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 إشكالية املعاجلة وزاوية النظر: اللغوي العربي إىل اللسانياتظاهرة االشتقاق من الدرس 

 

 (1)سميح أحمد محمد مقدادي

 
يدرس هذا البحث ظاهرة لغوية هي االشتقاق، متتبعا طريقة معالجتها في الدرسين اللغويين: العربي القددي  الملخص: 

موقدع الللمدة بدين الدرسدين العربدي القددي   التمهيد. يناقش قع البحث في تمهيد وفصلين وخالصةواللساني الحديث. وي

واللساني، ويؤكد أن أيا من الدرسين ل  يسقط الللمدة كودددة أساسدية للدراسدة الصدرفية، بده ظلدد هدي مدادة الت بيد  

ظاهرة االشتقاق في الدرس العربدي القددي ، ويحداول أن  الفصه األولويدرس  للليهما مع اختالف في طريقة التناول.

اهرة، وكيفية معالجتها عند علمدا  العربيدةو وعالقتهدا بالددرس الصدرفي، وأن التغيدرات الصدرفية التدي يجلي هذه الظ

ت رأ على كلمة ما تلون نتيجتها في بعض األديان اشتقاقا. في دين أن كثيرا من التغيرات الصرفية التي ت درأ علدى 

 ؛ظداهرة االشدتقاق عندد اللسدانيين الفصه الثدانيتناول بينما يكلمات العربية ال عالقة لها باالشتقاق من قريب أو بعيد. 

ديث إن ت بيقات اللسانيين أغفلد هذه الظاهرة إلى دد بعيد، أو أطلقدد اسدمها علدى ظدواهر إلصداقية؛ وفلدا الفتقدار 

فدي  اللغات الحديثة التي غالبا ما تلون مجاال للت بي  اللساني لهذه الظاهرة، فيقدم البحدث رييدة لودمول هدذه الظداهرة

 ث  يختت  البحث بخالصة أله  النتائج التي توصه إليها. ت بيقات المورفولوجيا على العربية.

 

 شتقاق، كلمة، صرف، لساني، مورفي .ا: الكلمات المفتاحية

 

 

 

Derivation phenomenon from Arabic lesson to linguistics: Problematic 

processing and viewing angle 

 
Sameeh Ahmad Mohmmad Miqdadi 

 

Abstract: This study searches the phenomenon of the linguistic derivation. It also 

investigates the way it was treated in the past as well as these days. The paper has four 

sections. Section one introduction. It confirms that none of the two lessons ignore the 

word as a basic unit for studying. Instead, it continues being the material of practice, 

though there is a difference in the way it is treated. Section two studies the phenomenon 

of linguistic derivation in the past. It also tries to show how the scholars dealt with it. 

And its relation with the morphological lesson. It also shows how the morphological 

changes that take place within the word resulted in derivation. Though so many 

morphological process in Arabic have nothing to do with derivation under any 

circumstance. Section three studies the derivation phenomenon from the viewpoints of 

linguists. Section four conclusions that has the most important results that have been 

found. 
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 تمهيد

هدو العلد  الدذي يددرس  عندد العدرق قدديما ليس من الدقدة فدي شدي  القدول بدمن علد  الصدرف

الللمة العربية، كما يرى بعض المحدثين عند تفريقه  بين الدرس الصدرفي العربدي القددي ، والددرس 

التعريددا التقليدددي للصددرف، الصددرفي اللسدداني الحددديث، كقددول أدددده : ضوالفددرق وا ددح تمامددا بددين 

وبين التعريا اللساني الحديث؛ فمجال الصرف دسب التعريا التقليدي هدو الللمدة التدي كدان ينظدر 

إليها على أنها الوددة األساسية للقواعد، وأما مجاله دسب التعريا اللساني الحديث هو المورفي ض
1

 .

 فهذا الحل  على إطالقه ال يستقي .

النظدرة األشددمه واألوسددع لميددان الصددرف مددن اللغدويين المتقدددمين لدد  فالحقيقدة أن  أصددحاق  

يجعلوا الللمة بداللتها الم لقدة مجداال لعلد  الصدرف العربدي القددي ، فعلد  الصدرف العربدي القددي  لد  

يختص بدراسة الللمة كللمدة، بده اخدتص بدراسدة سدمة تمت عدد بهدا بعدض الللمدات العربيدة وليسدد 

ه كده لغدويي العدرق كلها، هذه السدمة هدي التغ ييدر الدذي ي درأ علدى بنيدة هدذا الدبعض. وهدو أمدر يقدر 

المتقدمين. من هندا يلدون هدذا التغييدر هدو الميددان الحقيقدي للددرس الصدرفي العربدي القددي . والددليه 

أخرجوا من ميدان الدرس الصدرفي عدددا  –اللغويين العرق المتقدمين–على صواق هذا الرأي أنه  

لغة، يض  كه كلمة تتس  بنيتها بالجمود، هذا العددد يودله نسدبة عاليدة ال تحددد إال كبيراً من كلمات ال

 عبر دراسة إدصائية تحتاج إلى جهد جماعي كبير. 

فيقدول اممددام الر ددي: ضلدد  يتعددرأل النحدداة ألبنيددة الحددروف لندددرة تصددرفها، وكددذا األسددما   

العريقة البندا  كمدن ومداض
2

مدن أندواا الللمدة االسد  المعدرق، . وقدال السديوطي: ضومتعلد  التصدريا 

والفعه المتصدرف، فدال مددخه لده فدي الحدروف، وال األسدما  المبنيدة، واألفعدال الجامددة نحدو: لديس 

وعسىض
3

. ويقول عباس دسن: ضيختص التصريا باألسما  العربية المتملنة، واألفعدال المتصدرفة؛ 

ة، كالضمائر، وال األفعال الجامدة، كعسى فال شمن له باألسما  األعجمية، وال األسما  العربية المبني

ولدديس. وال بددالحروف بمنواعهددا المختلفددة. ولدديس بددين األسددما  المتملنددة وال األفعددال المتصددرفة مددا 

يتركب من أقه من ثالثة أدرف، إال إن كان بعض أدرفه محذوفا، مثه: يد وقهض
4
. 

إلدى أبعدد مدن فلدا، وهدو أن  وإفا أردنا أن يلون كالمنا متسما بالمو دوعية فعليندا أن نودير 

لغويي العرق المتقدمين أخرجوا من ميدان الدرس الصرفي أيضا بعدض دداالت التغييدر التدي ت درأ 

على أبنية بعض الللمات العربية العتبارات تتعلد  بقضدية البندا  وامعدراق. يقدول األ هدري: ضومدا 

نه، فمدن فلدا مجدي  الحدذف دخله التصريا من الحروف وما أشبهها فهو شاف يوقا عند ما سمع م

في )سوف(، وامبدال في )لعه( والتصغير فدي )فا، والدذي( وفروعهمدا، وامبددال فدي الم )عسدى(، 

والحذف في عين )ليس( عند اتصال تا  الفاعهض
5

 . 

بنددا  علددى مددا تقدددم يملننددا القددول إن  الفددارق بددين الدددرس الصددرفي العربددي القدددي  والدددرس  

ه في أن األول يدرس الللمة والثاني يددرس المدورفي . بده إن الفدارق بينهمدا الصرفي اللساني ال يتمث  

يلمن في المنهج والفلسفة و اوية النظر إلى الللمة، فالللمة ل  تهمه في الدرس الصرف اللساني بده 

ظلد مادة يَُ بَّ  عليها كما هو الحال عند اللغويين العرق. ين ل  الصرف العربي مدن داخده الللمدة 

ارجها، من الجذر إلى ما يتولد عنه من ألفداظ، ومدا يرافد  عمليدة التوليدد هدذه مدن تغييدر ي درأ إلى خ

علددى بنيددة الللمددة. بينمددا ين لدد  الدددرس الصددرفي اللسدداني مددن الخددارج إلددى الددداخه، إف يمخددذ الللمددة 
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ساسدية التدي بصورتها النهائية المركبة، ويبدأ بتحليلها وتفليلها للوصول في النهايدة إلدى ملوناتهدا األ

غالبا ما يلون من بينها الجذر. فاألول إفن ين ل  من البسيط إلى المركب، من األصه إلدى مدا يتولدد 

عنه من فروا هي أكثر منه تركيبا على صعيد المعنى على األقده. وين لد  الثداني مدن المركدب إلدى 

ثيدرا علدى قضدية األصده البسيط، عن طري  تفليا البنية إلى ملوناتها )المورفيمات( دون التركيز ك

والفرا، فليس لملون من هذه الملونات أصالة علدى غيدره، وكده واددد منهدا يددعى مورفيمدا. وللدن 

 تبقى مادة الدراسة في الجانبين هي الللمة.

بعبارة أخرى. اللغويون العرق قديما اعتقدوا بوجود أصه، ي رأ عليه تغيير، ينتج عدن هدذا  

ا منهج توليدي، وقد أشار إلى جانب التوليد في الصرف العربدي كثيدر التغيير توليد. فمنهجه  في فل

من المتقدمين عند تعريفه  للصرف العربي. وأشار إليده سدمير اسدتيتية بو دوح عنددما قدال: إن مدن 

العمليات التصريفية ما يسمى بالتصريا التوليدي، ومن هذه العمليات االشتقاق
6

 . 

الللمدة مدا هدو أصده لغيدره، ألنهدا )أي الللمدة( ال تمثده  أما اللسانيون فل  يروا أن من صدور 

أبسط صورة لغويدة لهدا معندى أو وظيفدة، بده قدرروا أن الللمدة غالبدا مدا تلدون مركبدة مدن عددد مدن 

الوددات اللغوية؛ فقامد دراسته  على تحليه وتفليا هذه البنية المركبة إلى ملوناتها األساسية التدي 

ورفي ، فمنهجه  في فلا مدنهج تحليلدي. يقدول ميودال  كريدا: ضيودار أطل  على كه وادد منها اس  م

إلى المورفام في مجال األلسنية، على أنه ودددة التحليدهض
7

. ويقدول أدمدد قددور: ضإن المدورفي  أو مدا 

نص لح عليه بالوددة الصرفية، هو أساس التحليه الصرفي الحديثض
8

  . 

مدددن  –كمددا هددو معددرف  –ل: ضواألفعددال ومثددال مددا تقدددم، مددا أورده سددمير اسدددتيتية إف يقددو 

باعتبارهدا  –المورفيمات الظاهرة؛ ألنها واقعة في مجدال الن د ، متحصده عليهدا بالسدمع، واألفعدال 

تحتوي على خصائص داللية كه وادد منها مدورفي  فدي فاتده. ولنمخدذ الفعده / كتدب/ فد ن  –من وقة 

يلدون وال يقدوم بغيدر إسدناد( وهدذا المدورفي  فيه مدورفي  الحدد ، وهدو اللتابدة، وامسدناد )والفعده ال 

يتضمن التذكير وامفراد، ث  الزمن، وكه وادد من هذه المورفيمات فارق في تلوين الفعده وداللتده. 

فالتذكير ظاهر في داللة الفتحة عليه. وامفراد ظاهر في داللة الفتحة عليه كذلاض
9
. 

لفددارق الوديددد بددين الدرسددين، فمددن إن مددا تقدددم مددن دددديث عددن الجانددب المنهجددي ال يوددله ا 

الفددروق األخددرى مددثالً أن المددورفي  فددي الدددرس اللسدداني الحددديث كمصددغر وددددة لغويددة فددي التحليدده 

الصددرفي، ال بددد أن يدددرتبط بوظيفددة أو يدددل علدددى معنددى. أمددا الصدددرف العربددي فقددد درس التغييدددر 

يدر سديؤدي إلدى تغييدر فدي والتحويه الذي ي رأ على بنيدة الللمدة بصدرف النظدر عدن كدون هدذا التغي

المعنى، أو أن الللمة المتولدة ستحتفظ بمعنى الللمدة األصدلية نفسده. وقدد كدان جاندب اقتدران التغييدر 

اللفظي بتغيير معنوي من ديث انتمايه إلى الدرس الصرفي أو أنه مدن درس لغدوي رخدر كاالشدتقاق 

فيده القدول فدي الفصده األول بد فن أو النحو محور خالف بين لغويي العرق قديماً، وهو أمر سنبسدط 

 هللا.

على الجانب اآلخر نجد نقيض هذا األمر في الدرس الصرفي اللساني، يقول سدمير اسدتيتية:  

وال بدد أن  –ضالمورفي  هو الوددة الصرفية الدنيا الدالة على معنى، بحيدث إن تغييرهدا يغيدر المعندى 

ا المذكور أعاله على التغيير، أوالهما: أن الللمدة يقا البادث هنا وقفتين، يحاك  فيهما داللة التعري

قد تتغير بنيتها، وال يتغير ن قها، ومع فلا تلون مورفيما مخالفا لمورفي  رخر، تؤديه الللمدة نفسدها. 

وخير مثال لذلا الللمات التي تسمى في البالغة جناسا، كما فدي اآليدة اللريمدة: ضويدوم تقدوم السداعة 

(. ف ن كلمة )الساعة( األولى غير الثانية، مدن ديدث 55غير ساعةض )الروم  يقس  المجرمون ما لبثوا

الداللة، فهما مورفيمان اثنان، وهما مع فلا كلمة واددة، فليا يلون فلاو إن الذي يتممده التعريدا 
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الذي أوردناه، يجد الجواق ماثال بين كلماته. ف ن اختالف معنى الللمة من سياق إلى رخر، هو الحل  

ه، فدي تحديدد المدورفي ، إلدى درجدة أن التغييدر الن قدي وددده فدي الللمدة الوادددة ال يلفدي فدي الفيص

تغيير المورفي ض
10
. 

والواقع أن مجي  كلمة )ساعة( داال على معنيين كما هدو فدي اآليدة اللريمدة السدابقة، يددخه  

فظي، أو المجدا  في الدرس اللغوي القدي  في إطار الدرس الداللي،  من ظاهرة تسمى الموترك الل

اللغوي عند من أنلدر المودترك. للدن األهد  بالنسدبة لندا فدي هدذا األمدر أن نقدول إن الددرس الصدرفي 

العربي أع ى األولوية للفظ، فتغيير اللفظ وإن ل  يؤد إلى تغيير في المعنى يدخه فدي علد  الصدرف. 

اللفظ على داله هو ممدا يهدت   أما الصرف اللساني فقد أع ى األولوية للمعنى، فتغير المعنى مع بقا 

 له الصرف اللساني.

 

 االشتقاق في الدرس اللغوي العربي القديم

ددا وأََخددذا فددي الُخُصددومّة يَّميندداً وّشددماالً، وهددو   فددي اللغددة:ض اّشددتَ   الَخّصددماّن، وتودداق ا: تاَلد 

االّشتّقاُقض
11
. 

، تضدوي تحتده أقسدام أما في االص الح فاالشتقاق باق كبير في الدرس اللغوي عند العدرق 

متعددة. فكر ابن جني منهدا قسدمين فقدال: ضوفلدا أن االشدتقاق عنددي علدى  دربين: كبيدر وصدغير. 

اه فتجمدع بدين معانيده، وإن  فالصغير ما في أيدي الناس وكتبه ؛ كدمن تمخدذ أصدال مدن األصدول فتتقدر 

في تصرفه، نحو سدل   اختلفد صيغه ومبانيه. وفلا كتركيب )س ل م( ف نا تمخذ منه معنى السالمة

ويسل ، وسال ، وسلمان، وسلمى، والسالمة... فهذا هو االشتقاق األصغرض
12

 . 

ويحلمه  اب ان عند القيام بعمليدة االشدتقاق همدا: االدتفداظ بداألدرف األصدول للفدظ الدذي  

. مع عدم تغيير ترتيب هدذه الحدروف. وهدذا الندوا مدن االشدتقاق  هدو أهد  اشتُ َّ منه في اللفظ الُمّوتَ  

أنواعه، ألنه يعد  أداة أساسية من أدوات اللغة العربية في بنا  كلماتها لفظدا وداللدة. بينمدا تظهدر بقيدة 

 األنواا ثانوية إفا ما قيسد به. وهو مو وا بحثنا هذا.

أما الضرق الثاني من االشتقاق عند ابن جني فهو األكبر، يقول فيه:ضهو أن تمخذ أصدال مدن  

فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى وادد، تجتمع التصاريا السدتة ومدا يتصدرف  األصول الثالثية،

مددن كدده وادددد منهددا عليدده، وإن تباعددد شددي  مددن فلددا ُرد  بل ددا الصددنعة والتمويدده إليدده؛ كمددا يفعدده 

االشدددتقاقيون فلدددا فدددي التركيدددب الواددددد...نحو )ك ل م( )ك م ل( )م ك ل( )م ل ك( )ل ك م( )ل م 

ص مددذهبا، وأدددزن ُمضدد ربا. وفلددا أنددا عقدددنا تقاليددب اللددالم السددتة علددى القددوة ك(... وهددذا أعددو

والودةض
13

 . 

وقد أطل  اللغويون الدقا على هذا النوا من االشدتقاق االشدتقاق اللبيدر، ويحلمده  دابط واددد عندد 

. مدع القيام بعملية االشتقاق هو: االدتفاظ باألدرف األصول للفدظ الدذي اشدتُ   منده فدي اللفدظ الُمّودتَ    

 تغيير ترتيب هذه الحروف.

وقد درج اللغويون بعد ابن جندي علدى تسدمية الندوعين السدابقين مدن االشدتقاق بالصدغير واللبيدر، ثد  

لة إلى أربعة.  أ افوا إليهما نوعين رخرين، ليصه العدد في الُمحص ّ
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الثالثيدة الصدوتية الثالث هو االشتقاق األكبر، يقول صبحي الصدالح: هدو ارتبداط بعدض المجموعدات 

بدبعض المعدداني ارتباطددا عامددا ال يتقي ددد باألصددوات نفسددها
14

. وهدو يقددوم علددى توليددد كلمددة مددن أخددرى 

بمبدال صوت أو أكثر من أصواتها بصوت يقاربده فدي المخدرج أو الصدفة للداللدة علدى معندى قريدب 

. والحقيقة أن ابن جني قد تحد  عن ه ذا النوا من االشتقاق من معنى الللمة األصلية، نحو: هز  وأ  

فددي خصائصدده فددي بدداق أسماه:)تصدداقب األلفدداظ لتصدداقب المعدداني(
15

. للندده لدد  يدرجدده فددي بدداق 

 االشتقاق.

ي باالشتقاق اللُبَّار ا الرابع فهو ما سُم  أم 
16

، وهو النحد. كمن تمخذ كلمتين فتنحد )تُول ّد( منهمدا كلمدة 

( في نسبتها إلى قبيلة )عبد شمس(.   واددة، كقول العرق:)َعّبَوّمي 

علما  العربية إفن جعلوا أي عملية تقوم على توليد لفظ مدن رخدر اشدتقاقا. للنندا فدي هدذا البحدث لسدنا 

في الدرس اللغدوي عندد العدرق، بده إنندا سنقصدره معنيين بالحديث عن هذا المعنى الواسع لالشتقاق 

على النوا األه  منها بداعتراف علمدا  العربيدة أنفسده  وعلدى رأسده  ابدن جندي. وهدو الندوا األول، 

االشتقاق األصغر أو الصغير. فمينمدا وردت كلمدة اشدتقاق فدي هدذا البحدث بعدد اآلن عندد ددديثنا عدن 

 غيره.االشتقاق في العربية فهو المقصود بها دون 

يفددرق ابددن جنددي بددين االشددتقاق والصددرف، فيقددول: ضإال أن التصددريا وسددي ة بددين النحددو   

واللغة يتجافبانه، واالشتقاق أقعد فدي اللغدة مدن التصدريا، كمدا أن التصدريا أقدرق إلدى النحدو مدن 

نمدا االشتقاق، يدلا على فلا أنا ال تلاد تجد كتاباً فدي النحدو إال والتصدريا فدي رخدره، واالشدتقاق إ

يمر با في كتب النحو منده ألفداظ مودردة ال يلداد يعقدد لهدا بداق، فالتصدريا إنمدا هدو لمعرفدة أنفدس 

اللل  الثابتة، والنحو إنما هو لمعرفة أدواله المنتقلةض
17

. فالتصريا أقرق العلوم اللغويدة إلدى النحدو، 

ين الصرف واالشتقاق، أما االشتقاق فهو أقرق إلى اللغة من النحو. وبذلا يلون ابن جني قد فصه ب

 فله منهما عل  مستقه بذاته. فهه أجمع علما  اللغة المتقدمون على هذه الفلرة تنظيرا وت بقاو

إن من أبر  ما يسعى إليه هذا البحث أن يقا على ددود ميددان االشدتقاق إلدى جاندب النظدر  

، لدذلا وجدب عليندا أن في كونه علماً مستقالً بذاته، أو كونه فرعا من فروا عل  أوسدع هدو الصدرف

 نجيب عن اآلتي: ما ددود الدرس االشتقاقي عند علما  العربيةو 

قدد تبددو امجابدة عدن هدذا السدؤال للوهلدة األولدى أمدراً سدهالً، إال أن مدن يقتفدي أثدر هدذه امجابدة فددي 

 ب ون كتب الصرف والنحو يجد أن اآلرا  دولها يلتنفها قدر ال يسدتهان بده مدن الخدالف فدي أديدان

كثيددرة، وهددو أمددر جعدده مددن أولويددات البحددث تصددنيا هددذه اآلرا  تصددنيفا يسددهه عمليددة مناقوددتها 

والموا نددة بينهددا. وفلددا بتقسددي  هددذه اآلرا  إلددى ثددال  فددرق أساسددية، علددى الددرغ  مددن وجددود بعددض 

الفروق اليسيرة )الجزئية( بين ررا  الفريد  الواددد. والمحدور األساسدي فدي تو يدع هدذه اآلرا  علدى 

هدو فدي إدخدال االشدتقاق  دمن علد  الصدرف، أو فدي جعلده علمدا مسدتقالً، أو دتدى فدي إلحاقده  فرق

بالنحو؛ فلا أن الموتقات عند النحويين فات وظائا ودالالت نحوية
18
. 

الفري  األول: يدرى أصدحاق هدذا الفريد  ومدنه : ابدن السدراج، وابدن جندي، وبددر الددين العيندي، أن 

 الصرف نوعان: 

و التغيير الذي ي رأ على بنية الللمة دون أن يؤدي إلى تغيير في معناها، فهذا األمدر النوا األول: ه

هو صرف بحد. مثاله: إبدال واو )قدول( ألفدا فدي االسدتخدام لتصدبح )قدال(. والجددير بالدذكر أن كده 
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علما  العربية قديما بال خالف يجمعون على أن هذا النوا من التغيير اللفظي هو من علد  الصدرف. 

 ذلا سيركز البحث على نق ة الخالف وهي النوا الثاني عند أصحاق هذا الفري .ل

النوا الثاني: وهو التغيير الذي ي رأ على بنية الللمة، فيرافقه تغيير في معناها. فعمليدة التغييدر عندد 

قاق، فهي اشتقاق. فالصرف هندا أداة االشدت -وأعني تغيير المعنى-هذا الفري  تعد صرفاً، أما النتيجة 

وهو وسيلة، واالشتقاق غاية. مثاله:  يادة األلا في المصدر )ّعّلد ( لتصدبح )َعداّل (، فعمليدة الزيدادة 

َه إليها عبر هذا التغيير الصرفي وما رافقه من تغييدر  لأللا صرف، أما صيغة اس  فاعه التي تُُوص ّ

 في المعنى، فهو اشتقاق.

ي كتابده )األصدول( الصدرف بمنده ضسدمي تصدرفاً هد(( فد316يعرف ابدن السدراج النحدوي البغددادي )

لتصريا الللمة الواددة بمبنية مختلفة، وخصوا به ما عرأل في أصول اللالم، وفواتها مدن تغييدر، 

وهو يقس  خمسة أقسام:  يادة وإبدال ودذف وتغيير بالحركة والسلون وإدغامض
19

 . 

التدي ت درأ علدى بنيدة الللمدة، يدل  كالم ابن السراج هنا على أن الصرف هدو عمليدة التغييدر  

لقوله )وخصوا به مدا عدرأل فدي أصدول الللمدة وفواتهدا مدن تغييدر(. ثد  يو دح بدمن عمليدة التغييدر 

المقصودة متمثلة في خمسة أمور ال غيدر هدي: الزيدادة وامبددال والحدذف وتغييدر الحركدة والسدلون 

الثاني في القسمين الذين دددناهما لهذا وامدغام. ث  يقس  هذا التغيير ثالثة أقسام، األول منها يساوي 

الفري  والثاني والثالث منهمدا ينددرجان  دمن القسد  األول. فيقدول فدي بداق الزيدادة مدثالً: ضوالزيدادة 

تلون على ثالثة أ رق :  يادة لمعنى، و يادة ملحاق بنا  ببنا ، و يادة فقط ال يراد بها شدي  ممدا 

ه( إفا قلد:  ارق وعال ، ونحو دروف المضارعة في الفعه، تقدم، فمما ما  يد لمعنى، فملا )فاع

نحو األلا في أفهب واليا  في يذهب والتا  في تذهب والنون في نذهب، وأما  يادة املحداق فنحدو: 

الددواو فددي كددوثر ألحقددد ببنددا  جعفددر، وأمددا  يددادة البنددا  فنحددو: ألددا دمددار، وواو عجددو ، ويددا  

صحيفةض
20
. 

ادة هي الفلرة المحورية فيما فكر ابن السراج، ولو أدت الزيدادة فدي نالدظ هنا أن فلرة الزي 

) ارق( أو )عال ( إلى تغيير المعنى، ديدث لد  يودر ابدن السدراج إلدى أنهمدا انتقلتدا إلدى صديغة اسد  

الفاعده. وفددي فلددا دليدده علددى أندده ال يعددد طبيعددة الصديغة التددي انتقلددد إليهددا الللمددة مددن خددالل عمليددة 

عل  الصرف. ومن يتابع القرا ة فدي بداق الزيدادة أو غيدره مدن أبدواق الصدرف الزيادة من مو وا 

عند ابن السراج في كتابه هذا يستقر لديه هذا االستنتاج، فالزيادة وإن تسدببد بتغييدر المعندى ف بيعدة 

 هذا التغيير، ودراسته ليس من شمن عل  الصرف.

الدذي سدب  لندا أن رجعندا إليده، أما ابن جني فقد ألا غير كتاق في الصرف منها: المنصا  

 والتصريا الملوكي. 

نسوق من اللتاق األول نصاً يو ح فيده ابدن جندي أن االشدتقاق والصدرف علدى الدرغ  مدن  

القددرق بينهمددا فهمددا علمددان منفصددالن إف يقددول: ضينبغددي أن يعلدد  أن بددين التصددريا واالشددتقاق نسددباً 

ن تجدي  إلدى الللمدة الوادددة فتصدرفها علدى وجدوه قريباً، واتصاالً شديداً، ألن التصدريا إنمدا هدو أ

شدتى، مثددال فلدا أن تددمتي إلدى )َ ددّرق( فتبندي مندده مثده )جعفددر( فتقدول: )َ ددّربَد( ومثده )قم ددر(: 

) أفال تدرى إلدى تصدريفا الللمدة علدى وجدوه كثيدرة. وكدذلا االشدتقاق أيضدا، أال تدرى أندا  -) رق 

لما ي فتقول: )َ َرَق(. ثد  تودت   منده المضدارا تجي  إلى الَضّرق الذي هو المصدر فتوت   منه ا

فتقول:)يَّضّرُق(، ث  تقول في اس  الفاعه:)َ اّرق( وعلى هذا ما أشبه الللمةض
21
. 

يبين ابن جني في هذا النص أن دراسة الصيغ كصيغة الما دي والمضدارا واسد  الفاعده تددخه فدي 

؛ إف هو المسؤول عن عملية التغيدر ن اق االشتقاق، للن هذه الصيغ يتوصه إليها من خالل الصرف
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في البنية عند اشتقاق صيغة اس  الفاعه من المصدر مثالً، فهذا االشتقاق يت لب  يادة ددرف األلدا 

بعد الحرف األول في الثالثي، وهذه الزيادة هي أداة من أدوات الصرف كما و ح فلا ابن السدراج 

دقاً. من هنا جا  قول ابن جني في اللتاق نفسه في كالم ساب ، وهو ما يؤكده ابن جني كما سنبين ال

عند فكره ألهمية الصرف في العربية: ضوبه تعرف أصول كالم العدرق مدن الزوائدد الداخلدة عليهدا، 

وال يوصه إلى معرفة االشتقاق إال بهض
22
. 

ويؤكد كون ابن جني يرى أن رلية التغيير فدي البنيدة التدي تضدبط عمليدة االنتقدال مدن صديغة  

رى في االشتقاق هي من الصرف، أنه مث ه للصرف بالمثال نفسه الدذي مثده بده لالشدتقاق فدي إلى أخ

-كتابه الثاني عند تعريفه للصرف فقال: ضمعنى قولنا التصريا هو أن تمتي إلدى الحدروف األصدول 

فتتصرف فيهدا بزيدادة ددرف أو تحريدا بضدرق مدن  دروق التغييدر، فدذلا هدو التصدرف فيهدا أو 

نحو قولا َ َرَق، فهدذا مثدال الما دي، فد ن أردت المضدارا قلدد يضدرق، أو اسد  التصريا لها، 

الفاعه قلد  ارق، أو المفعول قلد مضدروق، أو المصددر قلدد  درباً، أو مدا لد  يسد  فاعلده قلدد 

ُ ّرق، وعلى هذا عامة التصرف في هذا النحو من كالم العرقض
23
. 

الددواردة فددي المثددال السدداب  فددي علدد  ويدددفع الظددن بددمن ابددن جنددي يدددخه الصدديغ االشددتقاقية  

الصرف، به إنه يهت  مما سب  بعملية التغيير مجردة من أي نتائج تنتج عنهدا كداختالف الصديغ التدي 

غالبددا مددا يرافقهددا اخددتالف المعنددى، اسددتخدامه للفددظ )التلع ددب( فددي العبددارة التددي يو ددح فيهددا تعريفدده 

لتلع دب بدالحروف األصدول لمدا يدراد فيهدا مدن الساب  فيقول: ضفمعندى التصدريا هدو مدا أرينداك مدن ا

فليعل  أن التصدريا ينقسد  إلدى خمسدة أ درق: -المعاني المفادة منها وغير فلا، ف فا ثبد ما قدمناه 

إدغامض-تغيير دركة أو سلون-دذف-إبدال- يادة
24
. 

فال يدخه المعنى في دائرة التصريا عندد ابدن جندي بده إن عمليدة التصدريا قدد يندتج عنهدا  

في المعنى. فيقدول إن هدذا التلع دب بدالحروف األصدول قدد يدراد بده تغييدر المعندى أو ال يدراد بده  تغير

فلا. وبعد فلا يفعه ما فعه ابن السراج فيحصر الصرف بمنه عملية الزيادة أو امبدال أو الحذف أو 

ر مدن الصديغ ومدا تغيير دركة أو سلون أو إدغام. وهي كلها رليات لتغيير البنية. أما نتائج هذا التغييد

 تحمله من المعاني فهي من اختصاص عل  االشتقاق.

وللتو يح نسوق مثال من ت بيقات ابن جني في باق الزيادة في كتابه )التصريا الملدوكي(  

إف يبدأ هذا الباق بقوله:ض فمما األلا واليدا  والدواو فدالحل  علديهن أنهدن متدى كاندد وادددة مدنهن مدع 

عرفددد االشددتقاق أو لدد   -ولدد  يلددن هندداك تلريددر فددال تلددون إال  ائدددة ثالثددة أدددرف أصددول فصدداعدا،

ومن -تعرفه؛ ف ن عرفته كان على ما فكرنا ال محالة؛ وإن ل  تعرفه دملد ما جهه أمره على ما عل 

 -الواو فيه  ائدة، ألن معا ثالثة أدرف أصول ال يوا فيها، وهي اللداف والثدا  والدرا  -فلا كوثر

يقدال رجده  –هذا باق القياس؛ أما االشتقاق فلذلا أيضا، أال تراه من معندى اللثدرة فالواو إفا  ائدة، 

كوثر إفا كان كثير الع ا ض
25
. 

منهج ابن جني في هذا النص وا دح فدالحل  علدى األلدا أو اليدا  أو الدواو بمنهدا  ائددة كدان  

الشدتقاق، أي مدا من خالل مجي  أددها مع ثالثة أدرف أصول، وهذا الحل  ال يحتداج إلدى معرفدة ا

ينتج عن هذه الزيادة من صيغة ومعنى. فمجي  الواو في كوثر مع هذه الحروف دل على أنها  ائددة 

في دل  الصرف، وهو أمر نست يع أن نعرفه دون أن نعدرف مدا الفائددة المعنويدة التدي أدتهدا الدواو، 

لصدرف. وقدد بدين بدذلا ومن ث  قال )دملد ما جهه أمره( وهو االشتقاق هنا، )على مدا علد ( وهدو ا

                                                
 .2، ص 1ابن جني، المنصا. ج  - 22
. 2001هللا، التصريا الملوكي، تحقي : البدراوي  هران، مصر: الوركة المصرية العالمية للنور، ابن جني، أبو الفتح عثمان بن عبد  - 23
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أن التغيير فدي اللفدظ صدرف والتغييدر فدي المعندى اشدتقاق، لدذلا قدال: )فممدا طريد  االشدتقاق فلدذلا 

 أيضاً، أال تراه من معنى اللثرة(.

وان القا من فهمنا هذا لمعنى الصرف عند ابن جني، وقياسا عليده، يملنندا أن نفسدر تعريفده  

سددّمد كددالم العددرق، فددي تصددرفه مددن إعددراق وغيددره؛  للنحددو فددي الخصددائص بقولدده: ضهددو انتحددا 

كالتثنية، والجمع، والتحقير، والتلسير، وام افة، والنسب؛ والتركيب، وغير فلاض
26

. فله ما دخده 

فددي تعريفدده مددن صدديغ فات دالالت نحويددة، دالهددا كحددال الموددتقات، يمددر الوصددول إليهددا عبددر بوابددة 

ا، ألنده كمدا أسدلفنا يدرى أن االشدتقاق علد  مسدتقه الصرف. وهو ل  يذكر المودتقات فدي هدذا التعريد

 بذاته.

هد(( أن الصدرف مدا هدو إال عمليدة 855ويرى العالمة بددر الددين محمدود بدن أدمدد العيندي ) 

تحويه األصه الوادد إلى ألفاظ مختلفة، ثد  يو دح عمليدة التحويده هدذه بمنهدا مجموعدة مدن القواعدد 

مختلفدة، يقدول: ضالتصدريا: تحويده األصده الواددد  نصه من خالل ت بيقهدا علدى األصده إلدى أبنيدة

اسما إلى التوديد، أي دال كونه اسما إلى التوديدد والتثنيدة والجمدع ونحدو فلدا. ومصددرا إلدى ألفداظ 

مختلفددة، كالما ددي والمضددارا واألمددر والنهددي والنفددي والجحددد واسددمي الفاعدده والمفعددول، وقيدده: 

ال األبنية غير النحويةضالتصريا عبارة عن القواعد الموصلة إلى أدو
27

. فاالشتقاق وما شدابهه مدن 

تثنية وجمع وغير فلا ليس من الصرف، للن عملية التحويه الموصدلة إليده بمدا تتضدمن مدن قواعدد 

 هي الصرف.

الفري  الثاني: يرى أصحابه وه : ابن عصدفور، وأبدو ديدان، أن أي تغييدر ي درأ علدى بنيدة  

هو مدن النحدو ولديس مدن الصدرف فالصدرف  -ذا أساس االشتقاقوه–الللمة يرافقه تغيير في معناها 

عنده  محصور في دراسة التغيير الذي ي رأ على بنية الللمة دون أن يغير فدي معناهدا. فلده تغييدر 

في البنية يؤدي إلى تغيير في المعنى ال عالقدة لده بالصدرف مدن قريدب أو بعيدد، بده هدو مدن النحدو، 

 صريا النحوي.وهو ما يستحب للبعض تسميته بالت

ه(( يقول: ضالتصريا ينقس  قسمين: أددهما جّعه الللمة علدى 669فابن عصفور امشبيلي ) 

ق، تضدارق، وا د رق. فالللمدة التدي هدي  صيغ مختلفة لضروق من المعاني، نحو: َ َرَق،  در 

ومدن مركبة من  اد ورا  وبا ، نحو ) ّرق( قد بنيد منهدا هدذه األبنيدة المختلفدة، لمعدان مختلفدة، 

هذا النحو اختالف صيغة االس  للمعاني التي تعتوره، مدن التصدغير والتلسدير، نحدو )ُ ييدد( )ُ يُدود( 

وهذا النحو من التصريا جرت عادة النحويين أن يذكروه مدع مدا لديس بتصدريا. فلدذلا لد  نضدمنه 

الزيادة، التدي هذا اللتاق. إال أن أكثره مبني على معرفة الزائد من األصلي، فينبغي أن تبين دروف 

 يتوصه بها إلى معرفة  يادتها من أصالتها.

واآلخر من قسمي التصريا: تغيير الللمة عن أصلها، من غير أن يلدون التغييدر داال علدى  

معنى طارئ على الللمةض
28
. 

ه(( يقول: ضالتصريا: معرفة فوات اللل  في أنفسدها مدن 654وأبو ديان النحوي األندلسي ) 

 قسمان:غير تركيب. وهو 

أددهما: جّعه الللمة على صيغ مختلفة لضروق مدن المعداني كالتصدغير والتلسدير. والعدادة  

 فكره مع النحو الذي ليس بتصريا.

اآلخر: تغييرها عن أصدلها ال لمعندى طدارئ عليهدا، وينحصدر فدي الدنقص والقلدب وامبددال  

والنقهض
29
. 
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التالي: ضقس  تتغير فيه الصيغ الختالف المعاني وقد نقه السيوطي كالم أبي ديان الساب  على النحو 

نحددو:  ددرق، و ددارق، وتضددارق، وا دد رق. وكالتصددغير والتلسددير، وبنددا  اآلالت، وأسددما  

المصادر، وغير فلا، وهذا جرت عادة النحويين بذكره قبه علد  التصدريا، وإن كدان مندهض
30
وفدي  

 ار عل  النحو.هذا النقه تصريح بمن االشتقاق يدخه عند هذا الفري  في إط

الفري  الثالث: يرى أصحاق هدذا الفريد  ومدنه ، والجرجداني، والميدداني، وابدن يعديش، أن  

أي تغييدر ي ددرأ علددى بنيدة الللمددة فددي اللغدة العربيددة علددى مسدتوى اللفددظ فقددط أو علدى مسددتوى اللفددظ 

الشدتقاق والمعنى، يدخه في ن اق عل  الصرف. من هنا فالصرف عنده  يومه التصغير والنسبة وا

 والتثنية والجمع وغير فلا.

( عمليددة توليددد لفددظ مددن رخددر للوصددول إلددى المعدداني 471ويجعدده عبددد القدداهر الجرجدداني ) 

المتفاوتة صرفا، فيدخه في الصرف كه تغيير ي رأ على بنية الللمة العربية. ديدث يقدول: ضاعلد  أن 

منهدا ألفداظ مختلفدة، ومعدان  التصريا تفعيه من الصدرف، وهدو أن تصدرف الللمدة المفدردة. فتتولدد

متفاوتةض
31

 . والمتصفح للتاق الجرجاني يجد أنه يدرس الموتقات كاس  الفاعه والمفعول وغيرها.

( أن ميددان الصدرف يودمه دراسدة كده تغييدر ي درأ 508ويرى أدمدد بدن محمدد الميدداني )  

والجمع والنسبة والتصدغير  على بنية الللمة بصرف النظر عن كونها اسماً أم فعالً. كامفراد والتثنية

والتعريا والتنلير واالشتقاق. يقول:ض التصريا ال يختص باألفعال دون األسدما ، بده ي لد  عليهدا 

جميعا، فاالس  له وادد جمدع وتعريدا وتنليدر ونسدبة وتصدغير. كمدا لألفعدال مداأل ومسدتقبه وأمدر 

لى األفعالضونهي وفاعه ومفعول، وي ل  عليه دل  الصحة واالعتالل كما ي ل  ع
32
. 

( الصدددرف بقولددده: ضوددددد ه: دّور األصددده فدددي األبنيدددة المختلفدددة 551ويعدددرف ابدددن يعددديش ) 

والصور المتغايرة، واشتقاقه من تصريا الحدديث واللدالم، وهدو تغييدره بحملده علدى غيدر الظداهر. 

يدر فلدا ومنه تصريا الرياح، وهو تحويلها من دال إلى دال: جنوباً وشماالً، صباً، ودبوراً، إلدى غ

مددن أجناسددها. فالتصددريا تغييددر الحددروف األصددول، ودورهددا فددي األبنيددة المختلفددة بحسددب تعاقددب 

المعاني عليها. نحدو قولدا فدي الما دي:  درق، وفدي الحدال: يضدرق، وفدي االسدتقبال: سيضدرق، 

و ارق للفاعه، ومضروق للمفعول، فاألبنية مختلفة، واألصده الدذي هدو ) درق( واددد، موجدود 

وبهاضفي جميع  ر
33
. 

بعد هذا السرد آلرا  هذه اللوكبة مدن أئمدة اللغدة تتضدح لندا رييدة الفريد  الثالدث مدن علمدا   

 العربية في تحديده  لعالقة االشتقاق بعل  الصرف.

وعلى الرغ  من قيام كثيدر مدن النحدويين بدراسدة كده تغييدر ي درأ علدى الللمدة ويدؤدي إلدى  

ال يعددو أن يلدون اتباعدا  -فدي رأي الباددث  –ا الفعده تغيير في المعندى  دمن أبدواق النحدو فد ن هدذ

لمردلة بدأت في وقد مبلر من تاريخ نومة التمليا النحوي عندد العدرق، ديدث لد  تلدن الحددود بدين 

النحو وغيره من علوم اللغة كاالشتقاق والصرف قدد تجلدد بعدد. ثد  التفدد إلدى هدذا األمدر جمدع مدن 

ودده جمعوا فيها كه فروا هذا العل ، وه  أصدحاق الفريد   علما  اللغة فملفوا كتبا خاصة بالصرف

 الثالث.

ا علما  العربية ممدن ألفدوا فدي هدذا المجدال ددديثا فقدد أيددوا مدا فهدب إليده الفريد  الثداني،   أم 

فنهجددوا نهجهدد ، وجددا ت كتددبه  شدداملة لدراسددة كدده تغييددر ي ددرأ علددى بنيددة الللمددة ومعناهددا بمددا فيدده 
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راباً. فيعرف الويخ أدمد الحمالوي الصرف بمنده: ضتحويده األصده الواددد االشتقاق، خال ما كان إع

إلددى أمثلددة مختلفددة لمعددان مقصددودة، ال تحصدده إال بهددا، كاسددمي الفاعدده والمفعددول، واسدد  التفضدديه، 

والتثنية والجمع. وبالمعنى العلمي: عل  بمصول يعرف بها أددوال أبنيدة الللمدة، التدي ليسدد بد عراق 

وال بنا ض
34

العدل أن نوير هنا إلى أن الجز  األخير من تعريا الحمدالوي، الدذي بددأه بقولده: . ومن 

)وبالمعنى العلمي( يرجع إلى ابن الحاجب في الوافية
35
. 

ويؤكد عبده الراجحي ما قاله الحمالوي فيعرف الصرف بمنه: ضالعل  الدذي تعدرف بده كيفيدة  

إعرابداً وال بندا ض صياغة األبنية العربية وأدوال هذه األبنية التي ليسد
36

. فهدذان التعريفدان يددخالن 

فددي ميدددان علدد  الصددرف دراسددة كدده مددا ي ددرأ علددى ببنيددة الللمددة مددن تغييددر دون أي ادتددرا . وعنددد 

تو ديح عبدده الراجحدي للعالقدة بدين النحدو والصدرف يقدول: ضلنمخدذ مدثال الجملدة اآلتيدة:  يدد قدارئ 

ابداً( إال إفا عرفدد أن كلمدة )قدارئ( اسد  فاعده. أي كتاباً، فمند ال تست يع أن تعرف موقدع كلمدة )كت

أنا ال تعرف )الوظيفة النحوية( لللمة )كتاباً( إال بمعرفة )البنية( الصرفية لللمة )قارئ( وهلدذاض
37

 .

وبهذا يلون عبده الراجحي قد أدخه االشتقاق وغيره من التغييرات التدي ت درأ علدى الللمدة فدي علد  

ابده يتبدين لده فلدا، وهدو بهدذا يحداكي طريقدة الفريد  الثالدث مدن الصدرف، والمسدتعرأل لمحتدوى كت

 المتقدمين في فهمه  لعل  الصرف وميدانه، وأنه شامه لالشتقاق.

 

وفي السياق نفسه يرى مص فى ج ه أن الصدرف يبحدث فدي بنيدة الللمدة، فيددرس صديغها  

ويددة، ويتندداول تحددول األصددلية والعار ددة، ويفسددر التغييددرات التددي ت ددرأ عليهددا لفظيددة كانددد أم معن

الللمددددة مددددن بنيددددة إلددددى أخددددرى، فيقددددول: ضفالتمنيددددث والتثنيددددة والجمددددع والتصددددغير والنسددددب فددددي 

األسما ،وتحويه صيغة الفعه من الما ي إلى المضارا واألمر، ودراسة المصادر وما يودت   منهدا 

سد  الزمدان واسد  )األفعال والموتقات: اس  الفاعه واس  المفعول والصفة الموبهة، واس  التفضيه وا

الملان واس  اآللة( ودراسة التجرد والزيادة والحذف وامبدال وامعدالل وامدغدام والقلدب، كده فلدا 

هددو مجددال علدد  الصددرف الددذي يدددرس الللمددة، والتغييددرات التددي ت ددرأ عليهددا ألدددد أمددرين: لفظددي 

ومعنويض
38
. 

ويتف  معه  عبد الحميد السيد في كتابه )المغني في عل  الصرف( 
39

. وأيمدن عبدد الغندي فدي 

كتابه )الصرف اللافي(
40
. 

مما تقدم نتبي ن أنه ال خالف دول عالقة االشتقاق بعل  الصرف بين من أل ا فيه من علمدا     

العربية فدي العصدر الحدديث ممدن اتصدلوا بدالترا  اللغدوي العربدي، فقدد أدخلدوا االشدتقاق فدي دائدرة 

المجدال دراسدة كده تغييدر ي درأ علدى بنيدة الللمدة لديس الصرف، فضمنوا كتبه  التي ألفوها فدي هدذا 

إعراباً وال بنا . ويظهر هذا الفه  لميدان عل  الصرف جلياً لددى المحددثين مدن خدالل االطدالا علدى 

مفددردات مسدداقات الصددرف التددي تدددرس فددي الجامعددات العربيددة، فهددي تتسددع لتضدد  دراسددة تصددريا 

 ا فكر رنفاً. الللمة بمعناه العام الذي ال يغادر شيئاً مم

ويرى البادث أنه على الرغ  من أن  منهج المحددثين يتفد  ورييدة عددد كبيدر مدن المتقددمين  

كما اتضح لنا سابقاً، وهو منهج فيه قدر كبير من التيسير على ال لبة في هذا العصر. فو ع دراسدة 

ف، يُسده ه علدى كه ما ي رأ على بنية الللمدة مدن تغييدر )لفظدا أو معندى( فدي إطدار واددد هدو الصدر
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الدارس، فدال يضديع بدين دراسدة بنيدة الللمدة كفدرا مدن االشدتقاق فدي مو دع، ودراسدتها كفدرا مدن 

الصرف أو النحو فدي مو دع رخدر. إال أن مدا فهدب إليده الفريد  األول وعلدى رأسده  ابدن جندي مدن 

ي الفصده بددين االشددتقاق والصددرف هددو المددنهج الصدحيح؛ فدراسددة الصددرف علددى أن دده االنحددراف الددذ

ي رأ على بنية الللمدة بمعدزل عدن المعندى الدذي يسدبب هدذا االنحدراف يجعده ميددان هدذا العلد  أكثدر 

تحديدداً، ودددوده أكثدر و ددوداً. فدال ينودغه دارس الصدرف بقضددايا الصديغ والمسدائه الدالليدة التددي 

د ا علد  تبعده كثيراً عدن هدفده. بده يددرس فلدا فدي علد  االشدتقاق الدذي هدو علد  الصديغ ودالالتهدا، أم 

 الصرف فيتفرغ لدراسة رليات التغيير التي ت رأ على البنية كالزيادة والحذف وغيرها.

 

 االشتقاق في الدرس اللساني

أما فيما يتعل  بظاهرة االشتقاق خارج إطار اللغة العربية، فقد تنبده لهدا اللسدانيون الغربيدون  

س تصدنيا اللغدات، عندد بحدثه  عدن منذ فترة مبلرة من عمر هذا العل ، دتى جعلوها أساسا مدن أسد

أواصر القربى بين لغات األرأل من أجده تو يعهدا علدى مجموعدات. فيدرى مداريو بداي
41
أن هنداك  

طددريقتين رئيسدديتين فددي تصددنيا اللغددات همددا: طريقددة الرجددوا إلددى األصدده، وهددي تعتمددد بالدرجددة 

اللغدات علدى أسداس بندا  األولى على المنهج التداريخي. وال ريقدة الثانيدة هدي التودليلة التدي تصدنا 

الللمات وتوليدها، ومنهجها وصفي. ث  يوير إلى طريقة ثالثة يصفها بمنها غير علمية تعتمدد المعيدار 

الجغرافي، كمن يقال: اللغات األوروبية واألفريقية واآلسيوية. وال ريقتان األولى والثانية هما األهد . 

 يوقد أطل  برتيه مالبرج عليهما اس  الوراثي والنم
42

 . 

التصنيا النم ي هو مو ع اهتمامنا في هذه الدراسة، إف إن تو يعه للغات إلى مجموعدات  

يقوم على أساس طبيعة كلمات اللغة، تعود بددايات هدذا التصدنيا إلدى القدرن التاسدع عودر، ندادى بده 

اللغدات األخوان شليغه. ث  تبناه من بعدهما همبولدت، ث  شاليور، الذي عم  اسدتعماله. وقدد صدنفد 

 بنا  عليه في ثال  مجموعات هي:

 العا لة: وهي التي تتصا ألفاظها باستقالل صرفي، ومثالها اللغة الصينية. -أ 

املصدداقية أو امدماجيددة: وهددي التددي يملددن أن يلصدد  بملفاظهددا  يددادات مددن أجدده إع ددا  معددان  -ق

 جديدة، ومثالها اللغة التركية.

نصهار والتفجيدر الدداخلي للفدظ مدن أجده إنتداج ألفداظ جديددة فات االشتقاقية: وهي تعتمد على اال -ج(

 معان مختلفة، ومثالها العربية.

غير أن األمر عند الت بي  ال يسير بهذه السهولة، اف يعتدرأل ت بيد  هدذا التصدنيا عقبدات  

منهددا عدددم وجددود لغددة تنتمددي انتمددا  كليددا لددنمط وادددد مددن هددذه االنمدداط، فيلددون الحلدد  علددى اللثددرة 

  رادواال
43
. 

سنتوقا هنا عند النمط الثالث وهو االشتقاق مو ع دراستنا، الدذي يقدوم علدى أسداس توليدد  

ألفاظ عديدة من أصه وادد على نظام التفجير الداخلي للللمة. فالجذر الوادد يسدتعين بمجموعدة مدن 

متعدددة، مدع األو ان والصيغ مجرا  عملية التوليدد مدن خدالل اآلليدات الصدرفية للداللدة علدى معدان 

 االدتفاظ برابط معنوي توترك فيه جميع هذه األلفاظ المولدة، تلتسبه من الجذر أو األصه.

واالشددتقاق بهددذا المعنددى ال نجددده إال فددي عدددد محدددود مددن لغددات األرأل، فبام ددافة إلددى  

العربية نجده في الالتينية القديمة وبعض الساميات
44

عصدر . ولمدا كاندد معظد  اللغدات الغربيدة فدي ال
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الحدديث ال تودله فيهدا هدذه السدمة ظداهرة تمخدذ صدفة اال د راد، جدا  تركيدز الددرس اللسداني فيمددا 

يتعلدد  بالمورفولوجيددا منصددبا فددي تحلدديله  للللمددة علددى الجانددب املصدداقي فددي المقددام األول؛ بسددبب 

ه  لظداهرة اعتماد هذه اللغدات عليده فدي عمليدة توليدد األلفداظ. مدن هندا نقدول إن اللسدانيين رغد  التفدات

االشتقاق التي تمثده أساسدا لبندا  الللمدات فدي بعدض اللغدات، وتصدنيفه  لهدذه اللغدات بندا  عليهدا، لد  

يعيروا هذه الظاهرة االهتمام اللافي عند ت بيقه  لنظرية المورفي  التي يقوم عليهدا الددرس الصدرفي 

اللغدات الغربيدة التدي تلداد  اللساني. وربما يرجع سبب فلا إلى أن ميددان ت بيقداته  كدان موجهدا إلدى

 تفتقر إلى هذه الظاهرة ك()امنجليزية، والفرنسية، واأللمانية(. 

يتبددين لنددا صددحة االفتددراأل السدداب  مددن خددالل االطددالا علددى هددذه الت بيقددات. فالدددرس   

الصدددرفي عندددد اللسدددانيين )المورفولوجيدددا( كمدددا سدددب  وأن أو دددحنا يقدددوم علدددى تحليددده الللمدددة إلدددى 

مورفي ، وهدو أصدغر ودددة لغويدة داملدة للمعندى فدي النظدام اللغدوي، فهدي رمدو   مورفيمات، جمع

تامة في نظام العالمات، كاملة القيمة
45

. وغير قابلة للتجزئة
46
. 

قس   اللسانيون المورفيمات أكثر من تقسي ، من أهمها تقسيمان: أددهما يعتمد على الوظيفدة.  

 واآلخر على الوله:

الوظيفة، فقد صنفد المورفيمات إلى معجمية ونحويدة. المعجميدة: األول: وهو المعتمد على  

هدي التددي تسددمى بهدا األشدديا  الماديددة والمعنويدة، مثدده: األشددخاص واألددوال...الخ. والنحويددة: وهددي 

وددددات متلددررة وظيفتهددا الدددربط بددين المورفيمددات المعجميددة، فهدددي سالسدده صددوتية فات وظيفدددة 

يد مغلد ( يملدن دصدرها. علدى العلدس مدن المورفيمدات مضمونية، وهي محدودة في كه لغة )رصد

المعجمية )رصيد مفتوح(
47
. 

ة: هدي   ة ومقيددة وصدفرية. الحدر  الثاني: المعتمد على الوله، فقد صنفد المورفيمات إلى در 

التي ترد مستقلة بوصفها كلمة كاملة ال تعتمد على غيرها عند استعمالها. والمقيدة: هدي المورفيمدات 

ا من كلمةالتي ترد جز 
48

. ف( )بيد( كلمة مستقلة، أما )ال( التعريا في قولنا:)البيد( فهي جز  من 

، والثانية مورفي  مقي د. الصفري: وهو الذي يتغير فيده معندى اللفدظ الواددد  كلمة. فاألولى مورفي  در 

من استخدام إلى رخر، كانتقاله من االسمية إلى الفعلية
49

 . نحو كلمة )يزيد( في العربية. 

بعد هذه الفلرة المقتضبة عن نظرية المورفي ، نسدمل السدؤال التدالي: أيدن نجدد االشدتقاق فدي  

هدذه النظريددةو وكيددا تعاملددد معدده وعالجتددهو والجددواق علددى مددا تقدددم هددو أن نظريددة المددورفي  عنددد 

ت بيقها ل  تغط جانب االشتقاق الذي هدو سدمة العربيدة، المعتمدد علدى الصديغة والدو ن القياسدي. فقدد 

سددل د الضددو  علددى التحليدده المددورفيمي للغددات العا لددة واملصدداقية. دتددى إن بعددض الغددربيين لدد  

يميددزوا عنددد الت بيدد  بددين مددا هددو إلصدداق ومددا هددو اشددتقاق فددمطلقوا مصدد لح االشددتقاق علددى بعددض 

 ( في نهاية الللمة امنجليزية للداللة على اس  الفاعه. فيقول جونerالظواهر املصاقية، ك  افة ال()

 ingو  singمن وددتين أساسديتين )مدن المورفيمدات(  singingليونز:ض تتركب الصيغة التصريفية 

ضerو  singتتركب أيضا مدن ودددتين أساسديتين  singerف ن الصيغة االشتقاقية 
50

. ولديس فدي فلدا 

  اشتقاق وال تفجير لبنية الللمة.
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توقدا عندد إدخدال بعدض الحدروف االشتقاق في اللغات االشتقاقية وعلى رأسدها العربيدة ال ي 

إلددى الللمددة، بدده ي ددال التغييددر  ددبط الللمددة فددي  ددو  أو ان صددرفية قياسددية ثابتددة. فالفعدده )َكتَددَب( 

يتلون من )َك، َت، َق( عند تحويله إلى )َكاتٌّب( ف ن األمر ال يتوقا عند إ افة األلدا، بده يتجداو  

ندة اصد لح علدى داللتهدا علدى اسد  الفاعده. فلا إلى إعادة صياغة البنيدة بمدا يتناسدب مدع صديغة معي

فمتعل  اللغة العربيدة ال داجدة بده إلدى تعل د  صدياغة اسد  الفاعده مدن كده كلمدة عربيدة علدى دددة، بده 

يسددت يع أن يصددوغها قياسدديا اعتمددادا علددى معرفتدده ل ريقددة بنددا  واشددتقاق الللمددات الدالددة علددى هددذا 

غالبية من سار على دربه  من المحدثين العدرق الدذين المعنى في اللغة. هذا ما ل  يمبه له الغربيون و

 طبقوا هذه النظرية على العربية. 

وعلى الرغ  من إشارة الغربيين إلى ما يوبه االشتقاق من ديدث التفجيدر الدداخلي للللمدة فدي اللغدات 

تعتمدد علدى الغربية، كاألفعال الوافة في امنجليزية. فهي مدع فلدا ال يملدن أن تعدد اشدتقاقا، ألنهدا ال 

القياس، وال تلعب الصيغة فيهدا دورا أساسديا فدي الداللدة علدى المعندى؛ دتدى سدميد أفعداال شدافة فدي 

امنجليزية؛ ألن القيداس فدي تصدريا األفعدال امنجليزيدة يعتمدد علدى رليدة املصداق فدي نهايدة الفعده 

(edفالجذر والصيغة فات الو ن المعتمد على الحروف والضبط، ال وجود لها .) .في هذه األفعال 

والحددديث فددي الفقددرة السددابقة يقددال فددي ددد  مددا أطلدد  عليدده بعددض الغددربيين )المددورفي  غيددر  

المتصه(
51

. وهو مورفي  يتلون من الصقة ملونة من أكثر مدن جدز ، يدمتي بعضدها فدي أول الللمدة 

 مثال، واآلخر في وس ها، ليؤدي الجز ان معنى أو وظيفة واددة.

ن اللسدانيين الغدربين اسدتعاروا مصد لح االشدتقاق الدذي كدان وا ددحا مدن هندا يملدن القدول إ 

 لديه  كمساس من أسس تقسي  اللغات، وأطلقوه على مورفيمات إلصاقية ال عالقة لها باالشتقاق.

ولقد تنب ه بعض اللسانيين العرق ممن طبقوا هدذه النظريدة علدى األلفداظ العربيدة إلدى ظداهرة  

  بها جا  سريعا، وتصنيفه  لها ل  يلن وا حا أو مبنيدا علدى أسداس االشتقاق كمورفي . للن مروره

وا ح. وربما يلون أفضلها وأكثرها تفصديال مدا جدا  فدي كتداق )المعندى وظدالل المعندى(
52
لمحمدد  

ف(. فبعدد دديثده عدن أهميدة  محمد يونس علي، الذي ي لد  علدى المدورفي  اسدما عربيدا هدو )المصدّر 

ف لحمله داللة وا حة، ف ي مقابه )الللمة( التي يلتنا داللتهدا قددر كبيدر مدن العمدوم، يفدرق المصر 

بددين الصدديغة والددو ن، فددالو ن أعدد  مددن الصدديغة؛ ألندده يوددمه كدده كلمددة قابلددة للتصددرف. مثدده كلمددة 

)جعفدر( التدي علدى و ن )فعلده( ولديس لهدا صديغة، ألن هدذا الدو ن ال يددل علدى معندى معدي ن، فلدده 

يُّفَهُ  مدن كالمده أن الدو ن ال يصدبح صديغة دتدى يلدون لهدذا صيغة و ن، وليس كده و ن صديغة. فَد

الو ن بحد فاته داللة، وهو األمر الذي نجده في االشتقاق. ثد  يدذكر بعدض هدذه الصديغ مثده: )صديغ 

ف )مددورفي ( اسدد  الفاعدده، الددذي يمتلددا  األفعددال، والموددتقات، والتصددغير(. ويمث دده علددى فلددا بمصددر 

فدي الصديغة المدمخوفة مدن الثالثدي )فاعده(، والثداني فدي الصديغة  تنوعات )ألومورفات( يتمثه األول

الممخوفة مما فوق الثالثي )مفعّله(، وكه صيغة دلدد فدي سدياق معدين علدى هدذا المعندى، وإن كاندد 

 في األصه ليسد منه.

ويظهر فضه اللالم السداب  فدي تسدلي ه الضدو  علدى ظداهرة االشدتقاق، إف عدد ها مورفيمدا مسدتقال، 

في  الصدديغة(. غيددر أندده لدد  يبددين تصددنيا هددذا المددورفي   ددمن المورفيمددات المعروفددة، سددماه )مددور

 واكتفى بوصفه بمنه مورفي  معجمي مقترن بمورفي  قواعدي أو أكثر. 

ويرى البادث هندا أن يُ لَد  علدى هدذا الندوا مدن المورفيمدات اسد  مدورفي  االشدتقاق، وهدو  

ألنه ال يؤدي وظيفدة معجميدة، وال نحويدة. كمدا أنندا ال يوله نوعا مستقال من المورفيمات الوظيفية، 

يملن أن ندرجه في التقسي  الثاني، القائ  على الوله، إف إنه ليس مستقال في كلمة، وال هو جز  مدن 
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الللمدة، بدده يعتريهدا اعتددرا ، فهددو هيللهدا إفا جددا  التعبيددر علدى مسددتوى الوددله. وهدو علددى مسددتوى 

غادر دددود الللمدة، فدال صدحة فدي اعتبداره مؤديدا لوظيفدة نحويدة. أمدا الوظيفة يؤدي دورا دالليا ال ي

 الوظيفة المعجمية فهي مختصة بالجذر أو األصه. 

وبما أن هذا المورفي  )االشتقاق( يختلا عن األقسام التدي فكرناهدا فدي التقسديمين السدابقين؛  

دي وظيفدة معيندة، عبدر عنهدا نجد أنه مورفي  مستقه، ون ل  عليه اس  )مورفي  االشتقاق(. للونه يؤ

سمير استيتية، عند تفريقه بين امعراق واالشتقاق بقوله:ض للنهما تختلفان في كون امعدراق وظيفدة 

نحويددة، واالشددتقاق فو وظيفددة صددرفيةض
53

. فهددو يندددرج  ددمن التقسددي  األول، إلددى جانددب المددورفي  

 المعجمي، والمورفي  النحوي. 

لي في تفريقه بين الو ن والصديغة. فد ن المعندى يتجلدى فدي وان القا مما قاله محمد يونس ع 

مورفي  االشتقاق من خالل الصيغة، فمينما وجدنا كلمة يقدم لنا و نها صيغة دالة، كاند تلا الصيغة 

منتميددة إلددى مددورفي  االشددتقاق. مددع التنبيدده علددى أن مفهددوم االشددتقاق كمددورفي  سيتسددع هنددا عمددا هددو 

ي العربي، وفلا ليس من قبيه التجديدد فدي الددرس اللغدوي العربدي، موجود ومحدد في الدرس اللغو

وإنما من أجه أن يتماشى مع الصرف اللسداني )نظريدة المدورفي (، التدي بيندا مندذ البدايدة أنهدا تسدتقه 

بمنهج مختلا عن منهج الدرس اللغوي العربي في دراستها للللمة، فاألول تحليلي تفليلدي، والثداني 

 توليدي.

رفي  االشددتقاق كدده و ن شددله عنددد االنتقددال إليدده صدديغة فات داللددة معي نددة. ونبدددأ فيوددمه مددو 

بالصدديغ التددي أدخلهددا اللغويددون العددرق  ددمن االشددتقاق وهددي:) صدديغ األفعددال، اسدد  الفاعدده، صدديغ 

المبالغددة، الصددفة الموددبهة، اسدد  المفعددول، اسدد  التفضدديه، اسدد  اآللددة، اسدد  الملددان، اسدد  الزمددان(. 

 يلي:ونضيا إليها ما 

: هو أمر ال يبعد كثيرا عما اعتمده اللغويون العرق، فقد أدرجوه في كتب الصدرف فدي التصغير -

مو ددع قريددب مددن الموددتقات، فصدديغته فات وظيفددة دالليددة. وال يخرجدده مددن دائددرة االشددتقاق إال 

 كونه ال يؤخذ من المصدر، به يملن أخذه من الجامد. أما النسبة فال ين ب  عليها ما ين ب  على

 التصغير. فتدخه ال دقته )اليا  الموددة(  من ظاهرة املصاق.

: إف تؤدي الصيغة فيهما وظيفة داللية وإن عدهما المتقددمون مدن المصدادر اسمي المرة والهيئة -

 وليس من الموتقات.

 : هي فات صيغ دالة، بعلس الجمع السال  والتثنية التي تعتمد على املصاق.جموع التكسير -

لميمي فرغ  اختالف و نه عن المصدر األصدلي، إال أن هدذا الدو ن ال يودله صديغة؛ أما المصدر ا

للون المعنى ال يختلا عند االنتقال إليه. وكذلا المصدر الصدناعي الدذي يددخه فدي إطدار املصداق 

 وليس االشتقاق.

 خاتمة  

ث، ونسدردها بعد ما تقدم نحاول في هذه الخاتمة أن نبر  أه  النتائج التدي توصده إليهدا البحد 

 على النحو اآلتي:

الفرق بين الدرس الصرفي العربي القدي  والدرس الصرفي اللساني في موقدا كده واددد منهمدا  .1

 من الللمة يلمن في المنهج والفلسفة و اوية النظر. 

 ل  يتف  اللغويون العرق على أن  االشتقاق بعض من عل  الصرف، به اختلفوا في فلا. .2
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االشددتقاق باالهتمددام الددذي تسددتحقه فددي الدددرس اللسدداني الحددديث، السدديما عنددد لدد  تظفددر ظدداهرة  .3

 الت بي ؛ ألن أغلب ت بيقاته كاند على لغات ليسد اشتقاقية.

يجدر و ع االشتقاق كنوا مستقه مدن المورفيمدات إلدى جاندب المعجمدي والنحدوي عندد ت بيد   .4

 هذه النظرية على اللغة العربية. 
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