -:بمدي ة كيش).
وامة ماال آخر -:
NUMUN da – rí – um
نــمــن َد – ِر – 2اُم
()61
ša šar – ru – tim .
ش َشر – ُر – تِم.
َ
الأرية الخالدة لممموكية.
االستنتاجات
أبرزت دراسة موهوع " ا سم الموصول ي المغة األكدية " ممة من ال تائج يمكن إِي ازها باآلتي:
 .1حوت المغة األكدية تراكيب حوية عديدة زالت تتطميب إِ ي ار الد ارسيات عميهيا وتمحيصيها لميا ليُِ مين أهميية كبييرة
ي ربط مفردات ةواعد المغة األكدية ومن ممة هأ ِ التراكيب ما يعرف با سم الموصول ي المغة األكدية.
 .2استعممت المغة األكدية ي مرحمة اعتمادها لغةً لمتخاطب ولمتدوين ي العصر األكدي ال يديم هيمائر عيدة لإلشيارة
إلى ا سم الموصول اختمفت عن بعهها البعض ي العدد وال س والحالة اإلعرابية.
(ش –  )šaبمع ييى( -:الييأي – التييي) ييي العصيير البييابمي ال ييديم
 .3أةتصيير اسييتعمال المغيية األكدييية عمييى الهييميرَ -:
وما تال من عصور لمد لة عمى ا سم الموصول والأي لم ُي َميز سُِ وعدد ُ إِ من سياق الكالم.
ِ
وصمتِ والهمير العائد عمى ا سم الموصول.
 .4تألفت ال ممة الموصولة ي المغة األكدية من ا سم الموصول
 .5ةيد ييرد ا سيم الموصيول محيأو اً ي يدر وهيي ميا امتيازت ب ِيِ المغية األكديية عين ب يية المغيات العاربية باعتمادهيا عميى
ا سم الموصول المحأوف ي صياغتها والأي يفهم من سياق الكالم كما يعبير ع يُِ بو يود الهيمة (اُ –  )uيي
ش –  )šaالمحأوف عمى الطري ة الوصفية ويعد و يود ُ هيرورة يي
هاية الفعل والتي تدل عمى ا سم الموصول ( َ
تكوين ال ممة الموصولة ي ب ية المغات العاربة.
ِ
صمتِ التي وردت ممة اسمية تارة و ممة عمية تارة أخرى.
 .6ارتبط ا سم الموصول ي المغة األكدية م
ِ
صمتِ التي تكون ممة اسيمية لييس لهيا محيل مين
 .7همت المغة األكدية ما يعرف بالموصول الحر ي الأي يرتبط م
اإلعراب.

اليوامش

 -7الغالييني ،الشيخ مصطفى ،جامع الدروس العربية ،القاىرة ،2332،ص .730
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 -2غياتي ،سعد محمد ،ممخص قواعد المغة العربية ،القاىرة ،د .ت ،ص .11
 -0الطوبجي ،طالل يحيى ،الجمل التي ال محل ليا من اإلعراب في القرآن الكريم ،عمان ،2331 ،ص .297
 -9ابن بابشاذ ،شرح المقدمة المحسبة ،تحقيق -:خالد عبد الكريم ،ج ،7ط ،7الكويت ،7111 ،ص .711
 -2السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن ،ىمع اليوامع شرح جمع الجوامع ،تصحيح -:محمد بدر الـدين النعسـاني ،ج ،7بيـروت ،د.ت،
ص .11
 -6ابن يعيش ،موفق الدين بن عمي ،شرح المفصل ،ج ،0بيروت ،د .ت ،ص.723
 -1الكحمة ،عبد الوىاب ،الفوائد والقواعد لمثمانين ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة الموصل ،7112 ،ص .173
 -1الممــك المؤيــد ،أبــو الفــداا جمــال الــدين إســماعيل بــن عمــي ،الكنــاش فــي النحــو والصــرف ،تحقيــق -:د .عمــي الكبيســي ود .صــبري
إبراىيم ،مراجعة -:أ.د.عبد العزيز مطر ،الدوحة ،7110 ،ص .706
 -1المبرد ،المقتضب ،تحقيق -:محمد عبد الخالق عظيمة ،ج ،0بيروت ،د.ت ،ص .711
 -73ابن السراج ،األصول في النحو ،تحقيق -:د.حسين ألفتمي ،ج ،2ط ،2بيـروت ،7111 ،ص .62
 -77المغ ــة األكديــة -:ىــي لغــة األق ـوام العاربــة التــي ىــاجرت مــن شــبو الجزيــرة العربيــة واســتقرت فــي األقســام الشــمالية (بــالد آشــور)
والوسطى (بالد بابل) ،من أرض العراق القديم ،وتمثل المغة األكدية بميجيتيا( -:البابمية واآلشورية) ،القسم الشمالي الشـرقي مـن
عائمة المغات العاربـة النـي تنتمـي ليـا لغتنـا العربيـة ،وأصـبحت المغـة األكديـة لغـة الـبالد الرسـمية مـع قيـام الدولـة األ كديـة بزعامـة
الممك شرو -كين (سرجون) ،حـدود سـنة 2723 – 2017(-:ق.م) ،وأصـبحت لغـة دبموماسـية يتفـاىم بيـا حكـام الشـرق األدنـى
القـديم ومموكـ ِـو ،وبقيـت لغــة رسـمية لمعـراق القـديم حتــى حمـت محمــيا المغـة اآلراميــة بخطيـا األبجــدي البسـيط .ينظــر -:إســماعيل،
خالد ،فقو المغات العاربة المقارن ،إربد ،2333 ،ص  ،29وينظر -:سميمان ،عامر " المغات العاربة لغات العرب القـدماا " مجمـة
المجمع العممي ،مج ،77:ج ،0:بغداد ،2339،ص .12
12 – GAKK, p.185; SGB, p.236.
13 – AKKL, p.161.

 -79يقصد بالعصر البابمي القـديم الحقبـة الزمنيـة الممتـدة مـن حـدود سـنة 7212 – 2336( -:ق.م) ،والتـي حكـم إِبانيـا اآلموريـون
بالد بابـل ،وينقسـم ىـذا العصـر إلـى قسـمين األول شـيد قيـام عـدد مـن السـالالت الحاكمـة فـي كـل مـن أيسـن والرسـا عمـى أعقـاب
سقوط ساللة أور الثالثة وانسحاب القوات العيالمية الغازية .أما القسم الثـاني فيتمثـل بتوحيـد الـبالد فـي ظـل دولـة موحـدة بزعامـة
الممــك حمــورابي .ينظــر -:ســاكز ،ىــاري ،البــابميون ،ترجمــة -:ســعيد الغــانمي ،مراجــــعة  -:أ.د .عــامر ســميمان ،ط،7ط ـرابمس،
،2331ص .799
16 – AKKG , P.198.
17 – AKKL , P.109.
18 – MAKK , P.50.
19 – IAKK , P. 58.
20 – AKKG , P. 198 ;GAKK،P.186.

 -27اســتعمل االســم الموصــول(-:ش –  ،)šuبوصـ ِ
ـفو اســم إشــارة لمشــخص المفــرد المــذكر الغائــب بمعنــى(-:ىــو) ،كمــا اســتعمل فــي
عبارات اإلسناد والجمل الوصفية واألسماا الشخصية في كتابات العصر األكدي القـديم وفـي العصـرين البـابمي واآلشـوري القـديمين
وكذلك في العصرين البابمي واآلشوري الوسيطين .ينظر -:
AHW , III , p.1254:a ;CAD , Š , III , p.152 :b.

وتشير الدراسات المغوية الحديثـة التـي جـرت حـول قواعـد المغـة األ كديـة ،إلـى أن أصـل األسـماا الموصـولة فـي كـل المغـات العاربـة
ومنيا المغة األكدية ،أسماا إشارة لممفرد المذكر في حاالت الرفـع والنصـب والجـر(-:ش ( ،)uš -ش ِ ( ،)aš -
ش  ،)iš -والتـي
ىي في األصل تمثل ضمائر شخصية منفصمة لممفرد المـذكر ،ولممؤنـث( -:شـتت  ،)šãt -ولمجمــع( -:شـوت  ،)šūt -إذ قامـت
ِ
ىـذه الضــمائر بعمــل األســماا الموصــولة فــي المراحــل المبكـرة ،ولكــن اســتعمل االســم الموصــول( -:ش  ،)aš -بمعنــى(-:الــذي –
التي) ،في جميع الحقب الالحقة لكل من المذكر والمؤنث والحاالت األعرابية الثالث .ينظر-:
بروكممان ،كارل ،فقو المغات السامية ،ترجمة -:د.رمضان عبد التواب ،الرياض ،7111،ص ،17وينظر -:
موسكاتي ،سباتينو ،مـدخل إلـى نحـو المغـات السـامية المقـارن ،ترجمـة -:د .ميـدي المخزومـي و د .عبـدالجبار ألمطمبـي ،بغـداد،
 ،7112ص .716وينظر -:
حنون ،نائل ،شريعة حمورابي ،ج ،7دمشق ،2332 ،ص  .67وينظر -:
رشيد ،فوزي ،قواعد المغة األكدية ،دمشق ،2331 ،ص  .20وينظر -:
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 -22شـــِ .ب _  -:ŠI.BAمقطــع ســومري تقابمــو المفــردة األكديــة(-:اپبـــر _  ،)epēruبمعنــى ( -:غــذاا) ،ينظــر -:البــات ،رينيــو،
قــاموس العالمــات المســمارية ،ترجمــة -:األب ألبيــر أبونــا ود .وليــد الجــادر وأ.م .خالــد ســالم إس ـماعيل ،مراجعــة -:ا.د .عــامر
سميمان ،بغداد،2339 ،العالمة ،061:ص .761
23– HSS , 10,5:4.
24– CAD , Š, III, p.153:a.

ِ
بوصفو اسم إشارة لمشخص المذكر في حالة الجمـع بمعنـى(-:ىـم) ،فـي المغـة األكديـة
 -22استعمل االسم الموصول(-:شوت _،)šūt
القديمــة والميجــة البابميــة القديمــة والوســيطة وكــذلك الحديثــة والمت ـ خرة وفــي عبــارات التممــك فــي المغــة األكديــة القديمــة .ينظــر-:
الجبوري ،عمي ياسين ،قاموس المغة األكدية – العربية ،أبو ظبي ،2373 ،ص .603
26– MAD , 1, p.135.

 -21اســتعمل االســم الموصــول(-:شــت _  ،)atšبوصـ ِ
ـفو اســم إشــارة لمشــخص المفــرد المؤنــــث فــي المغــة األكديــة القديمــة وكــذلك فــي
الميجتين البابمية واألشورية القديمتين .كما دخل في تركيب األسماا الشخصية وأسماا المواقع الجغرافية .ينظر-:
CDA , p.363:a ; AHW, III, p.1119:a.

-: dINANNA -21إحدى التسميات السومرية لآللية عشتار آلية الحب والخصب والحرب في العراق القديم .عبدت بعد اإللـو أنـو فـي
مدينة الوركاا .ينظر -:البات ،رينيو ،المعتقدات الدينية في بالد وادي الرافدين – مختارات من النصوص البابميـة ،ترجمـة -:األب
ألبير أبونا و د .وليد الجادر ،بغداد،7111 ،ص .926
29– vas،10، 215 :3.

 -03استعمل االسم الموصول( -:ش –  ،)ašبمعنى( -:الذي – التي) ،بوصفو اسـم إشـارة لمشـخص المفـرد المـذكر فـي حالـة النصـب
بمعنــى( :ىــذا) ،فــي بــدايات اســتعمال المغــة األكديــة كمغــة تخاطــب وتــدوين ،كمــا اســتعمل بوصـ ِ
ـفو ضــمي ارً منفصـالً لمشــخص المفــرد
المــذكر الغائــب ،بمعنــى (-:ىــو) ،كمــا اســتعمل المقطــع (ش – ،)ašبوصـ ِ
ـفو ضــمير تعريــف مــع جميــع األجنــاس ،مث ـلša ( -:
 ،)huţāruأي( -:الرجل) ،صاحب العصا ،وكثي ارً ما اسـتعمل ىـذا الضـمير لمتعبيـر عـن حالـة المضـاف ،نحـوarrum ša ( -:
 ،)mātim šبمعنى( -:ممك البالد) .كما ورد المقطع(-:ش –  ،)ašبمعنى( -:العائد لـ) في وصف صفة الممكية .ينظر -:
CAD , Š, I, p.1:a.

رشيد ،فوزي ،مصدر سابق ،ص .20
 -07سميمان ،عامر ،مصدر سابق ،ص .712وينظر -:
رشيد ،فوزي ،المصدر نفسو ،ص .20
32– MAKK , p.32; GAKK , p.188.
33– AKKL , p.162; AKKG , p.199.
،
اع ِِ) ،وباإلمكان مالحظة مدى قرب المفردة األكديـة
 :SIPA -09مقطع سومري تقابمو بالمغة األكدية المفردة ،)û rē( -:بمعنى( -:ر ِ
مــن مثيمتيــا العربيــة ( -:ار ِع ِِ)،مــن إذ المفــظ والمعنــى .ينظــر -:البــات ،رينيــو ،قــاموس ،...مصــدر ســابق ،العالمــة  212:م،
ص.701
 -: gišGIDRU - uš -02مقطع سـومري يقابمـو باألكديـة المفـردة ،)haţţu( -:بمعنــى  -:عصـا أو صـولجان .ينظـر -:البـات ،رينيـو،
قاموس ،....مصدر سابق ،العالمة ،212-:ص 702.
 -06حنون ،نائل ،مصدر سابق ،ج ،2العمود ،91:السطر ،92 – 92:ص .71

37– BAL , Col. 47 , L.79 – 80.
38– BAL , Col.49 , L.81 – 84.

ويعني المقطع( -:أي – كور) ،بالمغة السومرية( -:معبد الجبـل) ،إذ أطمـق ىـذا االسـم عمـى معبـد اإللـو انميـل فـي مدينـة نفـر
الواقعة جنـوب العـراق ،وكـذلك أطمـق عمـى معبـد اإللـو آشـور فـي مدينـة آشـور الواقعـة إلـى الجنـوب الشـرقي مـن مدينـة الموصـل،
ويقصد بالمعبد المذكور في قانون حمورابي معبد اإللو انميل في مدينة نفر ،ينظر :
حنون ،نائل ،مصدر سابق ،ج  ،2ص .229 – 220
 -01الفعل الماضي -:ىو الفعل الدال عمى اقتران حدث بزمان قبل زمانك .ينظر  -:الجرجـاني ،السـيد الشـريف عمـي بـن محمـد ،كتـاب
التعريفات لمجرجاني ،ط ،7بيروت ،2330 ،ص .763
40– AbB , 2 ,1:15 -16.
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41– ZUZ , p.126.

 -: MÍ.TUR -92مقطع سومري تقابمو بالمغة األكدية المفردة ،(amtum( -:بمعنى( -:أمة) .ينظر  -:البات ،رينيـو ،قـاموس،....
مصدر سابق ،العالمة ،229-:ص 221.
43– OBTT،26: 6 – 7.

ِ
بالمغة األكديـة المفـردة ،)narû( -:بمعنـى(-:مسـمة) ،والمفـردة السـومرية مـن الكممـات الدخيمـة عمـى المغـة
 -99مقطع سومري تقابمو
األكدية ،وقد انتيت المفردة السومرية بضمير الشخص المتكمم ( ،)iaبمعنى(-:أنا) .ينظر  -:البات ،رينيو ،قـاموس ،....مصـدر
سابق ،العالمة،13 -:ص .61
 -92حنون ،نائل ،مصدر سابق ،العمود ،91 :السطر ،11 – 11 -:ج ،2ص 92.
ِ
بالمغة األكدية المفردة ،)şalmat - qaqqadi(-:بمعنى( :ذوي الـرؤؤس السـود) ،وربمـا
 -: SAG.GE6 -96مقطع سومري تقابمو
ىو وصف استعممو الممك حمورابي لوصف سكان القسم الجنوبي من العراق القديم الذين يمتازون بسمرة البشـرة .ينظـر -:البـات،
رينيو ،مصدر سابق ،العالمة ،779 :ص 17.
 -:dEN.LÍL -91اإللو انميل من اآللية العظيمة عند سكان العراق القديم ،وىو الو الجـو واليواا ،وي تي في المرتبة الثانيـة بعـد اإللـو
(أنـو) ،كانــت مدينــة نفــر مركــز عبادتــو الـرئيس كمــا شــيدت لــو معابــد أخــرى فـي مدينــة عقرقــوف .ينظــر -:ألنجفــي ،حســن ،معجــم
المصطمحات واألعالم في العراق القديم ،بغداد ،ط ،7112 ،2ص .69
48– BAL، Col. 47، L. 11 – 12.

-91المضارع  -:ىو ما دل عمى الحال واالستقبال .ينظر-:الجرجاني ،مصدر سابق ،ص .716
 -: ŠÀ.TAM.MEŠ -23مقطــع ســومري تقابمــو المفــردة األكديــة ،)šatammu( -:بمعنـى( :وكــالا) ،ومــن الجــدير بالــذكر أن المفــردة
السومرية تعد من المفردات الدخيمة عمى المغة األكديـة ،ينظر -:البات ،رينيو ،قاموس ،.....مصدر سابق ،العالمة ،019 :ص
.711
51– AbB, 2, 37 :7 – 10.
52– AbB, 4, 11 :20; 26:7.

 :ŠE.GIŠ.Ì -20مقطــع ســومري تقابمــو بالمغــة األكديــة المفــردة ،)ammuššamš( -:بمعنى(:سمســم) ،وعنــد إبــدال الشــين األكديــة-:
( ،)šسيناً عربية يمكـن مالحظـة مـدى التطـابق الموجـود بينيـا وبـين مثيمتيـا العربيـة(-:سمسـم) ،مـن إذ المفـظ والمعنـى .ينظـر-:
البات ،رينيو ،قاموس ،....مصدر سابق ،العالمة ،061 :ص 761.
54– CH §50: 44 – 45.

 -22إسماعيل ،خالد سالم ،نصوص مسمارية غير منشورة من العصر البـابمي القـديم ،منطقـة ديـالى – تمـول خطـاب ،رسـالة ماجسـتير
غير منشورة ،جامعة بغداد ،7113 ،نص ،7 :س ،76 :ص .13
 -26حنون ،نائل ،مصدر سابق ،ج  ،7م ،0 :س ،60- 62 :ص712.
 -21ســـميمان ،عـــامر ،نمـــاذج مـــن الكتابـــات المســـمارية ،ج  ،7النصـــوص القانونيـــة ،قـــانون حمـــورابي ،م ،21 :س،16 - 12 :
ص771.
58– BAL, Col. 1, L. 8 – 10.

والموصـول الحرفـي مــا أ ِول مـع مـا يميـ ِـو مـن الجمـل بمصــدر وال يحتـاج إلـى عائــد يعـود إليـو ،بخــالف الموصـول االسـمي .ينظــر-:
الطوبجي ،طالل يحيى ،مصدر سابق ،ص .262
59– BAL, Col. 3, L. 30 – 32.

 -63حنون ،نائل ،مصدر سابق ،ج  ،7العمـود الخامس ،السطر ،2-7 -:ص.726
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Relative Pronoun and its Relative Clause in the Akkadian Language Hassanein H.Abdulwahed
Asst. Lecture / University of Mosul
College of Archaeology / Dept. of Inscriptions and Ancient Iraqi Languages
Despite the fact that Akkadian is no longer regarded as a language for communication and writing, as
it had been for more than 2 thousand years, still scholar specialized with its grammar pay it a great deal of
attention. This fact lies in that this language was rich in information that helped the scholars in this field
to make a kind of unification of the rules of Arabits languages to solve their complications.
This study sheds light on an important aspect of this language, namely, '' the relative pronoun in the
Akkadian language '' this is an attempt to arabize the rules of this language.
This study introduces the definition of the relative pronoun, its clause, its order and the antecedent
pronoun of the relative pronoun. It also talks about the connection between the noun ,verb and the
relative pronoun. Similarly it tackles the omitted relative pronoun in the relative clause, which is one of
the most important features of Akkadian that distinguished this language from other Arabits languages in
which the relative pronoun is the basic element in the relative clause.
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