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  مستويات التحليل اللساني
  االشتقاق والتصريف  ـ: الصرفيمستوى التحليل الدرس الثالث ـ  

  دالالت الصيغ الصرفية ـ               
 

  :تمهيد
ومستوى من مستويات التحليل  اللغوية، وهو فرع من فروع اللسانياتـ  عنى الدرس الصرفي الحديثي
وهو في الدرس الغربي؛ ) المورفولوجيا(مصطلح قابل هذا المصطلح العربي ويالكلمة، بتناول بنية ـ اللغوي 

دون أن يتطرق إلى مسائل  ،"morphèmes" "المورفيمات" :لى دراسة الوحدات الصرفية أيإيشير عادة مصطلح 
  .التركيب النحوي

  :هييمكن التفرقة من خاللها بين الكلمات في اللغة، ويتكون النظام الصرفي من ثالث دعائم 
 ،وتذكير وتأنيث ،وإفراد وتثنية وجمع ،دعامة المعنى الصرفي المنبثق عن تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. أ

  ..وتعريف وتنكير
  ..بق واللواحقدعامة بنائية ترتبط بالصيغ الصرفية المتنوعة، وبالسوا. ب
 .1أو من جهة اختالفها في المعنىدعامة العالقات العضوية بين الكلمات من جهة تشابهها في الوزن، . ج

من انطالقا  ،على هذا النحو ضمن تسلسل العناصر اللغويةإذن دراسة الصرف انتهجت اللسانيات الحديثة 
 .قمة هذه العناصر وثمرتها وتُمثل الداللة ،الداللة إلىالتركيب النحوي الصرفية إلى  يةت إلى البنوالص

 ةمجموعضمن  ونهتناولي واكان بل ،مستقلًا بذاتهدرسا لم يكن الصرفي لدى القدامى من العرب    والدرس
 العلوم اللغوية العربية األخرى من نحو وبالغة وداللة، ولعّل الناظر في كتاب سيبويه مثال يدرك هذا التوجه جليا،

دوا النحاة مه هؤالء فإن ؛اإلعراب ال يقوم إال على معطيات الصرفلما كان و. بعده غيره ممن جاؤواكذلك عند و
 .بها هذا اإلعراب أو ذاك عن شروط صرفية ال يصحتحدثوا و ،بالحديث عن اللفظ وأقسامه اللغوية دراسةألبواب ال

بمعرفة التصريف، ألن معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي  أراد معرفة النحو أن يبدأ"بمن ى لَواَأل أن وقد ذكر ابن جني
والنحو إنما هو  ،الثابتة صريف إنما هو لمعرفة أنفس الكلمفالت" :يقولو ،2"أن يكون أصال لمعرفة حاله المتنقلة

 3."لمعرفة أحواله المتنقلة
والزيادة ، والتصغيروالنسب ، االشتقاق وأنواعه: الموضوعات التالية يندرج ضمن باب التصريفو
والجمع، ومظاهر اإلعالل واإلبدال والقلب والنقل  والتثنية ثتعريف والتنكير والتذكير والتأنيومسائل ال، ومعانيها

  ..واإلدغام والوقف واإلمالة والتقاء الساكنين
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  :أوال ـ االشتقاق والتصريف
    :االشتقاق. أ

العربية لغة اشتقاقية، ويعني ذلك أن هناك مادة لغوية يمكن تشكيلها على هيئات مختلفة وأوزان متعددة، 
كاتب، مكتوب، : ، قابلة للتشكيل واالشتقاق إلى الصيغ التالية)ك ، ت ، ب(مثال  مادتها األصلية هي " كتابة"فكلمة 
  .. مكتب

يعقّ الف رأما اصطالحا فهو أخذ كلمة من كلمة . شيء، وهو نصفهاالشتقاق في اللغة على أنه أخذ ش
صيغة األمر : تغايرا في الصيغة، مثال أخرى إذا كان بينهما تناسب في اللفظ والمعنى وترتيب الحروف، وإن

"عمشتقة من المضارع " استم"استماع"، والماضي مشتق من المصدر "استمع"، وهذه مشتقة من الماضي "تستمع" ،
واسم  لبصريين تشتق منه األفعال والصفات  وأسماء الزمان والمكانأصل المشتقات حسب مذهب ا هوالمصدر و

  .اآللة والمصدر الميمي
، فهناك االشتقاق الصغير كالمثال الذي سبق ذكره من الفعل )1(واالشتقاق لدى علماء العربية على عدة أقسام  

  :إضافة إلى نوعين آخرين هما، "استمع"
جذب : وهو أن يكون بين الكلمتين تناسب في اللفظ والمعنى دون ترتيب الحروف، من مثل: الكبيراالشتقاق   . أ

 .وجبذ
 ..نهق ونعق، خضم وقضم: أن يكون بين الكلمتين تناسب في مخارج الحروف مثلوهو : االشتقاق األكبر  . ب
فة إلى داللتها على صفة تشترك المشتقات في أنها تتضمن الداللة على الحدث دون الزمن خالفا للفعل، إضاو

  :فاعل الحدث أو صفة المفعول، يقول ابن مالك
  مدلولي الفعل كأمن من أمن  المصدر اسم ما سوى الزمان من     
والمشتقات هي أسماء تشتق من المادة األصلية للداللة على وصف من قام بالفعل في حالة اسم الفاعل، أو   

في حالة صيغة المبالغة، أو للداللة على من وقع عليه الفعل في حالة اسم مع تأكيد المعنى وتقويته والمبالغة فيه، 
  ..المفعول، وهكذا مع بقية المشتقات

  :هما 2يشتق اسم الفاعل على طريقتين اثنتين
  ..علم ، عالم): فاعل(من فعل ثالثي على صيغة . أ

المضارعة ميما حرف مع إبدال  وطريقة بنائه واشتقاقه أن يؤخذ من الفعل المضارع: من فعل غير ثالثي. ب
  )..مدحرِج، مقتفي، مستسلم(دحرج ـ اقتفى، استسلم : ، نحومضمومة مع كسر ما قبل اآلخر

  :ويشتق اسم المفعول من الفعل المتعدي ـ بعد بنائه للمجهول، بطريقتين اثنتين كذلك
 ).كُتب(المبني للمجهول  مكتوب من الفعل الثالثي المتعدي: من الفعل الثالثي على وزن مفعول، نحو  . أ

 ومن غير الثالثي، ببناء الفعل على وزن المضارع ثم إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل   . ب
  ..استخرج فهو مستخرج: ، نحواآلخر
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ويفصل النحاة في موضوع االشتقاق من األفعال عندما يتعرضون لألحوال المختلفة التي تكون عليها هذه   
إذا كان أحد : أو مهموزة. سمع: إذا كانت كل حروفها األصلية صحيحة، مثل: فقد تكون أفعاال سالمةاألفعال، 

، وينجم عن هذه األحوال )و ، ا ، ي(د حروف الفعل حرف علة إذا كان أح: أو معتلة. حروفها األصلية همزا
باب اإلعالل كتب النحو في  في المختلفة تغيراتُ معينة تطرأ على أوزان االشتقاقات، ويجد الطالب ذلك مفصال

  .. واإلبدال
. فعال، مفعال، فَعول، فَعيل، فَعل: أشهرها ، ولها أوزانهوتشتق صيغ المبالغة من الفعل الثالثي دون غير  

  :نحو
فاعول، فعيل، : وللمبالغة أوزان أخرى ولكنها أقل استعماال من األولى، ومنها. عالّم، مقدام، صبور، عليم، فطن

  ..فاروق، صديق، معطير، همزة، كُبار: فُعلة، فُعال، نحومفعيل، 
دراك على : وأما اشتقاق صيغ المبالغة من غير الثالثي فقد استعمل العرب بعضها ولكنها غير مطردة ومنها

الفعل أنذر، ن موزن فَعال من الفعل أدرك، ومعوان على وزن مفْعال من الفعل أعان، ونذير على وزن فعيل 
   ..وزهوق على وزن فَعول من الفعل أزهق

في أنها تدل على وأما الصفة المشبهة فتُصاغ من الفعل الالزم للداللة على معنى اسم الفاعل، ولكنها تفترق عنه 
ن، فَيعل، فَعل، فَعل، فُعل، فَعال، فَعول، فُعال، أفعل، وفَعال: صفة ثابتة مالزمة للموصوف بها، وأشهر أوزانها

  . فَعيل، فَعل، فعل، فُعل
  ..، صلْبفَرِح، بطَل، جنُب، جبان، خَجول، شُجاع، أحمر، يقْظان، سيد، بخيل، صعب، ملْح: األمثلة

ومن المشتقات اسما الزمان والمكان، ويشتقان على وزن واحد من الثالثي وغير الثالثي، ويشتركان في   
  .بعض المشتقات األخرى التي سبق ذكرها، ويدالن على زمن وقوع الفعل أو مكانهبعض أبنيتهما مع 

  :على وزن مفْعل في األحوال الثالثة التالية: اشتقاقهما من الفعل الثالثي. أ
 ع: وعد، ولد، وقع، فيقال: إذا كان الفعل مثاال واويا نحود، موِلد، موقموع. 
 مبيع، مبيت: بات، فيقال باع،: إذا كان الفعل أجوف يائيا، نحو.. 
 س، معرِض: جلس، عرض، فيقال: إذا كان الفعل صحيحا مكسور العين في المضارع، نحومجل.. 

كتب مكتَب، رمى مرمى، طاف مطاف، أكل : أما فيما سوى هذه األحوال فيبنيان على وزن مفعل بفتح العين، نحو
  ..مأكل

المفعول، بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة، وفتح ما قبل على صيغة اسم غير الثالثي ويبنيان من   . ت
  ..يستخرج مستخرج أخرج يخرج مخرج، استخرج: ، نحواآلخر

ها خالفا فتحالعين ال ب بكسر" مفعل"ان أو الزمان ولكن على وزن وورد عن العرب كلمات دالة على المك  . ث
 .. طلع، معدنمشرِق، مسجِد، م: للقاعدة المعروفة، ومنها هذه الكلمات

مدرسة، : ستعمل في العربية بعض الكلمات من أسماء الزمان والمكان بزيادة التاء في آخرها مثلكما ي  . ج
 ..اشتقاقا من األفعال درس وزرع ،مزرعة

ـلَة، مفْـع"ماء ثالثية جامدة على وزن وعلى غير القياس أيضا استعملت بعض أسماء المكان مشتقة من أس  . ح
 ..لحم وسمك وأسد: مسمكَة، مْأسدة من ملْحمة،: نحو
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  :وأوزانه هي أما اسم اآللة فيشتق من الفعل الثالثي المتعدي للداللة على اآللةو
  :مفْعال، مفْعل، مفْعلة، فاعلة، فاعول، فَعالة ومن أمثلة ذلك

  ..مفْتاح، مصعد، مسطرة، ساقية، ساطور، ثالّجة              
  :لكل قاعدة شواذ، فهناك كلمات دالة على اآللة جاءت أوزانها على غير قياس، ومنهاإال أنه 

حـنْـخُـلممكّين، سيف، فأس، قَــلَم، رس ،...  
  :ثانيا ـ دالالت الصيغ الصرفية

يتعلق بعضها بتقسيم الكلم إلى اسم  وظيفية معينةصرفية عن معان ) أوزانها ومبانيها(تعبر الصيغ الصرفية 
ر عن فصيغة االسم مثال تعب .وتنوع أوزانها وفعل وحرف، ويتعلق بعضها اآلخر بتصريف الصيغ الصرفية

  ..االسمية، وصيغة الفعل تعبر عن معنى الفعلية، وصورة الضمائر تعبر عن معنى اإلضمار
واألفعال المتصرفة، أما الحروف فال يتعلق بها ) أي المعربة(يتعلق أساسا باألسماء المتمكنة التصريف و

  . علم التصريف
  :1يطلق على شيئين اثنينوالتصريف 

كتحويل المصدر إلى صيغ دالة على الماضي  تحويل الكلمة إلى أبنية مختلفة لضروب من المعاني  . أ
 .والمضارع واألمر واسم الفاعل واسم المفعول والنسبة والتصغير

   .إدغام وأقلب  وأإبدال  وأحذف  وحرف أزيادة ب كتخفيف النطق بالكلمة تغيير الكلمة لغرض آخر  . ب
يكون بين الكلمتين أخذ كلمة من كلمة بشرط أن "ومن ميزة األفعال قبولها لالشتقاق، وهو يعني 

، كاشتقاق الفعل الدال على األمر اكتب 2"اللفظ والمعنى وترتيب الحروف، مع تغاير في الصيغة يتناسب ف
  ".االشتقاق الصغير"ويسمى هذا النوع من االشتقاق . من المضارع يكتب، وهذه من الماضي كتب

كلمتين تناسب في اللفظ والمعنى دون والنوع الثاني يسمى االشتقاق الكبير وهو يعني أن يكون بين ال  
  .جذب وجبذ: ترتيب الحروف نحو

: في مخارج الحروف، نحوأما النوع الثالث فهو االشتقاق األكبر وهو أن يكون بين الكلمتين تناسب   
  .نهق ونعق

ثالثة منها للثالثي المجرد، واثنا : لكل فعل ميزان يوزن به، فللفعل الماضي خمسة وثالثون وزناو  
عشر للثالثي المزيد فيه، وواحد للرباعي المجرد، وسبعة للملحق به، وثالثة للرباعي المزيد فيه، وتسعة 

األفعال ببعض الدالالت والمعاني، ومن ذلك مثال اختصاص ما يتصرف من  ويقترن تصريف. للملحق به
فكَتَبتُه  فالن كاتَبني: معنى الفوز في مقام المغالبة والمفاخرة نحو إرادةَ) فَعَل يفْعل(األفعال على صيغة 

  .غالبني في الكتابة فغلبتُه: أكْتُبه، أي
فرِح يفرح، : ، نحو)يفعل(فيأتي مضارعها مفتوح العين ) فعل(وأما األفعال التي تأتي بكسر العين   

وأضدادهما، وهكذا مع سائر األوزان األخرى التي  وتأتي هذه األفعال للداللة غالبا على العلل واألحزان
  ..تقترن هي األخرى بمعان ودالالت يمكن للطالب أن يتعرف على تفاصيلها في كتب التصريف

                                                             
  .وما بعدھا 212ص.  1983. 16ط. المكتبة العصریة، بیروت. مصطفى الغالییني، جامع الدروس العربیة: ـ ینظر 1
  .213ـ المرجع نفسھ، ص  2


