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 جامعة االنبار 

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية

 اللغة العربية القسم العلمي:

 االولى المرحلة الدراسية:

 الصرف المادة:

 

 المحاضرة األولى /الصرف مادة: محاضرات

 

 مفهوم الصرف:

الش يء عن لغة: أطلق علماء العربية على الصرف في اللغة معاني متعددة منها التغيير والتبديل والتحويل ورد 

الصاد الراء والفاء معظم بابه يدل على رجع الش يء، من ذلك »هـ( في قوله: 395وجهه، حيث يعّرفه ابن فارس )ت

 «.صرفُت القوم صرفا، وانصرفوا، إذا رجعتهم فرجعوا...

الصرف هو رّد الش يء عن وجهه، صرفه يصرفه صرفا فانصرف وصارف نفسه »هـ(: 911ويعّرفه ابن منظور )ت

 «.ش يء: صرفها عنه، وقوله تعالى: ﴿ثم انصرفوا﴾، أي رجعوا عن املكان التي استمعوا فيهعن ال

 اصطالحا: الصرف في الاصطالح له معنيان؛

 املعنى ألاول)املعنى العملي(: وهو تحويل ألاصل الواحد إلى أمثلة مختلفة ملعاني مقصودة ال ُتحصل إال به.

عرف به كيفية صياغة ألابنية العربية، وأحوال هذه ألابنية أما املعنى الثاني )املعنى العلمي(: وه
ُ
لتي او العلم الذي ت

 ليست إعرابا وال بناء.

ويقصد بتحويل ألاصل الواحد إلى أمثلة مختلف كتحويل املفرد إلى املثنى والجمع، وتحويل املصدر إلى اسم الفاعل 

 واسم املفعول وغير ذلك من املشتقات.

ناء وهو هيئة الكلمة وصورتها التي تكون عليها من جهة عدد حروفها وحركاتها وسكونها، مع ويقصد باألبنية: ج: ب

 مراعاة الحروف الزائدة وألاصلي فيها، كل في موضعه.

دغام واملراد بأحوالها التي ليست إعرابا وال بناء، كاالبتداء وإلامالة وتخفيف الهمزة، وإلاعالل وإلابدال والحذف وإلا 

 ونحو ذلك.

ليه فالصرف هو العلم الذي يبحث في اللفظ املفرد من حيث بناؤه ووزنه وما طرأ على هيكله من نقصان أو وع

 زيادة.

 الصرف والتصريف:

وردت مادة )ص.ر.ف( في القرآن الكريم بصيغتين مختلفتين الصرف والتصريف وكالهما تفيدان معنى التغيير 

.والتحويل، ويظهر هذا جليا في محكم تنزيله، قا ْيَدُهنَّ
َ
 َعْنُه ك

َ
َصَرف

َ
ُه ف ُه َربُّ

َ
اْسَتَجاَب ل

َ
يضا: أ..﴾ ، وقوله ل تعالى: ﴿ف

ْوٍم َيْعِق 
َ
َياٍت ِلق

َ
ْرِض َل

َ ْ
َماِء َوألا ِر َبْيَن السَّ َسخَّ

ُ ْ
َحاِب امل َياِح َوالسَّ ْصِريِف الّرِ

َ
وَن﴾.﴿...َوت

ُ
 ل
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على الكثرة واملبالغة، وأصل هذا املصدر يشترك الصرف والتصريف في نفس املعنى غير أن كلمة التصريف تدل 

ْصِرْرف( براءين ألاولى مكسورة والثانية ساكنة، ألّن مشتق من الفعل )صّرف( املزيد بتضعيف العين، وأبدلت 
َ
)ت

 الثانية من جنس حركة ما قبلها، واختص إلابدال بالثانية، ألّن التكرار حصل بها، ووزنه تفعيل كتقديس وتكريم.

 الصرف فهو مصدر صرف من باب )ضرب( ووزنه فعل، ومعناه التبديل والتغيير.أما مصطلح 

 هـ( بين املصطلحين في بيت واحد قائال:672وقد جمع ابن مالك )ت

ْرِف َبِرٌي   وِشِبُهُه من الصَّ
ٌ

 َوَما ِسَواُهَما ِبَتْصِريِف َحِرٌي   َحْرف

كونه أقرب في التدريب والتمرين، ولعل كتاب وقد استعمل العلماء القدامى مصطلح التصريف أكثر من الصرف 

هـ( واملمتع في التصريف البن عصفور 392هـ(، والتصريف امللوكي البن جني )ت247التصريف للمازني )ت

 هـ( خير دليل على ذلك.669)ت

غير أن املحدثين استعملوا الصرف أكثر من التصريف ملوافقته النحو في الوزن وعدد الحروف ولخفته، وألنه 

ألاصل، ومن العناوين التي أعطوها ملؤلفاتهم، شذا العرف في فن الصرف ألحمد الحمالوي، املغني الجديد في علم 

 الصرف ملحمد خير الحلواني، التطبيق الصرفي لعبده الراجحي.

حة العلم بأحكام بنية الكلمة بما لحروفها من أصالة وزيادة وص»واملهم في املسألة أن الصرف أو التصريف هو: 

واعتالل وشبه ذلك، أو هو العلم الذي يبحث في التغيرات التي تطرأ على أبنية الكلمات وصورها املختلفة من 

 «.الداخل

 ميدانه:

يدرس علم الصرف املفردات العربية، فهو يبحث عن كيفية صياغتها، ويبحث عن أحوالها العارضة لها من صحة 

 وإعالل، فهل كل املفردات يدرسها علم الصرف؟

 ال يبحث علم الصرف إال في ألاسماء املتمكنة وألافعال املتصرفة التي لها ألاصالة فيه.

فموضوع علم الصرف هو ألاسماء املتمكنة )املعربة(، وألافعال املتصرفة، فيدرس بنيتها، والتغييرات التي تطرأ 

هها من الكلمات املتوغلة في البناء عليها، وأما ألاصوات وألاسماء ألاعجمية، وألافعال الجامدة، والحرف، وما شب

)كأسماء الشرط، وأسماء إلاشارة وألاسماء املوصولة، والضمائر، وأسماء ألافعال(، فال اختصاص وال تعلق لعلم 

 الصرف بها، ألنها ثوابت لغوية غير خاضعة لالشتقاق وال تتولد عنها صيغ أخرى ذات دالالت جديدة.

ألّن ألاصوات حكاية ما يصّوت »يرى ابن عصفور أن علم الصرف ال يدخل فيها، أما ألاصوات وألاسماء ألاعجمية ف

 «.به، وليس لها أصل معلوم، وأن ألاسماء ألاعجمية نقلت من لغة قوم ليس حكمها حكم هذه اللغة

فهو ال لكن الفعل الجامد هو ما أشبه الحرف أيضا، »وأما ألافعال الجامدة ال تصرف وال تمثل في امليزان الصرفي: 

 «.يقبل التحول من صورة إلى صورة، بل يلزم صورة واحدة ال يزايلها وذلك مثل: ليس وعس ى ونعم وبئس

فالحروف ال يصح فيها »وأما الحروف فال يهتم بها علم الصرف لجهل أصولها وعدم اشتقاقها، يقول ابن جني: 

أي ال توزن بأحرف امليزان الصرفي التي هي –التصريف وال الاشتقاق ألنها مجهولة ألاصول، فهي ال تمثل بالفعل 

 «.ألنها ال يعرف لها اشتقاق -الفاء والعين والالم
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تلك ألاسماء في حكم الحروف، أال ترى أن "كم" »وأما الكلمات املتوغلة في البناء فال يختص بها علم الصرف ألّن : 

 «.ق وال تمثل من كما أن الحروف كذلكو"من" و"إذ" سواكن ألاواخر مثل: "هل" و"بل" فهذه ألاسماء ال تشت

 فائدته:

متى درست علم الصرف أفدت »للتصريف فائدة ال تحص ى يؤكدها لنا الشيخ محمد محي الدين عندما نص قائال: 

عصمة تمنعك من الخطأ في الكلمات العربية، وتقيك من اللحن في ضبط صيغها، وتيسر لك تلوين الخطاب 

 حروف الكلمات والزوائد. وتساعدك على معرفة ألاصلي من

والحق أن علم الصرف من أجّل العلوم العربية موضوعا، وأعظمها خطرا، وأحقها بأن نعنى به، وننكّب على 

دراسته، وال نّدخر وسعا في التزّود منه، وبه وحده يقف املتأمل فيه على ما يعتري الكلم من إعالل أو إبدال أو 

 إدغام، ومنه وحده يعلم


