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املػعول به يف اللغة االكدية 

  حممد حمارب علي.م.م

 10/2/2010: تاريخ الؼبول 16/12/2009: تاريخ التؼديم

املؼدمــــة 

ِِ في  ُيعد المفعوؿ بو أحد أركاف الجممة الفعمية التي فعميا متعِد
المغتيف األكدية والعربية، وفي ىذا البحث ُقمنا بتسميط الضوء عمى معظـ 

الظواىر والحاالت المتعمقة بو إذ تـ ترتيب فقرات البحث بدءًا بتعريؼ 
المفعوؿ بو ثـ تبياف الحكـ النحوي وعالمة اإلعراب والتغييرات التي تطرأ 
عمييما مف ناحية العدد والجنس، وبعد ذلؾ تناولنا موقعو في الجممة إذ 
لوحظ تنوع ذلؾ الموقع في المغة األكدية الذي قابمو تقديـ المفعوؿ بو أو 
تأخيره في المغة العربية، بعدىا قمنا بعرض أنواع المفعوؿ بو  مف خالؿ 
توضيح أىـ ومعظـ الصيػغ التػي ورد بيا، وتطرقنا كذلؾ إلى مسألة ليا 

أىمية قصوى في ظيور المفعوؿ بو ىي العوامؿ المؤثرة فيو التي يأتي في 
مقدمتيا األفعاؿ المتعدية، وأخيرا عرضنا  لتعدد المفعوؿ بو مف خالؿ 

تبياف عدد مف الصيغ الفعمية المؤثرة في ذلؾ، عممًا أف العديد مف الحاالت 
المذكورة آنفًا قد تمت مقارنتيا مع المغة العربية حيثما استوجب األمر  

. ذلؾ
ىو اسـ داؿ عمى مف وقع عميو فعؿ الفاعؿ في المغتيف : فالمفعوؿ بو

: األكدية والعربية، ومثالو في األكدية
 

ـُ َاويػمػَـ  ُاوبِّػرـَ  َـّ َاويػػم  umma  awīlum awīlam ūbbirmaُشػ
(1)š  

إذا اتيـ رجٌؿ رجاًل 
                                                 

 جامعة الموصؿ/ كمية اآلداب/ قسـ الدراسات المسمارية .
(
1
 ) Borger, R., Babylonische – Assyrische Lesestke (BAL) vol I., Rome, 
1994, p. 10 
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ومثالو في . مفعوؿ بو منصوب بالفتحة بمعنى رجالً  ،awīlam  َاويَمـ: فاالسـ    
 ضرب زيٌد عمرًا، واألقرب في رسمو فييا ىو ما يصح أف يعبر عنو باسـ :العربية

مفعوؿ غير مقيد تتـ صياغتو مف عاممو المثبت، إذ نستطيع أف نصوغ معو مف 
أكرمُت محمدًا  فنستطيع : فعمو اسـ مفعوؿ غير مقيد بحرؼ جر أو غيره، كقولنا

الصباح مخروج، : خرجُت صباحًا، فال يقاؿ: محمٌد مكرـُ، بخالؼ قولنا: أف نقوؿ
. (1)الصباح مخروج فيو: بؿ نقيده بحرؼ جر، فنقوؿ

:  وفيما يأتي عرض ألىـ الظواىر المتعمقة بالمفعوؿ بو
: الحكم وعالمة اإلعراب -1

   يحكـ المفعوؿ بو بوجوب النصب في األكدية والعربية، وتكوف عالمة 
 في ( َِa)نصبو متطابقة في كمتا المغتيف تقريبًا إذ تمثميا الفتحة القصيرة

حالة االسـ المفرد المذكر في االكدية، وىي كذلؾ في حالة االسـ المفرد 
: المؤنث، إذ تضاؼ بعد تاء التأنيث، مثؿ

  nērtam elišu   iddīma.  اِلُش يػِّديـَ ـستَىېَـ

  (2)عميو تيمة القتؿ (رمى)أثار 
وعمى الرغـ مف أف الفتحة ىي عالمًة نصب االسـ المفرد في المغة األكدية فقد 
وردت إشارات عف استبداؿ الضمة بيا،والسيما في الميجتيف البابمية واآلشورية 

: الحديثتيف وليجة الشعر واألدب، نحو
nidittu ….. inamdinيػَِنِمدف ...... ِنِدتُّ 

(3) ) 

أعطى اليدية                                                      
ب   زُّ ِِ تيُت يـِ

 
bītu  irrub

(4) 

دخهت انثيت  

                                                 

 .74، ص2007، بيروت، 2، مج 1السامرائي، فاضؿ صالح، معاني النحو، ط (1)

 .166، ص2005، دمشؽ، 1حنوف، نائؿ، شريعة حمورابي، ج( 2)
(
3
 ) Caldweel, S.J., And others., An Akkadian Grammar (AAkkG), A 
translation of Reimschneider,s Leherbuchdes Akkadishen,5

th
 ed, 

USA,1978,P,79. 
(
4
) op.cit., p.187   
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: أما في حالة المثنى فتكوف عالمة نصبو الياء متموًة بنوف، نحو
ف  لېتـِشتّيف َاَف  ِِ َندَّ ِِ šittīn  ana  bēl kirîm  inaddin ِكريـ يِػ

(1)
  

ُيعطي ُثمثيف إلى صاحب البستاف  
: ، مثؿ(ī)كذلؾ الحاؿ في جمع المذكر إذ تكوف عالمة نصبو الياء 

     mārī  ittalad                           ماري يِػِتََّمد 
                                         

( 2)ولدت أبناءً 

:  أيضاُ  (i)وال يختمؼ األمر مع جمع المؤنث فعالمة نصبو الكسرة 
ـ َش يػِنَّدنوُشـ   يػَِتبَّؿ  پنِػ ِِ  niplātim  ša  innadnūšumػالِت

itabbal  

 (3)يحمؿ الفروقاِت التي ُدفعت لو
فكما ىو مبيف في األمثمة المذكورة آنفًا ُتضاؼ عالمة النصب إلى نياية جذع 

  (الضمة و الكسرة)االسـ قبؿ التمويـ شأنيا في ذلؾ شأف بقية العالمات اإلعرابية 
    :أما إذا  لحؽ المفعوؿ بو ضمير متصؿ فإنيا تظير قبؿ الضمير، كما في

(4) [ـَ  -[ ُا – مػُ – ُش َا –َ[ پ- دوب]
 [DUB-p]a – šu  a- mu – u [ r 

– ma ]  

إفَحْص  لوحو   
 :وقد تسقط عاليح انُصة في أيثهح أخسى، يثم

سػ َِ (5)ػِـ يِػَِندَّف  پَاُبـ  مارُش  َاَف َؾ
abum  māršu  ana  kaspim  
inaddin  

 (يبيعو)يعطي األب ابنو مقابؿ الفضة 
حتى إذا ُعدنا إلى المغة العربية باحثيف عف عالمة نصب المفعوؿ بو فسنجدىا 
الفتحة في حالة االسـ المفرد وجمع التكسير، والياء في صيغتي المثنى وجمع 

                                                 
(
1
 ) BAL, I, p. 29. 

 .132، ص3حنوف، نائؿ، مصدر سابؽ، ج (2)

 .74، ص2، جحنوف، نائؿ، مصدر سابؽ (3)

(
4
 ) Soldt, W.H.V., Letters in the British Museum (AbB13/II)., Leiden, 
1994, No.47:4. 

(
5
 ) Huehnergard, J.,A Grammar of Akkadian (GAKK)., Atlanta, 1997, 
p.136. 
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وىي بذلؾ متطابقة تمامًا مع . (1)المذكر السالـ، والكسرة في جمع المؤنث السالـ
.  المغة األكدية

 :موقعه في الجملة- 2

       ثّمة تطابؽ وتبايف في الوقت نفسو مف ناحية موقع المفعوؿ بو في الجممة 
. في المغتيف األكدية والعربية

+ فاعؿ )فأما التطابؽ فيتضح مف موقعو الذي يكوف بعد الفاعؿ في كمتا المغتيف 
، في حيف يكمف التبايف في موقع الفعؿ الذي يؤثر تأثيرًا مباشرًا أو غير (مفعوؿ بو

 (بسبب التأثير السومري)مباشر في المفعوؿ بو، إذ يكوف في نياية الجممة األكدية 
:  في حيف يكوف الفعؿ في بداية الجممة العربية ووفقًا لمترتيب اآلتي

:  فعؿ، مثؿ+ مفعوؿ بو + فاعؿ : المغة األكدية
سػ َِ (2)ػَـ يِػشِرؽ پَاويُمـ َؾ

awilum  kaspam išriq 

. سرؽ الرجؿ الفضة

مفعوؿ بو  + فاعؿ + فعؿ : المغة العربية
( 3)ينصر اهلل المجاىديف: مثؿ

وعمى الرغـ مف أف القاعدة في تركيب الجممة االكدية ىي أف يأتي الفعؿ في نياية 
الجممة فثمة عدد مف الحاالت النادرة التي بينت وروده في بدايتيا مما أدى إلى 
ظيور المفعوؿ بو في نيايتيا السيما في النصوص األدبية، كما في النصيف 

: اآلتييف
(4)  [تِ [َػت ِلّبي شػَ َخرَ ػپ-ػپ لَػَ –ُِ ا

ú – lap-pat libbī  ša  haršati   

في المخاض  (النساء)لمس بطوف 
 

                                                 

-انطونيوس بطرس، طرابمس..د:ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ عمى الفية ابف مالؾ، تقديـ( 1)
 .30-19، ص2005لبناف، 

(
2
) Gakk, p.160. 

 .74السامرائي، فاضؿ صالح، مصدر سابؽ، ص( 3)

(
4
) Kouweberg, N.J.C., Gemination in the Akkadian verb (GAKKV), 
van Grocum, 1997, p.120 
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(1)يػِمَبش  ِلبَشـ  
ilbaš   libšam  

( 2)لبس المالبس

وبذلؾ  فإف المغة األكدية تعود إلى أصميا الطبيعي شأنيا في ذلؾ شأف بقية 
. المغات العاربة

: كما لوحظ في عدد مف النصوص ورود الترتيب اآلتي
: مفعوؿ بو، مثؿ+فعؿ+فاعؿ+ ظرؼ زماف 

ِانوـَ  ِالو يػِبنو َاويموتـَ  
(3)

inūma  ilū  ibnû awīlūtam 

حينما خمقت اآللية البشرية  
حرؼ جر +اسـ إشارة +مفعوؿ بو : وأمكف في نصوص أخرى تشخيص الترتيب اآلتي

مصدر  + 
(4)  وېـًــشػي َانَّـ  ِاَف پطُ 

tuppī  anniam  ina šemêm  

لتسمع لوحي ىذا   
 

: مصدر+ مفعوؿ بو+حرؼ جر : فضاًل  عف تشخيص الترتيب اآلتي أيضاً 
(5)َاَف  ِابوِرـ  َكماِسـ   

ana  ebūrim  kamāsim 

لجمع الحصاد 
 

أما الحالة الميمة المتعمقة بموقع المفعوؿ بو في المغة األكدية فيي حالة نادرة 
مف قانوف حمورابي إذ تـ فييا تقديـ  المفعوؿ  (119، 117)وردت في المادتيف 

+ فاعؿ + مفعوؿ بو : بو عمى الفاعؿ والفعؿ، فجاءت عمى وفؽ الترتيب اآلتي
: فعؿ

                                                 
(
1
 ) Vonsoden., Akkadisches Handworterbuch (Ahw), Wiesbaden, 1958-
81., p.523; The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the 
university of Chicago (CAD),L,p.17. 

لبس المالبس، :، والجممة العربية ilbaš  libšam: يوجد تقارب كبير بيف الجممة األكدية( 2)
 .عربية (s)األكدية إلى سيف  (š)السيما إذا ما عممنا إمكانية تحويؿ الشيف 

(
3
 ) GAKK, p.348. 

(
4
 ) Caplice, R., Introduction to Akkadian (IAKK), 3th ed, Rome, 1988., 
p.75. 

(
5
 ) Ibid. 
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- ِالػ -ِخػ - َلـ  ا- وِ - ـَ   اَ - ُشمػ 
ـَ  - 2ػ ُسػ -ػ َبػػ -تـُ  ِاصػػ 

šum-ma a-wi-lam e-hi-il-tum 
is-ba-sú-   

(1)
ma          

إذا رجاًل حكمو االلتزاـ  
 

ومف الممكف تفسير ذلؾ عمى أنو تـ ذكر المفعوؿ بو في البداية لمتأكيد عمى أف 
فتقدمت في الجممة عمى الرغـ مف أنو  (رجؿ)الشخصية التي حكميا االلتزاـ ىي 

 الذي عبر عف المفعوؿ بو، فاألرجح في تقديـ المفعوؿ (su)لحؽ الفعؿ الضمير 
. بو ىنا ىو التوكيد

وليذه الحالة ما يقابميا في المغة العربية إذ يكوف التمثيؿ الداللي مرىوف بدوراف 
تحمؿ المعنى وتصوره بتقابؿ الحاالت وتالقي  (الكممة)الكممة في الجممة ألنيا 
ذا كاف : األسباب، ففي جممة مثؿ ـُ التمميَذ، نقوليا لتوكيد اإلكراـ، وا  أكرـَ المعم

ـُ أكرـَ التمميذ، أما إذا : اليدؼ توكيد أف المعمـ ىو الذي أكـر التمميذ، نقوؿ المعم
، إذ (2)التمميَذ أكرمو المعمـ: كاف اليدؼ توكيد التمميذ في عممية اإلكراـ، فنقوؿ

نالحظ أنو عمى الرغـ مف ذكر المفعوؿ بو في بداية الجممة فقد لحؽ بالفعؿ 
ضمير عبر عف الغائب المذكر أفاد التوكيد و لربما استعممت األكدية األسموب 

. وىو ما ُيعرؼ في العربية بأسموب االشتغاؿ الذي يفيد التوكيد.نفسو

                                                 
(
1
 ) BAL,I, p.25 

دزه يي، دلخوش جار اهلل حسيف، الثنائيات المتغايرة في كتاب دالئؿ اإلعجاز لعبد القاىر ( 2)
 .84، ص 2008الجرجاني، دراسة داللية، عماف، 
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: أنواعه- 2
مف الممكف أف تتحكـ أية صيغة فعمية متعدية بالمفعوؿ بو إذ يحصؿ ىذا األمر 
كثيرًا في حالة النصب، فأي اسـ سواء أكاف اسـ عمـ أـ اسمًا اعتياديًا، عاقاًل أـ 

غير عاقؿ يمكف أف يكػػوف مفعواًل بو مباشرًا، ويستثنى مف ذلؾ الصفات ما لـ تكف 
مستعممة كاسـ، وبذلؾ  فإف األسماء الدالة عمى األحداث تستعمؿ عادًة مفعواًل بو، 

  :، نحو(1)إذ قد تكوف اسمًا ظاىرًا دااًل عمى العاقؿ
ـَ     amatam  ana  mutiša  iddinmaَامتػَـ َاَف مػُتِػَش يِػدِّنػ

( 2)أعطْت امًة إلى زوجيا

: أو اسمًا  شخصياً 
َنَرمتـُ   يِػُخز   

(3)
naramtum   īhuz 

تزوج نارامتـُ  
: ، مثؿ(ša)ومف الممكف أف ُيمثؿ المفعوؿ بو بأداة الصمة 

(4)َش   ِاتّيِف  ال  يػِمََّكـ  ِنزِّب    
ša  ittīni   lā  illakam  nizzib  

سنترؾ الذي ال يأتي معنا  
 مفعوؿ بو مباشر لفعؿ ما (ša)     وتجدر اإلشارة أنو عندما تمثؿ أداة الصمة 

في عبارتو فثمة الحقة آخرية تضاؼ إلى الفعؿ ويجب أف ال تترجـ تمؾ الالحقة 
:   مثؿ(5) التي سبقتيا(ša)ألنيا ظيرت بتأثير أداة الصمة 

(6)َش  يِػُخُز 
ša  īhuzu  

التي تزوج  
 

  الذي ظير نتيجة تأثير أداة (u)     إذ يالحظ أف الفعؿ قد لحؽ بو صوت 
   īhuz: التػي استعممت مفعواًل بو ولوال وجودىا لجاء الفعؿ بصيغة (ša)الصػمة 

                                                 
(
1
 )Buccellati, G,A structural Grammar of Babylonian (SBG), 
Wiesbaden, 1994, p.364. 

 .126، ص3حنوف، نائؿ، مصدر سابؽ، ج( 2)

(
3
 ) SBG, p.354. 

(
4
 ) GAkk p.185. 

(
5
 ) GAkk, p.186. 

(
6
 ) SBG, p.364. 
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أما  في المغة العربية فيستعمؿ االسـ الموصوؿ مفعواًل بو، إذ يكوف مبنيًا فيما عدا 
رأيت الذي نجح، رأيت المتيف : صيغة المثنى التي تكوف معربة فتنصب،  مثؿ

مبني عمى السكوف في محؿ نصب مفعوؿ بو في  (الذي)نجحتا، فاسـ الموصوؿ 
. (1)منصوبة بالياء (المتيف)حيف جاءت  صيغة المثنى

: كما استعمؿ اسـ االستفياـ لمداللة عمى المفعوؿ بو فيكوف منصوبًا بالفتحة، مثؿ
(2)َمنَّـ  يِػُخز  

mannam   īhuz 

مف تزوج ؟ 
وكذلؾ في المغة العربية فإف أسماء االستفياـ تستعمؿ مفعواًل بو أيضًا إذ يجب 

مف :، كقولنا(3)تقديميا عمى الفاعؿ ألنيا مف األسماء التي ليا الصدارة في الكالـ
اسـ استفياـ مبني عمى السكوف في محؿ نصب مفعوؿ بو  (مف)رأيت اليوـ ؟فػػػ 

كما قد يكوف المفعوؿ بو ضميرًا متصاًل إذا عبرت عنو . (4)لمفعؿ الذي جاء بعده
: ضمائر عرفت بضمائر النصب المتصمة،أو ضمائر المفعوؿ بو المباشر، مثؿ

 ana  belīšu   utârrūšu ُش َاَف  بػميُش ُاتاّرو

( 5)يعيدونو إلى سيده

: أو قد يكوف ضميرًا منفصاًل، نحو
(6)ػَُرِؾ پكاِت   َا َشػ

kâti  ašapparki 

إياؾِ  سأرسؿ  
 

    ويالحظ أّف الفعؿ قد لحؽ بو ضمير المخاطبة المتصؿ في حالة النصب إذ 
  kâti: إّف الغاية مف ذلؾ ىي التوكيد ألف المعنى قد تـ وُفيـ بقولنا

ašappar(إياِؾ سأرسؿ) إياِؾ سأرسمِؾ، لمتوكيد عممًا أف أسموب : وال ضير إف قمنا
                                                 

 .52-51، ص1979الراجحي، عبده، التطبيؽ النحوي، بيروت، ( 1)

(
2
 ) SBG , P 364. 

 .89، ص 1985، القاىرة 4،ط2حسف، عباس، النحو الوافي، ج( 3)

 .60الراجحي، عبده، مصدر سابؽ،  ص ( 4)

 .16، ص2حنوف، نائؿ، مصدر سابؽ، ج( 5)

(
6
 ) GAKK , p. 273 



  حممد حمارب علي.م.م                                               املػعول به يف اللغة األكدية

 576 

التكرار لمتوكيػػد أسموب متبع في المغة األكدية برغـ أف التكرار جاء ىنا لضميريف 
غير أف أحدىما جاء منفصاًل في حيف  (المخاطبة)يدالف عمى  الشخػص ذاتػو 

. جاء اآلخر متصالً 
وفي المغة العربية أيضًا قد ُتعبر الضمائر المتصمة والمنفصمة عف المفعوؿ بو إذ 

أكرمتَؾ وأكرمتيـ، والمنفصؿ كقولو : تكوف مبنية في محؿ نصب، فالمتصؿ مثؿ
يَّاَؾ َنستعيف): تعالى . (1) [5: الفاتحة [ (إياؾ َنْعُبُد وا 

إف أية مراجعة لألمثمة السابقة تبيف لنا أف الضمائر المتصمة قد لحقت بالفعؿ 
. والضمائر المنفصمة قد سبقتو في كمتا المغتيف مما يؤكد مدى تقاربيما

    وبما أف األمثمة السابقة كانت لمشخص العاقؿ السيما في األكدية فمف الممكف 
أّف نذكر عدد مف أصناؼ المفعوؿ بو المتمثمة بغير العاقؿ والتي قد تكوف اسمًا 

:  ظاىرًا، مثؿ
(2) ش – ُر – [َاـ   يػِ  [– 3شا . اَ 

A. ŠÀ –[am  i-
] 
ru –šu 

حرثوا الحقؿ 
 

إف نظرة بسيطة إلى المثاؿ السابؽ تُبيف أنو برغـ ورود المفردة األكدية التي دلَّت 
بالصيغة السومرية إال أنيا ُألحقت بالنياية  (eqlum اقُمـ)عمى المفعوؿ بو 

كما . لمداللة عمى أنيا يجب أف تكوف منصوبة ألنيا مفعوؿ بو (amَاـ  )الصوتية 
:  قد يرد المفعوؿ بو بصيغة موقع جغرافي، نحو

(3)َبِبِمـ يػِبني 
babilim  ibnī 

بنى بابؿ   
: ، كما في(ša )أو بصيغة أداة الصمة 

(4)َش  يػِبنو 
ša  ibnū 

التي بنا   
                                                 

 .434، ص 2005الغالييني، الشيخ مصطفى، جامع الدروس العربية، القاىرة،  (1)

(
2
 )whitingK R.M.,"Old Babylonian letters from tell Asmar(OBLTA)" 
Assyriological studies, no. 22, chicag, 1987p78, p.142. 

(
3
 ) SBG, p.364. 

(
4
 ) Ibid 
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: أو ضمير استفياـ

(1)ميَنـ يػِبني 
mīnam  ibnī 

ماذا بنا ؟ 
اسـ استفياـ مفعوؿ بو : أيَّ كتاب قرأت، فػػ أي: الذي يقابمو في العربية قولنا

. (2)منصوب بالفتحة الظاىرة، وىو مضاؼ وكتاب مضاؼ إليو مجرور بالكسرة
: أو ضمير متصؿ

(3) ِش –يِػزَّبو 
izzibū- ši 

غادروىا 
: عممًا أف أصؿ المثاؿ

بػو  (4)َمػتَػـ يِػزِّ
matam  izzibū 

غادروا البالد  
كما يوجد عدد مف الصيغ المغوية التي استعممت مفعواًل بو وباألخص األسماء التي 

: تحولت إلى صفة فعمية، مثؿ
 banītam   īhuzَبنيتـَ  يِػُخز 

جميمة   (امرأة)تزوج 
: أو اسـ فاعؿ
(5)ُمنَِّبتَـّ   يِػُخز 

munnabittam   īhuz 

هازتح   (ايسأج)تزوج 

: أو اسـ وصفي
 dumqa  iqbīُدمَؽ يػِقبي   

 (تكمـ جيداً )قاؿ باسموب جميؿ 

                                                 
(
1
 ) Ibid 

 .59الراجحي، عبده، مصدر سابؽ، ص (2)

(
3
 ) AAKKG, p.p 52-3. 

(
4
 ) Ibid. 

(
5
 ) SBG, p.364. 
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: أو مصدراً 
(1)ـ يػِدِّف ـسَ ېاتـ

ebēram  iddin 

سمح بالعبور 
: أو مضاؼ ومضاؼ إليو

(2)قَػقَّػد اويِمـ َتمَخص 
qaqqad  awīlim tamhas  

َضرْبَت رأس الرجؿ  
ونقرأ في نص آخر ما يؤكد الحالة الواردة في المثاؿ األخير إذ لحؽ المضاؼ 

: والمضاؼ إليو صفة فجاءت منصوبة ألنيا تتبع الموصوؼ
(3)مارَشػرِّـ  صيخَرـ َامَخص 

mār šarrim sehram amhas  

َضرْبُت ابف الممؾ الصغير 
: وقد ُيعّبر عف المفعوؿ بو بجار ومجرور والسيما إذا كاف فعمُو الزمًا، مثؿ

 amtum  ina bītim ihliqَامتـُ   ِاَف بيِتـ يِخمؽ 

ىربْت األمة مف البيت  
قبؿ الفعؿ الحركي، أي ىربت ( البيت)إلى المفعوؿ بو  (ina)إذ أشار حرؼ الجر 

 ويقابؿ (4)أف األمة كانت في داخؿ البيت حيف ىروبيا: مف داخؿ المنزؿ، بمعنى
ذلؾ في المغة العربية حالة الفعؿ المتعدي بغيره الذي ال يصؿ إلى المفعوؿ بو إال 

وىو  (غير صريح)بوساطة حرؼ الجر الذي يجعؿ الالـز متعديًا فيسمى مفعولو 
. (5)ذىبت بؾ، وأعرض عف الرذيمة: مجرور لفظًا منصوب محاًل، مثؿ

 وقد يحؿ محؿ المفعوؿ بو عبارة معينة تدعى العبارة المتضمنة مفعواًل بو إذ تبدأ 
(kīma)مثؿ ىذه العبارات عادًة باألداة الرابطة 

: ، نحو(6)

                                                 
(
1
 ) Ibid 

(
2
 ) GAKK, p.56. 

(
3
 ) GAkk, p.56. 

(
4
 ) GAkk, p.35. 

 .28،39الغالييني، الشيخ مصطفى، مصدر سابؽ، ص( 5)

(
6
 ) SBG, P,366; von Sodden, W, Grundriss der Akkadischen Grammatik 
(GAG)., Rome, 1995, p.285; Deutscher, G., Syntatic chang in 
akkadian., Oxford, 2000, p.47. 
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ـَ َوَرسُّ ُاكانُشػػ  ـَ - كي
(1)

kīma  warassu  ukānšu - ma 

يثبتو بوصفو عبده  
كما تجدر اإلشارة أنو عندما ال يتطمب السياؽ استعماؿ اسـ أو ضمير باعتباره 

مفعواًل بو فإف ذلؾ المفعوؿ يتـ التعبير عنو بوساطة اسـ لحالة وصفية يتـ 
اشتقاقيا مف جذر الفعؿ نفسو، ونظرًا ألف جذر الفعؿ نفسو قد استعمؿ مفعواًل بو 

: فإف ذلؾ المفعوؿ يدعى بحالة النصب الجناسية أو الداخمية، مثؿ
ُخبتـَ  يِػخُبت 

(2)
hubtam  ihbut  

سرؽ المسروقات  
 :العامل فيه- 4
ىي األفعاؿ التي يتعدى أثرىا فاعميا وتتجاوزه إلى مفعوؿ : األفعال المتعدية –أ 

:  بو فترفع الفاعؿ وتنصب المفعوؿ بو سواء كانت في صيغة الماضي، نحو
ّياُنـ  ِدَنـ  يػِِدف  َِ   dayyānum  dinam idinَد

  (3)قضى قاٍض قضيةً 
 

: أوفي صيغة المضارع
(4)َب -  َابػػ– َر – 2ِكػِرَاـ   اُ 

kiriam   ū – ra – ab – ba 

ُيَنمي البستاف  
 

:  أو في صيغة األمر
 eqlam  erišma  اقَمـ اِرشـَ 

                                                 
(
1
 ) Cohen, E., sentential complementation in Akkadian ," Journal of the 
American Oriental Society (JAOS) , New Haven, vol. 122/4, 2002, 
p.804; Huehnergard, j, key to a grammar of Akkadian., Atlanta 1997, 
p.70. 

(
2
 ) SBG,P. 365 

 .243، ص 2005 سميماف ، عامر، المغة األكدية، الموصؿ، ( 3)

(
4
 ) BAL , I , P. 19. 
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( 1)أحرِث الحقؿ

 

وفي المغة العربية أيضًا تنصب األفعاؿ المتعدية المفعوؿ بو وفي صيغيا  الثالث 
:  ، ومف أمثمة صيغة األمر قوؿ الشاعر(الماضي، والمضارع، واألمر)

ُؿ              وىؿ ُتطيُؽ وداعًا أيُّيا الرجؿُ  ِِ ( 2)َودَّْع ُىريرَة إفَّ الركَب ُمرَتِح

وبذلؾ  (َودِّعْ )مفعوؿ بو منصوب بالفتحة الظاىرة العامؿ فيو فعؿ األمر : فػػ ىريرةَ 
فإف األفعاؿ المتعدية تعد أوؿ وأىـ العوامؿ التي تعمؿ عمى نصب المفعوؿ بو في 

. المغتيف األكدية والعربية
:-  (3)اسم الفاعل- ب

استعمؿ اسـ الفاعؿ في المغة األكدية بصيغ محددة أي بأقصر صيغة قبؿ حالة 
اإلضافة والسيما مع األفعاؿ المتعدية، إذ مثَّمت حالة اإلضافة التالية لو مفعواًل بو 

مباشرًا، نحو  
(4) َشرُّـ ماِخص ماِتـ َنَكرِتـ

šarrum  māhis mātim 
nakartim                      

الممؾ الضارب بالد األعداء 
: ِعممًا أف أصؿ الجممة

 َشرُّـ ماتـَ َنكَرتـَ يػَِمػخَّص
(5)

šarrum  mtam nakartam  
imahhas                 

                                                 

 .96، ص2حنوف، نائؿ، مصدر سابؽ، ج( 1)

 .130، ص1966، حمب، 2الحمواني، محمد خير، والحاضري، بدر الديف، المنجد، ط( 2)

: ويصرؼ كما تصرؼ الصفة، أي (paris)اسـ الفاعؿ في المغة األكدية صفة عمى وزف ( 3)
لممؤنث، وال  (ātumاتـ )لممذكر و  (ūtumاوتـ )يجمع كما تجمع، وذلؾ بإضافة المقطع 

: لممزيد، ينظر. يمكف صياغتو مف الصفة
 رسالة ماجستير – دراسة مقارنة –إبراىيـ، كرواف عامر سميماف، االسـ في المغة االكدية - 

وفي المغة العربية ىو صفة  GAKK,p.195-؛107، ص2001غير منشورة، الموصؿ، 
تؤخذ مف الفعؿ المعمـو لتدؿ عمى معنى وقع مف الموصوؼ بيا أو قاـ بو عمى وجو الحدوث 

. أف يكوف المعنى القائـ بالموصوؼ متجددا بتجدد األزمنة: ككاتب، ومجتيد، أي: ال الثبوت
 .141الغالييني، الشيخ مصطفى، مصدر سابؽ، ص: لممزيد، ينظر

(
4
 ) GAKK, p.196. 

(
5
 ) Ibid. 
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 يضرب الممؾ بالد األعداء

إف األمر األوؿ الذي يمكف مالحظتو ىو ظيور المفعوؿ بو في المثاؿ 
األوؿ مجرورًا بالكسرة في حيف كاف يفترض أف يكوف منصوبًا ولعؿ سبب ذلؾ ىو 
اسـ الفاعؿ الذي جاء بعد الفاعؿ وكأنو أخذ دور المضاؼ مف ناحية العمؿ ودور 

الفعؿ المتعدي مف ناحية المعنى فجاء االسـ بعده مجرور عمى الرغـ مف كونو 
. مفعواًل بو وذلؾ ما أكده المثاؿ الثاني

عند ترجمتو، وىذا يتطابؽ  (أؿ)أما األمر اآلخر فيو اقتراف اسـ الفاعؿ بػػ 
تمامًا مع المغة العربية إذ يعمؿ اسـ الفاعؿ عمؿ الفعؿ المتعدي فينصب المفعوؿ 

: الموصولة، نحو (أؿ)أف يكوف مقرونًا بػػ : بو بعدة شروط أوليا

هو انكاتُة انكتاَب أيِس ، فانكتاب يفعول ته يُصوب تانفتحح انظاهسج وانعايم فيه 
هو اسى انفاعم

(1)
 .

: (2)المصدر- جػػ 
يعامؿ المصدر في عدد مف النصوص معاممة الفعؿ فينصب مفعواًل بو، إذ يسبقو 

: حرؼ جر، نحو (المصدر)
 ػَـّ  اُ صػَنـ َاَف  ُخػمُّػِقـگرَ 

(3)
raggam  u  senam  ana  
hulluqim   

 ِلَمحو الشرير والخبيث 

: ، مثؿروقد يفصؿ بيف المصدر والمفعوؿ بو جار ومجرو
  mīšaram  ina mātim ana šūpîm يـپميَشَرـ ِاَف ماِتـ َاَف شو

                    

( 4)إلظيار العدالة في البالد

يالحظ أف المصدر قد قاـ مقاـ الفعؿ المتعدي مف ناحية المعنى ومقاـ االسـ مف 
وقد . المصدر بحرؼ  الجر: ناحية التركيب بدليؿ نصبو لممفعوؿ بو وجره أي

                                                 

 .197الراجحي، عبده، مصدر سابؽ، ص( 1)

، 179-178سميماف، عامر، مصدر سابؽ، ص: حوؿ المصدر، ينظر( 2)
 IAKK,p.p.26-7؛232

)
3

  ( BAL,I, p.5; IAKK, p.76.. 

 .104، ص1حنوف، نائؿ، مصدر سابؽ، ج( 4)
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يكوف المفعوؿ بو مسبوقًا بحرؼ جر فتكوف حركتو نتيجًة لذلؾ الكسرة بدؿ الفتحة، 
:  كما في
 يِتـ َاخاِزـگَاَف ُشػ

(1)
ana šugītim ahāzim  

  

 ألخذ زوجة ُمِسنَّة

: أما في المغة العربية فيمكف أف ينصب المصدر مفعواًل بو أيضًا، نحو
مفعوؿ بو منصوب بالفتحة الظاىرة  والعامؿ فيو : إعدادؾ الدرَس مفيد، فالدرَس 

. (2)(إعداد)ىو المصدر 
: (3)الحالة المستمرة –د 

: ورد في عدد مف النصوص نصبيا لممفعوؿ بو، كما في النصييف اآلتييف
 بػيتَػـ َصبػتَػت

(4)
bītam   sabtat  

 َممَكْت البيت

 

 َاشَّتـَ َاِخز
(5)

aššatam    ahiz  

 (تزوج)أخذ زوجًة 
 

وثمة تشابو معنوي بيف الحالة المستمرة المشتقة مف الفعؿ في المغة األكدية 
والصفة المشبية باسـ الفاعؿ في المغة العربية التي لوحظ ورودىا تنصب مفعواًل 

عميٌ  َحَسٌف ُخمَقُو، غير أف النحاة العرب يروف أنيا ال تنصب االسـ : بو، نحو
عمى انو مفعواًل بو بؿ مشبيًا بالمفعوؿ بو، إذ ُنصب بقصد المبالغة وحوؿَّ اإلسناد 

. (6)عف فاعميا إلى ضمير يستتر فييا يعود إلى ما قبميا

                                                 
(
1
 ) IAKK, p.76; BAL, I, p.29. 

 .196الراجحي، عبده، مصدر سابؽ، ص( 2)

-؛252سميماف، عامر، مصدر سابؽ، ص : - بخصوص الحالة المستمرة، ينظر( 3)
.IAKK, p.31  

(
4
 ) GAKK, p.394. 

(
5
 ) GAKK, p.394. 

، الغالييني، الشيخ مصطفى، مصدر سابؽ، 198الراجحي، عبده، مصدر سابؽ، ص( 6)
441. 
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وعمى الرغـ  مف أننا ذكرنا أف التشابو بيف الحالتيف معنوي فثمة مسألة يتوجب 
ذكرىا، ىي أف الحالة المستمرة تشتؽ مف مصادر األفعاؿ واألسماء والصفات في 

. حيف ُتشتؽ الصفة المشبو باسـ الفاعؿ في العربية مف الفعؿ الالـز فقط
 :تعدد المفعول به – 5

   ثّمة عدد مف األفعاؿ األكدية التي تتعدى إلى مفعوليف فيكوناف في حالة 
يكوف مفعولو : النصب، ومف الممكف تمييز نوعيف مف تمؾ األفعاؿ،النوع األوؿ

عند )  (بػػػ ِ )األوؿ شخصًا أو شيئًا أما المفعوؿ الثاني فيحتاج إلى حرؼ الجر
، (يدىف)    pašāšumَػشاُشـ پ،(يجيز)   paqādumػَقاُدـ  پ: كالفعميف  (الترجمة

: مثؿ
 ِقدپَامتـَ ِشَكَرـ تَػ

(1)
amtam  šikaram   tapqid  

 َجيزَت األمة بالجعة ِ 

 

  qaqqadam ša  šarrim  šamnam شُػشػوپقَػقػَّػَدـ  َش  َشرَّـ َشمَنـ  يِػ
       

(2)
  ipšušū 

 دىنوا رأس الممؾ بالزيت 

أما النوع الثاني فيكوف مفعولو األوؿ الذي يمثؿ المفعوؿ بو المباشر شيئًا، في حيف 
:  ، نحو(مف)يكوف مفعولو الثاني شخصًا، ويترجـ عادًة مع حرؼ الجر 

ـ  َابػقػُر َِ ـ  اقػمَػ َِ  َاويمَػ
3))

awīlam  eqlam abqur   

ادَّعيُت الحقَؿ مف الرجؿ                                               
: ، كما في(1)وغالبًا ما يكوف المفعوؿ بو الثاني في ىذا النوع ضميرًا متصاًل بالفعؿ

: في

                                                 

(
1 ) GAKK, p.34; 243 سميماف، عامر، مصدر سابؽ، ص.  

(
2
 ) Ibid. 

(
3
244 سميماف، عامر، مصدر سابؽ، ص (     GAAK,pp.34-5 ; 
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 ػَـ  َامُخرُش پَكسػ
(2)

kaspam   amhuršu   

استممت الفضة منو  
 (لشخص ما) إلى مفعوؿ بو غير مباشر (3)(العطاء)كما يحتاج حدث العطاء 

ويمكف تطبيؽ ىذا األمر مع أفعاؿ أخرى  (شيء ما)فضاًل عف  مفعوؿ بو مباشر 
فضاًل   (بشيء  ما)المذيف يتطمباف مفعواًل بو غير مباشر  (الَمْؿءِ )و  (التغطية)كػ 

: نحو (شيء ما)عف مفعوؿ بو مباشر 
كُتمُػُش  ِِ              ina subātim  iktumušuِاَف  ُصباِتـ  يِػ

                                                    
                                 

َغطاُه بغطاء 
 

((4 ػَتـَ  َشمَنـ  ُمػمّػو  پَكر
karpatam  šamnam mullū     

 مأل الوعاء بالزيت 

متعدية إلى مفعوليف  (Š)وقد تكوف األفعاؿ المتعدية التي ترد بالصيغة السببية 
منصوبيف يكوف أحدىما خاص بالحدث إذ غالبًا  ما يأتي أواًل واآلخر خاصًا 

: بالصيغة السببية، مثؿ
ىېيـ ((5   ُاَشػدِّف وَـَ ېُيشكـ  ـًــتَـّ

mēmettam  muškēnam 
ušaddin     

 جعمت العامة يعطوف الضريبة/ جمعت الضريبة مف العامة

: كما نقرأ في نص آخر
ٍِ ېصـاقمػَـ    ((6                            ِِ ُاشتَػِكػؿـ

eqlam sēni 
 uštakil  

                                                                                                                       

كما ترد في المغة العربية أيضًا حاالت مماثمة يكوف فييا المفعوؿ الثاني ضميرا متصاًل ( 4)
بالفعؿ، والمفعوؿ األوؿ اسمًا ظاىرا، إذ يجب فييا تقديـ المفعوؿ الثاني عمى األوؿ، 

 .178حسف، عباس، مصدر سابؽ، ص: لممزيد ينظر. القمـ أعطيتو كاتبا:مثؿ

(
2
 ) GAKK, p.35. 

أعطيت زيدا ثوبا، فإعطائي، فعؿ الفاعؿ، وال يتـ الكالـ عنو : ونجد في المغة العربية جممة( 2)
مفعوؿ بو ثاف، وىو : مفعوؿ بو أوؿ، معطى لو، وثوبا: إال بيذيف المفعوليف معا، فزيدا

 .44ىػ، ص1398، النجؼ 1جماؿ الديف، رؤوؼ، المعجب، ط:لممزيد ينظر. معطى
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 جعؿ الغنـ تأكؿ العشب

ىو (،الغنـsēni)وما يمكف مالحظتو عمى المثاؿ األخير أف المفعوؿ بو الثاني
الفاعؿ في  المعنى ألف الغنـ ىي التي أكمت العشب وىذا األمر مشابو لتعدي 

الفعؿ إلى مفعوليف في المغة العربية إذ يكوف المفعوؿ األوؿ ىو الفاعؿ في 
ألبَس خالٌد سعدًا ثوبًا،فسعد ىو المفعوؿ بو األوؿ وىو الفاعؿ في :المعنى،نحو

 . (1)المعنى ألنو ىو الذي قاـ بمبس الثوب وثوبًا مفعوؿ بو ثافِ 
: وقد يعوض عف أحد المفعوليف بجار ومجرور، نحو

((8    ػِقد پِشَكَرـ  َاَف َامِتـ  تَػ
šikaram  ana  amtim   tapqid 
        

 جيزَت الجعة لألمة 

 

وليذه الحالة ما يقابميا في المغة العربية إذ قد يأخذ الفعؿ المتعدي مفعوليف أحدىما 
إف اهلل يأمركـ أف تأدوا األمانات إلى ): صريح واآلخر غير صريح، كقولو تعالى

مفعوؿ بو ثاِف غير صريح وىو مجرور لفظًا بحرؼ جر، ( أىؿِ )، فػػ (أىميا
 . منصوب محاًل عمى أنو مفعوؿ بو غير صريح

في المغة األكدية يمكف أف نستبدؿ   (الثاني)ولتحديد المفعوؿ بو غير المباشر 
الجار والمجرور بضمير القابؿ وبذلؾ فإف التتمات المتضمنة مفعواًل بو غير 

مباشر ال تكوف إال مع األفعاؿ التي تتحكـ بالمواحؽ اإلسمية المتعمقة بضمائر 
: ، مثؿ(المفعوؿ بو المباشر)القابؿ 

     ana   awīlim  nidintam  iddin  َاَف َاويمػِـ  نػِِدنػتـَ  يػِدِّف
            

 أعطى شيئًا لمرجؿ 

 

(2)                      نػِِدنتـَ  يػِدِّنػُشـ
nidintam    
iddinšum  

 أعطى شيئًا لو 

                                                 
(
1
 ) Ungnad, A., Akkadian Grammar,5

th
 ed, Translation by Harry, A., 

Hoffner, 1992, p.115. 
(
2
 ) SBG, p.p 367-8. 
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حتى إذا رجعنا إلى الصيغة السببية وصيغيا الثانوية باحثيف عف تحكميما أو 
عالقتيا بتعدد المفعوؿ بو فسنجد إمكانية حذؼ المفعوؿ المتعمؽ بيا وعند حصوؿ  

:  ذلؾ فإف الفكرة الفعمية تصبح مبنية لممجيوؿ، نحو
((81     ػَـّ ُاشتاِبؿ پطُ 

tuppam   uštābil 

 سببُت حمؿ الموح 

 
: إذ إٌ أصم انجًهح قثم انحرف هو

َلكُّـپُصخاَرـ طُ  ِِ  ػَـّ ُاشتابِػ
(1)

suhārum   tuppam 
uštābilakkum 

 جعمت الخادـ يحمؿ الموح لؾ 
 

إف مالحظة المثاؿ السابؽ تبيف لنا أنو مكوف مف ثالثة مفاعيؿ إذا عَّبرت 
ػَـّ پُصخاَرـ طُ :صيغة

 tuppam  suhāram، عف المفعوليف األوؿ والثاني في حيف عبر ضمير 
 الذي لحؽ بالفعؿ عف المفعوؿ بو الثالث، ويحصؿ (kumُكـ )القابؿ            

ىذا الترتيب في المغة العربية أيضًا إذ ثّمة أفعاؿ تتطمب ثالثة مفاعيؿ وأشيرىا 
.  (2)أعممتؾ زيدًا كريماً : أعمـ، وأرى، المزيداف باليمزة، مثؿ: فعالف ىما

بقيت مسألة أخرى تتعمؽ بحذؼ المفعوؿ بو إذ مف المحتمؿ أف يحذؼ المفعوؿ بو 
: األوؿ وعند حدوث ذلؾ تصبح الفكرة الفعمية الزمة، مثؿ

 ِِ                             ahhīya  ušešmi َاّخيَّ  ُاشػػػشـِ
        

 جعمت إخوتي يصغوف 

: عممًا أف األصؿ قبؿ الحذؼ ىو
 َاَوتِػِؾ  َاّخػيَّ ُاشػػشػـِ 

(3)
awâtiki  ahhīya  ušešmi 

 جعمت إخوتي يسمعوف كمماتؾِ 

                                                 
(
1
 ) GAKK,p.300. 

 .213الراجحي، عبده، مصدر سابؽ، ص( 2)

(
3
 ) GAKK, p.300. 
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أما في المغة العربية  فيجوز حذؼ المفعوؿ بو واحدًا كاف أو أكثر ويكوف ذلؾ أما 
ما ):لغرض لفظي أو معنوي، فالمفظي قد يكوف لتناسب الفواصؿ، كقولو تعالى

 (َودََّعَؾ َربَُّؾ َوَماَقَمى
َذَرني َوَمْف : )ما قالؾ، أو اختصارًا  نحو قولو عز مف قائؿ: ، أي[ 3: الضحى [ 

وأما المعنوي فقد يكوف لعدـ . (1)مف خمقتو: ، أي[ 11: المدثر [ (َخَمْقُت َوحيداً 
أنفقُت : طالما أنفقُت، أي: تعمؽ الغرض بو، كقوؿ البخيؿ لمف يعيبو البخؿ

. (2)الماؿَ 
بقي أف نذكر أف الفكرة التي ينشئيا المتكمـ في ذىنو ويريد التعبير عنيا 
ىي التي تحدد الحاجة إلى ذكر المفعوؿ مف عدميا ومف الممكف مالحظة الفرؽ 
بيف جممتيف تحتوياف الفعؿ المتعدي نفسو األولى خالية مف المفعوؿ والثانية فييا 

. أنت تساعد، أنت تساعد الضعفاء:مفعوؿ
إف الغاية مف الجممة األولى إثبات الفعؿ لممخاطب عمى وجو اإلطالؽ 
دوف تحديد أو تخصيص كما أف زمف الفعؿ مطمؽ وغير محدد، أما في الجممة 

الثانية فقد قيد المتكمـ المساعدة المنسوبة إلى المخاطب بفئة معينة مف الناس ىـ 
. (3)الضعفاء

 
 
 
 
 
 

                                                 

 ؛ نير، ىادي، التراكيب المغوية في 81السامرائي، فاضؿ صالح، مصدر سابؽ، ص( 1)
 .164،ص1987العربية، بغداد، 

 .180حسف، عباس، مصدر سابؽ، ص( 2)

، 2003، عماف، 1البياتي، سناء حميد، قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظـ، ط( 3)
 .184-183ص
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The Object in Akkadian 
A comparative study 
Mohammed M. Ali 

 

Abstract 
This paper deals with the object which is one of the main 

pillars of verbal sentence that has a transitive verb in both 
Akkadian and Arabic. 

The paper sheds light on most phenomena  and cases that 
are relevant. 

The sections of the paper were arranged starting from the 
definition of the object, showing the effect and the 
grammatical cases and the changes  that take place on both of 
them regarding number and gender. Then, we tackled its 
position in the sentence.  

It was noted that the object has various position in 
Akkadian while its Arabic counterpart was put at the front or 
deferred.  

Then, we showed its types by clarifying it most 
important forms. we also came across an issue which has 
paramount importance in showing the object, namely, the 
factors which affect it ,among which the transitive verbs are 
the leading ones  

Finally, we presented the case of multiple objects in the 
sentence by putting forward a number of affective verbal 
forms, noting that many of  the previously mentioned cases 
were compared with Arabic , wherever necessary.  
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