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:  اسم الػاعل يف اللغات العاربة بني اإلمسية والػعلية

دراسة مؼارنة يف ضوء الػصحى واللغات العاربة 

 أمني عبد الناػع أمني. د.م

 18/2/2009: تاروخ الؼبول 7/9/2008: تاروخ التؼدوم

ُيعد موضوع اسـ الفاعؿ واحدًا مف المواضيع النحوية المهمة، فال يكاد 
كتاٌب مف كتب المغات العاربة إال وتعرَّض لهذا الموضوع، ومع ذلؾ فإفَّ معظـ 

بحيث انها لـ تػُعط صورة واضحًة .  ذذ البحوث والدراسات  اات إمَّا مو زةً 
ودقيقة مف حقيقة اسـ الفاعؿ في المغات العاربة، أو إّنها اقترحوذ عمى دراسة اسـ 
الفاعؿ في لغة واحدة مف المغات العاربة، المغة العربية أو العبرية، دوف إخضاع 

البحث لممنهج المقارف، وبذلؾ فهي أيضًا لـ تعط الصورة الواضحة عف حقيقة اسـ 
اسـ ‘ ومف  نا  اات أ مية دراسة  ذا الموضوع. الفاعؿ في المغات العاربة

، ولقد اعتمدت الدراسة المنهج ‘الفاعؿ في المغات العاربة بيف االسمية والفعمية
الوصفي في معال ة مواضيع البحث، و و منهج يقـو عمى أساس الوصؼ 

واإلحصاا واالستقراا واالحتكاـ إلى األساليب الواردة في المغات العاربة، حيث 
تناولت الدراسة اسـ الفاعؿ مف حيث تعريفه وصياغته في عمـو المغات العاربة، 
كما بيَّنت الدراسة عالمات االسمية في صيغة اسـ الفاعؿ في  ذذ المغات، ثـ 

ناقش البحث عالمات الفعمية في صيغة اسـ الفاعؿ، والداللة الزمنية لصيغة اسـ 
الفاعؿ مف حيث داللتها عمى الزمف الماضي والحالي واالستقباؿ فضاًل عف 

داللتها عمى الزمف العاـ، كما بيػَّف البحث أسموب مبالغة اسـ الفاعؿ في المغات 
. العاربة

 
                                                 

 امعة الموصؿ/ كمية اآلداب/ قسـ الدراسات المسمارية . 
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 تعروػ اسم الػاعل. 1

اسـ الفاعؿ  و صفة تؤخذ مف الفعؿ المبني لممعمـو لتدؿ عمى معنى وقع 
كاتب : مف الموصوؼ بها أو قاـ بِه عمى و ه الحدوث ال الثبوت نحو قولنا

  (1).ومُػ ػْتػَهػِد
 فهو في (2)وينطبؽ  ذا التعريؼ عمى اسـ الفاعؿ في عمـو المغات العاربة

 كذلؾ الحاؿ في (4) تؤخذ مف الفعؿ المبني لممعموـ أيضاً (3)األكدية صفة
فُيعد صفة فعميه يتفؽ مع الفعؿ في العدد وال نس ’ أما في العبرية (5)االوكاريتية

 كذلؾ عرَّفت اآلرامية (6)والضمائر، و و اسـ مصاغ لما وقع منه الفعؿ أو قاـ به
. (7)اسـ الفاعؿ الوصفي

و و : أما باعتبار عالقة اسـ الفاعؿ بالحدث فقد عرفُه العمماا بتعاريؼ عدة
 (9)"إنه الصفة الدالة عمى فاعؿ الحدث: "كما قالوا. (8)ما دؿَّ عمى حدٍث وصاحبهِ 

 و ذا التعريؼ ينطبؽ عمى (10)" و ما دؿَّ عمى الحدث والحدوث وفاعمهِ "وقالوا 
. معظـ المغات العاربة كما سنرر الحقاً 

وقد عدَّ عمماا العربية مف الكوفييف اسـ الفاعؿ فعاًل وأسموذ الفعؿ الدائـ 
وعمى  ذا األساس تكوف أقساـ الفعؿ عند ـ ثالثة، فػِعٌؿ ماٍض، مضارع وفعؿ 

                                                 

. 184، ص1، ج1960، بيروت، 10مصطفى،  امع الدروس العربية، ط الغالييني، الشيخ (1)
مهدي المخزومي، بيروت، . المقارف، تر مة موسكاتي، سباتينو، نحو المغات السامية (2)

. 245- 244، ص1993
(3) GAKK, P.195; AKKL, P.126. 
(4) AKKG, P.43. 

. 68، ص1998عماف، . ، خالد، مقدمة في قواعد االوكاريتية إسماعيؿ(5)
 ;230PGCH, P.66 ، ص1992، بيروت 2دروس المغة العربية، ط:  كماؿ، ربحي(6)

RHI, P.28;  

مقدسي، المطراف طميثاوي أرميا، قواعد المغة السريانية، تر مة كوثر ن يب عبد الواحد،  (7)
.  124،ص2004اربيؿ، 

. 95، ص2ج.  ػ1327، القا رة، 1ط.  مع الهوامع شرح  مع ال وامع.  السيوطي(8)
. 182، ص3ج. ، القا رة3ط حسف، عباس، النحو الوافي، (9)
 . 165، ص2ج.  عيسى الحمبي–مصر . األز ري، شرح التصريح عمى التوضيح(10)
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 أما البصريوف فقد عدوذ اسمًا يسمؾ سموؾ األفعاؿ في العمؿ (1).(اسـ الفاعؿ)دائـ 
العمؿ لشبهه المضارع، فهو محموٌؿ عمى المضارع وليس أصاًل في  ذا 

 و ال اري م رر الفعؿ في المفظ والمعنى أما المفظ : " يقوؿ ابف يعيش(2).السموؾ
ب Qفألنه  اٍر عميه في حركاته وسكناتِه ويطػّرد فيه ذلؾ، وذلؾ نحو ضار

  ارٍ  عمى فعمه الذي  و ج، كمهُ Q ومػُنْػطػَمِػؽ ومُػْستَػخْػرج ومػَُدحْػرـQومػُكْػر
ج فإذا أريد بِه ما أنت فيه، Qج ويػَُدحْػرQـ ويػَنْػطمِػؽ ويَػْستخرQب ويػُكْػرQيَػْضر

 وينطبؽ  ذا (3)."مثمه مف  هة المفظ والمعنىو و الحاؿ واالستقباؿ، صار 
الوصؼ عمى اسـ الفاعؿ في معظـ المغات العاربة فهو في األكدية يدؿُّ عمى 

 أما في الكنعانية فقد عػُرِّؼ اسـ (5) كذلؾ الحاؿ في األوكاريتية(4)الحدث وصاحبهِ 
 وفي العبرية  و (6)(وفاعمهِ )اسـ الفاعؿ بأنه ما يدؿُّ عمى الحدث ومف وقع منُه 

 ومف خالؿ قرااة النصوص (7)لفظ يدؿُّ عمى مف وقع منُه الحدث أو قاـ بهِ 
. (8)اآلرامية والسريانية يمكننا القوؿ إفَّ  ذا التعريؼ ينطبؽ عمى اآلرامية والسريانية

. (8)والسريانية

 صياغة اسم الػاعل يف اللغات العاربة. 2

يػُعتقد أّف صياغة اسـ الفاعؿ مف الفعؿ الم رد في المغة العاربة األـ كاف 
 أي يُػصاغ عمى وزف فاعِػؿ، و ي صيغة (9)(C ā C i C )3 ػػِ ح2 َا ح1ح. كاآلتي

                                                 

؛ 23-21، ص1966، مصر 1 المخزومي، مهدي، في النحو العربي قواعد وتطبيؽ، ط(1)
 . 281 ػ، ص1404، الرياض 1الزمف في النحو العربي، ط. بدري، كماؿ إبرا يـ

 . 281 بدري، كماؿ إبرا يـ، المصدر السابؽ، ص(2)

 .68، ص6ت، ج.د.  ابف يعيش، شرح المفصؿ، الطبعة المصرية(3)

(4) GAKK, P.195. 

 . 79؛68المصدر السابؽ، ص.  إسماعيؿ، خالد(5)
 . 246، ص2003، عماف، دار م دالوي، 1المغة الكنعانية، ط.  عبابنة، يحيى(6)

 . 230 كماؿ، ربحي، المصدر السابؽ، ص(7)

يوسؼ متي، آرامية ؛ فوزي، 125-124، المصدر السابؽ، ص مقدسي، المطراف طميثاوي(8)
. 163ص2006العهد القديـ، منشورات الم مع العممي بغداد، 

(9) C  = حرؼ صحيح= ح .
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صيغة ظهرت في معظـ المغات العاربة ومنها اإلبمية واألكدية واألمورية واآلشورية 
 .(1)والعربية

ففي األكدية و ي أقدـ لغة عاربة مف حيث تأريخ التدويف  اات صيغة اسـ 
pārisس Qػارپالفاعؿ عمى وزف 

 أما في االوكاريتية فقد  اا فيها عمى وزف (2)
pa‟iluفاعِػُؿ 

pō‟ēlؿ بػ!ػفوع ويصاغ في العبرية عمى وزف (3)
 بإبداؿ األلؼ (4)

ēياًا مائمة  i والكسرة ōواوآ 
(5) .

 pā‟elفي حيف أفَّ اآلرامية صاغت اسـ الفاعؿ الفعمي عمى وزف فاعؿ 
kātebنحو 

e كسرٌة مائمة i بإبداؿ الكسرة (6)
 بينما  اا اسـ الفاعؿ الوصفي (7)

kātobā نحو pā‟olāعمى صيغة فاعوال 
 كذلؾ الحاؿ في آرامية العهد القديـ، (8)

pā‟ēlؿ بػ!ػفاعإذ  اات صيغة اسـ الفاعؿ عمى وزف 
(9) .

 p,1وصاغت الكنعانية اسـ الفاعؿ مف الفعؿ الثالثي عمى صيغة فعؿ 
فاعِػْؿ أو فػَعِػْؿ أو فػَعيؿ، عمى اعتبار أف الحركات مفقودة مف أمثمتِه التي تؤدي 

داللته، واألر ح أّنُه عمى صيغة فاعِػؿ ألف  ذا الوزف لُه ما يقابمه في بقية المغات 

                                                 

؛ بروكمماف، كارؿ، فقه المغات السامية، 244 سباتينو، موسكاتي، المصدر السابؽ، ص(1)
. SLOCG,P.428؛ 120، ص1977تر مة رمضاف عبد التواب،  امعة الرياض، 

(2) GAKK, p.195. 

 فقه المغات العاربة المقارف، ،إسماعيؿ، خالد، 68 إسماعيؿ، خالد، المصدر السابؽ، ص(3)
 . ;226CSL,p.101، ص2000اربد، 

  .;230PGCH,P.65 ربحي، كماؿ، المصدر السابؽ، ص(4)

  .;244SLOCG,P.428 موسكاتي، سباتينو، ص(5)
؛ بروكمماف، كارؿ، المصدر 142، ص2001 ابونا، البير، قواعد المغة االرامية، اربيؿ، (6)

 . 244؛ موسكاتي، سباتينو، ص20السابؽ ص

  .;244SLOCG,P.428 موسكاتي، سباتينو، ص(7)

 . 142 أبونا، البير، المصدر السابؽ، ص(8)

 . 163 قوزي، يوسؼ متي، المصدر السابؽ، ص(9)



                   (   56) العدد –آداب الراػدون 

 م2010/هـ1431

 477 

:  نسؾ بمعنىnskكا ف و :  كهف بمعنىkhn ومف أمثمته (1)العاربة كما بيػَّنا آنفاً 
. (2)صائغ

 بإبداؿ pā‟ēlؿ بػ!ػفاعوقد وردت صيغة اسـ الفاعؿ في الحبشية عمى وزف 
 وبقيت أمثمتها له متمثمة ببعض األسماا الشخصية نحو i كسرة ēالياا المائمة 

warēsوردت أمثمة اسـ  كذلؾ األمر في المه ة الت رية إذ(3)وارث:  بمعنى 
pā‟olالفاعؿ عمى وزف 

qābol نحو (4)
(5) .

 pā‟ilأما في المه ة الصفاوية فقد  اا فيها اسـ الفاعؿ عمى صيغة فاعِػؿ 
 ويػُعتقد أف المغة النبطية (6)الذي يقتؿ،:  امع البقوؿ، قاِتْؿ أي: نحو باقِػؿ، أي

 bry‟wاستعممت صيغة فاِعؿ أو فعيؿ لمتعبير عف معنى اسـ الفاعؿ نحو 
 pā‟il وفي العربية ال نوبية ِصيغ اسـ الفاعؿ عمى صيغة فاعؿ (7)بريا: بمعنى
 (8).غالب: غ ؿ ب بمعنى: نحو

: نحو pā‟ilويصاغ اسـ الفاعؿ في العربية الفصحى عمى صيغة فاعِػؿ 
 .(9 )كاتِػب

مف الفعؿ المزيد فتكوف : أما صياغته مف غير الفعؿ الثالثي الم رد، أي
muبإستبداؿ مقطع المضارعة ميمًا مضمومًة 

 ويالحظ أف حركة الميـ قد (10)
                                                 

.  246يحيى، المصدر السابؽ، ص:  عبابنة(1)
 . 248 المصدر السابؽ، ص(2)

؛ برولكماف كارؿ، SLOCG,P.428 245-244 موسكاتي، سباتينو، المصدر السابؽ، ص(3)
. 120المصدر السابؽ، ص

(4) CSL,P.111. 
(5) SLOCG, p.428; CGSL, P.197. 

؛ 245، ص1997 عبابنة، يحيى، النظاـ المغوي في المه ة الصفاوية،  امعة مؤتة، (6)
 .591، ص1999قبيسي، محمد به ت، مالمح في فقه المه ات العربيات، دار شماؿ 

 .205، ص2002 عماف،  عبابنة، يحيى، المغة النبطية،(7)

، 1992تر مة خالد إسماعيؿ، مطبعة الم مع العممي العراقي،  قواعد العربية ال نوبية، (8)
. 43ص

 .185، ص1مصطفى، ج الغالييني، الشيخ (9)

(10) SLOCG, p.430; ؛225فقه المغات العاربة، ص : إسماعيؿ، خالد   
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 وقد وردت صياغته مف (1) في بعض المغاتmi أو كسرة maتتحوؿ إلى فتحة 
 مف الصيغة الثانية muparrisumػَػرِّسػُـ پغير الثالثي في المغة األكدية بصيغة مػُ 

mušaprisumُسـ Qْػرپالمضػِّعفة ومُػشػَ 
 كما قد (2)مف الصيغة الثالثة السببية 

الصيغة .  وعمى النحو اآلتيtan أو الػ تَػف tيُػصاغ مف الصيغ المزيدة بالتاا 
ُسـ پ، مػُ muptarsumػتَػرسـ پالبسيطة مػُ   muptanrisum>muptarrisumػتَػرِّ

سـ Aػرپ ومف الصيغة الثالثة مُػشتػَ muptarrisumػتَػرِّسـُ پوالصيغة المضّعػفة مػُ 
muštaprisum
 اما في االوكاريتية فقد  اات صيَغتُه المزيدة عمى وزف مػُفػَعػُِّؿ (3)

mupa‟‟ilu
 ومما ت در اإلشارة إليه أْف حركة الميـ في مضػَعػَّؼ العيف (4)

 ومُػشػَقػْتِػُؿ mapa‟‟iluوالمتعدي بالشيف قد تكوف مفتوحة في صيغة مػَفػَعػُِّؿ 
mašaqtilu
(5) .

ويصاغ اسـ الفاعؿ في العبرية غير الثالثي بإبداؿ حرؼ المضارعة ميمًا 
مَػركيب : مفتوحة أو مكسورة إذ تحرؾ بحركة مقطع المضارعة نفسها نحو

markīb المشتؽ مِػف يَػركيب yarkīb ( ْيَػركُػب)  ػير ّّ  المشتؽ mitqaššērومػِتػْقَػشّػ
. (6)(يَػربط) yitqaššērر بػ!ػيػِتػقػَػشمف الفعؿ 

األمر نفسُه في الكنعانية إذ يُػصاغ اسـ الفاعؿ مف المزيد بإبداؿ مقطع 
: ، أيmpqdمػَُدمػِّر : ، أيmgmrالمضارعة ميمًا مع مراعاة وزف الفعؿ نحو

 إذ map‟il وفي اآلرامية  اات صيغتُه مف المزيد عمى صػِفػَة مػَفعِػؿ (7)ؼQمُػشر

                                                                                                                       

  120بروكمماف، كارؿ، المصدر السابؽ، ص  

(1) SLOCG, p.430;  

 120بروكمماف، كارؿ، المصدر السابؽ، ص  ؛226فقه المغات العاربة، ص : إسماعيؿ، خالد

(2) GAG, 88-90; GAKK, p.254;299. 

- 179، ص2005  طبعة مزيدة ومنقحة،سميماف، عامر، المغة األكدية،  امعة الموصؿ، (3)
  GAKK, p.390, 409؛180

(4) CSL, p.101; 70-  69إسماعيؿ، خالد، قواعد المغة االوكاريتية، ص.  

(5) CSL, p.101; 70-69إسماعيؿ، خالد، قواعد المغة االوكاريتية، ص   

 .208؛ عبابنة، يحيى، المغة النبطية، ص230 ربحي، كماؿ، المصدر السابؽ، ص(6)

 .249-248 عبابنة، يحيى، المغة الكنعانية، ص(7)
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يصاغ عمى صورة مضارعِه الغائب مع إبداؿ مقطع المضارعة ميمًا تحرؾ بحركة، 
maqtelؿ :قط ومػَ meqattelؿ :ػقَػط:ػـ: مقطع المضارعة نفسها، نحو

 في (1)
حيف ورد اسـ الفاعؿ الوصفي مف المزيد عمى وزف اسـ الفاعؿ المنتهي بنوف 

maktbānā أو مػَكػْْتبانا mkatbānāفنقوؿ مكتبانا 
 وفي الحبشية تُػحرؾ الميـ (2)

map‟olāyػالي :مػَفعػ:  ففي المه ة الت رية نقرأ(3)دائمًا بالفتحة
 ولكف (4)

كذلؾ الحاؿ في النبطية إذ صيغ اسـ الفاعؿ . (5)استعمالها في الحبشية محدود
 مػُنْػعػِـ، مشتؽ مف أنعـ و معيتو mn„mwمنعمو : المزيد بإضافة الميـ نحو

m„ytw(6)، مػُغيث؛ مشتؽ مف الفعؿ أغاث.  
 أما اسـ الفاعؿ في العربية فيكوف وزنُه مف الفعؿ الثالثي ومف الفعؿ 

الرباعي الم رد والمزيد عمى وزف مضارعِه المبني المعموـ بإبداؿ مقطع المضارعة 
. (7)جQـ مػَُدحرQمػُكر: ميمًا مضمومة وكسر ما قبؿ اآلخر نحو

يف صيغة اسـ عومما ت در اإلشارة إليه أف المغات العاربة تتفؽ عمى كسر 
 أو الكسرة iالفاعؿ أو ما قبؿ آخرذ بشكؿ عاـ، وقد تكوف الحركة  ي الكسرة 

ē أو الياا المائمة eالمائمة 
(8) .

، (9)وشذت ألفاظ  اات بفتح ما قبؿ اآلخر في العربية نحو ُمحْػَصف
. ُمْسهبْ 

                                                 

 226، إسماعيؿ، خالد، فقه لغات العاربة، ص142 أبونا، البير، المصدر السابؽ، ص(1)
 .CSL, p.98 209-208ص وعبابنة، يحيى، المغة النبطية،

 . 142 أبونا، البير، المصدر السابؽ، ص(2)

  .120 بروكمماف كارؿ، المصدر السابؽ، ص(3)

(4) CSL, p.111. 

  .120 بروكمماف كارؿ، المصدر السابؽ، ص(5)

 .209 عبابنة، يحيى، المغة النبطية، ص(6)

. 186، ص1مصطفى، ج الغالييني، الشيخ (7)
 .  .120 بروكمماف كارؿ، المصدر السابؽ، ص(8)

. 186، ص1مصطفى، ج الغالييني، الشيخ (9)
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 اسم الػاعل ومؼومات االمسية. 3

مما ت در اإلشارة إليه في  ذا الموضع، ونحف نستبيف حقيقة اسـ الفاعؿ 
في المغات العاربة أفَّ مف المتخصصيف في قواعد المغات العاربة مف  ػعَػَؿ  ذذ 
الصيغة في عداد األسماا ومنهـ مف  عمها في عداد األفعاؿ، وآخر قاؿ إنها 

تعمؿ عمؿ فعمها بشروط ونحف في  ذا المبحث سنناقش الدالئؿ عمى اسمية  ذذ 
ففي األكدية يػُمكننا أْف نالحظ أفّ  صيغة اسـ الفاعؿ . الصيغة في المغات العاربة

صفة تعرَّؼ تعريؼ الصفات مف حيث عالمات اإلعراب وال نس والعدد، إذ يتغيػَّر 
ـْ پآخرذ بالرفع والنصب وال ػَّر نحو  ـْ پ. pārsumػارُس ػارِسـ پ، pāsamػارَس

pārsimػارپ: ، وتمحقه عالمة التأنيث نحوQ ستـparistum ،ػارپQ ستػَـ
paristam ،ػارپQ ستػِـparistim ،ويُػ مع كما تُػ مع األسماا المذكرة والمؤنثة ،

: نحو
pārisūtu سوتػُـQػارپ

m  لم مع المذكر المرفوع

سوQػارپو
 تػِـ

pārisūtim  لم مع المنصوب والم رور

 في حالة الرفع pārisātumساتػُـ Qػارپ: أما ال مع المؤنث فيكوف كاآلتي
. (1) في حالتي النصب وال رpārisātimساتػِـ Qػارپو

ومف األدلة عمى إسمية الصيغة في األكدية  و قبولها ال ر، أي الكسرة 
 .(2)التي يُػحدثها عامؿ ال ر

 : نحو
ـَ – 2 قػِ – 2 تػِ –َاَف  بػَ   ana ba – tí – qí – im  idinma ِاـ  ِدنَػ

 (3)أعطها إلى المسافر: بمعنى
 

                                                 
(1) GAKK, p.195; IAKK, p.27. 
(2) GAKK, p.195. 
(3) CAD, B, p.166. 
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: كذلؾ قبوله اإلسناد إليه واإلضافة، نحو
 

 

  māji mātimماخِػص ماتػِـ 

 (1)خارب المدينة
كما أفَّ صيغة اسـ الفاعؿ استعممت في األكدية لمداللة عمى، بعض أسماا 

مسافر،  ’ālikum َالػِكػُـ (2)مػُراقب‘ šāpiru’ػِػُر پشا: الوظائؼ والمهف، نحو
 ذا فإف قبوؿ الصيغة لعالمات االسمية ال ي عمها اسمًا ومع  (3)‘رحالة، رسوؿ

. محضًا كما سنرر
أّما األوكاريتية فقد  اا فيها اسـ الفاعؿ معربًا، وقد ميػَّزت بيف المذكر 

 وبيف  مع الذكور قاتػِموـَ qātiltu و قاتػِمُت qatiluوالمؤنث منه، قاتِػُؿ 
qātilūmaقاتِػالُت :  و مع اإلناثqātilātu

 وقد أشار الباحثوف بأف ألسـ (4)
. (5)الفاعؿ فيها داللة اسمية، و و يعمؿ عمؿ فعمِه بقرينة

 الحاؿ في العبرية فإف السـ الفاعؿ فيها عالمات ودالئؿ تدؿ عمى كذلؾ
: ويستعمؿ استعماالت وصفية نحو (6)إسميته، فهو يػُعد صفة فعمية

 „lb  Šumē (7)‘مطيٌع قمبهُ ’

:  كما انه يأتي في حالة اإلسناد واإلضافة، نحو
 kl yošby hār (8)‘كُؿ ساكني األرض’

 bed   aybyhm (9)‘في يػَد اعدائهـ’

:  وبعد حرؼ ال ر، نحو
                                                 

(1) GAKK, p.196. 
(2) CAD, š,I, p.453.  
(3) GAKK, p.196. 

؛ إسماعيؿ، خالد، فقه المغات العاربة، 68 إسماعيؿ، خالد، قواعد المغة االوكاريتية، ص(4)
 . 225ص

 .68 إسماعيؿ، خالد، قواعد المغة االوكاريتية، ص(5)
(6) RHT, p.28. 
(7) RHT, p.29. 
(8) RHT, p.29. 
(9) RHT, p.29. 
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 lsnay (1)‘لِػحاقدي’

 
: وقد ميَّزت العبرية بيف المذكر والمؤنث منه، نحو

.  لممؤنثpo„lā أو فوعال po„eletت :لػ: مذكر وفوعػpo„ēlؿ بػ!ػفوع
 po„līmـ بػ!ػفوعؿ: في حيف  اات صيغة ال مع المذكر عمى النحو اآلتي

ويُػحػَّوؿ اسـ الفاعؿ عند قصد المبالغة  (2) ل ماعة اإلناثpo„lotوصيغة فوعموت 
 وأكثر ما تستعمؿ فيِه  ذِذ الصيغة  و داللتها عمى p„ālالمبالغة إلى صيغة فػَعاؿ 

أف العبرية  ومف المعروؼ (3) قَػصػَّابqatāb نَػ ػَّار، nagar: صاحب حرفة نحو
. (4 )فقدت حركات اإلعراب منذ وقت مبكر، ولـ يبَؽ منها إال آثار ضئيمة
 صانع hbrš: كذلؾ تػَدّؿ  ذذ الصيغة في الكنعانية عمى حرفٍة أو مهنة نحو

 nsk صياد، hrm حالؽ، glb (الذي ي ز الخراؼ) ال زاز hg'sالشمعدانات، 
 .(5)صائغ

أّما السريانية فقد ميزت بيف نوعيف مف صيغ اسـ الفاعؿ النوع األوؿ اسـ 
الفاعؿ الفعمي والثاني اسـ الفاعؿ الوصفي، الذي يصاغ عمى صيغة فاعوال 

pā„olā
:   ون دذ بخمس صيغ غالبًا، و ي(6)

1 .ākōlā            2 َاكِػؿ .rākāubā              راكِػب      
3 .marīdā                                                                          متػمَػرِّد    
4  .rā„lā             ٍ 5     راع .hāfūjtānā

(7) 

                                                 
(1) RHT, p.30.  

  .PGCH, p.65؛ 189المصدر السابؽ، ص ربحي، كماؿ، (2)
 .230المصدر السابؽ، صربحي، كماؿ،  (3)

 .246 المصدر السابؽ، ص(4)

 .249-247عبابنة، يحيى، المغة الكنعانية، ص (5)

 . 142 أبونا، البير، المصدر السابؽ، ص(6)

. 124ارميا، المصدر السابؽ، ص مقدسي، طمشاوي (7)
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 āēdد بػ!اص: وقد ميػّزت السريانية الحديثة بيف المذكر والمؤنث منُه، نحو
لممؤنث، و اا  مع الذكور عمى ‘ صائدة ’āydetت :لممذكر و صايد‘ صائد’

 .(1) ل مع اإلناثaydāt وصايدات āydey في :صيغة صايد
 pā„ēlؿ بػ!ػفاعكما ميزَّت أرامية العهد القديـ بيف المذكر المؤنث منُه نحو 

 pā„lān ل مع الذكور وفاعالف pā„līn لممؤنث وفاعميف pā„lāلممذكر وفاْعال 
 (2).ل مع اإلناث

 في حيف أفَّ استعماؿ صيغة اسـ الفاعؿ في الحبشية لـ يعد مو ودًا وظمّػْت 
 واستعممت (3)ثQ وارwāros صاِدؽ، ādoq: بقاياُذ في بعض األسماا، نحو

 والتي ظهرت في شماؿ qätal / qatālعوضًا عنها صيغة اسـ فاعؿ  ديدة  ي 
ػوبة في ال نوب وفي الت رية  اات صيغة گالحبشة وفي الهرارية واالمهرية واالر

qātlāy و qatāl بمعنى مشابه لصيغة qatāli(4) التي تعني قاتِػؿ. 
الصفاوية  اات فيها الصيغة لتعطي معانَي تدؿُّ عمى حرفة أو مهنة، كذلؾ 

 .(5 )(الذي يقضي الشتاا) مُػشتِّ mšty‘ كا ِػفْ khn راٍؽ، rk’ :نحو
 في العربية معربًا، فهو يػُرفع وينصب ويُػ ر كما في ويأتي اسـ الفاعؿ

فاعِػُؿ، فاعِػَؿ، فاعِػِؿ كما يؤنث بإلحاؽ تاا التأنيث به نحو فاعػِمُة : األكدية، نحو
. (6)وت مع عمى صيغة فاعموف ل مع الذكور وفاعالت ل مع اإلناث

 ويمكننا القوؿ إفَّ الخالؼ بيف النحوييف عمى أو ه بخصوص صيغة اسـ 
الفاعؿ فالبصريوف يروف أّنه أسـ، ولـ يعتقدوا الشبه بيف بناا فاعؿ وابنية األفعاؿ 

. (7)مف حيث كوف كؿ منها حدثًا مقترنًا بزماف ما نستوضحُه مف القرائف والمعاني
                                                 

 . المصدر نفسهُ (1)
المغات العاربة، ، إسماعيؿ، خالد، فقه 165-163 فوزي، يوسؼ متي، المصدر السابؽ، ص(2)

.  225ص
  .;CGSL, p.197 245المصدر السابؽ، ص موسكاتي، سباتينو، (3)

(4) LOCG, p.428 

 . 246-245الصفاوية، صعبابنة، يحيى، النظاـ المغوي لمه ة  (5)
. 224إسماعيؿ، خالد، فقه لغات العاربة،ص (6)
. 35، ص1980، مؤسسة الرسالة بيروت 2ط:  السامرائي، إبرا يـ، الفعؿ زمانه وأبنيته(7)
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في حيف ذ ب الكوفيوف إلى أّف اسـ الفاعؿ قسيـٌ لمفعؿ فهو عند ـ يعمؿ 
 و ناؾ مف أشار إلى مسألة اإلعماؿ فقسـ اسـ (1)أصالة ال حماًل عمى المضارع

: الفاعؿ عمى قسميف
 اسـ الفاعؿ الذي يسمؾ سموؾ األفعاؿ :األول
 (2) اسـ الفاعؿ الذي يسمؾ سموؾ األسماا:الثاني

 لصػيغة اسـ الفاعؿ عالمات االسـ أفَّ وقد أستند القائموف بأسميته، عمى 
. (3)المفظية والمعنوية، و ي الالـ وال ر والتنويف واإلسناد إليه واإلضافة

وقد ردَّ الدكتور فاضؿ مصطفى الساقي في أطروحته عف اسـ الفاعؿ  ذا 
 اسـ الفاعؿ الم رد مف السوابؽ والمواحؽ يُػستعمؿ في الكالـ كما أفَّ القوؿ مبينًا 

تستعمؿ األسماا ال امدة،وقد ورد في المغة العربية صيغ عمى غرار اسـ الفاعؿ 
نحو صاحب، خالد، قا رة ومستنصر، و ي أسماا استعممت في الكالـ مف دوف 

اف يػُقصد منها الداللة عمى الحدث و ي ال تنصرؼ إلى زمف معػَيػَّف، فال تدؿ عمى 
ما يػَُدؿُّ عميه اسـ الفاعؿ وتختمؼ في االستعماؿ عنُه فهي تشبه األسماا ال امدة 
التي ال داللة فيها عمى حدث أو زمف، فحيف نقوؿ صاحٌب ر ٌؿ طيٌب تدؿ كممة 

مررت ’صاحب عمى عمـ مف الر اؿ وقد تأتي م رورة أو منونة نحو قولنا 
و ي أسماا تمحضت لإلسمية  (حا ُب العيِف مقوَّس)، ومضافة نحو ‘بصاحبٍ 

طالقنا لفظ اسـ الفاعؿ عميها إنما يكوف ت ّوزا فهي في حقيقة  داللة واستعمااًل، وا 
 .(4)األمر ليست مف أسماا الفاعميف

                                                 

؛ 281 ػ،ص1404، وارامية الرياض 2 بدري، كماؿ إبرا يـ، الزمف في النحو العربي، ط(1)
 .23المخزومي، مهدي، المصدر السابؽ، ص

، طبع مع كتاب 1 عبد الحميد، محمد محي الديف، منحة ال ميؿ بتحقيؽ شرح ابف عقيؿ، ج(2)
=  ػ 1392، 15شرح ابف عقيؿ، بهاا الديف عبد اهلل ابف عقيؿ، دارالفكر، القا رة، ط

؛ السامرائي، 274؛ بدري، كماؿ إبرا يـ، المصدر السابؽ، ص111-106ـ ص1972
 . 37المصدر السابؽ، ص

ـ، 1970=  ػ 1390 الساقي، فاضؿ مصطفى، اسـ الفاعؿ بيف االسمية والفعمية، مصر، (3)
 . 18-10ص

 .23-21 الساقي، فاضؿ مصطفى، المصدر السابؽ، ص(4)
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 تقبؿ الصيغة لعالمات االسمية ال ي عمها مطمقًا مف أفَّ وقد بيََّف الباحث 
 سياؽ ال ممة قد يػُرشحها لحدث منصرؼ لزمف ما، وعمى النحو أفَّ األسماا، و

: اآلتي
 صاحبنا مست مع ال ر :  ووًال 

 شعبػَُه قائد ٍ ياله مف 
اسـ محض 

احتمؿ الحدث المنصرؼ لزماف 
 كتابًا صاحبناُاعْػِط اإلضافة : ثانناًال 

 زيٍد اآلف  خاربُ  ذا 
اسـ محض 

احتمؿ الحدث المنصرؼ لزماف 
 مسافَػر صاحبٌ التنويف : ثالثاًال 

 رسالةً  كاتبٌ محمٌد 
اسـ محض 

له داللة زمنية 
صاحُب يا النداا :  ااباًال 

  فرساً  راكباً يا
اسمية 

داللة زمنية 
اقترانه :  ااماًال 

باأللؼ 
 والالـ

 

 المتوكؿ حَػضَػر
  زيد الغاربحَػضَػرَ 

اسمية 
فة فال يصح  موصولة وليست ُمَعرَّ

أف تمخض مدخولها ألسمية  

 مؤدبصاحٌب اإلسناد : مااماًال 
ًّ رأيت الر ؿ    طفال ً حامالً 

اسمية 
عالقة سياقية تدؿ عمى حدث 

 (1)وزماف
 اسـ الفاعؿ ليس اسمًا محضًا إذ لـ يقبؿ أفَّ لذلؾ فقد رأر بعض الباحثيف 

عالمات االسـ عمى الصورة التي قبمتها بها األسماا المحضة، ولـ ينطبؽ عميه 
. (2)مفهوـ اإلسمية انطباقا تاماً 

 صيغة اسـ الفاعؿ تستعمؿ لمداللة عمى بعض أفَّ  والبد مف اإلشارة إلى 
: أسماا المهف والحرؼ كما في بقية المغات العاربة، نحو قولنا

. حائؾ، صائغ، صانع، تا ر

                                                 

؛ بدري كماؿ إبرا يـ، المصدر 39-25فاضؿ مصطفى، المصدر السابؽ، ص الساقي، (1)
. 47-34، السامرائي، إبرا يـ، المصدر السابؽ، ص292-262السابؽ، ص

 .123-108فاضؿ مصطفى، المصدر السابؽ، ص الساقي، (2)
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الداللة الزمنية لالسم الػاعل 

ناقشنا آنفًا األدلة عمى إسمية اسـ الفاعؿ في المغات العاربة وفي  ذذ الفقرة 
و هنا نتكمـ عمى األدلة عمى فعمية اسـ الفاعؿ أو داللته عمى الحدث المقترف 

. بزماف في المغات العاربة
 الحديث سيكوف مف الزمف النحوي لمصيغة أي أفَّ والبد مف اإلشارة إلى 

إذ إفَّ  (الضمائر)صيغة اسـ الفاعؿ إذا استعممت في ال ممة مع السوابؽ والمواحؽ 
. صيغة فاعؿ مستقمة تستعمؿ في الكالـ كما تستعمؿ األسماا ال امدة

ذا ما ذكرنا الشوا د نفسها التي قاؿ الباحثوف بإسمية  ففي المغة األكدية وا 
 معظـ  ذذ الشوا د ال يخمو اسـ الفاعؿ فيها مف الداللة أفَّ اسـ الفاعؿ فيها نالحظ 

: عمى الحدث المقترف بزماف ما ومف تمؾ الشوا د نقرأ
  šarrum  māji  mātimشَػرُّـ  ماخِػص  ماتػِـ  نػَكَػرتػِـ 

nakartim 

 (1)‘الممؾ الضارب لبالد األعداا’
 

 ilum  ālik  pānīyaػانيَي پِالػُـ  َالِػؾ  

 (2)‘اإلله الذا ب أمامي’
 

 bēltum  ēribet  bīt  ilimيت  ِالػِـ Qرhلتػُـ  بػ!ػب

 (3)‘السيدة الداخمة الى المعبد’
 ضارب دالةٌ  عمى mājiمف المالحظ في المثاؿ األوؿ أفَّ كممة ماخص 
فكأنَُّه قاؿ الذي يضرب : حدث و و الضرب مقترف بزمف و و الحاؿ أو االستقباؿ

. بالد األعداا

                                                 
(1) GAKK, p.196. 
(2) GAKK, p.196. 
(3) GAKK, p.197. 
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لتعبر عف حدث الذ اب ‘ ذا ب ’ālikوفي المثاؿ الثاني  اات كممة َالِػؾ 
. وزمف الحاؿ فكأنُه قاؿ الذي يذ ب أمامي
عف حدث الدخوؿ وزمف ‘ داخمة ’ػتپQرhوفي المثاؿ الثالث عبرت كممة 

. الحاؿ
 pārisفكما  و مالحظ أفَّ األمثمة السابقة لـ تتمحض فيها صيغة فاعؿ 

لإلسمية بؿ إنها قد تستعمؿ لمداللة عمى الحدث والزمف أي ذات داللة فعمية 
. يرشحها لنا السياؽ الذي  اات فيه

كما البد مف اإلشارة إلى أنَّه مف الصعوبات التي توا هنا في دراسة اسـ 
س Qػارپالفاعؿ في المغة األكدية صعوبة التمييز بيف صيغة اسـ الفاعؿ الُمضاؼ 

pāris َػرپ والصيغة المستمرةQ سparis  كمتا الصيغتيف ترداف بالخط إفَّ إذ 
 عمى الرغـ مف أفَّ صيغة اسـ الفاعؿ pa-ri-isالمسماري بالكتابة المقطعية 

معمومة والصيغة المستمرة لها معنى المبني لمم هوؿ خاصة مع األفعاؿ 
 (1)المتعدية

األفعاؿ التي تصؼ ) صيغة اسـ الفاعؿ ال تشتؽ مف أفعاؿ الحالة أفَّ كما 
 دامػِقػػُـ dāmiqum‘ مريض’ مَػراصػُـ marāumنحو  (حالة وال تػُعبػِّر عف حدث

 .(2)‘طيب’
:   الحاؿ في االوكاريتية حيث يعمؿ اسـ الفاعؿ عمؿ فعمِه بقرينة، نحوكذلؾ

 

 nkš  ank  alāyn  b'l (3)‘ضارٌب أنا بعالً  الظافر’

المضارع )أّما العبرية فقد عّدت أسـ الفاعؿ فعالً  داالً  عمى زمف الحاؿ أو 
:  نحو (الحالي

 āttā  hōlēj (4)‘انت ذا ٌب اآلف’

واألمر نفسه في آرامية العهد القديـ إذ عّدت اسـ الفاعؿ فعالً  داالً  عمى 
: الحاؿ نحو

                                                 
(1) GAG, 100; GAK, p.197.  
(2) GAKK, p.196; IAKK, p.27. 

 .79 اسماعيؿ، خالد، قواعد المغة االوكاريتية، ص(3)

 . 189 ربحي، كماؿ، المصدر السابؽ، ص(4)
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 ānē  malkā„ (1)‘يُػ يب الممؾ’

كما تدّؿ صيغة اسـ الفاعؿ في الكنعانية عمى الحدث والحدوث وصاحبِه أو 
الحدث ومف وقع منُه فهي ال تخمو مف الداللة الزمنية التي يحدد ا السياؽ 

 السريانية عف ذلؾ إذ عّدت اسـ الفاعؿ فعالً  يػَُدؿ عمى الزمف ولـ تشذ (2)النحوي
الحالي، و و يُػصاغ في السريانية مف اسـ الفاعؿ مضافة إليه الضمائر 

. النحو اآلتي عمى (3)المنفصمة
الابنى الصنغة الش ص 
 (اآلف)اكتب  kātēbnaالمتكمـ 
 (اآلف)تكتب  kātēbitالمخاطب 
 (اآلف)تكتبيف  kātbā – atالمخاطبة 
 (اآلف)يكتب  kātēbالغائب 
 (اآلف)تكتب  kātbāالغائبة 
 (اآلف)نكتب  kātbīn – nanالمتكمموف 
 (اآلف)يكتبوف  kātbīnالغائبوف 
 (اآلف)يػَكتبّف  kātbānالغائبات 
 (اآلف)تكتبوف  kātbīn – ātonالمخاطبوف 
 (4)(اآلف)تكتبَف  kātbān - atīnالمخاطبات 

                                                 

 .163-136،163 فوزي، يوسؼ متي، المصدر السابؽ، ص(1)

 . 246 عبابنة، يحيى، قواعد الكنعانية، ص(2)

(3) CGSL, p.247. ؛ ابونا البير، 111مقدسي، طيشاوي ارميا، المصدر السابؽ، ص  
 141      ص

؛ أبونا، البير، 90، ص1982 برا شتراسر، التطور النحوي، مكتبة الخان ي، القا رة، (4)
 .144ص
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ومف المالحظ بأفَّ السريانية الحديثة الدار ة في سوريا والعراؽ استعممت 
اسـ الفاعؿ والضمير لمداللة عمى الماضي والحاؿ واالستقباؿ واستغنت عف 

 .(1)صيغتي الماضي والحاضر
 qātolأما الحبشية وعمى الرغـ مف انحسار استعماؿ صيغة اسـ الفاعؿ 

فيها فإف له اتها الحديثة ومنها الت رية تستعمؿ  ذذ الصيغة مع بعض األفعاؿ 
، (2)التاـ والمضارع التاـ المساعدة لمتعبير عف دالالت زمنية مختمفة كالماضي

  jalla, ala, anja المساعدةومف  ذذ األفعاؿ 
: ومف الشوا د عمى ذلؾ نقرأ

 nogus kabasa māso' jalla (3)لقد وصؿ ممؾ كػَبَػَس ’
أمَّا في النبطية فميس بمقدورنا تأكيد استعماؿ صيغة فاعؿ أو فعيؿ لمتعبير 

 .(4)عف الدالالت الزمنية كما في بقية المغات العاربة
المغة العربية وعمى الرغـ مف الخالؼ بيف نحاتها في عمؿ اسـ الفاعؿ، أما 

إال أنهـ بصرييف وكوفييف متفقوف عمى مشابهة اسـ الفاعؿ المتعمؽ لممضارع في 
السموؾ، حيث إفَّ الكوفييف يبيحوف م يؤذ في األزمنة الثالثة، والبصريوف 

 السياؽ النحوي ترد فيه صيغة اسـ أفَّ والحقيقة  (5)يقصرونه عمى الحاؿ واالستقباؿ
. اسـ الفاعؿ  و الذي يحدد داللتها الزمنية، وعمى النحو اآلتي

الماضي  (6) ذا قاتِػُؿ غالمؾ  .1
قؿ المهـ فاِطَر السماوات واالرض عػَالػِـ الغيب )  .2

 (7)(والشهادة
الماضي 

                                                 

 .245-244 موسكاتي، سباتينو، المصدر السابؽ، ص(1)

(2) CSL, p.111. 
(3) SLOCG, p.433. 

.  205عبابنة، يحيى، المغة النبطية، ص (4)
 .286-279 بدري، كماؿ إبرا يـ، المصدر السابؽ، ص(5)

 .288 المصدر السابؽ، ص(6)

 (.46) سورة الزمر، اآلية (7)
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 (1)(وما انت بتابِػعٍ  قبمتهـ وما بعضهـ بتابػٍع قبمة بعض)  .3
 (1)(بعض

المستقبؿ 

الحاؿ  (2)ما محمٌد قائماً   .4
 الحديث عمى المغة العربية فال بدَّ مف التنويه الى المه ات المحكية أفَّ وبما 

 اسـ الفاعؿ استعمؿ استعماؿ األفعاؿ لمداللة عمى الحدث أفَّ اليـو حيث ن د 
. (أي كتب لؾ رسالة)كاتػِبػْمَػؾ رسالة : المرتبط بزمافٍ  ما نحو قولنا

كذلؾ الحاؿ في له ات شرقي ال زيرة العربية ففي المه ة الكويتية يػَدؿَّ اسـ 
: الفاعؿ مف أفعاؿ الحركة عمى دالالت زمنية مختمفة، نحو قولنا

 (3)(ايف ذا ب انت)ِاْنْت َويْف َرايْح 
: في المه ة البحرينية نقرأ

ياؿ ظاربينة فػِ    ذا الر ؿ ضػُِرَب في )اي  (4) سِػؾَّ – سْػ – َػرِّ
 (الشارع

: وفي المه ة القطرية يقوـ اسـ الفاعؿ مقاـ الفعؿ الرئيسي في ال ممة، نحو
 (5 )( اسـ بقِػيَّ في المحؿ)فػِ  لْػ  مَػحَػْؿ ػِؾ  گ اسـ بػا

 (ضمف له ات اإلمارات العربية المتحدة) (والبريمي)وفي له ات ساحؿ المعا د 
: يحؿ اسـ الفاعؿ محؿ الفعؿ الرئيسي في ال ممة، نحو

 (6 )(الى ايف انت ذا ب)َويْف َساريِػْر 

 الداللة الزمنية لصيغة اسم الػاعل يف اللغات العاربة. 5

                                                 

 (.145) سورة البقرة، اآلية (1)

 .81 الساقي، فاضؿ مصطفى، المصدر السابؽ، ص(2)

دراسات في له ات شرقي ال زيرة العربية، تر مة، احمد محّمد الضبيب، .   ونستوف، ت، ـ(3)
 .288، ص1983الدار العربية لمموسوعات، بيروت، . 2ط

 .301 المصدر السابؽ، ص(4)

 .316 المصدر السابؽ، ص(5)

 .324 المصدر السابؽ، ص(6)
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مما سبؽ يتبيػَّف لنا أفَّ معظـ المغات العاربة قد أ معت عمى استعماؿ 
صيغة اسـ الفاعؿ لمداللة عمى أزمنة مختمفة يحدد ا لنا السياؽ النحوي الذي تأتي 

: فيِه الصيغة، و ذِذ األزمنة  ي

 الزمن املاضي. 1

مما ُيالحظ أفَّ استعماؿ صيغة اسـ الفاعؿ لمداللة عمى الماضي محدودة 
في معظـ المغات العاربة مقارنة باستعمالها لمداللة عمى الحاؿ واالستقباؿ ومع ذلؾ 
فثمة عدد مف الشوا د عمى ذلؾ خاصة إذا  اات الصيغة مقترنة بظرؼ زماف أو 

: قرينة لفظية أو معنوية تػُفيد الماضي، ومف ذلؾ في األكدية
  Tiāmat a- lit – ta-ni  فِ   –تػَ -  لػِتػ –تػِامت  َا 

‘ (1)(مف أْوَ َدتػْني او َمنْػ ػَِبتي)ِتياَمت ُمو ػَِدتي ’
. ويُػالحظ أفَّ  ذذ ال ممة يػُمكف أْف ُتَعبَِّر عف الماضي المتصؿ بالحاؿ

 ammī wālitīأمّػي والػِتّػي 

 (2)‘ُامي من بتي’
وُيستعمؿ اسـ الفاعؿ في األوكاريتية لمداللة عمى الزمف الماضي إذ استعمؿ 

: مضافًا إلى مفعولِه بقرينة السياؽ، ومف الشوا د عمى ذلؾ نقرأ
 imj mj ājy (3)‘اقتؿ قاتِػَؿ اخي’

 (مف  مف  بطوا)تػُعد مف الهابطيف ’
 ( 4)أرضاً 

tfrs birdm ar 

كذلؾ الحاؿ في العبرية إذ استعممت صيغة اسـ الفاعؿ لمداللة عمى الزمف 
: الماضي بقرينة السياؽ، وعمى النحو اآلتي

 ktob armīt (5)‘كػُِتَب،  باالرامية’

 vakl – j'm raīm   et - rqolt (1)‘و ميع الشعب أدرؾ الخطر’

                                                 
(1) CAD, A, I, p.341. 
(2) CAD, I, p.196. 
(3) Gordon. C,G, Ugaritic. Textbook, Rome, 1965, p.78.  

 . المصدر نفسهُ (4)

(5) RHT, p.32. 
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:  لمداللة عمى الماضي المستمر نحوhāyaكما يُػستعمؿ اسـ الفاعؿ مع القرينة 
 vayjy tojn (2)‘وكاف يطحف’

 hāyā qōtēl (3)‘كاف يػَقتػُؿ’

أمَّا آرامية العهد القديـ فعمى الرغـ مف أفَّ صيغة فاعؿ  ي صيغة الفعؿ 
إال أفَّ السياؽ والقرائف المفظية والمعنوية قد يصرفها إلى زمف آخر كالزمف : الحالي

: الماضي أو الماضي المستمر كما في الشا د اآلتي
ويفعموف فتنة في داخمها منذ أياـ ’

 (4)‘األزؿ
vesttadūr „ābdin begūaj min 
yūmā„ ālmā 

في السريانية لمداللة عمى  (أو الفعؿ الحاضر)كما قد يُػستعمؿ اسـ الفاعؿ 
: المعنى نحو

(5)‘ قاؿ يسوع’
āmar  išo„ 

لصياغة الزمف الماضي مف ‘ قبؿ ’qām  qā(d)m <وقد تُػستعمؿ القرينة 
:  صيغة فاعؿ نحو

 qām pātjin (6)‘قد فتحت’

مع بعض القرائف qātol  ؿ :أمَّا الحبشية فقد ثبت فيها استعماؿ صيغة فاعػ
  لمداللة عمى الماضي anya , 'ala: المفظية كبعض األفعاؿ المساعدة، مثؿ

 (7 ):التاـ، نحو

مرت عدة سنوات وقد  ئت الى ’
 (8)‘اثيوبيا

qadam bozuy„āmotāt’ ot’ 
otyopya māo ‟alko  

 

                                                                                                                       
(1) RHT, p.32. 
(2) RHT, p.33. 
(3) SLOCG, p.433. 

 ..327-326 قوزي، يوسؼ متي، ص(4)

. 141ابونا، البير، المصدر السابؽ، ص (5)
(6) SLOCG, p.431. 
(7) SLOCG, p.434; CSL, p.111. 
(8) SLOCG, p.434. 
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مرت )الغارة عمى القطيع قد ت اوزتُه ’
 (1)‘(مف  انبهِ 

rad'it lanowāy yālfāt ’alu 

anyat 

كذلؾ استعممت المغة العربية اسـ الفاعؿ لمداللة عمى المضي، فقد ذكر 
النحاة أفَّ إضافة اسـ الفاعؿ تصمح أف تكوف ظا رة شكمية ترشح الصيغة لمداللة 

 :نحو قوله تعالى (2)عمى الزمف الماضي
 (3 )(إف اهلل فالُؽ الحِب والنور)

ونحو قولنا أنا كاتِػُب الرسالِة  
وقد تستعمؿ الصيغة لمتعبير عف الحدث المستمر في فترة مف الزمف الماضي، 

: نحو قولنا
 (4) كاف محمٌد واعِػظاً 

كما قد تستعمؿ مع بعض القرائف المفظية لتعبر عف الحدث المستمر في 
مازاؿ، )الزمف الماضي بال انقطاع حتى المحظة؛ وذلؾ باستعماؿ اسـ الفاعؿ مع 

: نحو قولنا (ما أنفؾ، مافتئ مابرح
  (5)مازاؿ المطُر ساقِػطاً 

كذلؾ استعممت المه ات العامية أو المحكية في وقتنا المعاصر صيغة اسـ 
: الفاعؿ لمداللة عمى الزمف الماضي، نحو قولنا

كتب لؾ رسالة احمد كاتبمؾ رسالة 
 (6)ماذا حدثشصاير 

 (7)ما الذي رسمتهِشُف   َذ   الػِّ   راسمة 

                                                 
(1) Ibid. 

  .75 الساقي، فاضؿ مصطفى، المصدر السابؽ، ص(2)

 (. 95) األنعاـ، اآلية (3)

 .81 الساقي، فاضؿ مصطفى، المصدر السابؽ، ص(4)

 . المصدر نفسهُ (5)

 .301  ونستوف، المصدر السابؽ، ص(6)

 . المصدر نفسهُ (7)
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 (1) و مولود في قطرِػطَػْر  گ ػُ  مػِتَولػِّْد  فػِ  

 

 زمن احلال. 2

تستعمؿ صيغة اسـ الفاعؿ لمداللة عمى الحدث الواقع في زمف الحاؿ أو 
عمى الحدث المستمر لفترة في الزمف الحاضر، والذي يُػحدد ذلؾ  و السياؽ 

. والقرائف المفظية والمعنوية
: ففي األكدية يمكننا تشخيص بعض الشوا د عمى ذلؾ حيث نقرأ

dَي - ِاشتَػر  َالػِكوت  ِاِد  ’3َاشػُّر  اُ 
aššur ù  

d
Ištar  ālikūt  idi - ja 

 (2)‘اإلله آشور واإللهة عشتار سائروف ب انبي’
 

 bēltum ēribet bit ilimػت  بِػت  ِالػِـ :ػبػQرhلتـ  بػ!ػب

 (3)‘السيدة الداخمة الى المعبد’
: وقد تدؿ الصيغة عمى الزمف المستمر نحو

 نػِ – مػَ – َا – َا –  شػَ N2كاـ ا .3.مو
 ُف  – شػُ – شػِ –شػِ -   كػَ 3 ُف  اُ – شػُ –
ُش  - 2ػِ پ- ػ پاِ - يػِ 

MU-3-KAM  É  ša-a-a-ma-
ni-šu-nu ù  ka-ši-ši-šu-nu  i-
ip-pí-šu 

 (4)‘يعمموف ثالث سنوات في بيت مشتريهـ وحا ز ـ’

كما ُيمكننا أْف نالحظ أفَّ صيغة اسـ الفاعؿ في  ذذ األمثمة قد تخرج لمداللة 
. عمى الزمف العاـ

: ومف الشوا د عمى ذلؾ في االوكاريتية نقرأ

                                                 

 .316 المصدر السابؽ، ص(1)

(2) AKKL, p.127. 
(3) GAKK,p.197. 
(4) CH§117:63. 
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(1)‘ مؤيُدذُ ’
mu'sh 

(2)‘ آخٌذ يػََدذُ ’
ajd  ydy 

أمَّا في العبرية فإفَّ صيغة اسـ الفاعؿ  ي باألساس صيغة المضارع الحالي 
: فهي الصيغة المستعممة لمداللة عمى الحاؿ ومف الشوا د عمى ذلؾ نقرأ

(3)‘ (اآلف)أنا  السةٌ  ’
anī  yōšebet 

(4)‘ (اآلف)أنتـ حارسوف ’
attem  šōmrīm 

(5)‘ (اآلف) ُػّف مشتغالت ’
hēn „obdōt 

األمر نفسه في آرامية العهد القديـ إذ إفَّ صيغة اسـ الفاعؿ  ي صيغة 
 (6)المضارع الحالي، و ي الصيغة الدالة عمى زمف الحاؿ، وقد تدؿ عمى االستمرار

: عمى ذلؾ نقرأ ومف الشوا د (6)االستمرار
 ānē  malkā  vāmar„ (7)‘ي يب الممؾ ويقوؿ’

والكممة التي يسأؿ عنها الممؾ ’
 (8)‘ثقيمة

vamilta  dī  malkā  šāel  
yaqqīra 

ولـ تشذَ السريانية عف ذلؾ حيث عدَّ اسـ الفاعؿ فيها فعالً  داالً  عمى 
:    الزمف الحالي نحو قولنا

(9)‘ اكتب اآلف’
kātebnā 

 ‘          ’(1)
„ābedāt 

                                                 

 .79 إسماعيؿ، خالد، قواعد االوكاريتية، ص(1)
  Gordon, C, G, op.cit, p.78.  المصدر نفسه(2)

. ;RHT, p.32 79 ربحي، كماؿ، المصدر السابؽ، ص(3)
 . المصدر نفسه(4)

 . المصدر نفسه(5)

 .136 فوزي، يوسؼ متي، المصدر السابؽ، ص(6)

 . المصدر نفسه(7)

. 303ص المصدر السابؽ، (8)
 .144 أبونا، البير، المصدر السابؽ، ص(9)
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وقد تستعمؿ بعض القرائف لتعطي داللة الزمف الحالي المستمر كالقرينة 
ki<*kīn  نحو قولنا   :kī – pātij ’(2)‘ و يفتح 

وقد استعممت بعض المه ات الحبشية اسـ الفاعؿ لمتعبير عف الحدث 
: نحو jallaالمنتهي في الحاؿ مع الفعؿ المساعد 

 

 nogus kabasa  māo ُّ jalla (3)‘(اآلف)ممؾ كػَبَػَس قد وصؿ’

 jota  kobub  qobo‟ labsat (4)‘لقد وضعتها حوؿ القبعة’
jallet 
وقد استعممت المغة العربية صيغة اسـ الفاعؿ لمتعبير عف الزمف الحالي إذا 

، نحو فَّ ما محمٌد قائمًا، وقد يػُعبػِّر عف االستمرار : ما ُاستعمؿ منفيًا بػ ما وليس وا 
الت ددي لمحدث في الزمف الحاضر، وقد يمتد إلى المستقبؿ، وذلؾ إْف استعمؿ 

. (5)زيٌد قائـ، ومحمٌد ضاحؾ، زيٌد مكرـٌ ضيفه: م ردًا مف المواحؽ، نحو قولنا
وقد عّد نحاة المغة العربية التنويف في اسـ الفاعؿ ظا رة، ترشح الصيغة 

 ومف (6)ألف تدؿ عمى زمف الحاؿ أو االستقباؿ، وأنَّه ليس كتنويف األسماا المعهود
: الشوا د عمى ذلؾ نقرأ

 (7)أنا ممسٌؾ بالقمـ كاتبًا رسالة
كما تستعمؿ صيغة اسـ الفاعؿ لمتعبير عف المضارع القصصي ويرد  ذا 
األسموب لعرض األحداث الماضية عمى مسرح الحاضر أو لنقؿ المتمقي إلى 
مسرح الماضي، كما يستعمؿ مع رواية الحاؿ الماضية، و ي أف تقدر نفسؾ 

: نحو قولنا (8)مو ودًا في ذلؾ الزماف أو تقدر ذلؾ الزماف محكيَّ اآلف
                                                                                                                       

 .113 مقدسي، طمشاوي ارميا، المصدر السابؽ، ص(1)

(2) SLOCG, p.431. 
(3) SLOCG, p.433. 
(4) Ibid 

  .81-80الساقي، فاضؿ مصطفى، المصدر السابؽ، ص (5)

. 300ص؛ بدري، كماؿ إبرا يـ، المصدر السابؽ، 132؛34 المصدر السابؽ، ص(6)
 .301 بدري، كماؿ إبرا يـ، المصدر السابؽ، ص(7)

 .190 بدري، كماؿ إبرا يـ، المصدر السابؽ، ص(8)
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.  اا زيٌد مبتسماً 
. (1)(وكمبهـ باِسٌط ذراعيه بالوصيد): وفي قوله تعالى

 (2). اف يػُقاؿ وكمبهـ يبسط ذراعيه بالوصيدفموال التنزيؿ فإنَّه َيصح
ومنهـ الِكسائي ذ ب إلى أفَّ اسـ الفاعؿ قد  بعض النحاة أفَّ عمى الرغـ مف 

ف، واستشهد بقوله تعالى  (3)(وكمبهـ باسٌط ذراعيه بالوصيد): يػُفيد المضي حيف يػُنَػوَّ
إني ): كذلؾ المضارع الحواري، ومف الشوا د عمى ذلؾ قوله تعالى (3)(بالوصيد

. (4)( اعٌؿ في األرض خميفة
: كما يرد اسـ الفاعؿ في المه ات المحكية معبرًا عف زمف الحاؿ حيث نقرأ

ويف رايْح 
: كذلؾ الحاؿ في له ات شرقي ال زيرة العربية حيث نقرأ

 (5)(لماذا تقفيف عند الباب)َؼ عػِنْػْد الباب؟ گ واچورا
 (الى أيف أنت ذا ب) (6)ويف َسايِػْر 
 (اآلف  ئت) (7)تَػوِف ياي

 زمن املستؼبل. 3

تستعمؿ صيغة اسـ الفاعؿ في المغات العاربة لمداللة عمى الحدث الذي 
سيقع في المستقبؿ القريب أو البعيد، وما يػُرشحها لذلؾ القرائف المفظية والمعنوية 

في السياؽ، ففي المغة األكدية وعمى الرغـ مف قمة الشوا د عمى صيغة 

                                                 

 (.18) الكهؼ، اآلية (1)

؛ السامرائي، إبرا يـ المصدر السابؽ، 301 بدري، كماؿ إبرا يـ، المصدر السابؽ، ص(2)
 .44ص

 .275 بدري، كماؿ إبرا يـ، المصدر السابؽ، ص(3)

 (.30) البقرة، اآلية (4)

 .301  ونستف، المصدر السابؽ، ص(5)

 .324 المصدر السابؽ، ص(6)

 . المصدر السابؽ(7)
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لصعوبة تمييز ا عف الصيغة المستمرة بسبب المقاطع الصوتية كما . pārisبارس
: بيَّنا، فإننا نستطيع أْف ن د بعض األمثمة عمى  ذا االستعماؿ نحو

 ِانػ – 2َـّ  دِ بػ!ػَنػپ ِاـ  – كػِ – لػِ –َاَف  َا 
 ـَ  لػُبمػَـ- 

ištu  a – li –ki-im  panêmma 
dí-in-ma  lublam  

 (1)‘لي (ػها)آٍت وِلَيْ مبػ (شخص)ألوؿ  (ػها)اعِطػ’
 

ػّيَؾ   ُؿ   پ ِؾ   ُؿ   طػُ – لػِ –ِاشُت   َا 
ـَ بػ!ػت  بػَمػَكػُـّبػ!ػنُػشرتَػَؾ  نػَُزكػّا

ištu a-li-ki  lu  tuppīka lu  
têrtaka nuzakkāma 
nušēbalakkum 

 (2)(في ذلؾ الطريؽ)سوؼ ن هز ونرسؿ لؾ إمَّا لوحؾ أو بضاعتؾ مع الذا بيف ’
 (2)(الطريؽ

فالسياؽ والقرائف النحوية  ي التي تحدد زمف الصيغة إذا كاف زمنها لمحاؿ 
. أو لالستقباؿ كما في الشوا د المذكورة آنفا

كذلؾ الحاؿ في األوكاريتية حيث تعتمد الصيغة عمى السياؽ والقرائف 
: األخرر لتحديد زمف صيغة اسـ الفاعؿ وعمى النحو اآلتي

ُ  (3)‘آخذةٌ  مغزلها’ ajdatu  filakajā 

 nkaš  ānk  ālāyn  b‟l (4)‘ضارٌب انا بػَعالً  الظافر’

 

ومما يالحظ عمى المثاليف السابقيف أفَّ الصيغ المذكورة تحتمؿ زمني الحاؿ 
واالستقباؿ واف ما يحدد زمف الصيغة  و الر وع إلى النصوص األصمية والنظر 

. في السياؽ النحوي والقرائف األخرر
ولدينا في العبرية عدد مف الشوا د عمى استعماؿ صيغة اسـ الفاعؿ لمداللة 

 :عمى المستقبؿ وعمى النحو اآلتي

                                                 
(1) CAD, A, I, p.347. 
(2) CAD, A, I, p.348. 

 .68 إسماعيؿ، خالد، قواعد االوكاريتية، ص(3)
 . 79 المصدر السابؽ، ص(4)
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 ānokī  mmatir  „l-jar (1)أنا مػُمطِػٌر عمى األرض

:  نحوjnويدؿ الفاعؿ عمى المستقبؿ القريب مع القرينة 
 jene rašū mušlj elīj (2)مرمى الميؿ (سيػُرمى)الحظ رأسه 

كذلؾ الحاؿ في السريانية إذ استعممت صيغة اسـ الفاعؿ لمداللة عمى 
ْف كاف (3)المستقبؿ  (4)ذلؾ عمى نحو محدود وا 

                        (سيكوف قائماً )أعرؼ أنَّه سيقوـ ’
 (5)‘يـو الحساب

ād„ā nā dqāem bnū yāmā ūmā 
rātē brēj dnāšā bšubyej 

  ājēl lamyā (6)‘َاكٌؿ خبزآ’

كذلؾ قد تػُعبػِّر السريانية عف المستقبؿ باستعماؿ اسـ الفاعؿ مسبوقًا بالقرينة 
b„ē+d >bitنحو  :

 bit  pātij (7)‘سوؼ يػُفتح’

كما عرفت العربية  ذذ الداللة ألسـ الفاعؿ حيث استعمؿ فيها لمداللة عمى 
االستقباؿ، وقد أشار بعض النحاة إلى أفَّ التنويف قرينة تُػحيؿ اسـ الفاعؿ 

 الداللة الزمنية تُػستمد أفَّ فيما اعترض البعض عمى  ذا الرأي وذكروا  (8)لالستقباؿ
وعمى أية حاؿ فإف كال الفريقيف  (9)تُػستمد مف السياؽ والقرائف المفظية األخرر

: متفقاف عمى داللة الصيغة عمى االستقباؿ، ومف الشوا د عمى ذلؾ قولُه تعالى
. (10)(إنَّي  اعٌؿ في األرض خميفة)

                                                 
(1) AHT, p.32. 
(2) AHT, p.32. 

 .111 مقدسي، طمشاوي ارميا، المصدر السابؽ، ص(3)
 .141 أبونا، البير، المصدر السابؽ، ص(4)

 .111 مقدسي، طمشاوي ارميا، المصدر السابؽ، ص(5)

 .المصدر نفسهُ  (6)

(7) SLOCG, p.431-432. 

 .81 الساقي، فاضؿ مصطفى، المصدر السابؽ، ص(8)

 .302 بدري، كماؿ إبرا يـ، المصدر السابؽ، ص(9)

 (.30) البقرة، اآلية (10)
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 (1)أنا صائـٌ يوـ الخميس القادـ: ونحو قولنا

 (2)أذاكٌر أنت أخاؾ؟: أو

.  الحاؿ في المه ات المحكية إذ وردت الصيغة لمداللة عمى المستقبؿكذلؾ
 ايػْمه ولد :  نحو

 (3 )(كمنا ذا بوف إلى الدار األخرر)كمْػَف رايْػحيْف : و

ـُْ   (أنا آٍت عندكـ) بعد يوميف أني  اي يػَمكػ

 الزمن العام. 4

قد تخرج صيغة اسـ الفاعؿ عف األزمنة الثالثة الماضي والحاؿ واالستقباؿ 
لمداللة عمى الزمف العاـ، حيث اف الزمف غير مقصود لذاتِه، ومف الشوا د عمى 

: ذلؾ في األكدية
 ِا  – كػِ –2 ُات  اَ –ػُ پ- ػ پ لِػؾ  تػَ –َا ’

‘  َات– َا –قػَ -  ُر  َدمػ – خػِ –سػَ 
a-lik  tap-pu-ut   á-ki-i   sa-ji-
ru dam-qa-a-at 

 (4)‘الذا ب لمعاونه الضعيؼ، فاعِػؿ الخيرات’
 

 – َا – مػَ – ُؽ  َز – Q ر– َشب –مػُ 
 Qف

mu-šab-ri-qu  za-ma-a-ni 

 (5)‘الذي يضرب األعداا بالبرؽ’
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 302 بدري، كماؿ إبرا يـ، ص(1)

 . 81 الساقي، فاضؿ مصطفى، المصدر السابؽ، ص(2)

 . 302  ونستف، المصدر السابؽ، ص(3)

 .67، ص1982الكتابة المسمارية والحرؼ العربي، الموصؿ،  سميماف، عامر، (4)

 .  المصدر نفسه(5)
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 َاؽ  – رَ – ُاـ  شَػر – نػُ – نػَ – ِد –ذ َ 
 َاؾ – َد –يػِد 

na-di-na-nu-um  šar-ra-aq id-
da-ak  

 (1)‘البائع َسرَّاؽ ُيػقتؿ’
واألمر نفسه في العربية حيث تستعمؿ صيغة اسـ الفاعؿ لمداللة عمى الزمف 

 نحو صيغة مبالغة اسـ (2)العاـ إذا ما  اات لمداللة عمى الحقائؽ واألحكاـ الثابتة
 (3 )(قّواموف عمى النساا): الفاعؿ الواردة في قوله تعالى

:  الزمف غير مقصود لذاته، نحوإفَّ كذلؾ في األمثاؿ حيث 
 (4)اعِط القوس باريها

 مبالغة اسم الػاعل. 5

مبالغة اسـ الفاعؿ  ي الفاٌظ تُدؿ عمى ما يػَُدؿ عميِه اسـ الفاعؿ عمى و ه 
وتصاغ لمكثرة نحو فػَعػَّاٌؿ ومػِفعػَاٌؿ  ،(5)(صيغ المبالغة)الزيادة والمبالغة، وتسمى 

. (6)وفعػُوٌؿ وفعػِيٌؿ وفػَعِػؿ نحو  ػَبػَّاٌر ومفضاٌؿ، وصديٌؽ وشروٌب وحػَِذر

وتعمؿ  ذذ الصيغة عمؿ الفعؿ عمى حػَّد اسـ الفاعؿ، واعماؿ الثالثة ااُلوؿ 
عماؿ فعيؿ أَكثَر مف إعماؿ فػَعِػؿ ومف الشوا د عمى  أكثر مف إعماؿ فعيؿ وفػَعِػؿ وا 

ومف الشوا د عمى إعماؿ مػِفْػعاؿ قوؿ بعض  (7)أما العسؿ فأنا شَػرَّابٌ : ِإعماؿ فعػَّاؿ
: والشا د عمى إعماؿ فعوؿ قوؿ الشاعر (8)إنه لمنحاٌر بوائكها: بعض العرب

                                                 
(1) CH§9: 38-39; 7:55-56.  

 .303-302كماؿ إبرا يـ، المصدر السابؽ، ص بدري، (2)

 (. 34) النساا، اآلية (3)

. 303كماؿ إبرا يـ، المصدر السابؽ، ص بدري، (4)
 . 200،ص1 الغالييني، الشيخ مصطفى، ج(5)

 .111، ص2 عبد الحميد، محمد محي الديف، شرح ابف عقيؿ، ج(6)

 .  المصدر نفسه(7)

 .113 المصدر السابؽ، ص(8)
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 (1)عمى الّشوؽ إخواَف العزاا  ػَيػُوجُ 
: ومف الشوا د عمى إعماؿ فعيؿ

 (2)إفَّ اهلل سميٌع ُدعاا مف دعاذُ 
: ومف الشوا د عمى إعماؿ فػَعِػؿ قوؿ الشاعر

 (3)ما ليس من يه مف األقدارحػَِذٌر امورًا ال تضيٌر وآمِػٌف 
: وقد تستعمؿ صيغ المبالغة في العربية لمداللة عمى حرفٍة أو عمؿ، نحو

ار، خيػَّاط، َسمػِّاؾ، َعتػَّاؿ، إلخ . نَػ َّ
وقد مّيزت األكدية بيف صيغة المبالغة واسـ الفاعؿ إذ أتت عمى صيغة 

راس پ :  نحوparrāsَػرَّ
 dayyānumقاٍض 

 šarrāqumَسرَّاؽ 

وقد استعممت  ذذ الصيغة في األكدية لمداللة عمى الحرؼ أو المهف أو 
. (4)لمداللة عمى العمؿ المتكرر الذي يحدث بكثرة

 صيغة المبالغة في األكدية قد تأتي لمداللة عمى حدث ما مقترف أفَّ ويالحظ 
: بزماف معيػَّف كما في المثاؿ اآلتي

 َاؽ  – َر –  شػَ 2 اُ – لػُـ  شػُ – و –َا 
َاؾ -  َد –يػِد 

a-wi-lum  šu-ú  šar-ra-aq  id-
da-ak 

 (5)‘ذلؾ الر ؿ َسرَّاؽ وُيعْػَدـ’
 الحاؿ في العبرية إذ يحّوؿ اسـ الفاعؿ عند قصد المبالغة إلى صيغة كذلؾ

 yad„ān نحو pa„lānأو صيغة فعْػالف ‘ خطػّاا ’ jatā:   نحوpa„ālفعاؿ 

                                                 

 .  المصدر نفسه(1)

 . 114 المصدر السابؽ، ص(2)

.  المصدر نفسه(3)
(4) GAKK, p.378. 
(5) GH§, 7:56:9:58. 
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وكثيرًا ما تُػستعمؿ صيغة  (1)‘رحيـ ’rāyūm نحو pā„ūlأو صيغة فاعوؿ ‘ عاّلـ’
pa„ālلمداللة عمى ذي حرفة نحو  :

nagār ن ػَّار و qatsāb(2) قَػصػَّاب. 

االستنتاجـات 

: مف خالؿ سير البحث توصمنا إلى  ممة مف النتائج أ مها ما يأتي
تتفؽ المغات العاربة عمى تصريؼ اسـ الفاعؿ فيها بوصفِه صفةً  تؤخذ مف  .1

الفعؿ المعموـ لتدؿ عمى معنى وقع مف الموصوؼ بها أو قاـ بِه عمى و ه 
 .الحدوث ال الثبوت

يُػصاغ اسـ الفاعؿ الم رد في معظـ المغات العاربة عمى صيغة فاعِػؿ  .2
باستثناا بعض المغات التي طرأت عميها تغيرات صوتية عند صياغته كما 

في حيف كانت صياغته مف المزيد بإبداؿ مقطع .  ي الحاؿ في العبرية
المضارعة ميمًا مضمومة وكسر ما قبؿ األخير وذلؾ في معظـ المغات 

. العاربة
ذا ما أردنا تقديـ صورة واضحة عف اسـ الفاعؿ في المغات العاربة مف  .3  وا 

حيث تقبمِه لعالمات االسـ مف  هة، وعالقته بالحدث والزمف مف  هة أخرر 
 :فإف ال دوؿ اآلتي يُػساعدنا عمى إيضاح  ذذ الصورة

عالاات الفبلنة عالاات اومانة اللغة  
يعمؿ عمؿ الفعؿ يتقبؿ عالمات اإلسمية األكدية . 1
يعمؿ عمؿ فعمه بقرينة يتقبؿ عالمات اإلسمية األوكاريتية . 2
ُيستعمؿ استعماالت العبرية . 3

وصفية 
الداؿ عمى )يعمؿ عمؿ الفعؿ المضارع 

 (الحاؿ
الداؿ عمى )يعمؿ عمؿ الفعؿ المضارع لُه عالمات اإلسمية اآلرامية . 4

 (الحاؿ
الداؿ عمى )يعمؿ عمؿ الفعؿ المضارع لُه عالمات اإلسمية السريانية . 5

                                                 

 . 230 كماؿ، ربحي، المصدر السابؽ، ص(1)

 . المصدر نفسه(2)
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يستعمؿ مع بعض األفعاؿ المساعدة لُه عالمات اإلسمية الحبشية . 6
لمداللة عمى الماضي التاـ والمضارع 

التاـ 
البصرييوف يروف انُه اسـ العربية . 7

ويقبؿ عالمات اإلسمية 
الكوفييوف يػُعدونه قسيمًا لمفعؿ و و 
عند ـ يعمؿ أصالة ال حماًل عمى 

. المضارع ويػُسمى الفعؿ الدائـ
 

ومما تقدـ ُيمكننا القوؿ إف صيغة اسـ الفاعؿ في عموـ المغات العاربة 
صيغة تتقبؿ  ميع أو بعض عالمات االسـ، وفي الوقت نفسه  و يعمؿ عمؿ 

. الفعؿ مف حيث عالقته بالحدث والزمف
مف خالؿ دراسة الداللة الزمنية لصيغة اسـ الفاعؿ يمكننا مالحظة أفَّ  .4

الصيغة تستعمؿ لمداللة عمى الزمف الماضي والحاؿ واالستقباؿ فضاًل عف 
استعمالها لمداللة عمى الزمف العاـ في بعض المغات، وأفَّ ما يحدد زمف 

 .الصيغة  و السياؽ والقرائف المفظية والمعنوية

مف خالؿ ما تقدـ يمكننا القوؿ إّننا نؤيد استعماؿ صيغة فاعؿ لمداللة عمى  .5
اسـ الفاعؿ وعمى الفعؿ الدائـ وعدـ ربط الصيغة باإلسمية كونها تقبؿ 

عالمات االسـ وال تكوف اسمًا محضًا، كما تقترف بالقرائف السياقية عمى نحو 
 (قريف)كما إفَّ استعماؿ مصطمح . ما يقترف به الفعؿ وال تكوف فعاًل محضاً 

والذي أطمقه الدكتور فاضؿ الساقي عمى صيغة فاعؿ يفي بالغرض حيث 
 كما إفَّ (1 )(اسمًا، وفعاًل وقرينًا وحرفاً ) عؿ أقساـ الكالـ في النحو العربي 

استعماؿ صيغة فاعؿ ال ي عؿ الصيغة مقيدة بزمفٍ  معيف إذ إنَّها صيغة 
  .تحتمؿ الماضي والحاؿ واالستقباؿ

 

                                                 

 . 133-131المصدر السابؽ، ص.  الساقي، فاضؿ مصطفى(1)
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Active Participle in the Arabite Languages 

Between Nomality and Verbality 

Dr. Ameen Abdul-Nafi’  
Abstract 

Active participle is of the significant topic in the field of 

the ancient languages. Most of the books written on the 

Arabite languages mention this topic. However, they cite this 

subject, either briefly in a way that does not give a clear-cut 

picture about the active participle in the Arabite languages, or 

these studied confined only to mentioning the A.P. in one 

language in the family of the Arabite language like Arabic or 

Hebrew. Similarly, the previous studies do not approach a 

comparative method in their study. Here comes the 

significance of this topic, i.e. “A.P. in the Arabite languages 

between Nomality and Verbality” The paper studies the A.P., 

its definition and formation in all Arabite languages. It also 

studies the verbal markers by which A.P. is marked. Similarly, 

the tense indication of A.P. as well is hammered out in the 

study let a lone its tenss less semantics. Moreover, the study 

approaches the descriptive method of study, that is an 

approach based up description, counting deduction and citing 

examples of use of A.P. in the Arabite languages.  
 

                                                 

 Dept. of Cuneiform Studies/ College of Arvhaoelogy/ University of 

Mosul. 


