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 المـادة :علـم الصـرف

 تقديم علم الصرف المحـــاضرة األولـــى:

 : مفهوم الصرف

مادة "ص،ر،ف،"في المعاجم العربية التغيير والتحويل،  بها وردتمن أهم المعاني التي : لغة -
وقد جاء الصرف والتصريف في القرآن الكريم بهذا المعنى في كثير من اآليات كقوله تعالى: 

ّسحاب وتصريف الّرياح وال...وقوله :"   46األنعام ون "...انظر كيف نُصّرف اآليات ثّم هم يَْصِدف"
وقوله تعالى أيضا : " والّذين يقولون ربّنا اصرف   164البقرة " ...المسّخر بين الّسماء واألرض

 .65الفرقان "  ...عنّا عذاب جهنّم

 للصرف اصطالحا معنيان:اصطالحا: 

وهوتحويل األصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة ال تحصل إال بها : أحدهما عملي  
يقول ابن   الخ...اسم اآللة  وأاسم التفضيل  وأعول اسم المف وأكتحويل المصدر إلى اسم الفاعل 

لى الحروف األصول فتتصرف فيها بزيادة حرف معنى قولنا التصريف هو أن تأتي إ " جنّي :
: قولك  ف فيها، والتصريف لها ، نحوضروب التغيير فذلك هو التصرب من تحريف بضر أو
اسم الفاعل قلت  و، أ" بُ رِ ضْ "يَ :" فهذا مثال الماضي فإن أردت المضارع قلت بَ رَ "ضَ 
فاعله  أو فعال ما لم يُسم  ، با" رْ "ضَ :أو المصدر قلت  ،روب"ضْ "مَ :والمفعول قلت ب"، أارِ "ضَ :

فمعنى التصريف  ف في هذا النحو من كالم العرب.عامة التصروعلى هذا . .."بَ "ُضرِ : قلت
 ذلك"ها من المعاني المفادة منها غيرهو ما أريناك من التلعّب بالحروف األصول لما يُراد في

  . 8 -7التصريف الملوكي البن جنّي ص

 لصرفتعريفا علميا لوقد قدم ابن الحاجب . والثاني علمي : وهو علم من علوم اللّغة العربية 
شرح عرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب " حيث يقول : "التصريف علم بأصول ت

ن هذا العلم يضم مجموعة القواعد العامة التي تدرس الكلمات أي أ . 1ص1سترابادي جالشافية للرضي اال
)أصول( إن كلمة "قول: يف ف، ويشرح الرضي هذا التعريفي أبنيتها وليس من خالل عالقاتها 

ات ، كقولهم مثال: " كل واو أو ياء إذا تحركت وانين الكلية المنطقبة على الجزئيبها الق إنما يعنى
         ويعرفه ابن مالك قائال : .  2-1ص، 1سترابادي جشرح الشافية للرضي اال وانفتح ما قبلها قلبت ألفا "

تسهيل ادة وصّحة وإعالل وشبه ذلك "أصالة وزي نعلم يتعلق ببنية الكلمة  وما لحروفها م هوو "

الكلمة ويقال أيضا  بناءوالمقصود بالبناء ، مع بناء واألبنية ج . 76ص البن مالك ، الفوائد وتكميل المقاصد 
الكلمة ووزن الكلمة وزنة الكلمة .أما كيفية صياغة األبنية فهي الطرائق التي وصيغة بنية الكلمة 

هو : " علم يُعنى في االصطالح فالصرف  .تذكر في أبوابها المختلفة بغية التوصل إلى المعاني
لتفيد معنى أو هو البحث عن أحوالها بالكلمة المفردة من دون سواها في كيفية صياغتها 

 .5الدين عبد الحميد صحي دروس التصريف لمحمد م إعالل ونحوهما." العارضة من صحة أو



 ميدان علم الصرف :

الصرف أحد العلوم الذي يدرس النشاط اللغوي، وهو يتناول مستوى محددا من مستويات هذا 
،وليس معنى هذا أن النشاط أال وهو مستوى الكلمة المفردة أي باعتبارها غير مركبة مع غيرها 

تحليل الكلمات التي يتركب منها الجمل وإنّما معناه أن الصرف حين يتناول هذه الصرف يرفض 
ستقلة منها الجملة والتراكيب اللغوية إنما يتناولها من حيث كونها صيغا م الكلمات التي تتكون
يقول ابن عصفور :" الصرف معرفة ذوات الكلم في نفسها من غير  .منفردة عن غيرها

وقد سبقه ابن جني إلى ذلك إذ يقول :"  .33في التصريف البن عصفور، صالممتع الكبير ،تركيب"
المنصف نما هو لمعرفة أحواله المتنقلة." فة أنفس الكلمة الثابتة والنحو إفالتصريف إنما هو لمعر

   4صالبن جني 

كان علم الصرف معنيّا بأحوال الكلمة وتغيّراتها المختلفة لم يدخل في حيزه ما ال يقبل  لماو
ن فقط من الكلمة : يالعلماء العرب يحددون ميدان الصرف بأنّه دراسة لنوع لذا نجد ،التغيير

 :واالسم المتمّكن  الفعل المتصرف

يكتب، كاتب،  :كتب منه نحوهو الذي يقابل الفعل الجامد يتصرف ويشتق الفعل المتصرف: 
 مكتوب، إلخ

 المتمكن :هو المعرب غير الجامد  االسم

 إذن علم الصرف ال يبحث في :

 بئس وليس :األفعال الجامدة نحو-

 مثل: أسماء اإلشارة والشرط واالستفهام واألسماء الموصولة األسماء المبنية  -

 مها كحكم اللغة العربية كحاألسماء األعجمية ألنها أسماء نقلت من لغة قوم ليس  -

العربية ونوع من أنواعها وهي ال تقبل تصرفا وال الحروف : وهي قسم من أقسام الكلمة  -
 .اشتقاقا 

بهت هذه األسماء وبذلك شاليس لها أصل معلوم األصوات ألنها حكاية ما يصوت به ،  أسماء -
فيها التصريف واالشتقاق ألنها لحروف ال يصح ويقول ابن جني :" ا الحروف في عدم التغيير.

 ونحوهما...."صول ، وإنما هي كاألصوات نحو: صه، ومه، مجهولة األ

 ال يمكن االشتقاق منها.وألنها وضعت على هيئة معينة ال تعرف أصولها أسماء األفعال  -

 أهميـتـه:  -

 يع المشتغلين باللغة العربية الحتياج جم يرى ابن عصفور أن علم الصرف أشرف علوم اللغة
وألهميته قدمه بعض العلماء على النحو وغيره من  عربية.فهو ميزان ال، من نحوي ولغوي إليه 

معرفة الشيء في نفسه ينبغي أن تكون مقدمة على معرفة أحواله التي له بعد "علوم العربية إذ 
: "فقد كان من من خالل قوله  ابن جنّي  وهذا ما أكده .33الممتع في التصريف البن عصفور، ص"التركيب 



الواجب على من أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة التصريف ألن معرفة ذات الشيء الثابت 
 .190ابن جني، المنصف ص .ينبغي أن يكون أصال لمعرفة حاله المتنقلة "

 واضع علم الصرف:-

وتضاربت اآلراء في ؟ ومتى وضعه  ؟الصرفعلى وجه التحديد من الذي وضع علم لم يعرف 
،فبعضهم يرى أن أول واضع له هو معاذ بن مسلم الهراء الكوفي ، وقيل , إن أبا عثمان ذلك 

ويبدو أن الرأي القريب إلى الصواب أن أول من وضع  المازني البصري هو أول واضع له.
لمؤمنين علي بن أبي وكان ذلك بتوجيه من أمير ا ، ؤليعلم الصرف إنما هو أبو األسود الدُ 
كان خليطا بمسائل صرفية . أما معاذ بن مسلم الهراء طالب ، حيث إن النحو الذي وضعه 

انظر : المزهر في علوم  الكوفي والمازني البصري فقد كان لهما الفضل في استقالله عن علم النحو.
 .400\2اللغة 

 

 

  

    

  

 

 

    

 

 


