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 الرافدينقواعد النشر يف جملة آثار 

 تقبل المجلة البحوث العلمية التي تقع في تخصصات: -1

 . اإلسالميو  القديم بفرعيهعلم االثار  -
 بلهجاتها و الدراسات المقارنة. القديمة اللغات -
 . القديمةو الخطوط  المسمارية الكتابات -
 . والحضارية التاريخية الدراسات -
 .     ةياالثار  الجيولوجيا -
 . اآلثاري المسح  تقنيات -
 . ةياالنثروبولوج الدراسات -
 . والترميم الصيانة -

 تقدم البحوث الى المجلة باللغتين العربية أو االنكليزية . -2

(، وبمسافات مفردة بين Microsoft Word(، وبنظام )A4يطبع البحث على ورق ) -3
للغة   Times New Romanللغة العربية، و  Simplified Arabicاالسطر، وبخط 

 (، وبنسختين ورقيتين. CD)االنكليزية، ويسلم على قرص ليزري 

(، يليه اسم الباحث ودرجته العلمية ومكان 16يطبع عنوان البحث وسط الصفحة بحجم ) -4
 (، وباللغتين العربية واالنكليزية.15(، بحجم )e-mailعمله كامال والبريد االلكتروني )

( 100غتين العربية واالنكليزية على ان ال تزيد عن )يجب ان يحتوي البحث ملخصا بالل -5
 كلمة.

 تضمين البحث كلمات مفتاحية تتعلق بعنوان البحث ومضمونه. -6

(، لكل من 12جم )تكتب ارقام الهوامش بين قوسين وترد متسلسلة في نهاية البحث بح -7
 واالنكليزية. المصادر العربية

( سم، واليمين واليسار 2.45من االعلى واألسفل )تكون أبعاد الصفحة من كل االتجاهات  -8
 ( سم.3.17)



ان ال يكون البحث قد تم نشره سابقا أو كان مقدما لنيل درجة علمية أو مستال من ملكية  -9
 فكرية لباحث أخر، وعلى الباحث التعهد بذلك خطيا عند تقديمه للنشر.

 ه.يلتزم الباحث باتباع االسس العلمية السليمة في بحث -10

 يلزم الباحث بتعديل فقرات بحثه ليتناسب مع مقترحات الخبراء واسلوب النشر في المجلة. -11

(، صفحة وفي حال تجاوز العدد المطلوب يتكفل 25ال تتجاوز عدد صفحات البحث عن ) -12
 ( دينار.3000الباحث بدفع مبلغا اضافيا عن كل صفحة اضافية قدره )

 دمة للمجلة الى اصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.ال تعاد اصول البحوث المق -13

ترقم الجداول واالشكال على التوالي وبحسب ورودها في البحث، وتزود بعناوين،  وتقدم  -14
 بأوراق منفصلة وتقدم المخططات بالحبر االسود والصور تكون عالية الدقة.

بين قوسين في يشار الى اسم المصدر كامال في الهامش مع وضع مختصر المصدر  -15
 نهاية الهامش.

 يتحمل الباحث تصحيح ما يرد في بحثه من اخطاء لغوية وطباعية. -16

(، 100000)تعمل المجلة وفق التمويل الذاتي، لذلك يتحمل الباحث اجور النشر البالغة  -17
 (، الف دينار.15000مائة الف دينار عراقي فقط، يضاف لها أجور االستالل البالغة )

د كل باحث بمستل من بحثه، أما نسخة المجلة كاملة فتطلب من سكرتارية المجلة لقاء  يزو  -18
 ثمن تحدده هيأة التحرير. 

 ترسل البحوث على البريد االلكتروني للمجلة: -19

uom.atharalrafedain@gmail.com 
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 نموذجا(أ)الفعل السالم  في اللغة السريانية الصرفي المشترك اللفظي
 

 )**(المقدادي زوير راضي محمد                            )*(رأفت نجيب فتوحي   
                         

 1/6/2021تاريخ قبول النشر:                        2/5/2021تاريخ تقديم البحث:       
 

 الملخص:
ان لم تكن  اللغوية الموجودة في معظم اللغاتظواهر الظاهرة من  المشترك اللفظي هو       

المشترك ظاهرة كثرة وجود باللغات السامية  السريانية بين قريناتها من اللغة وتتميز ،جميعها
 تعدمختلف حاالت وأزمنة الفعل  و وبمع ضمائر الفاعلية تصريف االفعال  اللفظي الناتج أثناء 

 فظةان الل اذ يقصد بالمشترك اللفظي ،من الظواهر المهمة في الدراسات الداللية هذه الظاهرة
سلط الضوء على هذه الظاهرة وما سنفي دراستنا هذه  ،تكون محتملة لمعنيين او اكثر الواحدة

تعريف هذه الظاهرة  نا فيهتناولحاور اشتمل على عدة محيث  اآلراءوردة فيها من اختالفات في 
 اتخوض في تصريففعل في اللغة السريانية ومن ثم العن ال ويعقبه الحديث ،اصطالحالغة و 

 هذه االفعال وبيان كيف ورد االشتراك اللفظي فيه.
  .دراسات داللية األفعال،تصريف  ،التجانس ،تعدد المعنى المفتاحية:الكلمات 

 
Polysemy and Homonymy Conjugation in Syriac 

Language (Regular Verbs Example) 

 
Rafat Najeeb Fatuhee                      Mohammed Radhy Zower 
     
  

Abstract: 

polysemy and homonymy are one of many phenomena which 

happen in some languages if not all، Syriac language had a 

Characteristics thing among the Semitic languages. that happened in 

conjugation verbs with different cases and different tenses، it is very 

important in common، polysemy mean one-word with two or more 
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meanings; We will shed light on this phenomenon and what was stated in 

the differences of opinion، will include several axes in which we deal 

with the phenomenon in Subscriber identity verbal language and 

idiomatically، followed by the hadith in defining the verb in the verb in 

Syriac، and then we will go into the conjugation of these verbs and 

explain how the polysemy comes is in the verb. 

 

Keywords: polysemy، homonymy، conjugation verbs، semantics studies. 

 

:المقدمة  

من اهم الظواهر اللغوية الداللية التي خاض  هيان ظاهرة المشترك اللفظي  في الشك
في حيث ترد هذه الظاهرة اللغوية  ،أصنافهمالحديث والبحث الكثير من العلماء بمختلف  هافي

توجد  حيث وهي غنية بورود هذه الظاهرةاللغة العربية  ففي ،اللغات ان لم تكن جميعها معظم
ومنهم من أيد وجودها ومنهم من ينكر حولها الكثير والعديد من البحوث والدراسات قديما وحديثا 

بثراء المفردات  اللغة العربية تميزت فقد ،وكل فريق منهم له أسبابه وحججه ودالئله  ،وجودها
السريانية ،لعبرية ا من الواجب ذكره ان اللغات )كذلك  ،هذه الظاهرة أصابتهاالتي  ةاللغوية العديد

حتى اللغة  ،المندائية واالكدية ( أيضا وردت ظاهرة االشتراك اللفظي بين مفردات هذه اللغات،
 نا فيصيخفيما و  ،(homonym، Polysemy)لـا مصطلحين وهما حيث بينوها عبر  اإلنكليزية

في اللغة السريانية وذلك  الصرفي في األفعال المشترك اللفظيظاهرة دراسة وهي هذا البحث 
 أخواتهامن بين اللغة السريانية  تنفرد اذ ،باتخاذ اللغة العربية كمنطلق لتطبيقها في اللغة السريانية

وهذا ما  ،وجود ظاهرة المشترك اللفظي بين تصريفات الفعل السريانيبكثرة  اللغات الساميةفي 
عند تصريف الفعل فقد اتخذنا من  جعلنا ان نبحث اكثر في تفاصيل هذه الحالة التي وردت

 فقد ورد ،من دراسة كبيرة يتم العمل عليها  نموذجا لهذه الدراسة التي هي جزءألفعل السالم ا
من خالل اوال وسنوضح ذلك  ،في جميع حاالت الفعل وفي االزمنة المختلفة المشترك اللفظي 

 :يكما ياتواصطالحا  ةتعريف المشترك اللفظي لغ
 :اللفظي في اللغةالمشترك 
"َشِركه: َشِرًكا وَشِركة على انه العربية في العديد من المعاجم  اللفظي ُذكر المشترك        

الُمشترك في  ،"وُخفف فقيل: ِشْرًكا وِشْركة؛ واستعمال المخفف أكثر" في األمر: دخل معه فيه
اساس البالغة في باب )ش . وذكر الزمخشري في معجمه (1)اللغة: االسم الواحد لمعاٍن مختلفة"

 :ر ك( اذ يقول
ركة ركائي، ولي فيه شَ ريكي، وهم شُ شاركوا، وهو شَ ركوا، وتَ ، واشتَ هُ كتَ كه، وشارَ فيه أشرُ  تهُ ركَ "شَ     

رك. ورأي وأمر شتَ مُ  رك. وطريق  في األمر. وأشرك باهلل تعالى، وهو من أهل الشِ  وشرك، وأشركهُ 
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.. تخالج األمر إن األمر .إن يكاد يخليهم لوجهتهمشترك. قال زهير يصف ظعنًا: ما مُ 
 .(2)شترك"مُ 

 كتاببين هذه الحيث  لمقاتل بن سليمان الوجوه والنظائر في القران الكريم(وهنالك كتاب )     
على عدة معاني ويمكننا ان المعاني المتجددة والمتعددة التي يصلح ان يدل معنى اللفظ الواحد 

َووجه جمهرة اللغة اذ قال: "  هوالنظائر في اللغة فقد ذكر ابن دريد في كتابمعنى الوجوه نبين 
ِبيل الَِّتي تقصدها ِبِه. ْيء َعن َوجهه َأي َعن سنه ووجوه اْلَقْوم: سادتهم. اْلَكاَلم: السَّ  ،وصرفت الشَّ

 .(3)"يجمع َوجه على أوجه ووجوه وأجوهوَ  َوكَساء موجه: َلُه َوْجَهان.
في اللغة السريانية كما في كتاب  اللفظي المشتركفبينت  ةالسرياني ماما المعاج        

 ،شارك ،بمعنى " اشرك (َشوتِف  ܰܫܘܶܬܦمصطلحات من القاموس السرياني المقتضب مفردة )
سرياني (  لبنيامين حداد في باب )ش ر ك(  –وفي معجم روض الكلم )عربي  ،(4)جمع بالزواج"

وفي معجم اللباب  ،(5)"االشتراك"بمعنى ( ُشوتُفوثُ  ܐܳܫܘܳܬܽܦܘܳܬ ، مُشوتُفوثُ  ܡܳܫܘܳܬܽܦܘܽܬܐ) 
اشركه  :بمعنى( َشوتِفه لصبوثُ  ܠܨܒܘܳܬܐ ܰܫܘܬܶܦܗلالباتي  جبرائيل القرداحي فيذكر لفظة )

الشريك  :اي( َشوتُفُ  ܰܫܘܳܬܳܦܐشارك ورافق وقارن( وكذلك )( ) اشتَوتَف ܐܫܰܬܘܰܬܦفي الشي و )
بمعنى شريكة ورفيقة وقرينة وزوج "( َشوتُفتُ  ܰܫܘܳܬܦܳܬܐوالرفيق والقرين وزوج المرأَة واالنثى )

المشترك ( مَشوتفُ  ܡܫܘܬܦܐاي الِشركة واالشتراك و )( َشوتُفوثُ  ܰܫܘܳܬܦܘܳܬܐواالسم ) ،الرجل
 .(6)"في عرف علماء النحو

 :المشترك اللفظي اصطالحا
" وقد حده اهل االصول بأنه اللفُظ الواحُد الداُل على معنيين  عرفه السيوطي بقولهي      

 .(7)"مختلفين فأكثر داللة على السواء عند أهل تلك اللغة واختلف الناس فيه
َوأما اْلُمْشَترك َفكل لفظ يْشَترك ِفيِه مَعان َأو أسام اَل على َسِبيل  "وفيما قال السرخسي:       

َوِإذا تعين اْلَواِحد مَرادا  ،بل على اْحِتَمال َأن يكون كل َواِحد ُهَو الُمَراد ِبِه على ااِلْنِفَراد ،االنتظام
 ،وللنقد من الَمال ،وللميزان،وللشمس  ،ولعين الَماء ،مثل اْسم اْلعين َفِإنَُّه للنَّاِظر ،ِبِه اْنَتَفى اآلخر
َوَلِكن على اْحِتَمال َكون كل َواِحد  ،اد ِبُمطلق اللَّْفظاَل على َأن َجِميع َذِلك ُمرَ  ،وللشيء اْلمِعين

ْطاَلق َوَهَذا أِلَن ااِلْسم يَتَناَول كل َواِحد من َهِذه اأْلَْشَياء ِباْعِتَبار معنى  ،مَرادا ِباْنِفَراِدِه ِعْند اإْلِ
 .(8)"ْلُمْخَتلَفةَوقد َبينا َأن لفظ اْلَواِحد اَل َيْنَتِظم اْلمَعاِني ا ،غير اْلَمْعنى اآلخر

مشترك اللفظي في لم يرد في اللغة السريانية في كتب علماء اللغة السريان ما يوضح ال       
وقد يكون السبب الى عدم تطرق علماء اللغة  تم دراسة هذا النوع من الظواهراالصطالح اذ لم ت

السريان الى هكذا نوع من الدراسات على الرغم من ثراء اللغة السريانية بمفردات المشترك 
بيان المصطلحين الذين من التعمق في تشعبات هذه الظاهرة كان البد لنا  عن طريق اللفظي
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(  homonym، Polysemyوهما الـ) عرفهما علماء اللغة الغربيين نوعين من المشترك اللفظي
فبينها معجم اللغة  (homonym  لفظة الـ) ويمكننا بيانهما من حيث اللغة فاألولى وهي

اما النوع الثاني وهو  ،(9))كلمات متشابهة اللفظ مختلفة المعنى(العربية بانها  –اإلنكليزية 
 ( poly فيه ان لفظة ) للغة االنكليزية يذكرالتأصيلي  معجمالمن خالل و  Polysemy)الـ)

فأصبحت ( بمعنى اشارة semaو). (10)كثير( ،فيحدد معناها بـ)متعدد اغريقي  اصلها
(Polysemyاي تعدد المعنى )(11). 

واما اصطالحا فان علماء اللغة الغربيين ينظرون الى كل من المشترك اللفظي وتعدد       
بينهما علماء اخرون على انهما صورتان المعنى على انهما موضوعان مستقالن بينما يجمع 

( فهو يدل على كلمة او  homonymy فالمصطلح االول ) ،(12)لظاهرة واحدة هي تعدد المعنى
( بمعنى الزهرة Flowerنحو ذلك كلمة ) ،ولكنهما تختلفان في المعنى ،اكثر تتطابقان في النطق

اما  .تشابهت الكلمتان في النطق والهجاء اذ ،الطحين أو( بمعنى الدقيق Flourوكلمة )
( ومعناه تعدد المعنى فيستعمل على كلمة او جملة لها داللتان Polysemyالمصطلح الثاني الـ)

( وهي بمعنى راس االنسان وايضا هي بمعنى راس عود Headومثال على ذلك كلمة ) ،أكثراو 
 .(13) الكبريت

 :انواع وهي ةثالثالى المشترك اللفظي  يقسم ابن رشيق القيروان 
 .ضمن التجنيس اذ يقصد به " ان تكون اللفظة فيه واحدة باختالف المعنى" أدرج النوع االول:

فالمعنى المركزي هو )الهالل( بشكله  ،(هالل الليل ( و ) الهالل الخصيب نحو ذلك ) رايت
 .والبقية ذوات معاني هامشيه ،المعروف

فيه اللفظ واالخر ال  لميالئم السابق الذي يستع أحدهما ،فهو يحتمل اللفظ معنيين :النوع الثاني
 يالئمه وال دليل عليه وذلك كقول الفرزدق:

 وما مثله في الناس اال مملكا    ابوه امه حي ابوه يقاربه
وهذا النوع كما هو واضح مشابه النوع  –ويحتمل الواحد الحي  ،)حي( يحتمل القبيلة :فقوله
اوال وجود لقرينة لفظية او سياقية تدل عليه في  ،ماعدا ان المعنى االخر للفظ غير واضح ،االول

 خرجه عن كونه مشتركا في االصل.وهذا بالطبع ال ي ،يهالنص الذي استخدم ف
وال احد  ،حيث يكون هذا النوع في االستعمال من حيث احقية استعماله بين العامة :النوع الثالث

فاالشتراك هنا يعني شركة الناس في استعماله وتداوله وليس هناك  ،من الناس اولى به من االخر
 .(14)ما يتعلق بمعناه وتعدد هذا المعنى
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 :االشتراك اللفظي بين االثبات واالنكار
فمن اثبات وانكار االشتراك اللفظي  إمكانيةفي مدى العرب  بين علماء اللغة وقع خالفا      

ذلك بضرب على وجود الظاهرة  ومنهم من اثبت ،اهرة واستدل بادلتههذه الظ أنكرالعلماء من 
 :الحديث عن هذه اآلراء كما يأتي سنتناولو  ،اثباته امثلة اخرى 

سيبويه مقسما االلفاظ: " اعلم ان كالَمهم اختالف  من المثبتون لهذه الظاهرة :المثبتون  -1
واتفاق اللفظين واختالُف  ،واختالُف اللفظين والَمعنى واحد ،اللفظين الختالِف الَمعَنيين

واختالف اللفظين  ،ذهبَ الختالف المعنيين هو نحو: جلَس و الَمعَنيين. فاختالف اللفظين 
فظين والمعنى مختلف قولك: وجدُث عليه من والمعنى واحد نحو: ذهَب وانطلَق. واتفاق الل

 .(15)اردت وجدان الضالة. واشباه هذا كثير"  إذاووجدت  ،الموجدة
ومنه اتفاق اللفظ  "بقوله: اذ تطرق الى مصطلح المشترك اللفظي ابن فارس  من بعده وجاء

ومنه في كتاب هللا  ،كقولنا: عين الماء وعين المال وعين الركبة وعين الميزان ،واختالف المعنى
وقضى  ،]42الزمر:[ َقَضى َعَلْيَها اْلَمْوَت(جل ثناؤه: )َقَضى( بمعنى: َحَتم كقوله جل ثناؤه: )

. ويكون (أمر)اي  ]23االسراء:[َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه( كقوله جل ثناؤه: ) (امر)بمعنى 
اي  ]4االسراء: [( اْلِكَتابِ  كقوله جل ثناءه: )َوَقَضْيَنا إلى َبِني إْسَراِئيَل  (أَعَلم)قضى بمعنى: 

وكقوله  ]72طه: [كقوله جل ثناؤه: ) َفاْقِض َما َأْنَت َقاٍض (  (َصَنع)أعلمناهم. وقضى بمعنى: 
ويقال اي اعملوا ما انتم عاملون وقض: َفَرغ.  ]71يونس:[جل ثناؤه: )ثم اقضوا إلّي وال تنظرون( 

وهنالك العديد ممن ثبتوا في وقوع االشتراك اللفظي كالسيوطي وابن  .(16)"للميت: َقَضى اي فرغ
 جني وغيرهم العديد من علماء اللغة القدماء.

عن المشترك اللفظي ه اما الفريق المنكر والذي تصدرهم ابن درستويه في مفهوم :المنكرون  -2
هذه اللفظة  ،وقد ذكر لفظه )َوَجد( واختالف معانيها ،قال " ابن درستويه في شرح الفصيحاذ 

الن سيبويه ذكره في  ،ب ما يتفق لفظه ويختلف معناهر الم العكقوى حجج من يزعم ان امن 
ولم يتحقق الحقائق ان  ،وجعله من االصول المتقدمة فظن من لم يتأمل المعاني ،اول كتابه

وهو اصابُة الشي  ،ه المعاني كلها شيء واحدوانما هذ ،هذا لفظ  واحد قد جاء لمعاٍن مختلفة
فجعل الفرق في  ،الن المفعوالت كانت مختلفة ،ولكن فرقوا بين المصادر ،خيرا كان او شرا

قياسها  ،وامثلتها كثيره مختلفة ،والمصادر كثيره التصاريف جدا ،المصادر بانها ايضا مفعولة
فلذلك توهم اهل اللغة  ، عليها معدوم والصبرُ  ،وعللها خفية والمفتشون عنها قليلون  ،غامض

وقد ايده في  ،(17)النهم لم يضبطوا قياسها ولم يقفوا على غورها" ،انها تأتي على غير قياس
فينقل رايه من غير تصريح باسمه  ،ابن درستويه فيه يؤيد ايأر  وله بي الهالل العسكري ا ذلك

 ،في الباب االول من كتابه )الفروق اللغوية( وحتى في انكاره للترادف حيث تابع ابن درستويه
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وهذا مبني على كون  ،ولعل علة االنكار عندهما ان االشتراك اللفظي ينافي حكمة الوضع
ِويين: اَل يجوز َأن يدل اللَّْفظ : " َوَقاَل بعض النَّحْ العسكري  هالل أبوفيقول  ،اللغات توقيفية

َفِإن لم يكن ِفيِه لَذِلك  ،اْلَواِحد على َمْعنيين ُمْخَتلفين َحتَّى ُتَضاف َعالَمة لكل َواِحد ِمْنُهَما
َوَلْيَس من اْلِحْكَمة وضع اأْلَِدلَّة المشكلة ِإالَّ َأن يْدفع  ،أشكل وألبس على اْلُمَخاطب ،َعالَمة

وكما اَل يجوُز َأن يدَل  ،ة َواَل َيِجيء ِفي اْلَكاَلِم غير َذِلك ِإالَّ َما َشذَّ َوقلَ ذلك َضُروَرة أو عل
أِلَن ِفي  ،َفَكَذِلك اَل يجوُز َأن يكوَن اللفظاِن يدالن على معنى َواِحد ،اللَّْفظ اْلَواِحد َعلّي َمْعنيينِ 

 .(18)َذِلك َتْكِثيٍر للغة ِبَما اَل َفاِئَدة ِفيه"
حيث ال يكاد يخلو كتاب لهم  ،فأولوا المشترك عنايتهم ،سار المحدثون على هدى اسالفهم     

المحدثين  اعترف اغلبالعربية من تناول هذه الظاهرة باإلجمال او بالتفصيل. فقد اللغة في فقه 
 ،جمعياتوسعوا حتى ذهبوا ابعد من ذلك فرأوا انه قد يرد في اللغات  اذ ،وقوعه في اللغة العربية

اصول الكلمات تشتق للداللة على معان جديدة  أكثرفقد علل بعض المحدثين سبب ذلك بان 
ولذلك قد تستعمل هذه االصول للداللة على مسميات مختلفة اذ تشترك في تلك الصفة او  ،عامة

 .(19)ذلك المعنى العام 
 :انواع المشترك اللفظي

( Homophonicاالشتراك الصوتي هما )نوعين  إلىالمشترك اللفظي الغربيون قسم اللغويون    
 وسنتحدث عنهما كما يأتي: (Homographic االشتراك الهجائيو )

 :(Homophonic) االشتراك الصوتي -1
تتجانس في الكتابة  و يعرف هذا النوع من االشتراك اللفظي بان المفردتين تتشابه في اللفظ        

( بمعنى )لحم( وهي meatومفردة ) ،( وهي تعني )يلتقي( meetذلك مفردة )ومثال على 
 .(20)تختلف عن االولى بكونها فعال والثانية اسما 

 (:Homographic) االشتراك الهجائي -2

والتجانس نطقا   كتابتها يمكن التميز لهذا النوع من االشتراك بين ما يسمى بالتشابه في     
ن( وهي حرف جر و كونه يرصد اللفظ الذي يحصل بسبب الكتابة ومثال على ذلك مفردة )مِ 

 .(21))من( اسم موصول
 السياق في تحديد داللة المشترك عند القدماء: أثر
فقد ذكر االنباري في كتابه  ،مسالة السياق واثره في بيان الداللة ب فيتكلم اللغويون العر       

وال يعرف  ،ويرتبط اوله باخره ،االضداد فيقول مبينا ذلك:" ان كالم العرب يصحح بعضه بعضا
ويقول في موضع اخر:" ومجرى  . (22)واستكمال جميع حروفه" ،معنى الخطاب منه اال باستيفائه

يعرف المعنى المقصود  فال ،وان لم تكن متضادة ،المختلفة معانيحروف االضداد تقع على ال
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مما يوضع تأويله كقولك: )حمل لولد الضأن من  ،ويتأخر بعده ،منها اال بما يتقدم الحرف
 . (23)المعنيين اال بما وصفنا" أحدوال تعرف  ،)وحمل اسم رجل( ،الشاب(

ان كالم االنباري يدل على اهمية السياق وبخاصة في ابواب التعامل مع العديد من المباحث     
 ويرى ان لهذا امثلة كثيرة يطول إحصائها وتعدادها. ،المختلفة

جون روبرت فنجد بان  ،كذلك اللغويين المحدثين اظهروا ايضا اهتماما كبيرا بالمشترك اللفظي
اي ان يتم وضع  ،تسييق الوحدة اللغويةال ينكشف اال عن طريق يرجح بان المعنى مثال  فيرث

ومعظم الوحدات الداللية االخرى التي تقع في مجاورة وحدات اخر  ،المفردة في سياقات مختلفة
وان معاني هذه الوحدات ال تكمن في وصفها او تحديدها اال بمالحظة الوحدات االخرى مجاورة 

 .ور المهم في تحديد المعنى الدقيق لبيان داللة المفردة. ولهذا فان للسياق الد(24) لها
 :المشترك اللفظي في اللغة السريانية

ان لم تكن  جودة في معظم لغات العالمالمشترك اللفظي كما سبق الذكر هو ظاهرة لغوية مو 
 .(25) أخرى من اتساع هذه الظاهرة في لغة وقلتها وانحسارها في لغة التفاوت من رغم ، بالجميعها

ر عن ظاهرة المشترك اللفظي في ذكَ البحث والتدقيق في كتب اللغة السريانية لم نجد ما يُ  فعبر
لذا سنعمد الى دراسة هذه الظاهرة في اللغة  ،الدراسات القديمة والحديثة لدى علماء اللغة السريان

ير في اثراء اللغة ها وانواعها لما لهذه الظاهرة من االهمية والدور الكبياتِ دَ السريانية وبيان مَ 
 .بالمعاني والدالالت

 :مصطلح المشترك اللفظي في اللغة السريانية
ال يوجد في اللغة السريانية مصطلحا يدل على ظاهرة المشترك اللفظي كما في باقي اللغات 

 االخرى.
" (الوجوه والنظائر)وكذلك مصطلح  (المشترك اللفظي)استخدم مصطلح " :ففي اللغة العربية

ذلك االتفاق الحاصل في اللفظ مشافهة او كتابة أو  ،للداللة على اتفاق اللفظ واختالف المعنى
وان هذا االتفاق الملحوظ في نطق الكلمة أو كتابتها والمتأتي نتيجة تطور صوتي او  ،كليهما معا

 .(26)بين كلمة اصيلة واخرى دخيلة" ةعن طريق المصادف
 ووه اليونانيالمصطلح  أطلق( تسمية مصطلح )المشترك اللفظي في :اإلنكليزيةوفي اللغة 

بعض لها  عرضتخاصية ت وهيتعدد المعاني فاألول وهو  (Polysemy، homonymالـ)
تفسيرات متعددة لكنها مرتبطة  بهذا النوع من الظواهر ويكون لهاالكلمات والعبارات التي قد تتمتع 

ولكنهما تختلفان  ،تتطابقان في النطق أكثرفهو يدل على كلمة او والثاني  .(27) مختلفةبترجمات 
  .(28) المعنىفي 
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اقتراح  وفي هذا المقام ولكي تأخذ دراستنا مجالها االكاديمي العلمي النافع ارتأينا       
 في هنفس عملالمستالمصطلح  وهو األول للغة السريانية  ين للمشترك اللفظي فيمصطلح
اذ سيكون في اللغة السريانية على النحو  ،( Polysemy ، homonymالـ)وهو  اإلنكليزية

ܝܙܺ ) التالي
ܺ
أن هذين المصطلحين  االقتراح كون  تبني هذا سبب و  (ܐܽܗܘܳܡܢܺܝܳܡ  ، ܝܳܡܐܽܦܘܠ

للداللة على المصطلح وتبع علماء  اإلنكليزيةينحدران من اللغة اليونانية تم االفادة منهم في اللغة 
 أخذتاللغة السريانية  على نفس التسمية للمصطلح وبما أناللغة العبرية العلماء الغرب باإلبقاء 

 ةاليونانيباللغة  فقد اختلطت اللغة السريانيةمنذ القدم،  يةباليونان  هاكتكااح عن طريقالكثير 
لسلطان اليونان. ولذلك ترجم السريان النحو بحكم الجوار أو بحكم خضوعهم وتأثرت بها 

وليس هذا فحسب،  من الكلمات واالصطالحات الكثيرإلى لغتهم  اليوناني. إلى السريانية. ونقلوا
ومن هنا فأن استخدام هذا المصطلح  .(29) لغتهمبل قلدوا اليونان في نحوهم حين وضعوا قواعد 

ܝܙܺ )
ܺ
للداللة على المشترك اللفظي في اللغة السريانية لن يكون بعيدا أو  (ܐܽܗܘܳܡܢܺܝܳܡ  ، ܝܳܡܐܽܦܘܠ

  .غريبا كون ان اليونانية مصدر من مصادر االثراء اللغوي السرياني

ܥܳܙܐ ܡܰܫܘܬܳܦܐ) اما المصطلح الثاني
ܶ
تلك لمعاجم السريانية الحظنا ان على ا فبعد االطالع (. ܠ

 يكون المقترحاالشتراك او المشترك لهذا ارتأينا ان للداللة على المعاجم متفقة على معنى واحد 
يمكنها ذلك،  راً وفي اً وادبي اً لغوي اً الثاني من مفردات اللغة السريانية ذاتها كونها لغة تمتلك أرث

ܥܳܙܐوالثانية ) (03) المشترك(بمعنى  ܡܰܫܘܬܳܦܐاالولى ) يتضمن مصطلحا المقترح مفردتين،
ܶ
 ܠ

 ܡܰܫܘܬܳܦܐفتصبح بعد ذلك ) .(13)واللغة والنغمة واالغرودة(ومعناه الكالم واللفظ والصوت 
ܥܳܙܐ

ܶ
. ونترك االمر بعد هذه الجولة من االقتراحات للمختصين من علماء اللغة السريان (ܠ

والهيئات العلمية المختصة في اقرار او تعديل او تغير هذين المصطلحين المقترحين من قبل 
 .الباحث فيما يناسب اللغة

 :الصرفي في اللغة السريانية اللفظي المشترك
أن ظاهرة المشترك اللفظي الحاصلة نتيجة تصريف الفعل ومشتقاته في اللغة السريانية تكاد      

 .تكون هي االوسع واالكثر واالوضح في هذه اللغة
قبل البدء بتسليط الضوء على هذه الظاهرة سنوجز بمقدمة عن الفعل السرياني لبيان االسباب 

 .أدت الى حدوثها التي
يعرف الفعل السرياني على أنه حدث معين في  :(ܶܡܠܳܬܐالفعل في اللغة السريانية ويدعى ) 

لفعل السرياني ، وعلى هذا االساس قسم ا(23)َصَنَع   ܥܰܡܐ ،(  َكَتبَ ܟܰܬܒزمن معين نحو )
 :يةتالتقسيمات اال

ليدل الفعل الماضي  ،(33)يقسم الفعل السرياني الى )ماضي ومضارع وامر( :من حيث الزمن
وفعل  ،(35)، والفعل المضارع على الحال وما يحدث االن (43)على حدث وقع قبل زمن التكلم
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. ونود التنويه الى ان بعض النحاة (36)االمر على طلب القيام بعمل ما في زمن االستقبال
( كاتب ليكون  ܳܟܶܬܒ ) نحو ܳܦܶܥܠالسريان وعلى غرار النحاة العبريين اعتمدوا صيغة أسم الفاعل 

 .(73)تقسيم رابع للزمن داللة على الزمن الحالي
يقسم الفعل السرياني الى ) فعل مجرد ( وهو ما كانت جميع حروفه  :من حيث عدد الحروف

أصلية ثالثية كانت أم رباعية بحيث لو نقص منه حرف بطل معناه ، والى ) فعل مزيد ( وهو 
 .(83)أو أكثر لو حذفت لم يتغير معناه ما زيد على حروفه االصلية حرف

) فعل صحيح ( وهو ذلك الفعل الذي خلت  ينقسم الفعل السرياني الى :من حيث نوع حروفه
، (ܐ)وأحرف العلة في اللغة السريانية  ثالث حروف هي )االلف  ،(93) حروفه من أحرف العلة

والى ) فعل معتل ( وهو الفعل الذي احتوت حروفه على حرف أو  ،(40)((ܘ)، والواو (ܝ)والياء 
 .(14)( ) لفيف مفروق ولفيف مقرون  أكثر من حروف العلة 

   :وفي ما يأتي مخطط يوضح تقسيمات الفعل الصحيح السرياني والفعل المعتل 
 الفعل الصحيح في اللغة السريانية                                       

   
 الفعل المضاعف            المهموز                               الفعل النوني    لسالم                 ا               

  
 مهموز االول           مهموز الثاني            مهموز الثالث                                                                  

 
 

 المعتل في اللغة السريانيةالفعل 

   

 معتل االول                  معتل الثاني                        معتل الثالث                       
 )المثال(                     )االجوف (                        )الناقص (                                

وألن ظاهرة االشتراك  ،(42)تسعة اوزان مزيدة للفعل الثالثي المجردر بالذكر ان ومن الجدي
اللفظي الناشئة من الصرف في اللغة السريانية تحصل في الفعل المجرد والفعل المزيد في جميع 
أزمنته ومشتقاته ) أسم فاعل ، أسم مفعول ، مصدر ( لذا سوف ندرج االوزان المزيدة السريانية 

أو أكثر للداللة على ظاهرة االشتراك الصرفي في الفعل السرياني مع  مع اعتمادنا وزن واحد
 واشتقاقاتهاتأكيدنا بوقوع هذه الظاهرة )االشتراك اللفظي الصرفي ( في جميع االوزان المزيدة 

 :وهذه االوزان هي كما يأتي وعلى نفس الوتيرة والمنوال تقريبا
ل         -1 ل     -6                       ܰܦܶܥܠَفعَّ  ܶܐܬܰܦܰܥܠَتفعَّ
 ܶܐܬܰܬܦܰܥܠتأفَعل    -7                      ܰܐܦܶܥܠ َأفَعل      -2
  -  ܶܐܣܰܬܦܰܥܠاشتفعل     –أستفعل   -8 ܰܫܦܶܥܠ – ܰܣܦܶܥܠَشفَعل    –َسفَعل  -3

 ܶܐܫܰܬܦܰܥܠ
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 ܶܐܬܦܰܥܠܰܥܠِافَتَعلَعل     -9                      ܦܰܥܠܶܥܠَافَعلَعل     -4
 ܶܐܬܦܶܥܠَافَتَعل     -5

 
جاء االن دور الحديث عن الضمائر التي يتصرف معها الفعل السرياني وسنختار هنا ضمائر 

المخاطب ، والمخاطبين _ المخاطبة ،  –) المتكلم ، والمتكلمين  :الفاعلية، حيث تنقسم الى
عدد  فعبر النظر المجرد في،  (34)والمخاطبات _ الغائب ، والغائبين _ الغائبة ، والغائبات (

اللغة السريانية قد فقدت ضميري ) مثنى  ية نجد مقارنة باللغة العربية نجد انضمائر الفاعل
انتما ( لتكتفي بعشرة ضمائر بدل االثنى عشر ضمير في  –الغائبين _ هما ومثنى المخاطبين 

 .وهو ما يميزها عن باقي اللغات الساميةاللغة العربية 
كان أم معتال مجردا كان ني مع ضمائر الفاعلية صحيحا في الحديث عن تصريف الفعل السريا

  :، فان الفعل السرياني يتصرف كاالتيأم مزيدا
تزاد على الفعل السرياني الماضي عند تصريفه مع ضمائر الفاعل  الحروف  :في الزمن الماضي

حيث تلحق هذه الحروف نهاية الفعل  ( ܝܝ ، ܘ ، ܢܢ ، ܬ) التالية ) التاء والنون والواو والياء ( 
للمتكلم وللمخاطب والمخاطبة والغائبة اما النون  الحقة فالتاء تكون  الماضي بوصفها لواحق 

اما الياء فتلحق ضمير  ،فيلحق بضمير الجمع المتكلمين والواو تلحق ضمير الغائبين
اذ ان الفعل قتل هو مثال يضرب لبيان الحاالت التي ورد فيها االشتراك اللفظي  ،(44)الغائبات

وسنوضح ذلك الفعل باقي األمثلة من األفعال السالمة  أزمنةنفسها  هتصريف طريقةويقاس على 
  -في المثال االتي:

 
 في زمن الماضي مع ضمائر الفاعل (45)(  قتل ܩܰܛܠتصريف الفعل السالم )

صيغ  ت
 االشخاص

تصريف 
الفعل 

 بالسريانية
صيغ  ت معناه النقحرة

 االشخاص

تصريف 
الفعل 

 بالسريانية
 معناه النقحرة

ܬ المتكلم 1
ܶ
 قتلنا قَطلن ܩܰܛܠܢ المتكلمون  6 قتلتُ  ِقطِلت ܶܩܛܠ

 قتلتم قَطلتون  ܩܰܛܠܽܬܘܢ المخاطبون  7 قتلتَ  قَطلت ܩܰܛܠܬ المخاطب 2
 قتلتن قَطلِتين ̈ܢܩܰܛܠܶܬܝ المخاطبات 8 قتلتِ  قَطلت ̄ܩܰܛܠܬܝ المخاطبة 3
 قتلوا قَطل ̄ܘ̈ܩܰܛܠ الغائبون  9 قتلَ  قَطل ܩܰܛܠ الغائب 4
 قتلن قَطل ̄ܝ̈ܩܰܛܠ الغائبات 10 َقَتلت ِقطَلت ܶܩܛܰܠܬ الغائبة 5
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مع ضمائر  بمعنى قتل( ܩܰܛܠ)المجرد اعاله والخاص بتصريف الفعل في نالحظ من الجدول 
صيغ االشخاص والخاصة بالمخاطب في  اً واقع اً لفظي اً اشتراكان  الفاعل في الزمن الماضي

فاألولى  ،نىان كتابتا ومعتان لفظا ولكنهما مختلفتطابقت( فهما م̄ܩܰܛܠܬܝ،ܩܰܛܠܬوالمخاطبة )
الداللة هذا من ناحية للمؤنث بمعنى )قتلِت(  داللتها داللتها للمذكر بمعنى )قتلَت( والثانية

(  ܝ ان حرف الـ) والمعنى ، أما من ناحية النطق والكتابة فان الضميرين هنا نطقهما واحد لكون 
 ،التاء( يكون ساكنا قبلها ܬالن حرف الـ).تكون مبطلة اي تكتب وال ُتقرافي صيغة المخاطبة هنا 

( فعند نطق هذه ̄ܝ̈ܩܰܛܠ ، ̄ܩܰܛܠܘ ، ܩܰܛܠكذلك الحال فنالحظ وجود االشتراك اللفظي بين )
تختلف في كتابتها و الثالث  يكون اللفظ متطابق في جميع الصيغ الثالث اال انها مفردات ال

( هي لجمع المذكر ̄ܩܰܛܠܘدالالتها فاألولى هي للمفرد الغائب المذكر بمعنى )قتل( والمفردة )
 ܘات وحرفي الواو والياء )( )قتلن( هي للجمع المؤنث الغائب̄ܝ̈ܩܰܛܠالغائبين بمعنى )قتلوا( والثالثة )

مع وجود عالمة الجمع  يكتبان وال يقرأن في ضميري الغائبين والغائبات على التوالي  (ܝ ،
 .(64)(نقطتان فوق الحرففي ضمير الغائبات داللة على الجمع )(   ̈  السيامي )

احرف وذلك بزيادة احد في اللغة السريانية يصاغ الفعل المضارع  :في الزمن المضارع 
اذ يدخل  .(74)وتعني السوابق اي تسبق الفعل المضارع ( prefixes المضارعة والتي تسمى )

وان اللغة السريانية  ،(84)( ܐܢܬ )ت (  ،ن ،حروف ) ا على الفعل المضارع في اوله ثالث
تختلف عن اللغة العربية والعبرية بكون حرف )الياء للغائب( غير موجود فيأخذ مكانها حرف 

 .(49)في اللغة السريانية النون 
 مع ضمائر الفاعل المضارعفي زمن  (50) قتل( ܩܰܛܠتصريف الفعل السالم )

صيغ  ت
 االشخاص

تصريف 
الفعل 

 بالسريانية
صيغ  ت معناه النقحرة

 االشخاص

تصريف 
الفعل 

 بالسريانية
 معناه النقحرة

 َنقتل ِنقطول ̈ܠܶܢܩܽܛܘ المتكلمون  6 اقتلُ  ِاقطول ܶܐܩܽܛܘܠ المتكلم 1
ܘ المخاطبون  7 َتْقُتلُ  ِتقطول ܶܬܩܽܛܘܠ المخاطب 2

ܽ
 َتقتلون  ِتقطلون  ̈ܢܶܬܩܛܠ

ܝܢ المخاطبة 3
ܺ
 َتقتلنَ  ِتقطُلن ܛܳܠܢ̈ܶܬܩ المخاطبات 8 َتقُتلين ِتقطلين ܶܬܩܛܠ

ܘܢ الغائبون  9 َيقُتلُ  ِنقطول ܶܢܩܽܛܘܠ الغائب 4
ܽ
 يقتلون  ِنقطلون  ܶܢܩܛܠ

 يقتلنَ  ِنقطُلن ܛܳܠܢ̈ܶܢܩ الغائبات 10 َتقُتل ِتقطول ܶܬܩܽܛܘܠ الغائبة 5
طب التصريف السابق للفعل المضارع مع ضمائر الفاعلية ان صيغ المخا يظهر لنا من

مختلف عن  ( ويدل كل منها على معنى وداللة وشخصܶܬܩܽܛܘܠ) والغائبة يشتركان لفظا وكتابة
والداللة  ،)تقتل انت(صيغة المفرد المذكر المخاطب وهي بمعنى على االخر حيث دلت االولى 
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وهنا يظهر لنا جليا  ،الثانية هي تتجه نحو صيغة المفرد المؤنث الغائبة بمعنى )تقتل هي(
كذلك نجد اشتراك لفظي اخر يتمثل في صيغة الغائب وصيغة  ،االشتراك اللفظي بين الصيغتين

واختلفت في الداللة ( حيث تطابقت الصيغتان في الكتابة واللفظ ̈ܠܶܢܩܽܛܘ ، ܶܢܩܽܛܘܠالمتكلمون )
فتكون داللة صيغة الغائب المفرد المذكر بمعنى )يقتل( بينما في صيغة جمع  ،والمعنى

المتكلمون والذي يخص كال الجنسين الجمع المؤنث والمذكر فيظهر داللة ومعنى مختلف  عن 
لجمع الصيغة االولى رغم اتفاقهما من حيث اللفظ والكتابة  ) نقتل نحن( مع كتابة عالمة ا

 .السيامي
أحرف المضارعة من الفعل المضارع لصيغ  بحذفيتم اشتقاق فعل االمر  :في صيغة االمر 

كما سنوضح في  ،(51)ومن حيث العدد المفرد والجمع  ،الخطاب لكال الجنسين المؤنث والمذكر
 -:ةيالمثال االت

 
 مع ضمائر الفاعلصيغة االمر في  (52) قتل( ܩܰܛܠتصريف الفعل السالم )

صيغ  ت
 االشخاص

تصريف 
الفعل 

 بالسريانية
صيغ  ت معناه النقحرة

 االشخاص

تصريف 
الفعل 

 بالسريانية
 معناه النقحرة

 ُاْقُتُلوا قطول ̄ܩܽܛܘܠܘ المخاطبون  3 ُاْقُتلْ  قطول ܩܽܛܘܠ المخاطب 1
 ُاْقُتْلنَ  قطول ̄ܝ̈ܩܽܛܘܠ المخاطبات 4 ُاْقُتِلي قطول ̄ܩܽܛܘܠܝ المخاطبة 2

 
للفعل السالم المجرد مع ضمائر الفاعل في النظر في التصريف الخاص  معانعند ا

متمثال باشتراك  د في جميع الصيغ وجميع الشخوص نجد ان االشتراك اللفظي وج صيغة االمر
( نجد ان ̄ܝ̈ܩܽܛܘܠ ، ̄ܩܽܛܘܠܝففي ضميري المخاطبة والمخاطبات ) . جميع الصيغ باللفظ ذاته

المفردتين وان بينهما اشتراكا لفظيا فيكون  تافظا في كلقط لسيولكنه  يظهر كتابةحرف الياء 
فيذكر اقليمس  ،المعنى لألول )اقتلي( وهي موجه للمخاطبة المؤنثة والياء فيها قد سقطت لفظا

د ان سبب سقوط حرفي النون والواو " هو عند حذف حروف المضارعة من االفعال و يوسف داو 
تحذف النون كما في اللغة العربية وعند ذلك يسقط لفظ الواو المصرفة في المخاطبة والمخاطبون 

ونون التأنيث ال تحرك بالزقاف اي الضم ولكن يحرك بحركة الكسر اي  ،الجمع ويوذ المخاطبة
. وفي (53)الزالم الشديد بعده يوذ وقد تحذف هذه ايضا فتبقى اليوذ في الخط ولكن ال يلفظ بها"

( ̄̈ܝܩܽܛܘܠفي المفردة المطابقة للمخاطبة وهي صيغة المخاطبات )الثانية نجد ان الداللة تختلف 
جمع المؤنث ومعناها )اقتلن( كذلك الحال في حالة المخاطبون للجمع المذكر  التي تول على
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فنالحظ عند تصريف الفعل  ،وسقوط حرف الواو لفظا ايضا ،)اقتلوا( مع وجود عالمة السيامي
تشترك جميع الصيغ على اختالفها تذكيرا  صيغة االمرفي  السالم المجرد مع ضمائر الفاعل 

   .وتأنيثا ، جمعا وأفرادا من حيث اللفظ مع أختالف معانيها ودالالتها في الصبغ المذكورة
 :في الفعل السالم اشتقاق اسم الفاعل والمفعولفي  الصرفي المشترك

 ع من الموصوف قمعنى و عل المبني للمعلوم لتدل على فهو صفة تؤخذ من ال :اسم الفاعل
وينطبق هذا التعريف على اللغات السامية  ،(54)بها او قام به على وجه الحدوث ال الثبوت

اي تزقف  ( فاعلوزن ) على من الفعل المجرد  الفعلي فيصاغ اسم الفاعل. (55)بوجه العموم
اال المختوم عينه بحرف حلق او الريش فتفتح عينه نحو ذلك  ،(ܳܦܶܥܠ) هفاء الفعل وتزلم عين

 .(56)(ܳܦܰܬܚو)( ܳܩܶܛܠ)
 

 (ܳܦܶܥܠ)على وزن  (57)قتل( ܩܰܛܠ) المجرد اشتقاق اسم الفاعل من الفعل السالم

صيغ  ت
 االشخاص

تصريف 
الفعل 

 بالسريانية
صيغ  ت معناه النقحرة

 االشخاص

تصريف 
الفعل 

 بالسريانية
 معناه النقحرة

المفرد  1
 المذكر

 ُقِطل ܳܩܶܛܠ
الجمع  3 قاتل

 المذكر
ܝܢ

ܺ
 ُقطلين ܳܩܛܠ

 قاتلون 

المفرد  2
 المؤنث

 ُقطلُ  ܳܩܛܳܠ 
الجمع  4 قاتلة

 المؤنث
 ُقطُلن ܳܠܢ̈ܳܩܛ

 قاتالت

 
 هو ما دل على ما وقع عليه الفعل وال يكون اال من المتعدي ويصاغ على  -:اسم المفعول

 .(58)(ܦܺܥܝܠوزن )
 (ܳܦܶܥܠ)على وزن  (59)قتل(  ܩܰܛܠ)المجرد اشتقاق اسم المفعول من الفعل السالم 

صيغ  ت
 االشخاص

تصريف 
الفعل 

 بالسريانية

 النقحرة
صيغ  ت معناه

 االشخاص

تصريف 
الفعل 

 بالسريانية

 النقحرة
 معناه

المفرد  1
 المذكر

 قطيل ܩܺܛܝܠ
الجمع  3 مقتول

 المذكر
ܝ

ܺ
 ܢܩܺܛܝܠ

 قطيلين
 مقتولون 

المفرد  2
 المؤنث

 قطيلُ  ܩܺܛܝܳܠ 
الجمع  4 مقتولة

 المؤنث
 قطيُلن ܳܠܢ̈ܩܺܛܝ

 مقتوالت
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مفعول من الفعل السالم أسمي الفاعل وال اشتقاقن نيأعاله والمتضمفي الجدولين من 
وفي المشتق من الفعل المجرد لفظي في أسمي الفاعل والمفعول  اشتراك ديوج ال هأن رى المجرد ن
 .هاجميعالصيغ 

الفعل  منتمتلك اللغة السريانية  :ةن المزيداوز تصريف الفعل على اال  عندالمشترك الصرفي 
مثاال عن االوزان ( ܰܦܶܥܠالوزن المزيد المضعف ) عملسنست ،مزيدة اوزان ةتسع الثالثي المجرد

هي مع االشارة الى أن جميع االوزان المزيدة الثمانية الباقية  البقية في هذا الجزء من البحث 
تنحى منحى هذا الوزن المضعف عند تصريفها مع االفعال السريانية جميعها الصحيحة والمعتلة 

بالصيغ من ناحية اللفظ واالختالف بالمعنى والداللة وكما سيعرض االن لذا فان  في االشتراك
انما هي ظاهرة في جميع  حصر هذه الظاهرة في هذا الوزن  لهذا الوزن ال يعني استعمالنا

 كما ياتي:و  .وزان المزيدة ولجميع االفعالاال
 

( مع ضمائر الفاعلية في صيغة ܰܦܶܥܠ( على الوزن المزيد )ܩܰܛܠتصريف الفعل السالم )
 الماضي 

صيغ  ت
 األشخاص

تصريف 
الفعل 

 بالسريانية
صيغ  ت معناه النقحرة

 االشخاص

تصريف 
الفعل 

 بالسريانية
 معناه النقحرة

ܬ المتكلم 1
ܶ
 قتلنا َقِطلن ܰܩܶܛܠܢ المتكلمون  6 قتلتُ  َقطِلت ܰܩܛܠ

 قتلتم َقِطلتون  ܰܩܶܛܠܽܬܘܢ المخاطبون  7 قتلتَ  َقِطلت ܰܩܶܛܠܬ المخاطب 2
ܝܢ̈ܰܩܶܛܠܬ المخاطبات 8 قتلتِ  َقِطلت ̄ܰܩܶܛܠܬܝ المخاطبة 3  قتلتن َقِطلِتين ܶܶ
 قتلوا َقِطل ̄ܰܩܶܛܠܘ الغائبون  9 قتلَ  َقِطل ܰܩܶܛܠ الغائب 4
 قتلن َقِطل ̄ܝ̈ܰܩܶܛܠ الغائبات 10 قتلْت  َقطَلت ܰܩܛܰܠܬ الغائبة 5

 
( على الوزن المزيد ܩܰܛܠتصريف الفعل ) والمتضمن  السابق لجدول في االنظر  عبر

التي حصل فيها اشتراك لفظي عند تصريف الفعل السالم ( نالحظ ان الضمائر الخاصة ܰܦܶܥܠ)
التي يحصل فيها اشتراك ذاتها الضمائر ئر الفاعل في صيغة الماضي هي المجرد مع ضما

اذ نالحظ  ،لفظي في الفعل السالم المزيد عند تصريفه مع ضمائر الفاعل في صيغة الماضي
( حيث نجد في ܰܩܶܛܠܬܝ ، ܰܩܶܛܠܬوهي المخاطب والمخاطبة ) هانفسالصيغ بوجود االشتراك ايضا 

لمخاطب المذكر على االصيغة االولى تدل واختلف في المعنى اذ ان الصيغتين اشتراكا لفظيا 
وهو ضمير لَت انت( وتفرق عن الثانية بكونها تحمل في اخر الفعل حرف الياء تّ وهي بمعنى )قَ 
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( تتحول داللتها لتحمل ܰܩܶܛܠܬܝهو يكتب ولكنه ال يلفظ فان الصيغة )خاص بالمخاطبة المؤنثة و 
نطق المفردتين نطقا  طريقعن لِت انِت( بهذه الحال يكون االشتراك لفظا تّ معنى اخر فتصبح )قَ 

اما فيما يخص صيغ الغياب فيكون  ،كتابة المفردة دمشابها تماما اال ان االختالف يميز عن
( ̄ܝ̈ܰܩܶܛܠ ، ̄ܰܩܶܛܠܘ ، ܰܩܶܛܠعندهم االشتراك في الثالث حاالت وهي الغائب والغائبون والغائبات )

ن يجمع الغائباللفظ مع صيغة مفرد الغائب ويكون االشتراك بل وهو للتّ فيكون االول بمعنى قَ 
اما في  ،لوا( تّ ( وهي تحمل حرف الواو المبطل دليل لجمع الغائبين وتكون معناها )قَ ̄ܰܩܶܛܠܘ)

لن( اذ نالحظ في نهاية الفعل حرف الياء اذ تكتب تّ ( وهي بمعنى اخر )قَ ̄ܝ̈ܰܩܶܛܠصيغة الغائبات )
فكما ذكرنا ان القاسم المشترك فيما بين هذه  ،واحتواء المفردة ايضا على عالمة السيامي وال تلفظ

ها الصيغ هو اشتراكها لفظا وتميز فيما بينها عن طريق الكتابة او عن طريق سياق معين ترد في
 درك داللتها. المفردة فينجلي الغموض عنها فت

 
 ( مع ضمائر الفاعلية في صيغةܰܦܶܥܠ( على الوزن المزيد )ܩܰܛܠ) تصريف الفعل السالم المجرد

 (60) المضارع

صيغ  ت
 االشخاص

تصريف 
الفعل 

 بالسريانية
صيغ  ت معناه النقحرة

 االشخاص

تصريف 
الفعل 

 بالسريانية
 معناه النقحرة

 نقتلُ  نَقِطل ܢܰܩܶܛܠ المتكلمون  6 اقتل ِاَقِطل ܶܐܰܩܶܛܠ المتكلم 1
ܘܢ المخاطبون  7 تقتلُ  تَقِطل ܬܰܩܶܛܠ المخاطب 2

ܽ
 تقتلون  تَقطلون  ܬܰܩܛܠ

ܝܢ المخاطبة 3
ܺ
 تقتلن تَقطُلن ܶܳܢ̈ܬܰܩܛܠ المخاطبات 8 تقتلين تَقطلين ܬܰܩܛܠ

ܘܢ الغائبون  9 يقتلُ  نَقِطل ܢܰܩܶܛܠ الغائب 4
ܽ
 يقتلون  نَقطلون  ܢܰܩܛܠ

 يقتلن نَقطُلن ܶܳܢ̈ܢܰܩܛܠ الغائبات 10 تقتلُ  تَقِطل ܬܰܩܶܛܠ الغائبة 5
         

( مع ضمائر ܰܦܶܥܠالوزن المزيد )( على ܩܰܛܠاعاله  تصريف الفعل )في الجدول  يبين
 بالفعل جاءت مطابقة لفظا الفاعلية في صيغة المضارع حيث ان صيغ االشخاص والخاصة

ن من ناحية ات( هما متشابهܬܰܩܶܛܠ ،ܬܰܩܶܛܠفكما نالحظ في صيغتي المخاطب والغائبة ) ةوكتاب
نى فاألولى وهي موجه ن في المعنى فكل واحد منهما يدل على معتيلكنهما مختلف اللفظ والكتابة

والثانية وهي لصيغة الغائبة المفردة المؤنثة وهي هنا  ،ل انَت(تّ قَ للمفرد المذكر المخاطب بمعنى )تُ 
بين الصيغتين  ونجد في نفس التصريف ان هنالك اشتراكا لفظيا اخر يقع ،ُل هي(تّ قَ بمعنى )تُ 

 صيغة المتكلمون حيث نجد ان الصيغتين قد اشتركتا لفظا وكتابة و  المفرد المذكر الغائبصيغة 
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 امطابقة تامة ولكن االختالف فيما بينهم هي داللة االولى عن االخرى فصيغة الغائب داللته
ونقصد جمع المتكلمين فهي تحمل أما داللة الصيغة الثانية ل هو( تّ قَ للمفرد المذكر ومعناه  ) يُ 

 .نحن(ُل تّ قَ معنى اخر وهو )نُ 
 

( مع ضمائر الفاعلية في صيغة ܰܦܶܥܠ( على الوزن المزيد )ܩܰܛܠ) تصريف الفعل السالم المجرد
 (61)االمر

صيغ  ت
 االشخاص

تصريف 
الفعل 

 بالسريانية
صيغ  ت معناه النقحرة

 االشخاص

تصريف 
الفعل 

 بالسريانية
 معناه النقحرة

 ُاْقُتُلوا َقِطل ̄ܰܩܶܛܠܘ المخاطبون  3 َقّتل َقِطل ܰܩܶܛܠ المخاطب 1
 ُاْقُتْلنَ  َقِطل ̄ܝ̈ܰܩܶܛܠ المخاطبات 4 َقّتلي َقِطل ̄ܰܩܶܛܠܝ المخاطبة 2

         
الفعل السالم على الوزن المزيد اعاله والخاص بتصريف المذكور في من الجدول  

على لفظ واحد نطقا  تتفق جميع الصيغ :يتبين لناصيغة االمر المضعف مع ضمائر الفاعل في 
فنالحظ ان صيغة المخاطب ولكن هذه الصيغ تختلف من حيث الكتابة والداللة ) المعنى( 

( وبدورها هنا تختلف عن الصيغ هي موجهة للمفرد المذكر بمعنى )َقّتل( تحمل داللة و ܰܩܶܛܠ)
قت لفظا ( قد تطابوهي بمعنى )َقّتلي( ̄ܰܩܶܛܠܝومن جهة اخرى فان صيغة المخاطبة ) ،االخرى 

( اال ان االختالف فقط في عالمة الجمع السيامي ̄ܝ̈ܰܩܶܛܠوكتابتا مع صيغة جمع المخاطبات )
 اً جديد اً لدى جمع المخاطبات وكال الفعلين يحتويان على ياء مبطلة وهي تحمل معنى داللي

فردات ايضا (  فهي كحال باقي الم̄ܰܩܶܛܠܘاما بالنسبة لجمع المذكر المخاطبون ) ،فتصبح )ُاْقُتْلَن(
مبطلة في نهاية  اً اشتركت في اللفظ ولكن يتم تميزيها عن شقيقاتها في كتابتها اذ تحمل واو 

صيغ وهي الالفعل. ومن الجدير بالذكر ان االشتراك في صيغة االمر قد ثبت وقوعه في االربع 
وهما المفرد المخاطبة وجمع المخاطبات  ،نااللفظ في جميعها من بينهما صيغت اشتركت اثناء

 اذ تميزت الثانية عن االولى بوجود عالمة الجمع فقط. تطابقتا لفظا وكتابة
 :اشتقاق اسم الفاعل واسم المفعول من االفعال المزيد

تم إضافة ميما قبل الفعل تمن االفعال المزيدة وذلك بان  ي: يصاغ اسم الفاعل الفعلاسم الفاعل
 .(62)المزيد

: من الجدير بالذكر ان اسم المفعول ال يصاغ اال من االفعال المتعدية وذلك الن اسم المفعول
المفعول الفعلي وذلك  فيصاغ اسم ،اسم المفعول يدل على الحدث والموضوع الذي وقع عليه اثره
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مع  ويمكن ان نأتي باسم الفاعل ،(63)بان نضع ميما قبل الفعل ثم نجعل حركة ما قبل اخره الفتح
االخير منه الى الفتحة فاذا كانت اخر حركة في اسم الفاعل هي الفتحة ما قبل تغيير حركة 

( واشتقاقه في اسمي ܩܰܛܠوسنوضح هذه االلية في الفعل ) ،(64) استوى اسم الفاعل واسم المفعول
 كما يأتي: (ܰܦܶܥܠالفاعل والمفعول على الوزن المزيد )

 
 (ܰܦܶܥܠ( على الوزن المزيد )ܩܰܛܠاشتقاق اسم الفاعل الفعلي )

صيغ  ت
 األشخاص

تصريف 
الفعل 

 بالسريانية

 النقحرة
صيغ  ت معناه

 االشخاص

تصريف 
الفعل 

 بالسريانية

 النقحرة
 معناه

المفرد  1
 المذكر

الجمع  3 ُمقِتل مَقِطل ܡܰܩܶܛܠ
 المذكر

ܝܢ̈ܡܰܩܛ
ܺ
 ܠ

 ُمقِتلون  مَقطلين

المفرد  2
 المؤنث

الجمع  4 مقِتلة مَقطلُ  ܡܰܩܛܳܠ 
 المؤنث

 ُمقِتالت مَقطُلن ܳܠܢ̈ܡܰܩܛ

 

 (ܰܦܶܥܠ( على الوزن المزيد )ܩܰܛܠ)الفعلي  المفعولاشتقاق اسم 

صيغ  ت
 االشخاص

تصريف 
الفعل 

 بالسريانية
صيغ  ت معناه النقحرة

 االشخاص

تصريف 
الفعل 

 بالسريانية
 معناه النقحرة

المفرد  1
 المذكر

 مَقَطل ܡܰܩܰܛܠ
الجمع  3 ُمَقَتل

 المذكر
ܝܢ̈ܡܰܩܛ
ܺ
 ܠ

 مَقطلين
 ُمَقتلون 

المفرد  2
 المؤنث

 مَقطلُ  ܡܰܩܛܳܠ 
الجمع  4 ُمَقَتلة

 المؤنث
 مَقطُلن ܳܠܢ̈ܡܰܩܛ

 ُمَقتالت

        
من  اسم الفاعل واسم المفعول والخاصين بأشتقاق السابقينالجدولين  فيعند النظر  

كبير جدا حيث اشتركت بين تلك الصيغ  ى الوزن المزيد نجد ان االشتراك اللفظيعل لفعل السالما
عدا ما ) المفرد المؤنث ، جمع الذكور ، جمع االناث ( لفظا وكتابة  واألشخاصجميع الصيغ 

الى  وعند القاء نظرة ،بينهم المفرد المذكر في اسمي الفاعل والمفعول يختلفان فيماصيغة 
لفظي تطابق تماما ( فهي مشترك ܡܰܩܛܳܠ المفردات الواردة في الجدولين نجد ان المفرد المؤنث )

في اللفظ والكتابة اال ان االختالف في داللة المفردة ففي اسم الفاعل داللته )ُمقِتلة( وفي اسم 
ܝܢ̈ܡܰܩܛكذلك الحال نجد ان صيغة الجمع المذكر في الجدولين ) ،المفعول )ُمَقَتلة(

ܺ
( فداللته في ܠ
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سم المفعول وهو بذلك مشترك لفظي مع ااسم الفاعل يكون )ُمقِتلون(  وفي الثانية معناه )ُمَقتلون( 
وايضا ال ننسى الجمع المؤنث في كال االشتقاقين  ،المة الجمع السياميوكالهما يحتويان على ع

والتي اخذت معنى اسم  ( وهي بداللتين )ُمقِتالت( وهي تخص اسم الفاعل والثانيةܳܠܢ̈ܡܰܩܛ)
حيث تنفرد اللغة  ،الفاعل والمفعول المفعول )ُمَقتالت( وهي ايضا حملت عالمة الجمع في اسمي

السريانية بين شقيقاتها في اللغات السامية كونها تحتوي على مشتركات لفظية اثناء تصريف 
نالك حالة اال ان ه ،على اقل تقديرثالث صيغ لقاتها وهي حملت المعاني المتعدد االفعال واشتقا

م الفاعل وأسم المفعول عند االشتقاق حركة عينه الفتحة يتطابق أس فعلفريدة وهي عند اشتقاق 
فان صيغة المفرد المذكر يتساوى عند اشتقاقه الى  ،(ܦܰܬܚ) في جميع الصيغ واالشخاص ، نحو

( كون الحرف االخير في الفعل هو محرك بحركة ܡܰܦܰܬܚاسم الفاعل واسم المفعول فيصبح )
 ه.الفتاح وبهذه الحالة يكون االشتراك اللفظي تام وفي جميع حاالت

 
  :االستنتاجات

 :يةتبحثنا هذا الى النتائج اال انتهى
ظاهرة المشترك  بامتالكهاال تختلف اللغة السريانية عن بقية اللغات السامية أو لغات العالم  -1

 .اللفظي
يدل على ظاهرة المشترك اللفظي كما أن متفق عليه في اللغة السريانية ال يوجد مصطلح  -2

 .دراسات عن ظاهرة المشترك اللفظياللغة السريانية ال تمتلك 
تمتاز اللغة السريانية عن بقية شقيقاتها من اللغات السامية بكثرة ورود المشترك اللفظي  -3

نتيجة تصريف الفعل السرياني مع ضمائر الفاعلية في الزمن الماضي والمضارع وفعل 
 .االمر

سم المفعول  الفعلي من أسم الفاعل وأ اشتقاقيكثر بشكل كبير وجود المشترك اللفظي عند  -4
 .الفعل المزيد السرياني وعلى جميع االوزان
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