
مفردات بابليَّة يف اللَّهْجَة العراقيَّة الدَّارجة

Babylonian Words in the Iraqi Arabic Vernacular

أ. د. أمحد جميد محيد اجلبوري

جامعة بابل

كلية اآلداب

قسم اآلثار

Prof. Dr. Ahmed Majeed Hameed Al-Jobouri

University of Babylon

College of Arts

Department of Archaeology





123

اأ. د. اأحمد جميد حميد اجلب�ري

امللخ�ض

من بني العديد من أوجه التش��ابه بني اللغتني األكدية والعربية، حياول هذا البحث تسليط 
الضوء عليه يف بعض الكلمت التي هي متطابقة يف اللفظ واملعنى يف هاتني اللغتني. وتؤكد ايضا 
أن بع��ض هذه الكلمت ما تزال قيد االس��تعمل يف اللهجة العامي��ة العراقية،ولكنها اندثرت يف 
اللغة العربية الفصحى، فيس��ود االعتقاد لدى بعض الباحثني، بأن هذه الكلمت قد دخلت إىل 
العربية من اللغات الفارسية والركية واهلندية، يف حني أثبت هذا البحث أن هذه الكلمت هي 

جزء من اللهجات العراقية القديمة.



124

ارجة مفردات بابليَّة يف اللهجة العراقيَّة الدَّ

Abstract

Among the many similarities between the Akkadian and the 

Arabic languages, this study attempts to find out some words that 

are identical both in pronunciation and in meaning in these two 

languages. It asserts that some words are still in use in the Iraqi 

vernacular, but they died out in the Standard Arabic. Some researchers, 

however, hold the belief that these words have been borrowed into 

Arabic from Persian, Turkish, and Indian. This study proves that they 

are part of the old Iraqi dialects.
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املقدمة

ُس��ّميت اللُّغة األكدية ب�)لس��ان أكدي Lisǎn Akkadi( نس��بًة إىل عاصمة الدولة األكدية 
)2371 ق.م( أك��د املجهول��ة املوقع حتى اآلن، والتي ُيعَتقد بأهنا تق��ع ضمن اإلطار اجلُغرايف 
ح بع��ض الباحثني ُقرهب��ا من مدينة باب��ل األثرية أو لعلها بابل نفس��ها،  ملحافظ��ة باب��ل، و ُيرجِّ

وبسبب عدم إكتمل إنجاز التنقيبات، فسيبقى ذلك جمّرد احتمل وختمني.

تتمّي��ز اللُّغة األكدية بخصائص جتعلها من أهم اللُّغات يف تأريخ البرشية، وتضم ُلغتني أو 
هلجتني، مُها البابلية يف َجنوب العراق واآلش��ورية يف َش��مله، وُتعد إحدى اللُّغات اخلمس التي 
تك��ون عائلة اللُّغات العاربة والتي كانت ُتس��ّمى خطًأ بالس��امية ت��ارًة وباجلزيرية تارًة ُأخرى، 
وهي إىل جانب األكدية )اآلمورية/الكنعانية، والعربية، واآلرامية، والعربية اجلَنوبية، والعربية 
الش��ملية– الُفصحى( التي س��ادت يف أرِض احلجاز وش��مل اجلزيرة العربية وانترشت فيم بعد 

خارجها وذلك بفضل الُقرآن الكريم الذي نزل هبا وزادها ذلك انتشاًرا ورسوًخا.

 ُتقّدم لنا النصوص األكدية أقدم وأصدق صورة عن ُلغة من عائلة اللُّغات العاربة لتوّضح 
أصالة عدد من اخلصائص واملظاهر وامُلفردات امُلشركة التي نجد بعضها يف اللُّغة العربية، وكان 
يظن عدد من الباحثني خطأ بأهنا دخيلة وُمس��تحدثة يف ُلغتنا العربية، لعدم معرفتهم باألكدية، 

مما ُيشري إىل أنَّ تلَك اخلصائص هي من املوروث الّلغوي الذي اتسمت به اللُّغة األُم.

ُوج��َد ما ُيقارب ألف ُمفردة أكدية ُمتطابقة لفًظا ومعنى مع العربية مع بيان عدد آخر منها 
خُمتلف بش��كٍل نس��بي من حيث التبادل امل��كاين يف حروف بعض امُلف��ردات أو االختالف من 
حيث املعنى، و قد أرشنا يف اجلداول امُلرفقة يف أثناء البحث إىل عدد من تلك امُلفردات واملظاهر 
الّلغوي��ة مع بيان املصدر األك��دي وجذره الّلغ��وي واملعنى باللُّغة العربي��ة، ويف أحيان ُأخرى 
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باملعنى واللفظ الدارج يف اللهجة العراقية املحلية.

ت الّلغة األكدية أطول ُلغ��ات األرض ُعمًرا عالوًة عىل أهّن��ا أول ُلغة ُمدّونة من  لق��د ُع��دَّ
عائلة الّلغات العاربة وفًقا للدليل الكتايب الذي يعود إىل ُمنتصف األلف الثالث )ق.م( وأقرهبا 
إىل املصدر الّلغوي واألصل امُلشرك الذي اشتّقت من بقية الّلغات، لكنها إضمحّلت وانتهت 
َن بإحدى هلجات  من االس��تعمل بسبب شيوع الّلغة اآلرامية وخّطها األبجدي، وآخر نص ُدوِّ
األكدي��ة وه��ي البابلية امُلتأخ��رة )625ق.م–79م( وهو عبارة عن نص فلك��ي جاء من موقع 

مدينة الوركاء الشهرية يعود إىل القرن األول امليالدي.

اللغة الأكدية

اللَّغ��ة األكدي��ة هي لغ��ة أحد األجن��اس البرشية التي اس��توطنت ب��الد الرافدين، وتعود 
إىل ح��وال منتصف األلف الثال��ث قبل امليالد، وهي اللَّغ��ة الرافدينية القديم��ة الثانية، إذ تعد 
يت باألكدية نس��بة إىل عاصمتها أكد املجهولة املوقع حتى اآلن،  الس��ومرية اللَّغة األوىل، وسمِّ
ويع��دُّ رسجون األكدي )2371-2327ق.م( مؤسس��ها، وأهم ملوكه��ا وقد حكم نحو 54 

عاًما، وأصبحت يف عره اللَّغة األكدية اللَّغة الرسمية للبالد)1(.

تع��ود اللَّغة األكدية إىل جمموعة اللَّغات اجلزرية )اجلزيرية(، أو كم تس��مى من قبل بعض 
الباحث��ني بالعارب��ة أو العربية القديمة، وحتديًدا إىل القس��م الرشقي منها، وتنقس��م إىل )البابلية 
واآلشورية(، وتتشابه بلهجاهتا مع اللَّغة العربية الفصحى التي تعود إىل القسم الغريب، وحتديًدا 

إىل الفرع اجلنويب الغريب من عائلة اللَّغات العاربة)2(.

وق��د تعددت أوجه الش��بة بني اللَّغة األكدية واللَّغة العربية م��ن حيث األلفاظ تارًة، ومن 
حيث القواعد تارًة أخرى، وتصل يف بعض األحيان إىل حدَّ التطابق، ومنها عىل سبيل املثال ال 
احلر: األصوات احللقية واملشددة )املضخمة واملفخمة(، اجلنس )مذكر ومؤنث( بإضافة تاء 
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التأنيث الساكنة، العدد )مفرد ومثنى واجلمع بنوعيه املذكر واملؤنث السامل(، حركات اإلعراب 
)رف��ع ونصب وجر(، الصفة واملوصوف، اإلضافة واألعداد )األرقام(، الضمئر )ضمئر الرفع 
املنفصل��ة والضمئر املتصلة(، األفعال الصحيحة )ثالثي ورباعي(، األفعال املعتلة، اس��تخدام 
الس��وابق واللواح��ق، أبواب الفع��ل وأزمانه )املايض واملض��ارع واألمر(، املف��ردات املتطابقة 
لفًظ��ا ومعنى وهي باملئات، فضاًل عن موضوعات أخ��رى، مثل: اإلدغام واالقالب والتقديم 

والتأخري يف حروف الكلمة نفسها )ما يعرف بالتبادل املكاين()3(.

ومما جتدر اإلشارة إليه إدامة الصلة بني اللَّغة األكدية واللَّغات التي تعود إىل العائلة نفسها 
وأقرهب��ا إىل األكدية، ونقص��د بذلك اللَّغتني العربي��ة والعربية، وأن تك��ون متصلة ومتواصلة 
لغرض جتذير )تأصيل( الكثري من املفردات والقواعد لتكون الصورة واضحة وشاملة، ونؤكد 
عىل دراس��ة اللَّهجات العراقية والشامية واملرية، ففي ضوء دراس��تنا وأبحاثنا وجدنا ألفاًظا 
موجودة يف هذه اللَّهجات تعود يف أصلها إىل اللَّغة األكدية، وهي غري موجودة يف اللَّغة العربية 
الفصح��ى، لكنها بقيت ُمس��تعملة يف اللَّهجات الدارجة )العاميَّ��ة( املحلية املحكية حتى اآلن، 
وه��ذا هو جوهر بحثنا، الس��يم أننا أحصينا عرشات املفردات التي س��نتحدث عنها بالتفصيل 
يف أثن��اء هذا البحث)4(، والتي كان يعتقد عدد غري قليل من الباحثني إرجاعها إىل لغات أخرى 

كالفارسية والركية واهلندية والرسيانية وغريها.

تعود اللغة العربية كم هي ش��قيقتها األكدية إىل الرحم نفس��ه )العائلة اللَّغوية: اجلزرية(، 
ونج��د لزاًم��ا علينا أن نتط��رق بيشٍء من اإلجياز إلعط��اء بعض املعلومات الت��ي نجدها الزمة 
لتكوي��ن صورة واضحة وش��املة ع��ن اللَّغة األكدية الت��ي ُكتبت من اليس��ار إىل اليمني، ومن 

األعىل إىل األسفل باخلط املسمري الذي أخذته من اللَّغة السومرية)5(.

امتلكت اللَّغة األكدية )17( حرًفا صامًتا )صحيًحا(، هي: 

األسنانية: )t ت ، d د ، ț ط ،n نون(

الشفاهية: )b ب الثقيلة ، p پ الباء اخلفيفة ، m امليم(
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احلنكية: )g ج گ ، q ق ، k ك(

الصفريية: )z ز ، s س ، š شني(

االنسيابية: )r ر ، L ل(

احلنجرية: )ḫ خ ، a أ(

دة( التي مع األس��ف مل تظهر بس��بب  عالوًة عىل وجود احلروف احللقية واملفخمة )املش��دَّ
ضوها  العلمء الالتني الذين قرؤوا النصوص املس��مرية، ومل يمتلكوها يف لغاهتم األوربية، وعوَّ

بحروف العلة وهي:

احللقية: )e / a ع غ ، e ح(

املفخمة أو املضخمة: )ș ص ض ، ḑ ظ(

وح��وت اللَّغة األكدية ح��روف علَّة، هي: )ū الواو ، ā األل��ف ، ī الياء(، وحركات علة 
هي: )u الضمة، a الفتحة، i الكرسة، e الكرسة املائلة(.

ض علمء  وبس��بب عدم وجود بعض احل��روف واألصوات يف اللَّغ��ات اهلندورأوربية عوَّ
املس��مريات ذل��ك النقص بوضع إش��ارات فوق أو أس��فل احل��روف إلعطائها صوًت��ا جديًدا 
وبالنتيجة حرًفا جديًدا، وهي: )ت t أس��فلها نقطة ț لتصبح ط(، و)س s أعالها رقم ν صغري 
 ḫ صغري ν أس��فلها رقم h ���لتصب��ح ص أو ض(، )ه ș ش أو ث ، أو أس��فله نقط��ة š لتصب��ح

لتصبح خ(.

وقاموا باستعمل حرف q عوًضا عن القاف، وp عوًضا عن حرف الفاء، والذال عوضت 
.)6(d باستخدام حرف

وفيم يأيت جدول )رقم 1( باملفردات األكدية تبني احلروف واألصوات التي ذكرناها آنًفا، 
ومجيعها متطابقة مع اللَّغة العربية لفًظا ومعنى)7(.
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جدول رقم )1(

احلروف والأ�ص�ات يف اللَّغة الأكدية

ت
املفردة 
األكدية

اجلذر 
األكدي

احلرف 
املعني

املعنى

1eqlu(h)qlاحلاء eحقل/ متطابق مع اللَّغة العربية لفًظا ومعنى

2epruepr
e العني
p الفاء

عفر/ متطابق مع اللَّغة العربية لفًظا ومعنى

3šarāqušrqشني šرسق/ متطابق مع اللَّغة العربية لفًظا ومعنى

4ḫarimtuhrmاحلاء ḫحريم/ متطابق مع اللَّغة العربية لفًظا ومعنى

5qațāpuqțp
q قاف
ț طاء
p فاء

قَطف/ متطابق مع اللَّغة العربية لفًظا ومعنى

6ezebuezbعني eعزب/ متطابق مع اللَّغة العربية لفًظا ومعنى

7șaraḫușrḫصاد șرصخ/ متطابق مع اللَّغة العربية لفًظا ومعنى
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8șabatuțbș
ș ضاد
ț طاء

ضبط/ متطابق مع اللَّغة العربية لفًظا ومعنى

9erešu)8((h)rš
e احلاء
š الثاء

حرث/ متطابق مع اللَّغة العربية لفًظا ومعنى

10nadarundrالذال dنذر/ متطابق مع اللَّغة العربية لفًظا ومعنى

11aḫazuaḫz
a ألف
z زاي

أخذ/ متطابق مع اللَّغة العربية لفًظا ومعنى

12șeḫerușḫr
ș  صاد
ḫ الغني

صغري/ متطابق مع اللَّغة العربية لفًظا ومعنى

13erešuerš
e الغني
š السني

غرس/ متطابق مع اللَّغة العربية لفًظا ومعنى

14
šattu
santu

snt(9)

š سني
t نون
t تاء

سنة/ متطابق مع اللَّغة العربية لفًظا ومعنى

15ḫașanuḫșn
h حاء
ș ضاد

حضن/ متطابق مع اللَّغة العربية لفًظا ومعنى

16ḫașabuḫșb
ḫ خاء
ș ضاء

ب/ متطابق مع اللَّغة العربية لفًظا ومعنى خضَّ
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وهناك ما يس��مى بتك��رار احلرف يف اللَّغة األكدية، وهو ما يقابل الش��دة يف اللَّغة العربية، 
مث��ل: دكَّ dakaku و دقَّ daqaqu و خرَّ ḫarru، واإلدغام ومعناه ظهور الصوت القوي 
()10(، ويعتقد أن  للح��رف عىل حس��اب احلرف الضعيف، مث��ل أنَت anta وتلف��ظ atta )إتَّ

ذلك حيصل لسهولة اللفظ، وهذا ما ينطق به العراقيون حتى اآلن.

والتقديم والتأخري يف حروف الكلمة نفس��ها ما يس��مى باإلبدال امل��كاين وهو موجود يف 
اللَّغتني األكدية والعربية وحتى يف اللَّهجات العربية مثل كلمة )مرسح( تلفظ )مرسح( وكلمة 
)زوج( تلف��ظ )ج��وز( وغريها الكثري، ومن املف��ردات األكدية اجلميلة التي يمكن االس��تفادة 
منه��ا يف ه��ذه الظاهرة كلم��ة palaḫu التي تنطبق من حي��ث املعنى مع العربي��ة بمعنى خاف 
ḫlp وتتكون من اخلاء واأللف والفاء ولكنها يف األكدية جاءت بشكل معكوس )مقلوب( 

فتق��رأ )فاخ( )الف��اء واأللف واخلاء()11(، وكذل��ك كلمة dišpu التي تنطب��ق أيًضا من حيث 
املعنى مع اللَّغة العربية واللَّهجة العراقية عىل وجه الدقة وتعني الدبس )عس��ل التمر(، ولكنها 
جاءت بشكل مغايرإذ استبدل احلرف الثاين بمكان احلرف الثالث فأصبحت )دشب( بدل من 
)دبس( مع قلب حرف الش��ني إىل حرف الس��ني أو قلب حرف الس��ني إىل حرف الشني، وهذا 
موجود-بكث��رة- يف اللَّغ��ة األكدية مثل كلمة )ḫašabu( بمعنى )َحَس��َب( وهي متطابقة مع 
ر فنلفظها )َشَكر()13(،  اللَّغة العربية)12(، ونحن يف العراق نقلب الس��ني إىل ش��ني يف كلمة ُس��كَّ
وه��ذا دليل عىل تأثر اللَّهجة العراقية باللَّغ��ة األكدية، والتأثر ليس يف األلفاظ املتطابقة فقط بل 

يف بعض قواعدها اللَّغوية أيًضا.

إن وج��ود مفردات أكدية متطابقة م��ع اللَّغة العربية كم رأينا يف اجلدول الس��ابق )جدول 
رق��م 1( ليس باألمر الغريب كون اللَّغتني من عائلة واحدة كم أس��لفنا، وبقاء بعض املفردات 
األكدي��ة يف اللَّهجة العراقية الدراج��ة، وإن مل تكن موجودة يف اللَّغة العربية فهو أمر وارد وغري 
مس��تبعد)14(، ألن اللَّغ��ة األكدي��ة واللَّهج��ة العراقية م��ن موطن جغرايف واح��د، وبعض تلك 
املفردات انتقلت من األكدية ليس��ت بش��كل مبارش إىل العربية بس��بب الف��ارق الزمني بل عن 

طريق لغات أخرى كاألمورية والكنعانية واآلرامية والعربية وغريها)15(.
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وس��نعرض بجدول منفص��ل بعض املف��ردات األكدية التي أحصيناه��ا، وهي غيض من 
في��ض، بل هذا ما توصلن��ا جلمعه مع مقارنته��ا باللَّغة العربية الفصح��ى واللَّهجة العراقية مع 

إعطاء املعنى.

جدول رقم )2(

املفردات الأكدية ال�اردة يف اللَّهجة العراقية

املعنى باللَّغة العربية املفردة العراقية املفردة األكدية ت

لذيذ ، حسنًا ، البأس طيب ، حسنًا țābu 1

حطم ، دمر ، هشم فعص)16( pêșu 2

أشعل نفخ napaḫu 3

متر يابس كسب ، جسب qašbu 4

ظهر العملة املعدنية )النقش( ة)17( ُطرَّ țīru 5

َر هدم ، هدَّ ، دمَّ فلش palašu 6



133

اأ. د. اأحمد جميد حميد اجلب�ري

َطَمَر ، دَفَن كمخ)18( kimaḫḫu 7

أخذ برسعة ، رسق ، هنب مخط)19( ḫamațu 8

َر ، جاء باكًرا بكَّ هرف harapu 9

نوع من القوارب اخلشبية القديمة كلك kalakku 10

آلة لصعود النخيل تبلية tubalûm 11

قتل ، طعن بسكني دچَّ dâku 12

سلة من اخلوص يوضع فيها التمر گيشة kiššu 13

الدجاجة التي حتتضن البيض كركة kurkû 14

قزم )قصري القامة( ي ُگرِّ kurû 15
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النخلة الصغرية )احلديثة( تالة tâlu 16

د الذي ينزل من السمء الرَبَ حالوب halpû 17

 الشخص الكبري يف السن منحني
الظهر/الزنبيل

ة)20( گفَّ Kapapu/ 
kuppu

18

السعال ة الگحَّ guhhu 19

َوَخَز/خييط باإلبرة / شكَّ چكَّ šakaku 20

حصرية من القصب بارية burû 21

طالب الرزق/املال كاسب/ كسيب kasābu 22

قارئ الطالع/الساحر كشاف kašpu 23

 منضدة خشبية تستخدم يف احلمم
للجلوس

ختتة)21( taḫtu 24
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سلحفاة رگة raggu 25

تزوج أخذ)22( aḫazu 26

حجارة للبناء الطوف / الطوب)23( țuppu / țepû 27

جذر ، عرق رششو)24( šuršu 28

كعك )طعام(  كعك)25(/نوع من
املعجنات kukku 29

رضب ، المس )26( طخَّ țeḫû 30

جص )مادة للبناء( جص)27(، جبس gașșu 31

 نظر ، شاهد ، شيخ ، شايب ،
شيب

شاف)28( šību / šébu 32

قري ، زفت زفت)29( ziptu 33
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جثة جتة)30( gattu 34

 مراحيض ، خالء ، الطهارة ،
مكان الغسل َرَحَض ، غسل rahaşu 35

فضل ، مجيل گميل)31( gamālu 36

والب��دَّ لنا ونحن نس��تدل ونؤك��د أن اللَّغة األكدية لغ��ة عربية قديمة)32( ب��أن نظهر أوجه 
الش��به الكبري بني اللَّغتني األكدية والعربي��ة الفصحى بلهجاهتا الس��يم العراقية واملرية التي 
تص��ل يف بع��ض األحيان إىل ح��دَّ التطابق لي��س فقط يف ضوء املف��ردات ذات اللف��ظ واملعنى 
املتطاب��ق وحس��ب، بل يف أغلب القضايا النحوية القواعدية، وس��نعطي هن��ا بعض األمثلة عّم 
أسلفنا مشفوعًة بجدول حيتوي بعض تلك املفردات التي تصل يف جمموعها إىل مئات الكلمت 

املتطابقة متاًما بني اللَّغة األكدية واللَّغة العربية الفصحى من جهة اللفظ واملعنى.

ومن أبرز تلك املوضوعات القواعدية هي:

اجلذر أو املصدر الذي تشتق منه بقية األوزان )ثالثي صحيح(.. 1

االشتقاق يتم يف ضوء إضافة السوابق واللواحق.. 2

وج��ود األفعال الثالثية الصحيحة وه��ي األكثر، عالوة عىل األفع��ال املعتلة، ويف أحيان . 3
نادرة وجود الفعل الرباعي الصحيح.

أبواب الفعل مثل: ضمة ضمة، فتحة فتحة، كرسة كرسة.. 4

أزمان الفعل: ماٍض، مضارع، أمر، اسم فاعل، صفة، وغريها.. 5

التطابق يف اجلنس )مذكر ومؤنث(، ويتم حتويله من مذكر إىل مؤنث بإضافة تاء التأنيث.. 6
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الع��دد )مفرد، مثنى، مجع(، ويتم حتوي��ل املفرد إىل مثنى بالطريقة نفس��ها يف اللَّغة العربية . 7
أي بإضاف��ة األلف والنون يف حالة الرفع، والياء والنون يف حالتي النصب واجلر، واجلمع 
باللَّغ��ة األكدية بنوعني: مجع مذكر س��امل وهو كم يف اللَّغ��ة العربية بإضافة الواو والنون يف 
حالة الرفع، والياء والنون يف حالتي النصب واجلر، أما بخصوص مجع املؤنث الس��امل فهو 

أيًضا متطابق بإضافة األلف والتاء.

ح��ركات اإلع��راب يوجد املرف��وع بالضم��ة )u(، واملنص��وب بالفتح��ة )a(، واملجرور . 8
.)i( بالكرسة

األعداد متطابقة يف أغلبها وحتديًدا من رقم 2-10 ثم 20، 30... إلخ.. 9

االدغام واإلقالب واإلبدال املكاين بني احلروف.. 10

دة(، والس��ببية، وصيغة املبني . 11 الصي��غ الفعلية مثل البس��يطة )املج��ردة(، املضعفة )املش��دَّ
للمجهول، عالوة عىل وجود الصيغ الثانوية)33(.

الصفة تتبع املوصوف يف حاالت العدد واجلنس وحركة اإلعراب.. 12

وك��م هو معلوم للمختصني يف حق��ول اللَّغات العاربة فإن لكل لغة خصوصية وال يوجد 
تطابق تام بني اللَّغات، ونرى من الالزم اإلش��ارة إىل بعض نقاط االختالف بني اللَّغة األكدية 

واللَّغة العربية، نميُِّزها يف اللَّغة األكدية بالنقاط اآلتية:

مكان الفعل يف هناية اجلملة.. 1

اجتاه الكتابة من اليسار إىل اليمني.. 2

اخلط املستخدم هو اخلط املسمري.. 3

ال وجود جلمع التكسري.. 4

ال وجود للمثنى إال ما جاء عىل هيأة زوج يف جسد اإلنسان كالعينني واألذنني واحلاجبني.. 5

عدم استعمل التنوين والتعويض عنه بالتمويم.. 6
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عدد أبواب الفعل يف اللَّغة األكدية أربعة، ويف اللَّغة العربية ستة.. 7

عدم وجود بعض الصيغ الفعلية واألوزان، مثل الفعل الدائم يف اللَّغة األكدية، وال يوجد . 8
م��ا يقابله يف اللَّغة العربية، واس��م الفاعل من الصيغة الثانية )D( يطابق اس��م املفعول يف 

اللَّغة العربية.

موت اللَّغة األكدية وعدم استخدامها منذ بداية القرن األول امليالدي.. 9

مادة الكتابة الطني واحلجارة واملعدن واخلشب وغريها، وال وجود للورق.. 10

عدم التطابق يف عدد احلروف الصحيحة بينهم.. 11

اللَّغة األكدية مقطعية، واللَّغة العربية هجائية أبجدية)34(.. 12

جدول رقم )3(

بع�ض املفردات املتطابقة لفًظا ومعنى بني اللَّغتني الأكدية والعربية)35(

األكديةالعربيةاألكديةالعربية

ةhabluحبل șerretuرَضَّ

kannatuكنَّةkubuكوب

ḫușșuُخّصzinbiluزنبيل

igaruأجرةkurûكورة

hakuحكىziqnuذقن

pugluفجلgibnatuجبنة

ḫașartuخرضةḫassuخس

mušțuمشطșamaduضمد

kisuكيسImittu=imintuيمني/اليمني
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zabûluزّبالŝumeluشمل

daluدلوnașaruَنَرَ

selluسلةmarașuمرض

qerbuقربgamaluمجيل

salaguثلجdalaluدالل

Kiršuكرشzamaruزمر

dīḫaداخrabûِربى

ḫarruَخرnawaruَّنور

hanutuحانوتḫaramuخرم

suquسوقșawaruزور، رقبة

nagaruنجارšalamuسالم

muškenمسكنيḫaluخال، شامة

kizbirtuكزبرةkammunuكمون

babuبابerșetuعرصة، أرض)36(

kappuكْفdāsuداَس

šadāduشدَّ ، سحبqiššuقثاء، خيار

pațāruفطر ، َشقelûَّعال، ارتفع

ḫarābuخربnāqāruَنَقَر، َهَدَم

َن mișruاإلقليم/ِمرsaḫanuَسخَّ

zakaruنطق/َذَكَرkapruقرية، بلدة)37(

șeheruصغري



140

ارجة مفردات بابليَّة يف اللهجة العراقيَّة الدَّ

وقب��ل أن نخت��م بحثنا بذكر املصادر املهم��ة التي اعتمدناها، نجد لزاًما علينا أن نش��ري إىل 
وج��ود مف��ردات كنا نعتق��د أهنا عامي��ة أي بلهجة حملية الس��يم العراقية الدارج��ة، ولكن بعد 
البح��ث والنظر والتدقي��ق والتمحيص تبنيَّ لنا بأهن��ا عربية فصيحة )متطابق��ة يف اللفظ ولكن 
بعضه��ا خمتلف يف املعنى(، الس��يم أهن��ا وردت يف اللَّغة األكدية وبقيت قيد االس��تعمل باللفظ 
واملعنى نفس��ه يف اللَّهجة العراقية الدارجة، وهذا ما دعا بعضهم لالعتقاد بأهنا عامية، وليست 

فصيحة، ومن هذه املفردات:

ى[، جواريب ]لفافة[،  )مراحيض  ]داخ[، الفرخ ]الطفل ، الصغري[، شخل ]غربل ، صفَّ
ة ، الكنَّة ]زوج��ة االبن أو األخ[،  ر ]ل��بُّ النخل[، الرضَّ الُگ��ن )بي��ت الدجاج( ، اجلنبة ، اجلمَّ
الزور ]الرقبة[، القرصة/ الگرصة ]رغيف اخلبز الدائري[، ش��چوة ]الش��كوة، القربة[، طخَّ ، 
، اختر الطريق[، الكرش ]السمنة[، الگوري ]القزم[، القفة/الگّفة ]الشخص اهلرم  طرَّ ]شقَّ
ة ]الوجه الثاين للعملة الذي حيمل  َر[، مخَط ]رسق عىل عجل[، الُطرَّ َف ]بكَّ منحني الظهر[، هرَّ
نقًش��ا[، حانوت، حبل، كوب، زنبي��ل، زبَّال ، بارية ]حصري من القصب أو س��عف النخيل[، 

اجللوة ]اجلالء أو الرحيل[(.

ويف اخلتام نرجو أن نكون قد وفقنا يف التقدم- ولو بخطوة- نحو فقه اللَّغات العاربة.

وآخ��ر دعوان��ا أن احلمُد هلل ربِّ العاملني والصالة والس��الم عىل خاتم األنبياء واملرس��لني 
)حممد( وعىل آله الطيبني الطاهرين، وصحبه املنتجبني ومن اتَّبعه بإحسان إىل يوم الدين.
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.CDA, p. 415a

)18( مل تتطاب��ق ه��ذه املف��ردة األكدية يف ضوء املعنى م��ع اللَّغة العربية، إذ وردت يف األخرية بمعنى )ش��مخ، 
(، أما يف اللَّغة األكدي��ة فقد جاءت بمعنى )طمر، دفن(، وهي بذل��ك تتطابق يف اللفظ واملعنى مع  َ تك��ربَّ
اللَّهج��ة العراقية، وتس��تخدم طريقة الكمخ للترسي��ع يف انضاج املادة اخلرضاء غ��ري الناضجة، منها عىل 
س��بيل املث��ال وضع امل��وز األخرض أو الطمطم اخل��رضاء يف كيس نايلون كي تنضج برسع��ة، أو دفنها يف 
الطح��ني أو الرم��ل كي تصل إىل النتيجة نفس��ها وهي النض��وج. ينظر: ابن منظور، لس��ان العرب، باب 

.CDA, p. 158a الكاف، مادة: )كمخ(، ص171؛
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)19( وردت هذه املفردة األكدية بمعنى مغاير يف اللَّغة العربية، واخلمط عند العرب يعني )شواء اللحم، نبات 
ُمر، ش��جرة بأشواك، س��م قاتل(، أما يف األكدية واللَّهجة العراقية فاخلمط يعني الرسقة أو النهب برسعة 
وعجال��ة ودون ختطيط مس��بق. ينظر: ابن منظور، لس��ان العرب، باب اخلاء، م��ادة: )مخط(، ص253؛ 

.CDA, p. 103b

)20( القفة أو ال�گفة مفردة أكدية متطابقة مع اللَّغة العربية وتعني التقوس أو االنحناء الذي يصيب الشخص 
اهل��رم بس��بب كرب س��نه، وهلذه املفردة معن��ى آخر يف اللَّهج��ة العراقية وه��و )ال�گفة: نوع م��ن القوارب 
املصنوعة من القصب ومطلية بمدة القري وتس��تخدم يف النق��ل النهري(، ومن معانيه األخرى )الزنبيل(. 

.CDA, p. 147a; p. 168a ينظر: ابن منظور، لسان العرب، باب القاف، مادة )قفة(، ص270؛

)21( تع��ود املف��ردة األكدي��ة إىل املص��در األك��دي taḫû ال��ذي يعني نوع من اخلش��ب، والتختة تس��تخدم 
كمنضدة خش��بية جيلس عليها الش��خص يف احلمم عند االغتسال، وهي متطابقة من حيث اللفظ واملعنى 

.CDA, p. 394a :واالستخدام مع اللَّهجة والعادات والتقاليد العراقية. ينظر

)22( تعني أخذ يف اللَّغة األكدية ويف اللَّهجة العراقية )تزوج(، ونقول إىل اآلن فالن أخذ فالنة بمعنى تزوجها. 
.CDA, p. 7a; MDA, no: 574 :ينظر

)țuppu )23 معناه��ا يف األص��ل لوح الكتابة املصنوع من الطني، أما الط��وف يف اللَّهجة العراقية فهو اجلدار 
أو الس��ور املبني بالطني غري املنتظم الذي يكّدس بعضه فوق البعض اآلخر، ويس��تخدم يف بناء أس��يجة 
احلظائر )حظائر املاش��ية(، واألسوار اخلارجية للمنازل، ومازالت هذه الطريقة مستعملة يف قرى العراق 

حلد اآلن.

)24( تطابقت هذه املفردة من حيث اللفظ واملعنى بني اللُّغة األكدية واللهجة املرية بمعنى )اجلذر، العرق(، 
أما يف اللَّهجة العراقية فنلفظها )هرش( وحتمل املعنى نفسه، ولكن يف اللُّغة العربية له معاٍن أخرى ختتلف 

متاًما. ابن منظور، لسان العرب، باب الباء، مادة )هرش(.

وهنا البد لنا أن نشري إىل احتمل تقارب اللفظ العراقي مع اللفظ الكدي، أي نقصد حتويل الشني )š( إىل   
هاء )h( يف الضمريين األكديني )هو( )šu( و)هي( )ša/ši(. ينظر: أمحد جميد محيد اجلبوري، التبني يف 
العر البابيل القديم/دراسة يف ضوء النصوص املسمرية، جملة سومر، املجلد 53، اجلزء 1، اهليأة العامة 
لآلث��ار والراث، بغداد، 2005-2006م، ص ص148-149؛ أمحد جميد محيد اجلبوري، معاين اس��مء 
أعالم تل الس��يب من العر البابيل القديم، جملة مركز بابل للدراس��ات التارخيية واحلضارية، املجلد 2، 

العدد 2، جامعة بابل، 2012م، ص8 اسم رقم 18، ص10 اسم رقم 31.

)25( كان الع��رب يعتقدون أهنا فارس��ية، وتعني اخلرب اليابس، أما يف أصله��ا فهي مفردة أكدية تعني نوًعا من 
احللوى أو الكيك. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، باب الكاف، مادة )كعك(، ص121.
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MDA, NO: 345; CDA, P. 165a.

يطاب��ق  األك��دي  فاملعن��ى  العربي��ة،  واللَّغ��ة  األكدي��ة  اللَّغ��ة  ب��ني   ) )ط��خَّ مف��ردة  معن��ى  اختل��ف   )26(
الفصح��ى  العربي��ة  باللَّغ��ة  معناه��ا  أم��ا  رضَب،  بمعن��ى  واملري��ة  العراقي��ة  اللَّهجت��ني  يف  املعن��ى 
ط��خَّ  م��ادة  )الط��اء(،  ب��اب  الع��رب،  لس��ان  ينظ��ر:  للمزي��د  فأبع��ده(،  ي��ده  م��ن  )ألق��اه  فيعن��ي 
ينظ��ر: الم��س(.  )ج��اور،  معن��ى   țeḫû َّطخ��خ(، ص150؛ وم��ن املع��اين األخ��رى ملف��ردة ط��خ( 

.CDA, p. 414a; MDA، no: 211

)27( كان العرب يعتقدون بأهنا مفردة معربة، وتبني بأهنا تعود إىل اللَّغة األكدية )العربية القديمة(. ينظر: ابن 
.MDA، no: 399 منظور، لسان العرب، باب جيم، مادة )جصص(، ص341؛

)28( لعل من معاين هذه املفردة )šību( الشيخ أو الشاهد، وهي ترادف كلمة الشيب )الشعر األبيض للداللة 
عىل كرب الس��ن( أيًضا، ونرجح عودة الفعل ش��اَف الوارد يف اللَّهجة العراقية بمعنى )نظر، شاهد، رأى( 
يف ض��وء تطابق األصوات الثالثة الش��ني š واأللف e والباء b، علًم أن الب��اء الثقيلة b تبادل يف كثري من 

الكلمت مع الباء اخلفيفة p مثل لكمة zibû/zipû التي تعني زفت. ينظر: 

CAD, Z, p. 104b; CDA، p. 370b.

)29( هلذه املفردة معنى جمازي يف اللَّهجتني العراقية واملرية، فعندما تس��أل أحًدا ما عن وضعه هل هو جيد 
أم رديء؟ ف��إذا كان اجل��واب س��لبياًّا فيقول لك )زفت(، وم��ن مع��اين ziptû/zibtû يف اللَّغة األكدية 

.CDA, z, p. 104b :األَْسَود(، واملعروف أن اللون األسود يشري إىل السوء. ينظر(

 )30( تطابق��ت كلم��ة اجلتة يف اللَّغة األكدية مع اللفظ املري، فلقد وردت بالتاء بداًل من الثاء gittu. ينظر:
.CDA، p. 91b

)31( تطابقت هذه املفردة يف اللفظ واملعنى بني األكدية واملرية، فكلتامها تلفظ باجليم القاهرية )گ(، فنقول 
.CDA, p. 88b; MDA, no: 354 :گمل( بداًل من مجال. ينظر(

)32( ورد ذك��ر العرب ألول مرة يف أخبار ملوك العراق القديم زمن الدولة اآلش��ورية احلديثة يف عهد ملكها 
شلمنر الثالث )858-824ق.م(. للمزيد ينظر: طه باقر، مقدمة يف تاريخ احلضارات القديمة، اجلزء 

األول، بغداد، 1973م، ص504-502.

)33( للمزيد عن قواعد اللَّغة األكدية ومقارنتها باللَّغة العربية تراجع املصادر اآلتية:

حس��نني حيدر عبد الواحد، الصفة يف اللَّغة األكدية– دراس��ة مقارنة، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية   
اآلداب، جامعة املوصل، 2009م.

كروان عامر سليمن إبراهيم، االسم يف اللَّغة األكدية– دراسة مقارنة، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية   
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اآلداب، جامعة املوصل، 2001م.

عيل إبراهيم حس��ني اجلبوري، صيغة املبني للمجهول يف اللَّغة األكدية، رس��الة ماجس��تري غري منشورة،   
كلية اآلداب، جامعة املوصل، 2005م.

إبراهيم حسني محد القييس، صياغة األفعال املعتلة يف اللَّغة األكدية – دراسة مقارنة، رسالة ماجستري غري   
منشورة، كلية اآلداب، جامعة املوصل، 2005م.

Von Soden, W., Grundriss der Akkadischen Grammatik, Roma, 1952 = (GAG).

)34( هبيجة خليل اسمعيل، الكتابة، حضارة العراق، اجلزء األول، بغداد، 1985.

)35( ملعرف��ة معاين الكلمت األكدية ال��واردة يف البحث يراجع املصادر اآلتية: نائ��ل حنون، رشيعة محورايب، 

.CDA; CAD, MDA دمشق، 2005م، اجلزء اخلامس؛

Von Soden, W., Akkadischen Handworterbuch, Weisbaden, 1959ff, = (AHw).

)36( يمكن إعطاء معنََيني للمفردة األكدية erșetu، املعنى األول: )أرض( وذلك بقراءة الصوت e أ والثاين 
r ر والثالث ș ض، أما املعنى الثاين )عرصة( وذلك بقراءة احلرف األول e عني والثالث ș ص والتاء يف 
هناية الكلمة للتأنيث، والعرصة تعني األرض اخلالية من البناء وتس��تعمل حتى اآلن يف س��جالت العقار 

.CDA, p. 79b :يف العراق. ينظر

)37( كان يعتق��د ب��أن كلمة َكف��ر هي رسيانية )معربة(، وه��ي يف األصل مفردة أكدية بمعن��ى قرية أو بلدة أو 
ضيعة، وامللفت للنظر بأن العراقيني ال يستعملون لفظة )َكْفر( بل يستعاض عنها بكلمة )قرية(، وتتطابق 

.MDA, no: 38 :هذه املفردة لفًظا ومعنى يف اللهجة املرية احلالية. ينظر




