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Abstract
Sharf is one of the most important branches of knowledge in Arabic, by which a learner can know
and understand the form of a word, its origin, its changes, and its meaning, so that it is hoped that he
will be able to understand the Arabic text he reads and hears. The substance of the Sharf is to
discuss the forms of words with the aim of knowing the meaning of each of these word changes.
The goal of learning Sharaf is to teach students about changes in the form of a word to another
word to find out its true meaning. Sharf science is one of the scientific principles in Arabic which is
one of the media (intermediaries) to master language skills. Therefore, the Sharf should be taught
by paying attention to the following matters: 1) Teaching the Sharf science is not a goal (learning
the science of Sharf for the Sharf) but as a instrumen (tool) to get competence and language skills,
2) Teaching the Sharf requires a lot of practice and not only focus on teaching the rules and
forgetting the basic function, 3) it must be taught in stages according to the students' abilities, for
example from Mujarrad to Mazid and practice in perfect sentences (Jumlah Mufidah).

 تعليم اللغة العربية، استفادة علم الصرف، نظرية علم الصرف:الكلمة األساسية
 كاذلدؼ األىم لكل، فإف لكل عل وم ىدفا،إىل ىدفو
 كخَت ما حيحق ىذه الغاية،العمل بو
علم ىو فهمو ك ي
 تكتب، كلذا. ألهنا تقيد العلم كربفظو،ىي الكتابة
ىذه الورقة البحثية أك ادلقالة البسيطة سعيا للحصوؿ
،على فهم ما يتعلق بو من مفهوـ علم الصرؼ
تطورات كنظرياتو ٍب االستفادة منو ُب رلاالت تعليم
.اللغة العربية
كلقد فهم القدماء علم الصرؼ فهما
 أك،صحيحا حُت جعلواه مع النحو علما كاحدا
حُت أشار بعضهم إىل ضركرة دراستو قبل النحو على
ما قرر أبو الفتح إبن جٍت ُب شرحو على تصريف
 غَت أف الكتب القددية اليت أفردىا.إبن عثماف
أصحاهبا للصرؼ امتألت بكثَت من الفركض
 شلا،كالتمرينات اليت يبلغ بعضها درجة احليل كاأللغاز

المقدمة

من ادلعلوـ أف للٌغة العربية علوـ متنوعة
، كعلم البالغة، كعلم الصرؼ،كمنها علم النحو
 فلكل. كعلم الداللة كما إىل ذلك،كعلم األصوات
منها كظيفتها ُب اللغة حيث يتعلق بعضها بعضا
.كالينفصل ُب تطبيقاهتا
فعلم الصرؼ ىو علم من علوـ اللغة
العربية ادلهمة اليت لو أمهيتو كفوائده لدم ادلتكلم
 إذ ال يستغٍت عنو،كادلتعلم خاصة كدارسي اللغة عامة

 كيكفي ُب،طالب العلم؛ دلا لو من أمهية كفضل
 ألف كثَتا،فضلو أف جزءا كبَتا من اللغة يتوقٌف عليو
من اللغة يؤخذ بالقياس كما يتوصل إىل القياس إال
 كلذا كاف ىذا العلم زلل عناية من.بعلم الصرؼ
 فاعتنوا بو حىت يصلوا فيو.العلماء على مر العصور
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استخدـ ىذا البحث حبثا مكتبيا ،كمن
خالؿ ىذا البحث حبث الباحثوف ادلصادر ذات
الصلة كقاموا بالتحليل كاستنتاج الوصف النظرم ٍب
شرح الباحثوف ماذا ككيف جيب تدريس علم

جيعلها عسَتة الفهم من ناحية ،كمشكوكا ُب جدكاىا
1
من ناحية أخرم.

فلهذا العلم كما رأل ابن جٍت لو أمهية
كبَتة من بُت علوـ العربية ،حيث قاؿ "إنك ال
تكاد ذبد كتابا ُب النحو إال كالتصريف ُب آخره.
فالتصريف إمنا ىو دلعرفة أنفس الكلم الثابتة،
كالنحو إمنا ىو دلعرفة أحواؿ ادلتنقلة ،أال ترل أنك
إذا قلت :قاـ بكر ،كرأيت بكرا ،كمررت ببكر،
فإنك إمنا خالفت بُت حركات حركؼ اعإعرا
الختالؼ العامل ،كمل تعرض لباقي الكلمة .كإذا
كاف كذلك فقد كاف من الواجب على من أراد
معرفة النحو أف يبدأ دبعرفة التصريف ،ألف معرفة
الشيء الثابتة ينبغي أف يكوف أصال دلعرفة حاؿ
2
ادلتنقلة
كلكن كثَت من ادلدارس كادلعاىد خصوصا
يدرس ىذا العلم معزكلة من اللغة العربية
ُب إندكنيسيا ٌ
كال تكاد أف ي ٍدرس ىذا العلم بأف يطلب من
الطال أف حيفظوا ما كرد فيو من األكزاف كما كرد
من التصريف اللغوم كاعإصطالحي كاعإعالؿ شلا ىو
صعب للطال الناطقُت بغَت اللغة العربية .
إنطالقا شلا سبق ،ىدؼ ىذا البحث
للوصف كللكشف عن علم الصرؼ من حيث )1
اىداؼ تدريس علم الصرؼ ك  )2تطورات علم
الصرؼ كنظرياتو ،ك )3االستفادة منو لتعليم اللغة
العربية.
منهجية البحث

آخر" .كُب
بعض ،كُب ٌ
الرياح :ربويلها من كجو إىل ى
(الصرؼ)التٌوبة .يقاؿ :ال ييقبل منو
الصحاح" َّ
سلتار ِّ

عبده الراجحي .التطبيق الصرفي ،دار ادلعرفة اجلامعية :إسكندرية -بَتكت

3حساف بن عبد اهلل الغنيماف ،الواضح في الصرف .مالك بن سعود مكة

1

العربية1989 .ـ ص5 .

 2ابن جٍت  :المنصف في شرح كتاب التصريف2 :2 .... ....

الصرؼ ُب رلاؿ تدريس اللغة العربية ليستفيد منو
معلموا اللغة العربية للناطقُت بغَتىا خصوصا معلموا
الصرؼ.
تحليلها ومناقشها
مفهوم علم الصرف

قيل أف ادلعٌت العاـ الذم يدكر لكلمة

"صرؼ" ُب اللغة على ثالثة معاف كىي ،التحويل،
كالتغيَت ،كاالنتقاؿ .كقولو تعاىل ُب سورة يوسف ،من
كيدىن ،إنو
االية ":32فاستجا لو ربٌو فصرؼ عنو
ٌ
ىو السميع العليم" كقولو تعاىل ُب سورة آؿ عمراف،
من االية ٍ..." :152ب صرفكم عنهم ليبتليكم"..
كقولو تعاىل ُب سورة األنعاـ ،من اآلية ...":65أنظر
كيف نصرؼ اآليات لعلكم يفقهوف".كقولو تعاىل ُب
سورة اجلاشية ،من اآلية .....":5كتصريف الرياح
3
أيات لقوـ يعقلوف”
كرد ُب لساف العر ُ 4ب مادة (ص ر
يص ًرفو
َّ
صرفىو ٍ
ؼ)":الص ٍرؼ :ىرُّد الشيء عن كجهو .ى
صرفا فانصرؼ .كصارؼ نفسو عن الشيء صرفها
رد الشيء كمنعو إىل غَت حالو .كجاء ُب
عنو ".؛ أم ٌ
القاموس ادلػيحيط...":كُب الكالـ :اشتقاؽ بعضو من

ادلكركمة دكف السنة .ص10 .

4

إبن منظور ،لسان العرب (صرف)  .91:11دار ادلعارؼ
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رؼ الدىر حدثانو ك نوائبو
ص ي
صرؼ ك ال ع ٍدؿ  ...ك ى
ٍ
» ؛ألف التائب يتغَت من حاؿ العصياف ك الفسوؽ إىل
حاؿ الطاعة كاالنقياد ،كما أف ال ٌدىر يتغَت من حاؿ
إىل حاؿ .ككرد ُب التَّنزيل قولو تعاىل ":كلقد صرفنا
للناس ُب ىذا القرآف من كل مثل فأىب أكثر الناس إال
كفورا" ،أم ":بيَّنا ذلم احلجج كالرباىُت القاطعة
ككضَّحنا ذلم احلق كشرحناه" .فتصريف اآليات تبيًينها.
شلا سبق ،ديكن القوؿ أف الداؿ اللغوم
(ص ر ؼ) يوحي دبدلوؿ التغيَت من حالة إىل أخرل،
إما على سبيل رد الشىء عن كجهو ،أم على غَت
أصلو بتحويلو إىل كجوه متعددة ،كإما على سبيل رد
الشيء كمنعو ،كقد يرد دبعٌت التٌبيُت كاعإيضاح.
ستعمل مصطلح الصرؼ عند أىل
يي ى
الصناعة من علماء العربية للدَّاللة على معنيىػ ٍُت
متكاملُت أحدمها عملي ،كثانيهما ً
علمي .فاألكؿ فهو
ى
"ربويل األصل الواحد إىل أمثلة سلتلفة دلعاف مقصودة
ال ربصل إال هبا ،كتحويل ادلصدر إىل امسي الفاعل
كادلفعوؿ،كاسم التفضيل ،كامسي الزماف كادلكاف ، "...
كالصرؼ هبذا ادلعٌت "تغيَت بناء الكلمة الختالؼ ادلعٌت
إضرا  ،كتغيَت
يض ًر ،كإىل ٍ
ضىر إىل ٍ
ادلراد كتغيَت ى
الرجل إىل رجاؿ ،كإىل ير ىجٍيل " ؛بتحويل بنية الكلمة

من البناء األصلي إىل أبنية ،أك ىيئات معينة ،شلا يغَت
من الدَّاللة .إذ إف التغيَت ُب البنية تغيَت ُب ادلعٌت:
كرجل إىل رجاؿ داللة على اجلمع ،كإىل ير ىجٍيل ىداللة
على التصغَت.
كأما الثاين فهو العًلم "الذم يبحث ُب
اللفظ ادلفرد من حيث بناؤه ككزنو ،كما طرأ على ىيكلو
من نقصاف أك زيادة ".أك ىو العلم الذم يدرس الكلمة
ادلفردة كما حلركفها من أصالة أك زيادة ،كمن صحة أك
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إعالؿ ،كمن إبداؿ أك حذؼ أك إدغاـ أك إمالة ،كما
يعًتض آلخر الكلمة شلا ىو ليس بإعرا كال بناء
كوقف أك غَته.

الصرؼ ىو البحث ُب أحواؿ الكلم
العربية :األمساء ،كالصفات ،كاألفعاؿ الصحيحة
كادلعتلة كما قيس على أبنية كالـ العر  .5كقاؿ إبن
جٌت ،الصرؼ ىو ربويل الكلمة إىل أبنية سلتلفة
لضرك من ادلعاين كالفعلية ،كالوصفية ،كالتصغَت،
كالتكبَت .6أما حاًب صاّب فَتل أف علم الصرؼ ىو
العلم الذم يتناكؿ دراسة أبنية الكلمة ،كما يكوف من
إصالة ،أك زيادة ،أك صحة ،أك إعالؿ ،أك إبداؿ ،أك
حذؼ ،أك قلب ،أكإدغاـ ،أك إمالة كما يعرض
7
آلخرىا شلا ليس بإعرا كال بناء كالوقف كغَته.
كادلراد بالبنية اذليئةي اليت تكوف عليها
الكلمة ،كاليت تًتكب من عدد حركؼ الكلمة ،ككيفية
تركيبها ُب شكلها اعإفرادم ،ككذا حركاهتا كسكوهنا.
مع النظر إىل أصالة احلركؼ من عدمها ،أم ما
للكلمة من أصالة أك زيادة .كيصطلح على ىذا
ادلفهوـ أيضا :البناء ،كالصيغة ،كالوزف ،كالزنة .كأما
أحواؿ األبنية اليت ليست بإعرا كال بناء االبتداء،
كاعإمالة ،كالتخفيف ،كاذلمزة ،كاعإعالؿ.
موضوع علم الصرف وميدانه

5

حسن ىيداكم ،مناهج الصرفيين ومذاهبهم في القرن الثالث والرابع من

الهجرة .دار القلم :دمشق .1989 .ص15 .

 6إبن جٌت ،الخصائص ،عالم الكتب:بَتكت .ط 1983 .3 .ص10 .

 7حاًب صاّب الضامن ،الصرف .مركز جمعة الماجد الثاقفة والتراث .ديب.
2001ـ .ص11 ,
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قاؿ حاًب "8:أف موضوع علم الصرؼ ىو
ادلفردات العربية من حيث البحث عن كيفية صياغتها
عإفادة ادلعاين ،أك من حيث البحث عن أحواذلا
العارضة ذلا من صحة كإعالؿ ،كضلومها .كادلراد
بادلفردات العربية ىنا؛ االسم ادلتمكن ،كالفعل ادلتصرؼ
دكف ماعدامهاز فاحلركؼ جبميع أنواعها ،كاالسم ادلبٌت،
كاألفعاؿ اجلامدة الجيرم البحث عنها ُب علم الصرؼ.

أهمية علم الصرف:

كموضوع الصرؼ يتكوف من األبنية
كأحواذلا :9األبنية ىي التغيَتات اليت تطرأ على البنية،
ُب ىذا القسمتحدث فيو معاين جديدة ،فكل تغيَت
يولد بنية زبتلف عن سابقتها ُب ادلعٌت كادلبٌت .فتدرس

باللغة العربية إليو ،فهو ميزاف العربية الذم نستطيع عن
طريق التعرؼ على بنية الكلمة كحركفها األصلية ،كما
أصاهبا من التغيَت .كقد قاؿ أبو فتح عثماف بن جٍت ُب

ىنا أنواعا سلتلفة من األبنية ،كل نوع يتميز خبصائصو
ادلعنوية الشكلية .كأما أحواؿ األبنية فالتغيَتات اليت
تطرأ على البنية ،كُب ىذا القسم التنقلها من نوع إىل
أخر ،كالتكسبها داللة جديدة ،إمنا ىي تغيَتات
شكلية ،كظراىر صوتية عامة تطرأ على البنية أيا كاف
نوعها امسا أك فعال ،أك حرفا.
شلا سبق ديكن القوؿ إذا كاف النحو يبحث
ُب اجلملة العربية من حيث تركيبيها ،فالصرؼ يبحث
ُب الكلمات العربية حالة إفرادىا كفق كزنات معينة.
كموضوع الصرؼ "أبنية ادلفردات العربية من حيث
صياغتها عإفادة ادلعاين ادلختلفة ،كما يعًتيها من
األحواؿ العارضة ،كالصحة ،كاعإعالؿ ،كاعإمالة،
كالزيادة ك ضلوىا ".كأما ميدانو كرلالو فيختص باألمساء
ادلتمكنة ،كاألفعاؿ ادلتصرفة دكف غَتىا؛ "أل ٌف ما عدا
ذلك قوالب ثابتة ال يدخلها تغيَت كال تبديل ".كيفهم

 8حاًب صاّب الضامن... ...،ص13 .
9

من ىذا أنو ال يتطرؽ إىل احلرؼ كاالسم ادلبٍت ،ككذا
كمرد ذلك "أف احلركؼ رلهولة األصل
الفعل اجلامد؛ ُّ
فهي كاألصوات ضلو :صو ،كمو ،كضلوىا ،فاحلركؼ ال
يسبثٌل بالفعل ألهنا ال يعرؼ ذلا اشتقاؽ".

لطيفة إبراىيم النجارم ،دور البيئة الصرفية وصف الظاهرة النحوية

وتقعيدها :دار البشر :عماف األردف1993.ـ .ص28 .

عرؼ القدماء من العلماء العر أمهية
علم الصرؼ؛ لذلك نبهوا على احتياج مجيع ادلشتغلُت

فضائل ىذا العلم" :التصريف حيتاج إليو مجيع أىل العربية

أًب حاجة ،كهبم إليو أشد فاقة؛ ألنو ميزاف العربية ،كبو
تعرؼ أصوؿ كالـ العر من الزكائد الداخلية عليها كال
يوصل معرفة االشتقاؽ إال بو.10

كلعلم الصرؼ أمهية كبَتة من بُت علوـ
العربية ،فهو أىم من علم النحو؛ قاؿ ابن جٍت "إنك
ال تكاد ذبد كتابا ُب النحو إال كالتصريف ُب آخره.
فالتصريف إمنا ىو دلعرفة أنفس الكلم الثابتة ،كالنحو
إمنا ىو دلعرفة أحواؿ ادلتنقلة ،أال ترل أنك إذا قلت:
قاـ بكر ،كرأيت بكرا ،كمررت ببكر ،فإنك إمنا خالفت
بُت حركات حركؼ اعإعرا الختالؼ العامل ،كمل
تعرض لباقي الكلمة .كإذا كاف كذلك فقد كاف من
الواجب على من أراد معرفة النحو أف يبدأ دبعرفة
التصريف ،ألف معرفة الشيء الثابتة ينبغي أف يكوف
11
أصال دلعرفة حاؿ ادلتنقلة
الميزان الصرفي

 10ابن جٍت  :المنصف في شرح كتاب التصريف للمازني2 :1 :

 11ابن جٍت  :المنصف في شرح كتاب التصريف2 :2 .... ....
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اخًتع علماء الصرؼ مقياسا يقاس بو التعبَت
يعرؼ
الذم حيدث ُب الكلمة كمسوه ادليزاف الصرؼٌ .
ادليزاف الصرُب بأنو صيغة يؤٌب هبا لبياف ىيئة الكلمة كما
طرأ من أحواؿ .12فاختار العلماء للميزاف الصرُب ثالثة
أحرؼ ىي :الفاء ،كالعُت ،كالالـ ،جيمعها القوؿ:
(فعل) .كالكلمة ادلراد كزهنا تنقسم على قسمُت :رلردة،
مزيدة .ككل منهما ينقسم قسمُت أيضا :صحيح،

أصبحت يػىنىػ ٍويـ (بالنقل) ٍب يناـ
(بالقلب) )4 ،اعإعالؿ باعإدغاـ،مثل
ش ٌد أصلها شدد ،سكنت الالـ األكىل
فأدغمت مع الثاينة فأصبحت ش ٌد،

 )5اعإبداؿ بتاء االفتعاؿ ،كىو قلب
تاء االفتعاؿ داال أك طاء .مثل اًٍزىد ىجىر
أصلها ازذبر (افتعل) ،ادطر أصلها

كمعتل ،ككل من ىذه األقساـ طريقة ُب الوزف.
األكؿ .كزف الكلمة اجملردة:
 -1كزف الكلمة اجملردة الصحيحة ،كيتكوف من
 :أ) كزف الكلمة الثالثية ،مثل ذىب

ادتر (افتعل).
) اعإعالؿ الذم يراعي ُب ادليزاف )1 :
ً
ف أصلها
اعإعالؿ باحلذؼ ،مثل يىق ي
ً
ف )2 ،تغيَت احلركات الذم
يػى ٍوق ي

 -2كزف الكلمة اجملردة ادلعتلة :
أ) اعإعالؿ الذم اليراعي ُب ادليزاف كىو
 )1 :اعإعالؿ بالقلب ،كىو قلب
حرؼ العلة حرؼ علة آخر،ـ مثاؿ

 )3اعإعالؿ بالقلب ادلكاين ،كىو نقل
حرؼ مكاف حرؼ آخر ،مثل أشياء
مفردىا شيء كزهنا ٍفع هل كىي غَت
مصركفة

(فعل) ) ،كزف الكلمة الرباعية ،مثل
دخرج (فعلل) ،ج) كزف الكلمة اخلماسية،
مثل سفرجل (فعلٌل)

حيدث ُب بعض لغات العر  ،مثل
ف ،ك ىسعًٍيػهر ينطقها بنو سبيم
بىعًٍيػهر ،ىر ًغٍي ه
فً ،سعًٍيػهر،
بالكسر فيقولوف بًعًٍيػهرً ،ر ًغٍي ه

قاؿ – قوؿ ربركت الواك كانفتح ما
قبلها فقلبت ألفا فصارت قاؿ)2 ،
اعإعالؿ بالنقل ،كمسي اعإعالؿ

الثاين .كزف الكلمة ادلزيدة:
الزيادة ُب الكلمة ذلا نوعاف ،13أكذلما
زيادة بالتضعيف يعٍت بتكرار أحد أحرؼ الكلمة

بالتسكُت ،كىو نقل حركة احلرؼ
ادلعتل إىل احلرؼ الصحيح الساكن
قبلو كتسكُت احلرؼ ادلعتل ألف حرؼ
ادلعتل الضعيف فاليقوم محل احلركة.

األصوؿ ،كمجيع حركؼ اذلجاء تقيل التكرار ما عدا
عرؼ .كثانيها
األلف ،فمثال عرؼ إذا ضعفتها فصار ٌ
زيادة بأحد أحرؼ الزيادة اليت مجعت ُب القوؿ
(سألتمونيها) ،فمثال قتل إذا زادهتا فصار قاتل ،كتكوف
الزيادة حبرؼ ،أك حرفُت ،أك ثالثة أحرؼ.

مثاؿ يػى يق ٍو يؿ أصلها يػى ٍق يو يؿ )3 ،اعإعالؿ
بالقلب كالنقل معا ،مثاؿ يناـ – يٍنػ ىويـ
12

95

إبن مالك ،شرح الكافية الشافية .ربقيق الدكتور عبد ادلنعم أمحد ىريدم.
دار ادلأموف للًتاث .ط .ق .أـ القرل مكة ادلكرمة1402 .ق .ص12 .
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مل يكن علم النحو كالصرؼ معركفُت ُب
العصر اجلاىلي كال ُب أكائل عصر الصحابة ،كما ذاؾ
إال لعدـ احلاجة إليها ،ألهنم كانوا يتكلموف العربية
الفصحى بطالقة ،كعند ما انتشر الفتوح اعإسالمية،

ىنا كاف احلاجة االجتماعية قائمة لظهور علم لقواعد
اللغة العربية ،كشلا يدؿ على ىذا بركز كثَت من ادلوايل ُب
علوـ العربية كتفوقهم فيو.
كمن ىنا يتبُت لنا أف اللحن مل يكن

دخل كثَت من األعاجم ُب اعإسالـ كاختلطوا مع
ادلسلمُت العر برزت احلاجة لعلم النحو كالصرؼ،
ككانت تتمثل فيما يلي:14

السبب الرئيسي لظهور علم النحو كالصرؼ ،كإمنا ىو
داخل ضمن احلاجة الدينية كاالجتماعية ،ألف اللحن
يفسد ادلعٌت فإذا حلن ادلتكلم كىو يقرأف القرآف الكرمي

أكال :احلاجة الدينة
قد فتح ادلسلموف العر بالد الركـ كفارس
لنشر اعإسالـ ،فدخل كثَت من األعاجم فيو ،كرغبوا ُب
تعلم أمور دينهم كي يقيموا شعائر الدين إقامة

أك حديث الرسوؿ كاف حلنو داخل ضمن احلاجة
الدينية ،كإذا حلن ُب غَتمها من الكالـ كاف حلنو داخل
ضمن احلاجة االجتماعية ،إضافة إىل أف ادلتكلم عندما
يلحن يزدريو اجملتمع ،فيحس بأنو زلتاج إىل تعلم

صحيحة ،كقراءة القرآف كإقامة الصالة ،كرغب
ادلسلموف العر تعليمهم أمور دينهم ،ألهنم مل يفتحوا
بالد األعاجم إال لنشر اعإسالـ ،فكاف ال بد من لغة

العربية ،ىركبا من انتقاد اجملتمع لو ،كذلك ألف اللحن
مذموـ لديهم كمستقبح عندىم.

مشًتكة يتفامهوف هبا ،كمل تكن ىذه اللغة إال اللغة
العربية ،ألهنا لغة الدين ،فاحتاج ادلسلموف األعاجم إىل
تعلم العربية ،كليس بوسعهم تعلم العربية إال بعد كضع
قواعد ذلا ،فكاف ال بد من كضع قواعد للغة العربية،
كىذه القواعد ىي علم النحو كالصرؼ.
ثانيا :احلاجة االجتماعية
فقد خلق اهلل اعإنساف اجتماعيا بطبعو،
كذلذا احتاج ُب البالد اليت فتحواىا مع األعاجم
احتاجوا إىل لغة مشًتكة يقضوف هبا حاجتهم ،كمل يكن
بد من أف تكوف ىذه اللغة ىي اللغة العربية ،ألهنا لغة
ادلنتصر كلغة اعإسالـ ،كال سبيل الزباذ ىذه اللغة
كسيلة للتعبَت دكف كضع قواعده ذلا ،لتصبح ىذه اللغة
أساس كحدة الفكر كدعامة الوحدة العقيدة معا ،كمن

مراحل علم الصرف
مر علم الصرؼ بل كالنحو ُب أربع مراحل ىي:
ادلرحلة األكىل :مرحلة النشوء .تبدأ ىذه ادلرحلة
من سنة  40ىػ إىل سنة  154ىػ ،كقامت ىذه ادلرحلة
ُب البصرة كذلا طوراف :الطور األكؿ :اتسم ىذا الطور

باختالط علم النحو كالصرؼ كعلم القراءات ،كعدـ
ظهور حركة التصنيف العتمادىم على احملفوظ ُب
صدكرىم .كمن أبرز علماء ىذه الطور أبو األسود
الدؤيل (69ىػ) ،كتالميذه :نصر بن عاصم الليثي (89
ىػ) ،كعنبسة الفيل ( 1000ىػ) ،كعبد اهلل بن أيب
إسحاؽ احلضرمي ( 117ىػ) كعبد الرمحن بُت ىرمز
(117ىػ) .كالطور الثاين :اتسم ىذا الطور بانفصاؿ
علم القراءات عن علم النحو كالصرؼ كاتساع علم
النحو كالصرؼ كظهور حركة التصنيف فيو .كمن أشهر
علماء ىذا الطور عيسى بن عمر القفي (149ىػ) كأبو

14حساف بن عبد اهلل الغنيماف ،الواضح في الصرف ... ....ص 3
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عمرك بن العالء (154ىػ) ،اللذاف كانا صاحيب
تصانيف كثَتة.
ادلرحلة الثانية :مرحلة النمو .تبدأ ىذه ادلرحلة
من سنة  155ىػ إىل سنة  220ىػ ،كقامت ىذه

من علماء البصرة .أما علماء الكوفة فمن أشهرىم :
يعقو بن السكيت ( 244ىػ) ،كثعلب ( 292ىػ)
ادلرحلة الرابعة :مرحلة الًتجيح .تبدأ ىذه
ادلرحلة من سنة  293ىػ إىل عصرنا احلاضر ،كنشأت

ادلرحلة ُب البصرة كالكوفة .اتسمت ىذه ادلرحلة بتعدد
مواطن ىذا العلم ،كبكثرة العلماء ،شلا جعلو يزدىر
فظهرت مساؿ اخلالؼ ،كادلناظرات ككثرت ادلصنفات.

ىذه ادلرحلة ُب بغدادٍ ،ب توزعت ُب أقطار العامل
اعإسالمي .اتسمت ىذه ادلرحلة بوجود موطن جديد
ذلذا العلم ،كىو بغداد ،كظهور مذىب جديد فيو ،يقوـ

كمن أشهر علماء ىذه ادلرحلة :اخلليل بن أمحد
الفراىيدم (175ىػ) ،كيونس بن حبيب ( 182ىػ)
كسيبويو ( 180ىػ) الذم صنف (الكتا ) كىو أقدـ
كتا ضلوم كصرُب يصلنا ،كىو العمدة ُب النحو،

على أساس ادلفاضلة بُت ادلذىب البصرم كالكوُب.
كذلذه ادلرحلة طوراف:
الطور األكؿ :طور العلماء ادلتقدمُت،
كينتهي سنة  347ىػ ،كمن علماء ىذا الطور:

كاألخفش األكسط ( 215ىػ) ،ككل ىؤالء من علماء
البصرة.أما الكوفة فمن أشهر علمائها ُب ىذه ادلرحلة:
معاذ بن مسلم اذلراء ( 187ىػ) ،كأبو جعفر الرؤاسي
( 190ىػ) ،كالكسائي (189ىػ) ،كالفراء ( 207ىػ)
كاللحياين ( 220ىػ).
ادلرحلة الثالثة :مرحلة النضوج كالكماؿ .تبدأ
ىذه ادلرحلة من سنة  221ىػ إىل سنة  292ىػ،

الزجاج ( 311ىػ) ،كابن السراج ( 316ىػ)،
كابن دستويو ( 347ىػ).
الطور الثاين :طور العلماء ادلتأخرين كُب

ىذا الطور تفرؽ العلماء ،كذلك بعد انتثار نظم
اخلالفة العباسية بتغلب بٍت بويو عليها سنة 334
ىػ كبقاء اخلالفة صورية ُب بغداد .شلا جعلها
مضطربة األحواؿ ،كىذه دفع العلماء إىل التفرؽ

كقامت ىذه ادلرحلة أيضا ُب البصرة كالكوفة .اتسمت
ىذه ادلرحلة بنضوج عملي النحو كالصرؼ كاكتماذلما،
كانفصاؿ علم الصرؼ عن علم النحو .كمن أشهر

ُب أقطار العامل اعإسالمي ،فظهر علم النحو
كالصرؼ فب بالد ادلشرؽ كبالد الشاـ كمصر
كادلغر كاألندلس ،فتشاطرت الدكؿ اعإسالمية

علماء ىذه ادلرحلة  :أبو عمر اجلرمي ( 225ىػ) ،كأبو
عثماف ادلازين 247( 15ىػ) الذم ألف كتابا ُب الصرؼ
امسو (تصريف ادلازين) ،كادلربد ( 285ىػ) كمجيع ىؤالء

هنضة ىذا العلم ،كبعد سقوط بغداد سنة 656
ىػ ظهور احلرك كالفنت ُب العراؽ كبالد ادلشرؽ
نزح كثَت من العلماء إىل مصر كالشاـ.
نظرا لطوؿ مدة ىذه الطور فقد تعددت

 .15كيعد ادلازين ادلتوَب 247ىػ أك سنة 249ىػ أكؿ من فصل الصرؼ عن
النحو فصالن حقيقيان كامالن ككضع فيو كتابو ادلعركؼ (التصريف) ،ككانت قد
جرت قبلو زلاكلة قاـ هبا تلميذه سيبويو (قطر ) ادلتوَب سنة 206ىػ على
ادلشهور لفصل مباحث الصرؼ عن مباحث النحو ُب كتابيو (العلل) ُب النحو
ك(االشتقاؽ) ُب التصريف ،لكنها كانت رلرد بداية مل تستحكم كبقي الفضل
األكرب ُب األمر للمازين الذم صنف أكؿ كتا متكامل ُب علم الصرؼ.

مواطن ىذا العلم ككثر العلماء كتنوعت ادلؤلفات .كمن
أشهر علماء ىذه الطور أبو سعيد السَتاُب 0368
ىػ) ،أبو علي الفارسي ( 377ىػ) الذم كتا ُب
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كتا ُب الصرؼ مساه (التصريف ادللوكي كسر صناعة
اعإعرا ) ،كما شرح (تصريف ادلازين) بشرح مساه
ً
(ادلنصف) ،16كالزسلشرم ( 538ىػ) ،كابن يعيش
( 643ىػ) الذم شرح (التكملة للفارسي) ،كابن

كالفرعية ُب تراثنا اللغوم ،يقوؿ " قوذلم كاف
األصل كذا فاستثقل ،فنقل إىل كذا شيء يعلم
كل ذم حس أنو كذ مل يكن قط ،كال
كانت العر عليو مدةٍ ،ب انتقلت إىل ما

حاجب ( 646ىػ) الذم ألف رسالة ُب الصرؼ مساىا
(الشافية) ،كابن عصفور ( 669ىػ) الذم ألف كتابا
ُب الصرؼ مساه (ادلمتع) ،كابن مالك ( 672ىػ) ،كأبو

مسع عنها بعد ذلك" .
كقد كرد نفي الفرعية مطلقا ،كجعل
الصيغ كلها أصلية ُب الدرس اللغوم الغريب ُب

حياف األندكلسي ( 745ىػ) الذم خلص كتا
(ادلمتع) كمساه (ادلبدع) ،كابن ىشاـ األنصارم (761
ىػ).

ادلرحلة الوصفية ادلبكرة من على أساس أف
فكرة كوف بعض الصيغ أكثر أساسية من
بعض فكرة.
 .2أصالة بعض الصيغ كفرعية البعض اآلخر

نظريات علم الصرف
أ .النظرية الصرفية؛

إف موضوع الدرس الصرُب ظاىرة التعدد اليت
تنشأ من تغيَت الصيغة عإنتاج صيغة من أخرل
باالشتقاؽ أك التصريف أك الًتكيب مزجيا أك عدديا.
كتنبٍت النظرية الصرفية اليت تدرس ظاىرة التعدد ُب
الصيغ على أحد فركض ثالثة ،كىي  )1 :أصالة بعض
الصيغ كفرعية البعض اآلخر )2 ،أصالة مجيع الصيغ ،ك
 )3فرعية مجيع الصيغ
كديكن تفصيل ىذه الفركض الثالثة على
النحو التايل :
 .1أصالة مجيع الصيغ دكف أخذ بعضها من
بعض :
ال يرد ىذا ادلوقف ُب الدرس الغريب
ادلعاصر فقط ،بل يرد ُب كل من الًتاث العريب
كالدرس الغريب ادلعاصر على السواء .ديثل ابن
حزـ أبرز الذين تبنوا نفي فكرة األصالة
16حسن ىنداكم ،مناهج الصرفيين ومناهجهم في القرنين الثالث والرابع من
الهجرة ... ... ،ص6 .

يتحقق ىذا ُب مذىب اللغويُت الذين
يقولوف باألصالة كالفرعية من العر  ،كىو
أيضا ادلذىب الذم عدؿ إليو الدرس الوصفي
ادلعاصر قبل بدء ادلرحلة التالية.
 .3فرعية مجيع الصيغ (أخذ كل صيغة منها
عن غَتىا)
إف مقتضى ىذا الفرض أف كل صيغة
لغوية مأخوذة عن صيغة لغوية أخرل .كىو
مذىب ابن حاجب .كىو ُب احلقيقة حباجة
إىل دراسة كربقيق ،إذ إنو مذىب مل يقل بو
أحد غَته.
ب .مناهج النظرية الصرفية للتحليل
 .1مناىج التحليل األساسية
ىناؾ ثالثة مناذج أساسية للتحليل ُب
الصرؼ العريب كىي منهج العالمة ،كىي
لضبط بعض تغيَتات التصريف كالتثنية كاجلمع
السامل ،كمنهج ادليزاف الصرُب لضبط تغيَتات
ادلشتقات كمجع التكسَت كالتصغَت ،كمنهج
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جداكؿ التصريف لضبط تغيَتات الضمَت
كضلوىا من ادلبنيات .كفيما يلي حديث موجز
عن ىذه النماذج الثالثة.
أ ) منهج العالمة

للكلمات العربية أصوؿ اشتقاقية ثالثة كذلا
صيغة صرفية زبتلف عن صيغ أخرل
لكلمات أخرل .فلما اختلفت الصيغ ك
كاف كل منها إطارا شكليا لعدد كبَت من

كاف ىذا ادلنهج أحد النماذجةةة
األساسية لتحليل الًتكيب الصرُب ُب
الدرس العريب .يقوـ الصرفيوف العر من

الكلمة أراد الصرفيوف أف يرمزكا لكل حرؼ
من األصوؿ الثالثة برمز يعرؼ بو موضعو
من الكلمة فجعلوا الفاء بإزاء األصل

خالؿ ىذا النموذج برصد التغيَتات
الصرفية اليت تصاحب بعض عمليات
الصرؼ كالتأنيث بالتاء كأ األلف ،كالتثنية
باأللف ك النوف كالياء كالنوف كمجعي

األكؿ كالعُت بإزاء الثاين كجعلوا الالـ بإزاء
األصل الثالث فسموا األكؿ فاء الكلمة
كالثاين عُت الكلمة كالثالث الـ الكلمة.
فإذا كاف ُب الكلمة حرؼ زائد رمزكا لو

التصحيح .بعبارة أخرل ،كاف ىذا ادلنهج
يستخدـ ُب العمليات الصرفية التصريفية
اليت تنقل الكلمة من حالة إىل حالة

كللحركات بلفظو احلقيقي كىكذا رأينا
ادلوازين الصرفية التالية :
ضر على كزف فعل

كعملية تغيَت االسم من التذكَت إىل
التأنيث ،كمن اعإفراد إىل التثنية أك اجلمع،
كما يرد كذلك ُب عملية النسب الصرفية
17
اليت تتم بزيادة حرؼ النسب.

انطلق على كزف انفعل
اجتمع على كزف افتعل
استخرج على كزف استفعل.......

) منهج ادليزاف الصرُب
كاف ىذا ادلنهج يستخدـ ُب الدرس
الصرُب العريب منذ سيبوية على رصد
اجلذكر اليت تشكل أساس الكلمات دبعٌت
أنو يقوـ على رصد تغيَتات االشتقاؽ ،إذ
يقدـ النمط الذم تصاغ عليو سلتلف

كعددا .كذلك كأف صلمع صور الضمَت
كفق الشخص متكلما كسلاطبا كغائبا  ,ك
كفق النوع تذكَتا كتأنيثا ،ك كفق العدد

ادلشتقات .كمن ذلك بيانو األكزاف اليت
تكوف عليها األفعاؿ ماضية كمضارعة كأمرا
32
ك ادلشتقات عاملة كغَت عاملة.

إفرادا كتثنية كمجعا ,ككفقا دلا يرد لو من
ادلواقع اعإ عرابية من رفع كنصب كجر.
يصلح ىذا النموذج ُب العربية لرصد
تغيَتات ادلبنيات من ضمائر ك أمساء

 17زلمد عبد العزيز عبد الدامي ،النظرية اللغوية  ،... ...ص162 .
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ج) منهج جداكؿ ادلبنيات الصريفية
يقوـ ىذا النموذج على مجع
تصريفات قسم من أقساـ الكلم ُب جدكؿ
يكشف عن أكجو التصريف شخصا كنوعا
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استفهاـ حيث جيمع أفراد ىذه األصناؼ
كيسجل صورىا مع ما يقابل كل صورة من
الداللة.

على اجلمع من قبيل الوضع ادلعجمي،
كمل تستمدىا من ادلفردات بالعملية
الصرفية ادلعركفة باجلمع .ككذلك احلاؿ
ُب اسم ادلصدر كاسم الفعل.

 .2مناىج التحليل غَت األساسية
مل تقتصر النظرية الصرفية العربية َب ربليلها
للًتكيب الصرُب على ىذه ادلناىج الثالثة كإمنا

) منهج اعإحلاؽ :
قد كرد ىذا ادلنهج لعالج ما خيالف

قدمت مجلة أخرل من مناىج التحليل
الصرُب .قد استخدـ الصرفيوف مناىج تكمل
ما خيالف ادلناىج األساسية—الىت سبق بياهنا
كتسمى بادلناىج التكميلية .ككذلك قد

القواعد ادلنضبطة اليت يرصدىا منهجا
العالمة الصرُب ك ادليزا ف الصرُب .كمثاؿ
ذلك حيث قاؿ الصرفيوف العر بادللحق
بادلثٌت كادللحق جبمع ادلذ كر السامل

استخدـ الصرفيوف مجلة مناىج أخرل سلالفة
لنوعي ادلنهج السابق الىت تسمى بادلناىج
البديلة .

كادللحق جبمع ادلؤ نث السامل مع ما
ظاىره أنو من قبيل التثنية أك مجع
التصحيح ،مع أف احلقيقة ليس كذلك

استخدمت النظرية الصرفية ادلناىج
التكميلية لبعض ما خرج على ادلنهج
األساسى .كتتمثل ىذه ادلناىج فيمايلي :
أ) االمسية :

لتخلف بعض الشركط اليت تضبط زيادة
العالمة .فزيادة عالمة التثنية تستلزـ
كجود جذع تزيد عليو العالمة .كمن ٍب
يعد كال ككلتا من ادللحق بادلثٌت ال من
ادلثٌت .ككذلك األ مر ُب ادللحق جبمع
التصحيح.

ديكن تسجيل ىذا ادلنهج من خالؿ
مراجعة ما تقدمو النظرية الصرفية ُب
ربليلها ألقساـ الكلم اليت عرفت باسم
اجلمع ك اسم ادلصدر كاسم الفعل.
كيظهر ذلك من ىذا ادلصطلح يستخدـ
عندما تتخلف الشركط الالزمة عإجراء
العملية الصرفية كاجلمع أك صوغ
ادلصدر أك اشتقاؽ الفعل  :حيث يقاؿ
اسم مجع دلا دؿ على اجلمع كزبلفت عنو
بعض شركط اجلمع .كيفيد مفهوـ
االمسية ُب مصطلح (( اسم مجع )) أف
الصرفيُت قد جعلوا داللة ىذه الكلمة
Lahjah Arabiyah: Jurnal Bahasa Arab dan Pendidikan Bahasa Arab

ج) منهج القلب ادلكاين :
استخدـ اللغويوف العر ىذ ادلنهج
ُب ربليلهم لبعض األلفاظ اليت خرجت
عن منهج األصل ادلتمثل ُب ادليزاف
الصرُب .كذلك كما ُب لفظ ((أيس))
مثال ،ال خيفى ما ُب ىذا اللفظ من
خركج عن قواعد ادليزاف ،إذ يتخلف عنو
التصريفات األخرل ،فليس لو مضارع
كال مصدر .كما أف فيو سلالفة ُب كوهنا
جاءت على التصحيح اليت زبالف قوا
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عد اعإعالؿ اليت تقضي بأف تعل لتحرؾ
الياء كانفتاح ما قبلها .إذف إف القوؿ
بالقلب ادلكاين ُب ىذه احلالة ،ىو الذم
يفسر عدـ كركد تصريفات أخرل للفعل

كترد مهزة اسم الفاعل ((قائل)) شلا
يعٍت أف عُت الكلمة حرؼ متقلب
غَت ثابت حيث يًتدد بُت الواك كالياء
كاذلمزة كاأللف .كقد أخضع

ادلاضي ((أيس)) كيسوغ كركد ىذا اللفظ
على التصحيح مع أف حقو اعإعالؿ كفق
قواعد اعإعالؿ اخلاصة.

الصرفيوف تقلب جنس ىذا احلرؼ
كأمثالو جلملة من القوا عد اخلاصة
اليت مجعوىا ربت ما يعرؼ بقواعد

كاستخدـ اللغويوف العر ادلناىج
البديلة باعإضافة إىل ادلناىج األساسية
كالتكميلية ما يلي:
 .1منهج اعإعالؿ

اعإعالؿ ُب العربية فهي من ٍب
رلموعة قواعد دلعاجلة بعض ما خيرج
عن قواعد ادليزاف الصرُب.
 .2منهج اعإبداؿ

يستخدـ ىذا ادلنهج ُب ربليل
بعض األلفاظ اليت خرجت عن
ادلنهج األساسي ادلتمثل ُب الوزف

كىو ادلنهج الذم يستخدمها
الصرفيوف ُب ربليل بعض األلفاظ اليت
خرجت عن ادلنهج األساسي ادلتمثل

الصرُب .كذلك كما ُب ضلو لفظ
((قل)) .كما ىو ادلعركؼ أف ُب ىذا
ادلثاؿ خركجا على قواعد صياغة
الكلمة من حيث الوزف ،إذ يرد

ُب الوزف الصرُب .كمثاؿ ذلك كما ُب
ضلو ((اصطرب)) .كماىو ادلعركؼ أف
ُب ىذا اللفظ خركجا عن قواعد
صياغة الكلمة من خالؿ الوزف

حرؼ معجمي ُب ىذا اللفظ على
ضلو غَت مطرد مع أف األصل كضع
جذر كاحد ُب سلتلف األكزاف لصياغة

الصرُب ،إذ صلد حرفا من حركؼ
الزيادة الصرفية ُب ىذه الكلمة متغَتا
كذلك .إذ ىناؾ حرؼ الطاء ُب

كلمات ذكات داللية صرفية سلتلفة.
كيعٍت ذلك  :أف اجلذر ادلعجمي
الذم يستخدـ ُب األكزاف الصرفية
ذلذه الكلمة كضلوىا قد جاء متغَتا

كلمة اصطرب كىو شلا ال يعد من
حركؼ الزيادة الصرفية اليت جيمعها
الصرفيوف ُب قوذلم "سألتمونيها"،
كما أنو ليس من حركؼ اجلذر

دبعٌت أف بعض حركفو يتقلب ،كذلك
كما ُب ألف ((قاؿ)) إذ ترد كاكا ُب
ادلصدر ((قاؿ)) ك ادلضارع ((يقوؿ))

ادلعجمي للكلمة ((اصطرب)) .كقد
قاؿ الصرفيوف العر بأف تاء االفتعاؿ
اليت تعد من حركؼ الزيادة الصرفية

كترد ياء ُب ادلٍت للمجهوؿ ((قيل))

قد صارت طاء ُب ىذه الكلمة
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كضلوىا .كقد أخضع الصرفيوف تقلب
تاء االفتعاؿ ىذا أك مثالو جلملة من
القواعد اخلاصة اليت مجعوىا ربت ما
يعرؼ بقواعد اعإ بداؿ ،فهي رلموعة

اللساف ،كلذا ينبغي أال يدرس منها الدارس إال القدر
الذم يعُت على ربقيق ىذه الغاية20.كقاؿ عنها إبن
جٌت:21علم الصرؼ حيتاج إليو مجيع أىل العر أًب
حاجة كهبم إليو أشد فاقة ألنو ميزاف العربية ،كبو نعرؼ

قواعد ثانية دلعاجلة ما خيرج عن قواعد
ادليزاف الصرُب.
كيرجع التفرؽ بُت ىذين النمطُت

أصوؿ كالـ العر من الزكائد الداخلة إليها كال يوصل
إىل معرفة اعإشتقاؽ إالبو كقد يؤخذ جزء من اللغة كبَت
بالقياس ،كاليوصل إىل ذلك إال من طريق التصريف.

غَت األساسيُت إىل عدـ خركج النمط
األكؿ من إطار القواعد كالقوانُت
الصرفية خبالؼ الثاين الذم يعتمد
على التفسَت الفونولوجي .كديكن

االستفادة من علم الصرؼ لتعليم اللغة
العربية للناطقُت بغَتىا البد من تطبيقاتو أف يستخذـ
الطرائق التعليمية ادلناسبة كالفعالة لسهولة احلصوؿ على
األىداؼ ادلنسودة .كقد كجد زلاكلة ذبريبة كتابة علم

إعادة عرض مناىج التحليل كفقا ذلذا
على النحو التايل:

الصرؼ كتعليمو خاصة التصريف ُب بعض ادلعاىد
اعإسالمية ك ينقسم إىل التصريف اعإصطالحي حيث
ينفصل بُت األفعاؿ كاألمساء كالتصريف اللغوم كما

ص546 .

 19على أمحد مدكور ،تدريس فنون اللغة العربية ،دار الفكر العريب :قاىرةز
2016ـ .ص283 .ـ
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تكوين ادللكة اللسانية الصحيحة ،ال حفظ القواعد
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يتحقق ىذا اذلذؼ ُب ادلتعلم اال إذا الكتسب ملكة
اللغة .كما يقوؿ إبن خلدكف " ،عبارة ادلتكلم عن
مقصوده .كتلك العبارة فعل لساين ،فالبد أف تسَت
ملكة متقررة ُب عضو الفاعل ذلا كىي اللساف.18.
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ادلتعلم من فهم التعبَت السليم الواضح الذم يستمع
إليو ،أك ينطق بو ،أك يقرؤه ،أك يكتبو كتقوديو .كال

البياف التايل:
 )1التصريف االصطالحي:
ومكان

االستفادة من علم الصرف لتعليم اللغة العربية

حسن شحاتة ،تعليم اللغة العربية بين النظرية و التطبيق .الدار ادلصرية

اللبنانية :القاىرة1993 .ـ .ص201 .

 21حاًب صاّب الضامن،الصرف..........ص15 .
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رض ٍوا
ي
ت
ىر ًضيى ٍ
ىر ًضيىتىا
ً
ُت
رض ٍ ى
ً
ت
ىرضٍي ى
ىر ًضٍيتي ىما
ىر ًضٍيتي ٍم
ر ًضي ً
ت
ى ٍ
ىر ًضيٍتي ىما
نت
ىر ًضٍي ي َّ
ً
ت
ىرضٍي ي
ىر ًضٍيػنىا

(صورة التصريف اللغوم عند أصف مرتضى باندكنج)
انطالقا شلا سبق ذكره رأل الباحثوف أف لتعليم
علم الصرؼ ُب تعليم اللغة العربية ال بد مراعاة األمور
التالية :
 -1أف تعليم علم الصرؼ ليس ىادفا بل كسيلة
للحصوؿ على كفاية اللغوية كمهاراهتا ،كلذا
االذباه ُب أبوا الصرؼ إىل الناحية العملية
أك التطبيقية مثل ُب درس اجملرد كادلزيد كيهتم
بتدريب الدارس الكثَت على االنتفاع ُب معرفة
البحث عن ادلفردات اللغوية ُب ادلعاجم؛
 -2أف يكوف تعليم الصرؼ تدرجييا حسب
عقوؿ الدارسُت حيث يقدـ اجملردة من

ادلزيدة ،كالصحيحة من ادلعتلة مع معانيها
ادلضمونة كتطبيقاهتا ُب اجلمل ادلفيدة.
 -3إف دراسة الصرؼ جيب أف تكثر كتعاِب
طريقة التدريب العملي دكف حاجة إىل كثرة
شرح قواعدىا كتنسئوظيفتها األساسية.
مثاؿ أ :حضرطالب ُب الفصل  /حيضر طالب ُب
حض ٍر ُب الفصل يا طالب
الفصل  /اي ي
ً
األستاذ شدي هد
يب  /ى
مثاؿ  :نى ٍ
ض ٍر ي
ص ير اهلل قر ه
أح ىس ٍن ىجيِّ هد
كتابىةي ٍ
س /
ب
الدرس ىم ٍكتيػ ٍو ي
ي
مثاؿ ج  :كتى ى
ي
الطالب ال ٌدر ى
قرأ ً
العاملي القرآ ىف
 /القرآ يف ىم ٍق يرٍكءه
الخاتمة

إنطالقا شلا حبثو الباحثوف شلا يتعلق بعلم

الصرؼ قدـ اخلالصة التالية:
 -1من التعريفات اليت قدمها العلماء عن علم
الصرؼ نستطيع أف نلخص أف األىداؼ من
تعليم الصرؼ ىي  :الدرس عن ربويل الكلمة
إىل أبنية سلتلفة لضرك من ادلعاين كالفعلية،
كالوصفية ،كالتصغَت ،كالتكبَت للحصوؿ على
معاف مقصودة ال ربصل إال هبا.
 -2تطور علم الصرؼ ُب أربع مراحل كىي)1( :
مرحلة النشوء اليت تبدأ من سنة 40ق –
145ق ،كقامت ىذه ادلرحلة ُب البصرة)2( .
مرحلة النمو اليت تبدأ من سنة 155ق -
220ق ،ك قامت ىذه ادلرحلة ُب البصرة
كالكوفة )3( .مرحلة النهوض كالكماؿ اليت تبدأ
من سنة 221ق – 292ق ،كقامت ىذه
ادلرحلة أيضا ُب البصرة ك الكوفة )4( .مرحلة
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الًتجيح اليت تبدأ من سنة 293ق – عصرنا
احلاضر .نشأت ىذه ادلرحلة ُب بغداد ٍب تنزعت
من أقطار العامل اعإسالمي .تتكوف نظريات علم
الصرؼ من النظربة الصرفية كمناىج النظرية
الصرقية للتحليل .النظرية الصرفية تتكلم عن
أصالة الصيغ كفرعيتها مع مناذجها كتطبيقات
مناذجها .كأما مناىج النظرية الصرقية للتحليل
فتتكلم عن ادلناىج األساسية كغَتىا.
 -3االستفادة منو لتعليم اللغة العربية ىي أف علم
الصرؼ نوع من قواعد اللغة العربية كلو كظيفتو
ادلهمة ُب تعليم اللغة العربية .كليس تعليم علم
الصرؼ ىدفا لذاتو كلكنو كسيلة إىل ادلهارات
اللغوية ،كلذا ينبغي أال يدرس الدارس منو إال
القدر الذم يعُت على ربقق اذلدؼ.
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