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  التالقي واالختالف بین النحو والصرف
  سلوى إدریس بابكر علي

  قسم اللغة العربیة / م والتربیةكلیة العلو / جامعة الطائف 
  :المستخلص 

اللغة العربیة مثل شجرة طیبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والذي یمثل جذور هذه الشجرة هما علما 
الصرف والنحو،ولكن  كثیر من الدارسین یخلطون بین هذین العلمین والبعض منهم یعتقد أنَّ علم الصرف 

أبحَث في هذین العلمین حتى أزیل هذا اإلشكال، وأجلي الغموض عن هذین جزءٌ من علم النحو فقررُت أن 
التالقي واالختالف بین النحو والصرف والتي تتصدرها مقدمة وعدة : فكانت هذه الدراسة بعنوان. العلمین

مباحث تلیها خاتمة تحتوي على بعض النتائج والتوصیات، تحدثت من خالل المباحث عن مفهوم علم النحو 
موضوعاته التي تتمثل في اإلعراب والبناء، فتحدثت عن البناء بصورة موجزة نسبة لضیق مجال البحث  وأهم

وأسهبت في الحدیث عن اإلعراب، حیث تحدثُت عن تعریفه في اللغة واالصطالح وعن عوامله وأنواعه 
مات في النحو، وبعد وحركاته األصلیة والفرعیة، ثم تحدثت عن المرفوعات المنصوبات و المجرورات والمجزو 

أن فرغت من الحدیث عن المباحث النحویة شرعت في الحدیث عن مفهوم الصرف ومباحثه، حیث تحدثت 
االشتقاق، و : عن تعریف الصرف في اللغة واالصطالح، وعن أقسامه وأهم موضوعاته و التي من أهمها

حو والصرف، ثم بعد ذلك تحدثت عن بعد ذلك تحدثت عن المباحث المشتركة بین علمي الن. المیزان الصرفي
  .واألهمیة والوظیفة والهدفالموازنة بین العلمین في الموضوع 

تتمثل  نتائج هذا البحث في أنَّ علم الصرف لیس جزءًا من علم النحو بل هو علم قائم بذاته له مباحثه 
ناك أوجه تشابٍه كثیرة یصعب ومجاالته المختلفه، وأنَّ هناك عدة عالئق تربط علم الصرف بعلم النحو، وأن ه

  .معها فصل العلمین عن بعضهما  وكذلك أوجه اختالف تمیزهما عن بعضهما البعض
االهتمام بدراسة علوم اللغة العربیة المختلفة وتوضیح الفروق : ومن التوصیات التي خرجت بها هذه الدراسة

  .الدقیقة بینها، وربطها بوسائل التقنیة الحدیثة
  اإلعراب، البناء،المیزان الصرفي:    حیةالكلمات المفتا

ABSTRACT:  

Similarity and Difference between Syntax and MorphologyArabic Language like a 
good tree, its roots are fixed in the ground and its branch in the sky. Syntax and 
morphology represent the roots of this tree, but many learners confuse between 
these two sciences and some of them think that morphology is a part of syntax. To 
remove this ambiguity the researcher decided to study the two terms. This study 
contains introduction, many sections, results, recommendations and 
conclusion.First, the researcher handled syntax concept and its important topics that 
represented in parsing and construction. The researcher handled construction 
briefly, and parsing in details talking about its definition, factors, types and points. 
Then, the researcher talked about nominatives (Almarfoa'at), 
accusatives,(Almansoubat),words governed by prepositions (Almajrorat) and 
vowelless (Almajzomat) in syntax. 



                  ) 3( 2014                مجلة العلوم االنسانیة                   عمادة البحث العلمي 
 

230 SUST Journal of Humanities (2014)                                                     Vol.15No. 3             
ISSN (text): 1858-6724                                                              e-ISSN (online): 1858-6732 

     

Secondly, the researcher handled the concept of morphology talking about morphology 
definition, its divisions and its important topics that represented in derivation and 
morphologic balance. Finally, the researcher talked about the common sections between 
syntax and morphology, and the balance between them.The study concluded that 
morphology has different fields and there are various similarities and differences 
between the two sciences.One of the most important recommendations of this study is to 
study different sciences of Arabic language and explain the differences between them, 
and link such sciences by means of modern technology. 

 : المقدمة
الحمد هللا الذي خلق اإلنسان من عدم والحمد هللا الذي علمُ اإلنسان ما لم یعلم والحمد هللا الذي كرم اإلنسان 
 على جمیع خلقه ومیزه بالعقل وخصه بالنَّعم، والصالة والسالم على أشرف خلق اهللا أجمعین محمد بن عبد اهللا

  .وعلى آله وصحبه أجمعین
منذ أْن ضبط العلماء الكالم العربي بالقواعد النحویة والصرفیة اكتسبت اللغة العربیة صفة االستمراریة عبر 
رثنا الدیني و الثقافي واالجتماعي، ولكن من  أجیال متالحقة وصارت الوعاء الذي یصب فیه حضارتنا وإ

ا من الدارسین یخلطون بین علمي النحو والصرف، وال یستطیعون التمییز بینهما، ومن هنا  المؤسف أنَّ كثیرً
ذا : تولدت المشكلة التي تتمثل في األسئلة اآلتیة هل علم الصرف جزء من علم النحو أم هو علم قائم بذاته؟ وإ

ا بذاته، ما العالقة بین العلمین؟  وهل توجد فروق بینهما؟  لذلك قررت اإل جابة كان علم الصرف علمًا قائمً
ا بأّن دراسة علوم اللغة العربیة والبحث في تفاصیلها ال  عن جمیع  هذه األسئلة من خالل هذه الدراسة علمً
یعني فصلها عن هذه اللغة أو عن بعضها البعض كما یتبادر إلى أذهان البعض، والهدف من هذا البحث 

یح  وبیان الكالم العربي والنص القرآني  هوتعریف الدارسین بأهمیة مادة النحو ومادة الصرف ودورهما في توض
  .والتفریق بین مفهوم علمي النحو والصرف كما تهدف إلى توضیح العالقة بین هذین العلمین

تكمن أهمیة هذه الدراسة في تعوید الطالب على معرفة الفروق الدقیقة بین علمي النحو والصرف، وبین علوم 
ق الدراسات النحویة والصرفیة في النصوص القرآنیة وغیرها، كما اللغة العربیة المختلفه وحثهمم على تطبی

تكمن أهمیة الدراسة في تمكین الطالب من معرفة التراث اللغوي والنحوي والصرفي، ودور ذلك كله في بیان 
  .وجمالهما النص القرآني واألدبي

تم توضیح أوجه التالقي  تم استخدام المنهج الوصفي والمنهج المقارن الذي اقتضته طبیعة الدراسة،حیث
  .وأوجه االختالف بین العلمین)  الشبه(

  :من الدراسات السابقة في هذا المجال 
دعنا نتعلم علم النحو والصرف للمبتدئ،وهي دراسة على اإلنترنت تحدث فیها بعض الكتاب عن بعض    - 1

علمین، وكانت المراجع الموضوعات التي تدرس في النحو والصرف، ولم یتحدثوا عن مفهوم ُكلَّ من ال
األساسیة فیها كتاب جامع الدروس العربیة لمصطفى القالییني، وتیسیر الصرف للدكتور عبد الرحمن 

  .إسماعیل
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أهم مراجع علمي النحو والصرف دراسة إلكترونیة تحدثت عن الخالف  بین سیبویه والخلیل في الصوت  - 2
  .والبنیة

م بعنوان العالقة المشتركة بین مباحث 2002ي نصار عام رسالة ماجستیر للباحث حمود ناصر عل - 3
  .علمي النحو والصرف تحدث من خاللها عن أهمیة هذه المباحث في توطید العالقة بین العلمین

لما كانت نتائج هذه الدراسات السابقة عبارة عن مقتطفات من علمي النحو والصرف لم أتوصل من خاللها 
ُت أن أبحث فیهما حتى أتوصل إلى مدى العالقة بینهما والموازنة فیهما متمنیة إلى معلومات كافیة عنهما وآثر 

  .من اهللا العلي القدیر أن یوفقني في ذلك
  مفهوم علم النحووأهم موضوعاته

  :تعریف علم النحو وسبب تسمیته
حو الطریق والجهة والقصد َ◌ ا،  والنَّ ومن ) ii 1724ص. م1987الفیروزبادي . (النحو لغة من نحا ینحو نحوً

ا ویروى أنَّ علیا . ذلك فقد سمي علم النحو بهذا االسم،  ألن المتكلم ینحو به منهاج كالم العرب إفراًدا وتركیبً
ظالم إسماعیل بن عمرو من (بن أبي طالب علیه السالم كان یقرأ رقعة فدخل علیه أبو األسود الدؤلي، وهو 

له ما هذه؟ قال علي رضي اهللا : فقال) 62iiiص.م 2002 الطنطاوي. (هـ 69، وهي من كنانة توفي سنة)دئل
ا ) یعني األعاجم ( إني تأملت كالم العرب فوجدته قد فسد بمخالطة هذه الحمراء : عنه فأردت أن أضع شیئً

وكان یقصد بذلك أن یضع قواعد اللغة . انح هذا النحو: ثم قال ألبي األسود. یرجعون إلیه، ویعتمدون علیه
النحو هو انتحاء سمت كالم العرب في تصرفه من ( قال ابن جني )  15ivم  ص1968ضیف . (العربیة

ا كقولك. إعراب وغیره قصدت قصًدا ثم خص به انتحاء هذا : وهو في األصل مصدر شائع أي نحوت نْحوً
والنحو في االصطالح، هو عبارة عن القواعد التي ضبط ). 34vص1م، ج 1952ابن جني (القبیل من العلم 

ا له من اللحن الذي یؤدي بدوره إلى فساد المعنى، وهو علم یبحث في أصول بها ال نحاة الكالم العربي حفًظ
  . تكوین الجملة وقواعد اإلعراب

  :اإلعراب والبناء. الموضوعات التي یبحث فیها علم النحو
ا واحًدا اإلعراب والبناء أما البناء فهو لزوم آخر :من أهم الموضوعات التي یبحث فیها علم النحو الكلمة ضربً

منهما، ) ما عدا المثنى (الضمائر والحروف وأسماء اإلشارة والموصول :ال یتغیر بدخول العوامل علیه مثل 
الفعل الماضي وفعل األمر والفعل المضارع : إضافة إلى األفعال مثل...جاء هذا ورأیت هذا ومررت بهذا:مثل

  .ذلكالمتصل بنون التوكید أو نون النسوة إلى غیر 
  .وأما اإلعراب فسوف أتحدث عنه بشيء من التفصیل

  :تعریف اإلعراب
وهو مصدر أعربت :" اإلعراب لغًة هو اإلبانة واإلفصاح عن الشيء وعدم اللحن في الكالم، یقول ابن جني

عن الشيء إذا أوضحت عنه وفالن معرب عما في نفسه أي مبین له وموضح عنه، ومنه عربت الفرس 
ا بزعته وذلك أن تنسف أسفل حافره ومعناه أنه قد بان بذلك ما كان خفیا من أمره لظهوره إلى مرآة  إذا:  تعریبً

ا، وبذلك تعرف حاله أصلب هو أم رخو  ابن جني " (وأضحیح، هوأم سقیم؟وغیر ذلك( العین بعد ما كان مستورً
  ) vi 6136م،ص 1987الفیروزبادي  -36، ص1م،ج1952
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 عن المعاني باأللفاظ أال ترى أنك إذا سمعت أكرم سعید أباه وشكر سعید أبوه علمتهواإلبانة : قال ابن جني 
واحًدا الستبهم أحدهما من ) أي نوًعا(برفع أحدهما ونصب اآلخر والفاعل من المفعول ولو كان الكالم شرًحا

یة، فابن جني یشیر إلى أنَّ اإلعراب هو أحد خصائص العرب)  vii 35ص 1م ،ج1952ابن جني (صاحبه 
عراب العربیة هو ما یؤدي لتشكیل  وهي خاصیة ُعرفت بعد أن تفشَّى النطق الخاطئ في اللسان العربي، وإ
نهایة الكلمات في سیاق الحدیث على الوجه الصحیح سواء أكان هذا التشكیل یختص بتغییر حركة الحرف 

ركة الرفع إلى النصب في األخیر أو تغییر الحروف األخیرة في حاالت أخرى كما هو واضح من تغییر ح
  .ومن تغییر الحروف كما هو واضح في إعراب أبوه وأباه) سعید(

  . كما یوجد التنوین وهو مضاعفة الحركة اإلعرابیة في أواخر الكلمات
وهناك نوع آخر من أنواع اإلعراب یسمى اإلعراب التقدیري وهو إعراب ال تظهر فیه الحركة في آخر الكلمة 

فإن قلت، فقد تقول ضرب یحیى بشرى فال :"رب موسى عیسى وفي ذلك یقول ابن جني ض: العتاللها نحو
إذا اتفق ما هذه سبیله، مما یخفى في اللفظ حاله،ألزم الكالم : تجد هناك إعراب فاصًال، وكذلك نحوه،  قیل 

من قبل المعنى من تقدیم الفاعل وتأخیر المفعول، ما یقوم مقام بیان اإلعراب، فإن كانت هناك داللة أخرى 
لك أن تقدم وأن تؤخر كیف شئت،  وكذلك : أكل یحیى الكمثرى: وقع التصرف فیه بالتقدیم والتأخیر نحو

  ) viii 35م ، ص1989الشنتریني "(ضرب هذا هذه أو كلم هذه هذا 
  :عوامل اإلعراب

الضمة ومفعول به مبتدأ مرفوع ب: مثًال یخلط كثیر من الدارسین بین العامل والعالمة في اإلعراب، فیقولُ 
منصوب بالفتحة واسم مجرور بالكسرة وفعل مضارع مرفوع بالضمة ومنصوب بالفتحة ومجزوم بكذا والحقیقة 
للرفع أو النصب أو أي  أنَّ هذه الحركات هي مجرد عالمات توضح الموقع اإلعرابي للكلمة، وهي لیست عامًال

.                                                وعالماته من الرفع والنصب والجر والسكون نوع من أنواع اإلعراب فالعامل هو الذي یحدث اإلعراب 
  :أقسام عوامل اإلعراب

  .تنقسم العوامل باعتبار اللفظ والمعنى إلى قسمین 
ع االبتداء وعمله الرف: المقصود بالعامل المعنوي هو تجرد االسم من العوامل اللفظیة مثل: عوامل معنویة  - 1

  ).ix 38ص 1م ،ج1988سیبویه (لالبتداء  معموًال في المبتدأ كما ذكر سیبویه في باب المبتدأ وقد جعله 
منها المبتدأ وعمله الرفع في الخبر والفعل وعمله في الفاعل الرفع وفي المفعول به النصب : عوامل لفظیة- 2

ا ب زیٌد ومثال الثاني ضر ) زید(مرفوع بـ ) قائم(فمثال األول زید قائم فـ  ا مرفوع بضرب و ) زیدٌ (فعمرً عمرً
  .أیًضا منصوب بضرب
المبتدأ وعمله الرفع في الخبر كما في المثال : تنقسم إلى اسم وفعل وحرف فاالسم مثل  :والعوامل اللفظیة

السابق و مثل المضاف وعمله الجر في المضاف إلیه مثل جاء غالم هنٍد واألسماء المشبهة بالفعل والتي 
له مثل الصفة المشبهة واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر والظرف إلى غیر ذلك وأمثلتها على تعمل عم

ازید حسن وجهه و أقائم الزیدان وزید مضروب أبوه وعجبت من ضرب زید : التوالي وزید عندك أبوه قائم  عمرً
ثة مفاعیل وأن هذا الفعل أما الفعل فقد تحدث سیبویه عن لزومه وتعدیه إلى مفعول واحد ومفعولین وثال... 
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یعمل النصب في المفاعیل المطلقة أو المصادر مثل ذهب الذهاب الشدید وقعد القرفصاء كما یضیف عمله 
  ).15xص 1م ،ج1988سیبویه (في المفعول فیه أو بعبارة أخرى ظرفي الزمان والمكان 

فالحروف المختصة هي  ومن العوامل اللفظیة أیًضا الحروف وهي حروف مختصة وحروف غیر مختصة 
حروف الجر المختصة باألسماء وحروف الجزم المختصة بالفعل المضارع أما الحروف غیر المختصة فهي 
حروف النصب التي تعمل في االسم وفي الفعل ومن ذلك إن وأخواتها وال النافیة للجنس التي تنصب المبتدأ 

ا   )  xi 38ص2م ، ج1963المبرد(المضارع  لها و أن ولن وكي والم التعلیل التي تنصب الفعل اسمً
  :أنواع اإلعراب وحركاته

  :لإلعراب أنواع ولكل نوع حركة أصلیة وأخرى فرعیة تنوب عنها على النحو اآلتي
الرفع وحركته األصلیة الضمة وینوب عنها الواو في األسماء الستة وهي أخوه، أبوه، فوه، ذو،وهنو وحمو  - 1

جاء : المذكر السالم مثل جاء المصلون واأللف في المثنى مثلمثل جاء أخوك أو أخوك جاء وجمع 
یفعلون و تفعلون ویفعالن ( الطالبان أو الطالبان جاءا وثبوت النون في األفعال الخمسة وهي على وزن 

 ). وتفعالن وتفعلین
في جمع رأیت أباك أوالیاء : النصب وعالمته األصلیة الفتحة و ینوب عنها األلف في األسماء الستة نحو - 2

رأیت الطالبین وحذف النون في األفعال الخمسة مثل : شكرت المسلمین والمثنى، نحو: المذكر السالم نحو
  . الطالبان لن یرسبا في االمتحان والكسرة في جمع المؤنث السالم مثل شكرت المعلمات

وجمع المذكر السالم مررت بالطالبین : الجر وعالمته األصلیة الكسرة و ینوب عنها الیاء في المثنى نحو - 3
  .مررت بمساجَد أو بمصرَ : مررت بالمصلین والفتحة في الممنوع من الصرف نحو: نحو

  )xii 3ص1م ، ج2004ابن عقیل .(والجر من خصائص األسماء ولیس األفعال 
لم یذهب زید : وهو یختص باألفعال دون األسماء خاصة الفعل المضارع وعالمته األصلیةالسكوننحو:الجزم - 4

وینوب عنه حذف النون في األفعال الخمسة نحو الطالبان لمیفشال  وحذف حرف العلة مثل لم . سوقإلى ال
 .یدع إلى الخیر

  :المرفوعات في النحو - 5
  : المبتدأ والخبر

المبتدأ هو االسم المجرد من العوامل اللفظیة والمعنویة وهو مرفوع باالبتداء ومعنى االبتداء التجرد عن  
منطلق في قولك زید : ول الكالم نحو زیٌد والخبر هو الجزء المتمم الفائدة مع المبتدأ مثلالعوامل غیره وهو أ

  ).126xiiiص 4، ج م1963المبرد(منطلق 
  :الفاعل

عبارة عن  االسم  المسند إلیه فعل مبني للمعلوم أو شبهه أو هو عبارة عن اسم صري أو مؤول به أسند إلیه 
ا به مثال ذلكفعل أو مؤول به مقدم علیه باألصالة  ا منه أو قائمً ا و: واقعً أن : ( زید في قولك ضرب زیٌد عمرً

ذْكِر اهللا ِ :" في قوله تعالى) تخشع  هم لِ ُ وب َ قُُل وا أْن تَْخَشع نُ فإنه )   16سورة الحدید آیة ..." (ألمْ یَأن للذین آمَ
  ) .183xiv-182م ،ص2009األنصاري (فاعل مع أنه لیس باسم ولكنه في تأویالالسم وهو الخشوع 
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 :نائب الفاعل
). حكم الفاعل أي الرفع ( نائب الفاعل هو عبارة عن مفعول یحل محل الفاعل بعد حذفه ویأخذ حكمه 

والفرق بین الفاعل ونائبه أن الفاعل أسند إلیه فعل مبني  للمعلوم مثل َضرب عمرو زیًدا ) xvم1963المبرد(
هذه هي األصول في المرفوعات وهناك . ول مثل ُضِرب زیدٌ بینما نائب الفاعل أسند إلیه فعل مبني للمجه

اسم كان وخبر إَن، واسم أفعال المقاربة واسم ما وال المشبهات : مرفوعات تتفرع من االبتداء و نواسخه مثل
 .بلیس وخبر ال النافیة للجنس إلى غیر ذلكمما ال یسع المجال لذكره

 :المنصوبات في النحو
ال ینصب شيء إال على أنه مفعول أو مشبه بالمفعول : "ي ثنایا كتابه المقتضب فقالذكر المبرد المنصوبات ف

أما ) . xvi 79هـ،ص1420ابن السراج -51ص4، ج م1963المبرد(في لفظ أو معنى والمفعول على ضروب 
مفعول المفعول المطلق والمفعول به والمفعول فیه والمفعول له وال: المفعول فیقصد به المفاعیل المعروفة وهي

و أما المفعول المشبه بالمفعول فهو الحال والتمییز والمستثنى والمنادى واسم إن واسم ال النافیة للجنس . معه
ن المشبهات بلیس ومفعولي ظن وأخواتها   . وخبر كان وأخواتها وخبر أفعال المقاربة وخبر ما وال الت وإ

  . صوبات وعامل النصب فیهاونسبة لضیق مجال البحث سوف اقتصر على التعریف بهذه المن
ا( هو المصدر الفضلة المسلط علیه عامل من لفظه ك : المفعول المطلق –أ   ( أو معناه ك ) ضربت ضربً

مسیبویه 1963المبرد. (حكم المفعول المطلق النصب فهو منصوب بالفعل أو ما یشبهه) قعدت جلوًسا
  )223xviiم، ص2009األنصاري  -67ص1م، ج1988

  :المفعول به
ا هوا السم الذي وقع علیه فعل الفاعل وحكمه النصب وعامل النصب فیه هو الفعل مثل ضرب زیٌد عمرً

  ).15xviiiص1م، ج1988سیبویه (
  :المفعول فیه

  وذلك) في(المفعول فیه أو الظرف هو اسم من أسماء الزمان أو المكان یراد منه معنى  
في الیوم وقمت في اللیلة وجلست في مكانك صمت الیوم، وقمت اللیلة، وجلست مكانك والتقدیر صمت : نحو

وعامل النصب في المفعول فیه ) xix 141ص1999األنباري –228ص 4،ج م1963المبرد(وما أشبه ذلك 
  ).xx 94ص 1ج1993السیوطي  -238ص 4ج م1963المبرد.(هو الفعل أو معناه

  :المفعول له
ا : في الوقت والفاعل نحو المصدر المفهم عله المشارك لعامله: المفعول له ویسمى ألجله هو ا فشكرً جد شكرً

في الوقت ألن زمن الشكر ) جد(مصدر وهو مفهم للتعلیل، ألن المعنى جد ألجل الشكر ومشارك لعامله وهو 
 1م ، ج2004ابن عقیل (هو زمن الجود وفي الفاعل، ألن فاعل الجود هو المخاطب وهو فاعل الشكر 

  ).3xxiص
ا : فعل الذي قبله نحوعامل النصب في المفعول له هو ال   ) .158xxiiص 1م ج 1988سیبویه (جئتك كرمً

وما زلت (.. فقال . أشار سیبویه إلى أن المفعول معه هو الفعل المنتصب بعد واو بمعنى مع: المفعول معه 
  ).150xxiiiص1م ج1988(سیبویه واستوى الماء والخشبة أي مع  الخشبة  ) أي مع النیل ) ( أسیر والنیل 



                  ) 3( 2014                مجلة العلوم االنسانیة                   عمادة البحث العلمي 
 

235 SUST Journal of Humanities (2014)                                                     Vol.15No. 3             
ISSN (text): 1858-6724                                                              e-ISSN (online): 1858-6732 

     

في عامل النصب في المفعول معه فأشار بعضهم  إلى أن عامل النصب فیه هو الواو وأشار  اختلف النحاة
البعض اآلخر إلى أن العامل هو الفعل،  والراجح هو قول البصریین الذین ذهبوا إلى أن العامل فیه هو الفعل 

) مع(قاموا الواو مقام أي مع الخشبة إال أنهم أ) استوى الماء والخشبة ( قولهم : وذلك ألن األصل في نحو
ا في كالمهم فقوي الفعل بالواو فتعدى إلى االسم فنصبه كما قوي بالهمزة في قولك أخرجت زیًدا ونظیر : توسعً

نحو قام القوم إال زیًدا كذلك المفعول معه ) إال( هذا نصبهم االسم في باب االستثناء بالفعل المتقدم بتقویة
  ).2481xxivجص1989 األنباري 150ص 1م ،ج1988سیبویه (او منصوب بالفعل المتقدم  بتقویة الو 

  :الحال
ا وعامل النصب فیها الفعل أو . الحال هو الوصف الفضلة الدال على هیئة مثل فرًدا اذهب أو جاء زید راكبً
ذا كان العامل فیها فعًال جاز تقدیمها وتأخیرها علیه قال تعالى م یخرجون من : "معناه، وإ هُ َصارُ ا َأبْ ُخّشعً

  ).xxv 168ص 4،ج م1963المبرد). (7سورة القمر اآلیة ..."(األجداث 
  :التمیز

هو اسم نكرة یبین أو  یوضح ما قبله من إجمال وهو نوعان إجمال ذات وهو ما یدل على المقادیر والعدد 
جمال النسبة هو ما یكون فاعًال أو مفعوًال في المعنى مثل قوله ا وإ اشتعل ( :مثل له شبرٌ أرًضا وعشرون درهمً

ا ا وأصلها غرست شجر األرض) الرأس شیبً   .وأصلها اشتعل شیب الرأس وغرست األرض شجرً
ا  سیبویه (وعامل النصب في التمییز هو المفسر قبله مثل شبرٌ في له شبرٌ أرًضا واشتعل في اشتعل الرأس شیبً

  ) .32xxviص3ج1963المبرد -104ص1م ،ج1988
خراج االسم من الحكم بإّال : المستثنى  أو إحدى أخواتها له عدة أنواع ولیست كلها منصوبة بل المستثنى هوإ

ا إال إذا أوقع بعد إال في كالم تام موجب مثل قام القوم  منصوب في بعض أنواعه فال یكون المستثنى منصوبً
  ).xxvii- 46ص2ج1963المبرد 31ص2م،ج1988سیبویه (إال زیًدا 

  :المجزومات في النحو
عدَّها المبرد :لفعل المضارع وفعال الجملة الشرطیة و جوازم الفعل المضارعوالمجزومات في النحو هي ا  - 6

والنهي والالم في األمر وجوازم الجملة الشرطیة وصفها المبرد ) ال(و ) لما(و ) لم(بأنها - وقبله سیبویه في 
 اوما اتصل بها على معناه) الشرط(وحروف المجازاة : (بحروف المجازاة وما في معناها حیث قال

 ).7xxviiiص3م،ج1988سیبویه 44 -38ص2،ج م1963المبرد(
  :المجرورات في النحو -

ا  المكان ال یسع لذكرها   –عن ابن مالك  –المجرورات نوعان مجرور بالحرف، والحروف عددها عشرون حرفً
  .جاء غالم هند: ومجرور باإلضافة مثل) إلى: (مثل ذهب زید إلى  السوق،فالحرف الجار هو

والجر إنما یكون في كل اسم مضاف إلیه، واعلم أن المضاف : " ویه  في باب الجر، قالأشار إلى ذلك سیب
إلیه ینجر بثالثة أشیاء،  بشيء لیس باسم وال ظرف، وبشيء یكون ظرفًا، وباسم ال یكون ظرفًا، فأما الذي 

كون إال بإضافة اسم وفي كالم سیبویه إشارة إلى أن الجر ال ی"  مررت بعبد اهللا : "لیس باسم وال ظرف فقولك
جاء غالم هنٍد أو صعدت فوق الشجرة أو یكون : إلى اسم سواء كان هذا االسم ظرفًا أو غیر ظرف مثل

  ).3xxixص3م ن ج2004ابن عقیل  -408ص1م ،ج1988سیبویه (بإضافة حرف إلى اسم كما مثَّل 
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 مفهوم علم الصرف وأهم موضوعاته
  : في اللغة واالصطالح: تعریف الصرف

ف تصریًفا والتصریف هو التغییر ومنه الصرف  ف یُصرّ لغًة یقال له التصریف، فهو مادة صرف أو صرّ
تصریف الریاح أي تغییرها وقد جاء في القاموس المحیط الصرف في الحدیث التوبة والعدل وصرف الحدیث 

ا أي قلبته وفي الریا فته تصریفً ح تحویلها من جهة أن یزاد فیه ویحسن ومنه تصریف اآلیات وهو تبینها وصرّ
  ).1069xxxم ،ص1987الفیروزبادي( إلى جهة أخرى

هو الحسن بن مؤمن بن محمد بن علي األشبیلي ولد (أما في االصطالح فقد عرفه ابن عصفور 
هو معرفه ذوات الكلم في أنفسها من غیر تركیب وعرفه الحمالوي بالمعنى : (بقوله) هـ 669هـ وتوفى  597

م 2005الحمالوي (صول یعرف به أحوال أبنیة الكلمة التي لیست بإعراب وال بناء هو علم بأ: (نفسه بقوله
  ).11xxxi،ص

  :أقسام الصرف
  :قسمه ابن عصفور إلي قسمین

ب وتضرب وتضارب : أحدهما جعل الكلمة صیغ مختلفة على ضروب من المعاني نحو ضرب وضرّ
ب وقد بنینا منها هذه األبنیة المختلفة لمعان مختلفة  إال  واضطرب فالكلمة مركبة من ض وراء وباء نحو ضرْ

أن أكثره مبني على معرفة الزائد من األصلي، فینبغي أن تبین حروف الزیادة واألشیاء التي یتوصل بها إلى 
  . معرفة زیادتها من أصلها

 تغییر الكلمة عن أصلها من غیر أن یكون ذلك التغییر داًال على معنى طارئ. واآلخر من قسمي التصریف 
أال ترى أنهم لم یفعلوا ذلك لیجعلوه دلیًال على معنى خالف ) قائل(إلى ) قول( تغییرهم : على الكلمة نحو

وهذا ) 32xxxiiص1ج,م 1987ابن عصفور(الذي هو األصل لو استعمل؟ ) قول(المعنى الذي كان یعطیه 
أصلهما  أو (أتعد واتزن ( ونحوهما واإلبدال ) باع(التغییر مختصر في النقص لعدة ونحوه والقلب نحو قال و 

ونحو ذلك، والنقل كنقل حركة العین إلى الفاء ) تعد من وعد، واوتزن من وزن فأبدلت الواو فیهما بتاء االفتعال
  ).xxxiii 32ص1م،ج1987ابن عصفور) (قلت و بعت(في نحو 

  :موضوعات علم الصرف
  :التي یبحث فیها علم الصرف هيمن خالل أقسام التصریف السالفة نستطیع أنَّ نخلص إلى أن الموضوعات 

م 2005الحمالوي . (االشتقاق وهو أخذ كلمة من  أخرى مع تناسب بینهما في المعنى وتغییر في اللفظ - 1
جعل الكلمة على صیغ مختلفة لضروب من المعاني نحو : ""وقد أشار إلیه بن عصفور بقوله) 50xxxiv،ص

ب وتضرب وتضارب واضرب فالكلمة هي مركبة من ض، م 1987ابن عصفور.(ر، ب ضرب وضرّ
ولعله أشار بهذا الكالم إلى أنواع المشتقات وهي اسم الفاعل، و اسم .  أي أصل الكلمة) xxxv 32ص1ج

اآللة ، واسم المرة، اسم الهیئة، اسم المفعول، الصفة المشبهة، اسم التفضیل، أفعل التعجب، وأسما الزمان 
المشتقات من المباحث المشتركة بین علمي النحو والمكان والمصدر المیمي إلى غیر ذلك وتعتبر هذه 

ا إن شاء اهللا   . والصرف وسیأتي فیها التفصیل الحقً
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ال إال أن أكثره مبني على : وقد أشار إلیه بقوله. نحو علم وعالم واستعلم، فاألصل علم. المجرد والمزید  - 2
 ). 32xxxviص1مج1987ابن عصفور(معرفة الزائد من األصلي 

) قول(أصلهما )  باع(و) قال(بدال والنقل، فالحذف مثل عدة من وعد، والقلب نحو الحذف و القلب واإل  - 3
تعد( فقلبت الواو والیاء فیهما إلى ألف، واإلبدال نحو) بیع(و تزن(و) َا فاألصل فیهما اوتعدواوتزن فأبدلت ) َا

لى ذلك ) قلت و بعت(الواو إلى تاء وأدغمت في تاء االفتعال، والنقل كنقل حركة العین إلى الفاء في نحو  وإ
وهذا التغییر منحصر في النقص لعدة ونحوه و القلب لقال وباع ونحوهما واإلبدال : "أشار ابن عصفور بقوله

 ).32xxxviiص1مج1987ابن عصفور..."(ونحوهما و النقل ) اتعد واتزن ( لـ 
 : الصحة واالعتالل - 4

أما اإلعالل فالمقصود به ما كان المقصود بالصحة االسم الصحیح أو الفعل الصحیح نحو ضارب وضرب 
فیه أحد حروف العلة الثالثة وهي األلف والواو والیاء سواء كان اسم مثل مصطفى والقاضي وسمندو أو الفعل 
مثل قال، رمى، دعا، واإلعالل هو تغییر حرف العلة للتخفیف إذ األصل في قال قوَل  ورمى رمي و دعا 

یف، واإلعالل أیًضا یكون في الهمزة نحو قائل وبائع أصلهما قاول وبایع دعو فغیرت الواو الیاء إلىاألف للتخف
 ).xxxviii  103 -  101م ،ص2005الحمالوي (
وهو لغة اإلدخال واصطالًحا اإلتیان بحرفین ساكن فمتحرك من مخرج واحد بال فصل بینهما :  اإلدغام - 5

نحو من یقول فتنطق میقول ) 116xxxixم، ص2005الحمالوي (بحیث یرتفع اللسان وینحط بهما دفعة واحدة 
  .بإدخال النون في الیاء وهو باب واسع ال یسع المجال للتفصیل فیه

واصطالًحاهو تغییر مخصوص ) xlم مادة ص،غ،ر1987الفیروزأبادي.(لغة معناه التقلیل : التصغیر  - 6
عیل للثالثي مثل فُ : أي أنه یلحق بالمشتقات، وصیغه كما ذكرها سیبویه( بصیغ معینة وهو وصف في المعنى 

كلیب تصغیر ُكلب،  وفعیعل للرباعي مثل جعیفر تصغیر جعفر، وفعیعیل للخماسي مثل قنیطیر تصغیر 
  ).415xliص 3م ،ج1988سیبویه (قنطار 

، والتملیح مثل ملیّح والتحقیر مثل مثیل )فوق ودون(وللتصغیر أغراض منها التقلیل مثل فویق ودوین ل 
ومن األسماء ما جاء مصغرًا فاستغني بتصغیره عن تكبیره مثل ) مثل(تصغیر فاألول تصغیر ملح والثاني 

  ).xlii 478-477ص 3م ،ج1988سیبویه (جمیل وعتیت تصغیر جمالن وعتان 
  :النسب -7

اعلم أنك إذا أضفت رجًال إلى رجل فجعلته من آل ذلك الرجل ألحقت یاءي : " سماه سیبویه اإلضافة فقال
د فجعلته من أهله ألحقت یاءي اإلضافة  فالنسب عند سیبویه هو عبارة عن إضافة اإلضافة فإن أضفته إلى بل

یاء مشددة إلى آخر االسم مكسور ما قبلها لتدل على نسبته إلى المجرد منها كمصري وشامي وعراقي  
  ).xliii 335ص3م، ج1988سیبویه (
جهة التي هو فیها وهي من مال أي عدلت به إلى غیر ال:وهي لغة مصدر أملت  الشيء إمالة :  اإلمالة – 8

واصطالًحا أن تذهب بالفتحة إلى جهة الیاء إن كان بعدها ) xliv 1368م، ص1987الفیروزبادي (أي عدل 
لى جهة الیسار إن لم یكن ذلك كنعمِة وبسحر وسماها سیبویه اإلجناح  وأصحابها بنو تمیم  ألف كالفتى وإ
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الحمالوي – 278ص3م ،ج1988سیبویه . (قلیًال وأسد وقیس وعامة نجد و ال یمیل الحجازیون إال 
  ).123xlvص2005

ویقابله االبتداء الذي هو عمل فالوقف استراحة عن ذلك العمل . الوقف هو قطع النطق عند آخر كلمة – 9 
وعموم القول أن علم الصرف یبحث في الفعل بأوزانه و بتقسیماته ) xlvi 129م، ص2005الحمالوي (

الجمود والتصرف التعدي اللزوم والبناء للفاعل والمفعول والتأكید وعدمه .  لزیادةالمختلفة من حیث التجرد وا
ا أو مؤنثًا،  سناد هذه األفعال للضمائر المختلفة إلى غیر ذلك، وكذلك یبحث في االسم من حیث كونه مذكرً وإ

ا، أو مجرًدا أ ا، ومن حیث كونه جامًدا أو مشتقً ا أو ومن حیث كونه مفرًدا أو مثنى أو جمعً و مزیًدا أو مصغرً
ا إلى غیر ذلك  وهناك موضوعات صرفیة خاصة ) 21xlvii-43-49- 66م ،ص2005الحمالوي (منسوبً

  .باالسم دون الفعل مثل التصغیر والنسب
أهم الموضوعات التي یبحث فیها علم الصرف وقد میزه عن علم النحو هو المیزان :المیزان الصرفي -10

ا اعتبر الصرفي، وهو مقیاس وضعه العرب  لقیاس الكلمة العربیة وضبطها ولما كانت أغلب كلمات اللغة ثالثیً
علماء الصرف أن أصول الكلمات ثالثة أحرف وقابلوها عند الوزن بالفاء والعین والالم مصورة بصورة 

مَ فَ  ل بكسر الفاء وسكون العین وفي َكرُ ل بالتحریك وفي ِحمْ ل بفتح الموزون فیقولون في وزن قمر مثًال،  فَعَ عُ
ذا كان ... الفاء وضم العین  وهكذا،ویسمون الحرف األول فاء الكلمة والثاني عین الكلمة والثالث الم الكلمة وإ

  ).xlviii 14م،2005الحمالوي (في الكلمة زیادة أو نقصان قوبل الزائد بالزیادة والناقص بالنقص في المیزان  
  :كتب الصرف

وضوعات متناثرة في كتب اللغة والنحو واألدب المختلفة، ومن كان علم الصرف في بادئ أمره عبارة عن م
أول كتاب عربي یصور الفكر العربي في النحو  –مازال  -كتاب سیبویه وقد كان هذا الكتاب و: هذه الكتب

  .وقد كان یشمل الصرف ودراسة األصوات 
شروح : ومن تلك الكتب  وقد سار العلماء بعد كتاب سیبویه على إدراج قضایا علم الصرف في كتب النحو

ثم . ألفیة ابن مالك في النحو، منها شرح ابن عقیل، وأوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك البن هشام األنصاري
التصدیق ، ألبي : بعد ذلك أصبح علم الصرف علمًا مستقًال بذاته، وألفت فیه كتب خاصة به ومن هذه الكتب

  .م 1982اإلستربازي  دار الكتب العلمیة بیروت عثمان المازني، كتاب شرح الشافیة للرضي 
  :المباحث المشتركة بین العلمین

اسم الفاعل،وصیغ : هناك بعض المفردات الصرفیة لها وظیفة نحویة منها المصدر و بعض المشتقات مثل
  .المبالغة، واسم المفعول، والصفة المشبهة باسم الفاعل

هو أصل المشتقات عند البصریین الذین یختلفون مع المصدر هو ما دل على حدث غیر مرتبط بزمن و 
  .الكوفیین ألنهم یزعمون أن أصل المشتقات هو الفعل ولكل حجته فیما زعم مما ال یسمح ضیق المجال بذكره

  :یعمل المصدر عمل الفعل في موضعین: الوظیفة النحویة
ا مناب الفعل، مثال ا زید فـ : أحدهما أن یكون نائبً ا بـ منصو ) زید( ضربً ا(بً ، لنیابته مناب اضرب وفیه ) ضربً

  .ضمیر مستتر كما في اضرب
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ا بأن والفعل إذا أرید به المضي أو االستقبال مثل: والموضع الثاني عجبت من : أن یكون المصدر مقدرً
ضربك زیًدا أمس أو غًدا، والتقدیر عجبت من أن ضربت زیًدا أمس، أو من أن تضرب زیًدا غًدا، ویقدر بما 

 )xlix 88ص 3م ،ج2004ابن عقیل . (عجبت من ضربك زیًدا اآلن: فعل إذا أرید به الحال مثلوال
اسم الفاعل هو ما اشتق من مصدر المبني للمعلوم لمن وقع منه الفعل أو تعلق به یشتق من الفعل الثالثي  

رعه مع كاتب من كتب ودارس من درس وناصر من نصر ومن غیر الثالثي بزنة مضا: على وزن فاعل نحو
ا مضمومة نحو   مدحرج ومستخرج: قلب یاء المضارع میمً

  )85lم ،ص2005الحمالوي (
  :الوظیفة النحویة السم الفاعل

أشار سیبویه إلى أن اسم الفاعل یعمل عمل الفعل المضارع في معرض حدیثه عند تعریف اسم الفاعل 
ى إذا أردت فیه من المعنى ما أردت في هذا باب اسم الفاعل الذي جرى مجرى الفعل المضارع في المعن:"فقال

ا نكرة  ْل ) 164liص1م ،ج1988سیبویه " (یفعل كان منونً ا َعمَل َعمَ وهو یقصد بذلك اسم الفاعل إذا كان منونً
  . الفعل المضارع فیما بعده نحو هذا ضارٌب زیًدا اآلن

  :صیغ المبالغة  ووظیفتها النحویة
  :في الفعل حول اسم الفاعل إلى إحدى الصیغ اآلتیة إذا أرید الداللة على الكثرة والمبالغة

اب،و مفعال كمنحار،وفعول كغفور، وفعیل كسمیع، وفِعل كحذر وهي تعمل عمل  -1  ال مثل أكال وشرّ فعَ
عمال الثالثة عمال فعیل أكثر : الفعل على حد اسم الفاعل وإ ال إعماله أكثر من إعمال فعیل وفِعل وإ األول فعّ

ال ما سمعه سیبویه من قول بعض العربمن إعمال فَعِل   اب : "فمن إعمال فَعّ سیبویه "  (أما العسل فأنا شرّ
ومن إعمال مفعال ) شراب(فالعسل منصوب  بـ ( ،)92liiص 3م ج2004ابن عقیل  - 57ص 1م ،ج1988

  .زید أكول أبوه:إنه لمنحار بوائكها فبوائكها منصوب بمنحار ومن إعمال فعول قولك: قول بعض العرب
  : ومن إعمال فعل ما أنشده سیبویه 

ا ال تفید وآمنا      ما لیس منجیه من األقدار****   حذرٌ أمورً
ا حیث أعمل قوله ( حذر وهو من صیغ المبالغة عمل : البیت من شواهد سیبویه، الشاهد فیه قوله حذر أمورً

ا    )58liiiص1م،ج1988سیبویه ) (الفعل فنصب به المفعول وهو أمورً
  :علمي النحو و الصرف الموازنة بین

  . سوف تكون الموازنة بین العلمین  في األهمیة والموضوع، الوظیفة ، والهدف
  :أهمیة النحو و الصرف وموضوعهما

): تاریخ الفلسفة(في كتابة ) دي بور(لقدأشاد األجانب بدور النحو في لغة العرب، یقول المستشرق الهولندي 
ي بما له من دقة في المالحظة، ومن نشاط في جمع ما تفرق، وهو أثر النحو أثر رائع من آثار العقل العرب

ُرِغمُ الناظر فیه على التقدیر له، ویحق للعرب أن یفخروا به ) یوهان فُك(ویقول المستشرق األلماني ). عظیم ی
جمیع وقد تكفلت القواعد التي وضعها نحاة العرب بغرض اللغة الفصحى، وتصویرها في ): (العربیة(في كتابه 

مظاهرها على صورة محیطة شاملة حتى بلغت كتب القواعد األساسیة عندهم مستوى من الكمال ال یسمح 
  ).72livت ،ص0إبراهیم  د(بزیادة مستزید 
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هو أشرف :أما بالنسبة للصرف فإنأهمیته ال تقل عن أهمیة النحو، قال ابن عصفور في تشریف علم الصرف
ما،  فالذي یبین شرفه احتیاج جمیع المشتغلین باللغة العربیة من و أغمضه) النحو والصرف(شطري العربیة

ومما یبین شرفه أیًضا أنه ال یوصل إلى معرفة ...... نحوي ولغوي إلیه أیما حاجة ألنه میزان العربیة 
  ).27lvص1م ، ج1987ابن عصفور(االشتقاق إال به

اإلعراب والبناء اللذین یختصان بآخر الكلمة موضوع كل من النحووالصرف هوالكلمة العربیة، لكن النحو یهتم ب
من حیث التغییر والثبات، أماالصرف فیهتم بالكلمة كلها من حیث تكوینها وبنیتها ووزنها وزیادتها ونقصانها 

  وال شأن له باإلعراب والبناء ... وصحتها واعتاللها واشتقاقها 
  :الوظیفة

لمة العربیة مبناها صرفي ومعناهانحوي فمعاني اإلفراد وظیفة النحو والصرف التختلف عن الموضوع ألن الك
النحو هو انتحاء سمت كالم : ( نحویة ومبانیها صرفیة ،قال ابن جني...والتثنیة والجمع والتكسیر والتأنیث

كالتثنیة،  والجمع،  والتحقیر والتكسیر واإلضافة والنسب والتركیب وغیر : العرب في تصرفه من إعراب وغیره
ن شذ بعضهم ذلك لیلح ن لم یكن منهم، وإ ق من لیس من أهل اللغة العربیة بأهلها في الفصاحة فینطق بها وإ

فالنحو عند ابن جني على هذا هو محاكاة العرب ) . 34lviص1م ، ج 1952ابن جني . (عنها رد بها إلیها
ا للمستعرب أن یكون كالعربي في فصاحته وسالمة ا للحن وتمكینً لغته عند الكالم،  في طریقة كالمهم تجنبً

فغایة علم النحو تحدید أسالیب تكوین الجمل ومواضع الكلمات ووظیفتها، كما عدد ابن جني الخصائص التي 
تكتسبها الكلمة من ذلك الموضع سواء أكانت خصائص نحویة كاالبتداء والفاعلیة والمفعولیة أو أحكاما نحویة 

  .كالتقدیم والتأخیر والبناء
  :الهدف

  . ّن كًال من النحو والصرف نشألخدمة النص القرآني وحمایة الكالم العربي وحفظه من الخطأالهدف هو أ
  :أوجه التالقي واالختالف بین العلمین

ا ولیس یعني هذا تأخر . الدراسات الصرفیة نشأت في أحضان الدراسات النحویة ولم تنفصل عنها إال مؤخرً
في الفكر النحوي والصوتي والداللي في حركة لغویة شاملة الوعي الصرفي عند العرب فقد واكب الفكر الصر 
ولم یستقل مصطلح الصرف في ) 90lviiم ،ص2006عالم (صارت فیما بعد إلى فروع وعلوم كما نعهد الیوم 

ا، فأصبح قسیم النحو ال جزء منه  غیر أنه توجد بعض أوجه التالقي التي  صورته التي علیها الیوم إال متأخرً
  .ن  كما توجد بعض أوجه االختالف التي تفصل بینهماتجمع بین العلمی

  :أوجه التالقي
یلتقي النحو مع الصرف  في أن كل منهما یهدف إلى تقویم اللسان العربي و حمایته من الوقوع في اللحن، 
فإن تقویم ألسنة الناس من اللحن لیس من مهمة النحو وحده، أو الصرف وحده، ألنهما في األساس یمثالن 

ا ا على ضبط أواخر الكلمات فقط، والصرف لیس  علمً واحًدا وهو علم اللغة العربیة، والنحو لیس مقصورً
ا على دراسة أبنیة الكلم فقط،بل العالقة بینهما قویة ومتینة كالعالقة بین مادة البناء والبناء نفسه،  مقصورً

محمد راكب دراجة، ال تعرف : لففي هذا المثا. فالمستوى الصرفي یمثل األساس بالنسبة للمستوى النحوي
مفعول به منصوب بـ ) دراجة(فـ .الوظیفة النحویة لكلمة دراجة إال بمعرفة البنیة الصرفیة لكلمة راكب
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وهذا كله یؤكد أنَّ  مباني الصرف مرتبطة  بمعاني ). ركب(اسم فاعل یعمل عمل فعله ) راكب(ألن)راكب(
ا وثیًقا وذلك أَن النحو ال ی تخذ لمعانیه مبانٍ من أي نوع إال ما یقدمه الصرف وهذا هو السبب النحو ارتباًط

الذي جعل النحاة یجدون في أغلب األحیان أنه من الصعب الفصل بین النحو والصرف فیعالجون كل منهما 
عالًجا منفصًال ومن هنا جاءت متون القواعد مشتملة على مزید من هذا وذاك یصعب معه إعطاء ما للنحو 

 :یقول ابن مالك. للصرف للصرف للنحو و ما
  هند األذى) أبت (كان ألنثى كـ ***  وتاء تأنیث تلي الماضي إذا  

وهذا الكالم یفهم على وجهین أحدهم صرفي واآلخر نحوي ویمكن لنا أن نضع خطة للفهم الصرفي  
   :على النحو اآلتي

  عالمةالمعنى                   المبنى                             ال
 التاء على إطالقها  التاء في أبت    التأنیث                  

فالتأنیث معنى صرفي من معاني الصرف ففهم بیت األلفیة على هذا الفهم فهم صرفي ولكننا نستطیع أن نفهم 
  : هذا البیت أیًضا من زاویة النحو وهي زاویة العالقات السیاقیة ویكون ذلك كما یأتي

  المبنى العالمة                     المعنى       
  المطابقة في التأنیث بین الفعل والفاعل  التاء على إطالقها  التاء في أبت

*** ******** 
ویبدو أن ابن مالك أحس ضرورة وزن الشعر فجعل كلمة أنثى في مكان كلمة التأنیث أو حتى المؤنث 

  )lviii 178م ص2009حسان  – 72ص1م،ج2004ابن عقیل (فالتأنیث هو المعنى والمؤنث مبنى له 
ومما یؤكد العالقة بین العلمین تلك المباحث ذات البنیة الصرفیة و الوظائف النحویة المشتركة بینهما، 

اسم الفاعل،وصیغ المبالغة، واسم المفعول، والصفة : والتیتتمثل في المصدر و بعض المشتقات مثل
  .المشبهة

  : أوجه االختالف
خر الكلمة من حیث اإلعراب والبناء بینما یهتم علم الصرف ببنیة الكلمة وزیادتها علم النحو یهتم بآ - 1

عاللها     .  إلخ... ونقصانها وصحتها وإ
معرفة ذوات الكلم ) أي الصرف(هو : قدم بعض العلماء علم الصرف على علم النحو فقال ابن عصفور  - 2

كب ینبغي أن تكون مقدمه على معرفة أحواله في نفسها من غیر تركیب ومعرفة الشيء في نفسه،  قبل أن یتر 
التي تكون له بعد التركیب إال أنه آخر للطفه ودقته فجعل ما قدم علیه من ذكر العوامل توطئة له حتى ال 

  ). 31lix-30ص1م،ج1987ابن عصفور(یصل إلیه الطالب إال وهو قد تدرب وارتاض للقیاس 
 .ف على علم النحو بقوله إال أنه ُأخر للطفه ودقتهوفي كالم بن عصفور استدراك على تقدیم علم الصر 

علم النحو یهتم بدراسة الكلمة في صیاغة التراكیب المختلفة مثل الفاعل والمفعول والجار والمجرور إلى  - 3
غیر ذلك أما علم الصرف فیهتم بالكلمة في نفسها دون الحاجة إلى إدخالها في التركیب هو واضح من كالم 

  .رة السابقةابن عصفور في الفق
 . علم النحو یهتم بقضیة العامل والمعمول وال شأن لعلم الصرف بذلك  - 4
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علم النحو أعم وأشمل من علم الصرف ألنه یهتم ویعمل في أنواع الكلمة المختلفة من حیث هي اسم   - 5
 .وفعل وحرف أما علم الصرف فال یعمل إال في الفعل واالسم فقط وال  عمل له في حروف المعاني

لصرف یهتم بالمیزان الصرفي للكلمة مهما كان عدد حروفها ثالثیة أو رباعیة أو خماسیة أما علم علم ا - 6
 .النحو فال شأن له بذلك

  :خاتمة ال
إن اللغة العربیة جسد واحد له أعضاء لكل عضو وظیفة تختلف عن العضو اآلخر وهذه األعضاء كلها تعمل 

ذه األعضاء تمثل علوم اللغة العربیة المختلفة ومن أهمها للحفاظ على هذا الجسد وحمایته من األمراض، ه
علما النحو والصرف اللذان یمثالن شریان الحیاة لهذه اللغة، ودراستهما التعني فصلهما عن هذه اللغة أو عن 

  .بعضهما
  :تتمثل  نتائج هذا البحث في

  .ه ومجاالته المختلفةأنَّ علم الصرف لیس جزءًا من علم النحو بل هو علم قائم بذاته له مباحث -1
العالقة وثیقة بین علمي النحو والصرف كالعالقة بین مادة البناء والبناء نفسه، فالمستوى الصرفي یمثل  -2

 .األساس بالنسبة للمستوى النحوي
مما یؤكد العالقة بین العلمین تلك المباحث ذات البنیة الصرفیة و الوظائف النحویة المشتركة بینهما،  -3

اسم الفاعل،وصیغ المبالغة، واسم المفعول، والصفة : ي المصدر و بعض المشتقات مثلوالتي تتمثل ف
 .المشبهة باسم الفاعل وغیرها

من أبرز أوجه التالقي التي تربط بین العلمین في أن كل منهما یهدف إلى تقویم اللسان العربي و حمایته  -4
 .من الوقوع في اللحن

 :من أبرز أوجه االختالف بین العلمین -5
 . أنَّ علم النحو یهتم بقضیة العامل والمعمول وال شأن لعلم الصرف بذلك   -  أ

 علم النحو أعم وأشمل من علم الصرف، ألنه یهتم ویعمل في أنواع الكلمة   - ب
اسم، وفعل، وحرف، أما علم الصرف فال یعمل إال في الفعل المتصرف واالسم : المختلفة، من حیث هي

 .المعاني المتكَّن فقط وال  عمل له في حروف
علم الصرف یهتم بالمیزان الصرفي للكلمة أیًا كان عدد حروفها ثالثیة كانت أو رباعیةأو خماسیة، أما -ج   

  .علم النحو، فال شأن له بذلك
  :التوصیات

ضرورة االهتمام بالتراث اللغوي، والبحث في دقائقه وأسراره، وتوضیح الفروق الدقیقة بین علوم اللغة  - 1
 .ةالعربیة المختلف

 .یجب أن ننفخ في تراثنا من روح العصر ومحاولة توصیله بوسائل التقنیة الحدیثة - 2
ضرورة االهتمام بالمفردات النحویة والصرفیة، وتطبیقها في نصوص القرآن الكریم والسنة المحمدیة  - 3

 . الشریفة، ونصوص األدب في عصوره المختلفة
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  المصادر والهوامش
  م  القاموس المحیط تحقیق مكتب تحقیق التراث في مؤسسة 1987 الفیروزأبادي مجد الدین محمد  - 1

  .لبنان -بیروت  -الرسالة  طبعة مؤسسة الرسالة الطبعة الثانیة 

م نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة  تحقیق أبي محمد  عبد الرحمن محمد  2002الطنطاوي محمد   - 2
  .ة المكرمةإسماعیل مكتبة إحیاء التراث اإلسالمي الطبعة األولي مك

  . م المدارس النحویة دار المعارف الطبعة السابعة القاهرة1968ضیف شوقي   -3

  .النجار الجزء األول المكتبة العلمیة يم الخصائص تحقیق محمد عل1952عثمان  بن جنيا  -4

م القاموس المحیط 1987الفیروزبادي مجد الدین محمد بن –م الخصائص  1952عثمان  بن جنيا  -5
.  

  .الخصائص م 1952عثمان  جني بنا  -6

مصیفي بن مساعد . م تلقیح األلباب في عوامل اإلعراب ـ دراسة وتحقیق د  1989الشنترینیمحمد  -7
  .م الخصائص1952ابن جني عثمان  - العوني الطبعة األولى دار المدني بجدة 

  .بیروتم  الكتاب تحقیق محمد علي النجار، دار الكتب العلمیة  ن 1988سیبویه عمرو   -8

 .م الكتاب1988سیبویه عمرو   -9
10- .م المقتضب ن تحقیق محمد عبد الخالق عضیمة، طبعة عالم الكتب1963د محمدالمبر    

ي الین عبد یشرح بن عقیل على ألفیة ابن مالك تألیف محمد مح م 2004ابن عقیل، بهاء الدین   -11
 .الحمید  المكتبة العصریة، صیدا بیروت

  .م المقتضب 1963المبرد محمد،   - 12

ي الدین عبد الحمید یم شرح قطر الندى وبل الصدى تألیف محمد مح 2009األنصاري عبد اهللا     - 13
 .نشر دار الطالئع القاهرة

  .م  المقتضب1963المبرد محمد   - 14

هـ األصول في النحو تحقیق عبد 1420ابن السراج محمد - م   المقتضب  1963المبرد محمد   - 15
  . طبع ونشر مؤسسة الرسالة الطبعة الرابعة بیروت الحسین الفتلي
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م  2009األنصاري عبد اهللا–م الكتاب1988سیبویه  عمرو  - م المقتضب 1963المبرد محمد    - 16
  .شرح قطر الندى وبل الصدى

  . م الكتاب1988سیبویه   عمرو    - 17

العربیة تحقیق بركات م أ سرار 1999األنباري كمال الدین  –م المقتضب  1963المبرد محمد    - 18
  .یوسف هبود الطبعة األولى دار األرقم

م  األشباه والنظائر في النحو الناشر 1993السیوطي عبد الرحمن–م المقتضب1963المبرد محمد   - 19
  .دار الكتاب العربي  الطبعة الثانیة بیروت

 ).شرح بن عقیل م 2004ابن عقیل، بهاء الدین   -20
  .كتابم ال1988سیبویه عمرو    - 21

  . م الكتاب1988سیبویه  عمرو    - 22

 .م1989األنباري كمال الدین –م المقتضب1963المبرد محمد –م الكتاب  1988سیبویه عمر   - 23
الدین عبد الحمید  المكتبة العصریة صیدا  ياإلنصاف في مسائل الخالف  تحقیق محمد محی

  .بیروت

  . م المقتضب1963المبرد محمد   - 24

  .م المقتضب1963المبرد محمد –) بوالق( م الكتاب 1988وسیبویه  عمر   - 25

  .م  المقتضب1963المبرد محمد -م الكتاب، 1988سیبویه  عمرو  - 26

  .م الكتاب1988سیبویه  عمر، وم المقتضب1963المبرد محمد    -27
  م شرح ابن عقیل،   2004ابن عقیل بهاء الدین -) طبعة بوالق ( م الكتاب 1988سیبویه  عمرو  - 28

 .م  القاموس المحیط1987بادي مجد الدین محمد أالفیروز   - 29

م  شذي العرف في فن الصرف مراجعة سعید محمد اللحام طبع ونشر عالم 2005الحمالوي أحمد   - 30
  .الكتب بیروت

  . الممتع في التصریف م1987ابن عصفور، الحسن بن علي   - 31
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  .السابق نفسه  - 32

  .رف في فن الصرفشذى الع م 2005الحمالوي أحمد   - 33

  .الممتع في التصریف م1987ابن عصفور، الحسن بن علي   - 34

  .السابق نفسه  - 35

  .السابق نفسه   -36

  .م الممتع في التصریف1987ابن عصفور، الحسن بن علي  - 37

  .م  شذي العرف في فن الصرف2005الحمالوي أحمد   - 38

  .شذي العرف في فن الصرفم 2005الحمالوي أحمد    - 39

  .م  القاموس المحیط مادة ص غ ر1987بادي مجد الدین محمد أالفیروز   - 40

  . م الكتاب1988سیبویه  عمرو  - 41

  .م الكتاب1988سیبویه  عمرو  - 42

  .م الكتاب1988سیبویه عمرو  - 43

  .م  القاموس المحیط1987بادي مجد الدین محمد أالفیروز   - 44

  .م شذى العرف في فن الصرف2005الحمالوي أحمد   -م الكتاب 1988سیبویه  عمرو  - 45

  . م شذي العرف  في فن الصرف2005الحمالوي أحمد   - 46

  .م شذى العرف في فن الصرف2005الحمالوي أحمد   -47

  . م  شذي العرف في فن الصرف2005الحمالوي أحمد   - 48

 .م  شرح ابن عقیل2004ابن عقیل بهاء الدین   -49
                 5 .ي فن الصرفكتاب شذى العرف ف م2005الحمالوي أحمد        -50
 .م الكتاب1988سیبویه عمرو  - 51
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 .م  شرح بن عقیل2004ابن عقیل بهاء الدین  -م الكتاب 1988سیبویه عمرو  - 52

 م الكتاب 1988سیبویه عمرو  - 53

  ).محاضرة(إبراهیم، عطا محمد یوسف، الطرق النموذجیة لتدریس النحو   -54
 .  فم الممتع في التصری1987ابن عصفور، الحسن بن علي  - 55

  .النجار الجزء األول المكتبة العلمیة يم الخصائص تحقیق محمد عل1952عثمان  بن جنيا  - 56

  . م في علم اللغة العام مكتبة المتنبئ القسم األول الطبعة األولي 2006عالم محمد   - 57

. م  اللغة العربیة2009حسان تمام . د -  72ص1م  شرح ابن عقیل ج2004ابن عقیل بهاء الدین   - 58
  .مصر الطبعة السادسة - معناها ومبناها  عالم الكتب القاهرة
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 .المصادر مكررة ولكن أجزاءها وصفحاتها مختلفة وهي موضحة في متن البحث  *
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