
  و موضوعه و أغراضه وأهم مصادرهتعريف الصرف
  تعريف الصرف

 لغة

فرالتغيري و التقليب من حال إىل حال،و هو مصدر الفعل            :الص)فرو . صرف الزمـان     ؛ من ) ص
:  والصرف .و تصريف الرياح حتويلها من وجه إىل وجه ،و من حال إىل حال            . تقلباته:صروفه و تصاريفه ؛ أي      

فالن: يقال واحليلة، التقلُّب ِرفصي فرويتص ف .هلم يكتسب أي: لعياله ويصطَِرفرِإجراؤهـا : الكلمة  وص 
 .ناهابي: }اآليات فنارص ولقد{. تبيينها :اآليات تصريف و..بالتنوين

 اصطالحا

صودة، ال حتصل إال ـا،      ٍة خمتلفٍة، ِلمعاٍن مق   أبنيحتويلُ اَألصِل الواحِد إىل     : يواصطالحا باملعىن العمل  
كامسالفاعِل واملفعوِل، واسِم التفضيِل، والتثنيِة واجلمِع، إىل غري ذلكي  . 

 . ليست بإعراٍب وال بناٍءعلم بأصول يعرف ا أحوالُ أبنيِة الكلمِة، اليت: يوباملعىن الِعلِْم

 .وعدِد حروٍف، وترتيٍب:  وسكوٍنمجع بناٍء، وهى هيئةُ الكلمِة امللحوظِة، من حركٍة: واألبنيةُ

 .حالةُ إفراٍد وحالة تركيب: للكلمات العربية حالتان

 ".علم الصرف"فالبحثُ عنها، وهي مفردةٌ، لتكون على وزن خاص وهيئة خاصة هو من موضوع 

 من رفـٍع، أو     -والبحثُ عنها وهي مركبةٌ، ليكونَ آخرها على ما يقتضيه منهج العرب يف كالمهم              
 أو ما يسـمى  "علم اإلعراب" هو من موضوع  -نصٍب، أو جر، أو جزٍم، أو بقاٍء على حالٍة واحدة، من تغير             

 .علم النحو 

 أغراض علم التصريف
  :للتصريف غرضان  

ضرب و ضرب ، و     : األول معنوي ؛ و هو جعل الكلمة على صيغ خمتلفة لضروب من املعاين ، حنو              
   ضارو ت ، برضت   بطَرو اض ، فالكلمة اليت هي مكونة من ضاد و راء و باء حنو            . ب)برنيت منـها    ) ضقد ب

و من ذلك تغيري املفرد إىل املثىن و اجلمع و تصريف الفعل إىل جمرد و مزيد                . هذه األبنية املختلفة ملعايري خمتلفة      
ل و الصفة املُشبهة و صيغة املبالغة و اسـم          و إىل ماٍض و مضارٍع و أمر ، و اشتقاق اسم الفاعل و اسم املفعو              

 .التفضيل و اسم اآللة و اسم الزمان و اسم املكان و النسب و التصغري و مجع التكسري و غري ذلك
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الثاين لفظي ؛ و هو تغيري الكلمة عن أصلها من غري أن يكون ذلك التغيري داالً على معىن طارئ على                    
، و  )ِصلَة(إىل  )وصل(،و النقص ؛حنو    ) باع(إىل  ) بيع(و  ) قال(إىل  ) قَولَ: (الكلمة ، كما حيدث يف القلب ؛حنو      

) شـاكٍ (إىل ) شـاِوك (، و النقل احلريف؛ حنـو       ) ِاتسم(إىل  ) ِاوتسم(و) اضطَرب(إىل  ) اضترب(اإلبدال ؛ حنو    
، و اإلدغام ، و اإلمالة ،       ) يرد(إىل  ) رددي(و  ) يقُولُ(إىل    ) يقْولُ(، والنقل احلركي ؛حنو     ) الٍث(إىل  ) الِوث(و

 .و ختفيف اهلمزة ، و قلب التاء هاء يف الوقف ، و غري ذلك

 :موضوع علم الصرف و اختصاصه

 بـ:األلفاظ العربية ، و اختصاصه:موضوع علم الصرف  

 .األفعال املتصرفة ؛ أي األفعال اليت تشتق منها صيغ الفعل املختلفة .١
 .تمكنة ؛ أي األمساء املعربةاألمساء امل .٢

 :و هذا يعين أن علم الصرف ال يتناول بالدراسة كلّاً من

 .احلروف .١
 .ِنعم و ِبئس و عسى و ليس: األفعال اجلامدة ؛ مثل  .٢
األمساء املبنية ؛ كالضمائر و أمساء االستفهام و أمساء الشرط و األمساء املوصولة و الظروف املبنيـة و                   .٣

 .غريها
 

 الصرفية املؤلفات 

مل يكن الصرف ـ يف بداية التأليف اللغوي ـ مستقالً عن النحو ، بل كان جزءاً منه كما يف كتاب   
يف كتابه ) هـ٢٤٩ت(سيبويه و املقتضب للمربد ، و غريها، و أول من ألّف فيه منفصالُ عن النحو هو املازين                 

 .وبقي كثري من العلماء يدجموما حتى عهٍد قريب ). التصريف(

 :    و من املصادر و املراجع الصرفية اآليت 

 .»، وصل إلينا بشرح ابن جين املسمى املنصف)هـ٢٤٩ت(أليب عثمان املازين : »التصريف« -١
 .»اإليضاح«، وهو اجلزء الثاين من كتاب )هـ٣٧٧ت(أليب علي الفارسي : »التكملة« -٢
 ).هـ٣٩٢ت(أليب الفتح ابن جين : »التصريف امللوكي« -٣
 ).هـ٤٧١ت(لعبد القاهر اجلرجاين : »املفتاح يف الصرف« -٤
 ).هـ٥٧٧ت(أليب الربكات األنباري : »الوجيز يف علم التصريف« -٥
 ).ت يف أوائل القرن السابع(البن القبيصي : »التتمة يف التصريف« -٦
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 ).هـ٥١٨ت(للميداين : »نزهة الطرف يف علم الصرف« -٧
 ).هـ٦٦٩ت(البن عصفور : »املمتع« -٨
 .و عليه شروح كثرية).هـ٦٤٦ت(البن احلاجب : »الشافية« -٩

 .و عليه شروح كثرية. أمحد املسعودي: » مراح األرواح « ـ ١٠
 .حممد عبد اخلالق عضيمة: »املغين يف تصريف األفعال « ـ ١١
 .الشيخ مصطفى الغالييين: »جامع الدروس العربية « ـ ١٢
 .عبد اهللا درويش. د : »دراسات يف علم الصرف« ـ ١٣
 .هاشم طه شالش ، و آخران. د : »املهذب يف علم الصرف« ـ ١٤
 .هاشم طه شالش. د : »أوزان الفعل و معانيها« ـ ١٥
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