
 البنية المشتقة في اللغة الفارسية

 االسم المشتق نموذجًا
  

تعد ظاهرة االشتقاق من أهم الظواهر الصرفية التي تعتمد عليها معظم اللغات فيي  
، فما كان تغيير اللغوية كافة أصقاع األرض في زيادة ثروتها المعجمية و تكثير مفرداتها

ة صرفية أخرى، كتحول االسم مين  الرتب الصرفية و تحولها من رتبة صرفية إلى رتب
إلى القيدية، أو إلى الفعلية، أو تحول الفعل إلى اسم أو إلى صفة أو االسمية إلى الوصفية، 

فاالشتقاق هو الطريق الوحيد الذي تتغير بي   أو إلى قيد أو إلى غير ذلك، إال باالشتقاق، 
أن ، فاالسم ال يمكن بعين الرتب الصرفية، و تصبح بعد ذلك قادرة على لعب دور نحوي 

يقوم بدور الفاعل أو المفعول مثاًل، إال إذ اتسم بصفات صرفية معينة، و هذه هي العالقة 
، كما أن  ما كان ليكتسب ماهيت  الداللية إال بعد معالجتي   الحميمة بين الصرف و النحو

هيي   ، و هيذه أياياً  صرفيًا صرفيًا حيث إن  لم يكن يحمل داللت  االسمية قبل معالجت 
العالقة الحميمية التي تربط الصرف بالداللة، فهناك حقيقة يرددها معظم اللسانيين، و هي 

 .اعصر الصرف تحصل على الداللة: "قولهم

بنية كافة األفإننا يمكننا أياًا أن نعتبر االشتقاق من  المعالجات التي تتم لو من هنا  
و حتى  و كذلك المركبة،المتصرفة و  حيث يمكن االشتقاق من البنية البسيطة ،الصرفية

ر مين  ثي أي تعرض البنيية ألك  ؛و هو ما يعرف باالشتقاق الماعف ،لمشتقة ذاتهامن ا
المشتقة من  ،(البصيرة" )بينائى: "كاشتقاق االسم من الصفة المشتقة، مثل ،معالجة اشتقاقية

     .أن يرى" دندي"من المصدر " بين"و المشتقة من الجذر الماارع  ،(بصير" )بينا"الصفة 

من الممكين أن تتحقيق   و إذا كان تغير الرتبة الصرفية اشتقاقًا فإن كل لغات العالم 
فلربما كان السبب الرئيس لتناول اشتقاقية، فيها هذه الظاهرة و يمكن وصفها بأنها لغات 

أنني تناقشت مع أحيد زمالئيي و هيو     هو ،هذه الظاهرة في هذه الدراسة المتوااعة
اللغة التركية كان يحكم على لغة تخصص  و أعني التركية بأنها تخلو من متخصص في 

كنت أسعى إلى إقناع  بأن التركية، و إن كانت دراسيتي لهيا فيي    ظاهرة االشتقاق، و 
مرحلة الليسانس ال تكفي إليراد نماذج مشتقة مستخدمة في نسيجها الحالي، ال يمكين أن  

ي نهاية األمر بوجودها، و كانت هذه المناقشيات  تخلو من ظاهرة االشتقاق، و قد اقتنع ف
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 ، هي من أهم ما دفعني إلى اختيار هذا المواوع محاواًل كشف ما حول  و سبر أغيواره 
مركز  بوزو    و قبل أن عرض الموضوع أريد أواًل أن أتقدم بكل الشكر و التقدير إلى 

هذا المالي لدعم الى جامعة الملك سعود علعمادة البو  العلمي كلية اللغات و الترجمة 
سائاًل اهلل عز و جل أن ينفع بي  المهتميين بالدراسيات اللسيانية عموميًا و       ،البو 

 .المتخصصين في مجال اللسانيات الفارسية خصوصًا، و على اهلل قصد السبيل
 

 أسامة فتح الباب/ دكتور            

أستاذ مسزاعد بقسزم اللغزات اوسزيوية و           
 الترجمة 

 كلية اللغات و الترجمة جامعة الملك سعود        
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 تعريف االشتقاق
 

، و إن جياتت  في تعريفهم لالشتقاق –قدامى أو  محدثين  –ال خالف بين اللسانيين 
فلم تتاح فكرة االشتقاق تمامًا، كما جاتت بعض بعض التعريفات غاماة بعض الشيت 
تي جاتت تحتها كانت منتمية إلى ظواهر صرفية التعريفات وااحة تمامًا لكن النماذج ال

غير أن أهم هذه التعريفات، هي تلك التي دارت بشكل وااح و صريح حيول  . أخرى
تغيير الرتبة الصرفية للبنية بعد المعالجة الصرفية و فيما يلي بعض ما جات من تعريفات 

 :و اإلنجليزية و الفارسية لالشتقاق في كل من العربية

 
 يف االشتقاق في اللغة العربيةتعر: أواًل

 

 أخذ صيغة صرفية أخرى"االشتقاق هو : اعتبره السيوطي أساس المادة اللغوية، فقال
مع اتفاقهما معنى و مادة أصلية و هيئة تركييب لهيا،   ( صيغة صرفية أخرى  أي من) 

ب مين  ليدل بالثانية على معنى األصل بزيادة مفيدة، ألجلها اختلفا حروفًا و هيئة، كاار
  ( )"َاَرَب، و َحِذر من َحَذَر 

 :هميا  ،و باإلمعان في تعريف السيوطي يتاح لنا أن  اشترط في تعريف  شييئين  
أي  -ليدل بالثانية )أي رتبة من رتبة، و كذلك وحدة األصل في قول  ( صيغة من صيغة)

الجية،  على معنى األصل، أي على معنى الجذر الذي تعتمد عليي  المع   -الرتبة الجديدة
و هي صفة ( اارب: )و جاتت النماذج التي أوردها مؤيدة لذلك، حيث قال( بزيادة مفيدة
و ( َحَذَر)و هي أياًا صفة فااعلية من ( َحِذٌر)و هي فعل، و كذلك ( َاَرَب)فاعلية، من 

 . هي فعل

تكوين لفظ عربي جديد من مادة عربية عرفتها المعجمات و بوزن عربيي  "أو هو 
 (2)"أو أثبتت  النصوص عرف  النحاة

                                           

 (.343/ )المزهر في علوم اللغة  -  
 .33م، 993 م المصطلح،القاهرة، األسس اللغوية لعل: محمود فهمي حجازي - 2
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يسير هذا التعريف في نفس مسار التعريف الذي يسبق  و هو تغير الرتبة الصرفية، 
، في إثبات الظاهرة مما يدفع إلى التفكير و القياسلكن  جات بجديد و هو دور النصوص 

 .و كذلك رصد النماذج التي تؤيد وجد الظاهرة و تثبتها

خلطت بين ما هو اشتقاق و ما هو ض الغموض و ابها بعشورد من تعريفات  أما ما
طريقة في توليد األلفاظ بعاها من بعض أو أخيذ  "ما جات في تعريف  أن   غير اشتقاق،

 ( )"األلفاظ بعاها من بعض

المَوَلدة و كذلك نيوع األلفياظ    لم يحدد نوع األلفاظ  أنمن التعريف السابق نالحظ 
، كميا نالحيظ   ة منهاَدلَّة من األلفاظ المَوَدلَّاأللفاظ المَو الفرق بينهو أو ما  ة منها،َدلَّالمَو

لكلمة المأخوذة من الكلمة لعموميت  و عدم تحديده أو تخصيص   أياًا في التعريف التالي
المأخوذة منها، و لنمعن في  لنرى أن التعريفين الذين جاتا في األول كانا أدق و أشمل و 

ي  في تمييز البنية المشتقة من غيرهيا مين األبنيية    يمكننا اعتبارهما معيارًا نمشي عل
 :األخرى

في أخذ كلمة من كلمة أو أكثر مع تناسب بين المأخوذ و المأخوذ من  : "االشتقاق هو
 (2)"اللفظ و المعنى جميعًا

 ثانيًا تعريفه في اإلنجلي ية
 

حييث   لم يختلف اللسانيون اإلنجليز عن اللسانيين العرب، في تعريف االشتقاق من
النتيجة و المواوع، و إن اختلفوا في أسلوب العرض و كذلك فيي طيرق االشيتقاق،    

 :فجاتت تعريفاتهم كالتالي

بقول  يستخدم االشتقاق فيي صيوك كلميات جدييدة،     ( Crystal)عرف  كريستال 
، (سعيد" ) happy" من ( غير سعيد" )  un-happy" و ( السعادة" )happi-ness:"مثل
  (يحدد" ) determine" من ( تحديد" ) determination" أو 

                                           

 .49مم، صي2002علم الصرف، القاهرة، : نهاد الموسى و عودة أبو عودة -  
  م، صي933 ق، .ه333 االشتقاق، القاهرة، : عبد اهلل أمين - 2
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إن قدرة اللغة على خلق ألفاظ جدييدة هيي   : "(O. GRADY)جرادييقول ويليام ُأ
 :هميا  و هناك طريقتيان لصيوك الكلميات،   . إحدى الخصائص العامة للغات اإلنسانية

 االشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتقاق، 
أو هو (. قاقيةاشت)و االشتقاق هو عملية صوك كلمة من جذر بإاافة زائدة ... و التركيب

إليى الجيذر   " er"إاافة الزائدة االشيتقاقية  : و معناها، مثل صوك كلمة بتغيير رتبتها
"help( "يساعد ) فيصبح "helper ( "ُمساِعد.)"(2) 

و لعلني ال أجانب الصواب إذا اختلفت مع السيد أجرادي فيي تصينيف  للصييغة     
"helper ( "مساعد ) المأخوذة من الفعل "help ( "اعديس)    حيث صينفها فيي رتبية ،

األسمات، و أرى أنها تصنف في رتبة الصفات، فهي تدل على الحدث و هو المساعدة كما 
و سوف نفصل ذلك في مكان  من البحث عنيد  . تدل كذلك على الشخص الذي اتصف ب 

 .عرانا للرتب الصرفية المشتقة إن شات اهلل تعالى

 (اإلنجليزيةنحتاج إلى تعريف آخر في اللغة ******* )

 االشتقاق في الفارسية
ال  و ،تعريف االشتقاق في الفارسية عن تعريف  في االنجليزية ال شيكالً  ال يختلف

أي مين نفيس   وربية ألغة هندوهي عرف ن اللغة الفارسية كما، فال طريقة و   ،مامونًا
شيتقاق فيي   ن قانون االشتقاق فيها هو نفس  قانون االإمن هنا ف وأسرة اللغة اإلنجليزية 

ب َتاللواحق والتغيرات الداخلية في توليد الُر حيث يقوم على دور السوابق و ؛االنجليزية
 .الصرفية المختلفة

هو عبارة  و .االشتقاق هو أحد طرق صياغة الكلمات في اللغة"  :غروانيانسايقول 
هيذه   و. عن صوك كلمة جديدة من إاافة أجزات صرفية غير مستقلة إلى كلمة أخيرى 

 :االجزات الصرفية من الممكن أن تكون سوابق أو وسائط أو لواحق،مثل

                                                                                                                   

1. Crystal, David. 1985.A dictionary of linguistics and phonetics. 2nd edition. New 
York: Basil Blackwell. 

2  - William O. GRADY @ MICHAEL DOPROVOLSKY, contemporary linguistics: an 
Introduction; New York, st Marten’s Press; 1989.p.p.166.  
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 ( )(سائق ( ) راننده ) و ( متعلم ) سواد  با

كما جات في تعريف البنية المشتقة أنها كلمة غير بسيطة تصياك بإايافة زوائيد    
) و( غيير سيائ    ( ) وار گنيا ) :اشتقاقية إلى كلمات أو أشباه كلمات تسمى بالجذر،مثل

 (  انييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييىتهر
 (2)(عالم ( ) دانا ) و ( طهراني ) 

و من تعريفات الكلمة المشتقة أياًا أنها هي التي تتكون من وحدة صرفية مسيتقلة  
(Free Morpheme ) و وحدة صرفية مقيدة أو أكثر(Bound Morpheme )  تسيمى

  3.بالزوائد االشتقاقية

تنطبق على االشيتقاق و  و ربما تكون التعريفات الفارسية من أدق التعريفات التي 
  . في التفريق بين وحدة مشتقة و أخرى ار التي سيسير البحث عليهُطتحدد اأُل

يختلف اللسانيون عمومًا في تعريف   نخلص من كل ما سبق إلى أن االشتقاق الكما 
طرق االشتقاق باختالف طبائع اللغات،إال أنهيم سيوات    إن اختلفت أساليب التعريف و و

لمحدثين متفقون على أن االشتقاق هو صوك بنية صرفية من بنية صيرفية  القدامى أو ا
خرى بتغيير الصيغة ميع تشياب    أانتزاع كلمة من )  (4).مقال بعاهأو هو كما  .أخرى

 .األسمات  فعال وبنية األأفي ترتيبهما ك صلية وحرف األبينهما في المعنى واتفاق في األ

  
 : أهمية االشتقاق كظاهرة

                                           

فرهنكي اصطالحات زبان شناسي موايوعي ي توصييفي،ايران ي مشيهد      : سيد جليل ساغروانيان -  
 . 323م،ص 99 
 .  2ش،ص .هي332 وتحول آن در زبان فارسي،تهران  جملة: خسرو فرشيد ورد  - 2
فاصل  گذارى در خط فارسى، نام  ت فرهنگستان، دورهت دوم، شيمارهت ههيارم،   : احمد صفار مقدم - 3

 .30 ش، صي.ه323 زمستان، 
م، 2002علم المصطلح وطرائق واع المصيطلحات فيي العربيية، دمشيق     : ممدوح محمد خساره  - 4
 .00 صي
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 ن أننا نجهل قيمة االشتقاق في تكثير األبنية، و زييادة األوعيية الدالليية،   ظأال    
فلالشتقاق أهمية في تنمية أساليب التعبير والتفكير و زيادة فرص التعبير عين حاجيات   

و تتميز العربية بين لغات العالم بهذه الظاهرة، و يعده اللسانيون خاصية مين   .االنسان
عن اللغات األخرى، إذا وازنا بين سعة االشتقاق في اللغة  خصائصها التي تكاد تنفرد بها

فاللغة العربية تعطيك ما يزيد عليى سيبعين   . العربية و بين ايق  في اللغات األخرى
صيغة متنوعة للمادة اللغوية الواحدة على حين ال تزيد فرص االشتقاق من المادة اللغوية 

ية، و هذا يعني أن تموج الداللية و  الواحدة في اللغات األخرى على باعة أوزان صرف
أن المتكلم بها يجد أمام  مجاالت واسعة للتعبير عن  تنوعها في اللغة العربية واسع جدًا و

 ( ) .رأي  ومشاعره

ن أال أن الفارسية تمتاز عن العربية فيي  إ في الفارسية، ةهمية هذه الظاهرأومع   
الفعل يشتق مين   و ،من الفعل لصفة وشتق من ايفاالسم  ،مصادر االشتقاق فيها متعددة

في حين أن اللغة العربيية أحاديية    من الفعل، كذلك تشتق الصفة من االسم و و ،االسم
 .تيك بفعلهاآنى بكلمة آتفالعرب تقول  وحد،فالفعل فيها هو مصدر االشتقاق األ، المصدر

لمات المقتراة من اللغوي العربي، كان أول ما اشتققنا من الكعلى هذا الذوق اعتمادًا  و
بكسر الفيات وُميَتلَفٌن إليي      ٌني ُمتلِف  ُنلِفَتي ُي  َنلَفَت: مثل ،فعااًلأاشتققنا اللغات األجنبية، 

عن العربي األصيل إال  ث، حتى و إن لم يتسخدمها المحافظون الذين يحاولون البحبفتحها
، و كثيرًا ما نسيمع  أن هذا األسلوب من التعامل مع الكلمات المقتراة أسلوب متبع ذوقًا

: ، فمهندسو الحاسوب الييوم يقوليون  أفعااًل مشتقة من كلمات مقتراة في لغة الحاسوب
و هو ميا قوبيل   " set up"َستََّب، يستب، تستيبًا، و هي اشتقاقات من الكلمة اإلنجليزية  

 .ُببالمعادل العربي ُيَنصَّ

ربما كان  و. غاية السهولةزوائد اشتقاقية إلى بعض الجذور يعد أمرًا في إن إاافة 
ن االشتقاق في الفارسية كميا ذكير   إعلى هذا ف و ،من معالجة نفس الجذر ،سهل بكثيرأ

شيريطة    خر بعض الجذور،آاافة زوائد اشتقاقية إلى أول أو وسط أو إاللسانيون يتم ب
 :يلي كماتغيير الرتبة الصرفية للجذر بعد إاافة هذا النوع من الزوائد إلي ، 

                                           

 .ومابعدها 33 نهاد الموسى وعودة أبوعودة،مرجع سابق،ص ، علم الصرف: أنظر  -  
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 :ئد االشتقاقيةال وا
  

 Bound ن يطليق عليي  اسيم الميورفيم المقييد      أيمكن  هي ما Affixالزائدة 

Morpheme مثيل  يكميل معنياه،   ن يستقل بذات  بل يحتاج إلى ماأيمكن  ال وهو ما :
 Free  ةخير المورفيميات الحير   آول أو وسيط أو  أالزوائد العربية التي تزاد فيي  

Morphemes يمكن فصل  أو نقل  من  ة أو تصريفية أو هو الذي الللقيام بوظيفة اشتقاقي
 :بل يبقى مرتبطًا بالمرفيم الحر،مثل خر،آمكان إلى 

عرف  ماريوبياي   و ( )/ Almusafirun/ في المسافرون  un( ون )و  al( ال ) 
 :مايلي من نماذج  في الفارسية، و ( 2)"هو الذي اليمكن استعمال  بمفرده": بقول 

أو تكراره  ،التي تدخل على أول الفعل فتفيد استمرار الفعل( مى )ر سابقة االستمرا
سيبق  ت التي تفيد السيلب و ( بى ) كذلك السابقة  و ، الماايفي سوات في الماارع أو 

 .بعض الصفات فتعدل معناها

قد  و. ول  فتسمى سابقةأنها تأتي في إيقتصر وقوع الزائده على أول الجذر بل  ال و
قد  و ،(مقابل لي لي، مساِو)/  barabar/  "برابر: "نحو ة،سمى واسطتقع في الوسط فت

/  raveƒ/  "روش "أو  ،(عامل)/  kãrgar/ ر گكار :نحو خر فتسمى الحق ،تقع في اآل
 .أسلوب

إلى ثالثة من الجذر الذي تااف إلي ،  هاوقعمن حيث من الزوائد تنقسم إمن هنا ف و
 :هي  ،قسامأ

 حروف تااف إلى أول بعض الجذور فإما  هي عبارة عن و: السوابق
ن غيرت إف نما تعدل المعنى،إ تغير الرتبة و أو ال (  )،أن تغير رتبتها الصرفية

                                           

 .33هي،ص422 المعجم وعلم الداللة،المملكة العربية السعودية : سالم سليمان الخفاش   

،هيا  اول تهيران   (واژگان و پيوندهاى ساختى ) مهدي مشكوة الدين، دستور زبان فارسي : أنظر كذلك 
 .4 ش،ص.هي324 
 .43و  33أسس علم اللغة، ترجمة احمد مختار عمر، القاهرة، ص: ي ماريوبا 2
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الرتبة كانت سوابق اشتقاقية وأن لم تغير واقتصرت وظيفتها على تعديل المعنى 
 (2) .فقط سميت سابقة تصريفية

 لفين أو جذر وهي عبارة عن حروف تااف بين جذرين مخت:  الوسائط
  / كل ي جميع، مرزوبوم/  sarãsar/  سراسر: ذلك على نحو و متكرر،

marzubum /(كل، كافة). 

 ذلك  خر بعض الجذور وإلى آاد زهي عبارة عن حروف ت و :لواحقال
 ،خالق )/  afaridgãr/ ار گآفريد ،(موظف)/  kãrmand/  "كارمند":  ) )نحو

 .(مبدع
 

 :الفارسيةاألبنية المشتقة في اللغة 
 

يمكننا  و تأتي معظم الرتب الصرفية في اللغة الفارسية في حالة االشتقاق،  
األداة  دا الحرف وعمشتق   تأتين أن كافة الرتب الصرفية من الممكن أالقول ب

 كل رتبة صرفيةإلى يلي  فيما شيروسن مشتقًا، اوالامير والمبهم فلم يرد أي منه
  ،م المشتق النموذج المختار لعرض ظاهرة االشتقاقعلى حدة مع التركيز على االس

فجات التصنيف ماطربًا  ن هناك نوعًا من اللبس والغموض يحيط بالبنية المشتقة،أل
حيث صنف بعض كتاب القواعد أبنية مشتقة تحت  في كثير من كتب القواعد،

) بنية عتبر كثير من كتاب القواعد أن ا :تبويب البنية المركبة فعلى سبيل المثال
 ( همكار 

                                                                                                                   

المقصود بالرتبة الصرفية هو انواع الكلمة المختلفة من الناحية الصرفية وهي االسم والصفة والفعل والقيد   
فيي   أما المقصود بتغير الرتبة فهو دخول الزائدة على الجذر وهو.والحرف واالداة والمبهم والامير وغير ذلك

التي تفييد  (=  هم ) السابقة : رتبة األسمات مثاًل فينقل  إلى رتبة الصفات أو العكس أو غير ذلك من الرتب، مثل 
)  فأنها تنقل  إلى رتبة الصفات فيصيبح  ( العمل ( ) كار ) المشاركة من الناحية الداللية عندما تدخل على االسم 

لى تعديل المعنى فهذا يعني أنها تدخل على االسم مثاًل فيظل فيي  أما اقتصارها فقط ع( .زميل العمل ( ) همكار 
( ) گلسيتان  : ) الحق  تصيريفية،مثل  + رتبة األسمات ولكن بعد تعديل المعنى كاسم المكان الذي يتكون من اسم 

 . ، و غير ذلك(بستان 
ش .هيي 324 دستور مفصل امروز،برباي  زبانشناسى جديد، هيا  دوم، تهيران   : خسرو فرشيد ورد  2
 . بتصرف 29 ص

 .30 ويليام اگرادى وآخرون،درآمدى برزبانشناسى مرجع سابق،ص: أنظروا في ذلك  3
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( هم ) اسم مركب في حين أنها صفة مشتقة من السابقة االشتقاقية ( زميل العمل ) 
( الطفولة ) كودكى  و( الرجولة ( ) مردى )  نأ و(. عمل ( ) كار ) واالسم 
خلطوا في التصنيف  ناب القواعد ممتَّوهناك الكثير من ُك.(  )ليست مشتقة  مركبة و

عامل ) ر گكار و( موظف ( ) كارمند)  المختلفة فاعتبروا أنبين الرتب الصرفية 
سنفصل  في مكان   لم يفرقوا بين األسمات والصفات مما ليست صفات و سمات وأ( 

، و الجذر الذي االشتقاق من حيث الطريقة واعو فيما يلي عرض ألن (2)،من البحث
 :يعتمد علي  االشتقاق

 

 قةأنواع االشتقاق من وي  الطري: أواًل
 : االشتقاق من حيث الطريقة إلىينقسم 
 االشتقاق البسيط .1

و هو االشتقاق الذي يتم لبنية صرفية بسيطة، حيث تشتق الكلمة من جذر 
 :واحدة من الزوائد االشتقاقية، و ذلك مثل+ واحد 

 گركار    گر+ كار
      /kārgar                gar + kār/ 

 عامل        
 االشتقاق المضعف .2

إاافة االشتقاق الماعف أو المزدوج هو االشتقاق الذي يتم عن طريق 
 :، و ذلك نحوجذر واحد أكثر من زائدة اشتقاقية

 نادانى     ى+ دان + نا 
   /nādāni     I + dān + nā/ 

 الجهل     
و زائدتين " دان"نالحظ في النموذج السابق أن  اشتمل على جذر واحد هو 

التي تسبق االسم فتشتق من  صفة فاعلية " نا"االشتقاقية  ةالسابق :اشتقاقيتين، هما

                                           

 .  و ما بعدها 4 ش،ص.هي332 تركيب در زبان فارسى، ها  اول، تهران : أنظر مصطفى مقربي  
 .أنظر كافة كتب القواعد التقليدية 2
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و هي الحقة اشتقاقية تلحق بآخر الصفة " ى"مسلوبة أو منفية، و كذلك الالحقة 
 .عمومًا دون النظر إلى مكونها، فتشتق منها اسم مصدر

 االشتقاق المعقد .3

سط أو آخر عن طريق إاافة زوائد اشتقاقية إلى أول أو والذي يتم و هو 
 :البنية الصرفية المركبة، كما يلي

 كاردانى    ى+ دان + كار 
    /kārdāni           I + dān + kār/ 

 خبرة       
" كاردان"على آخر الصفة المركبة   /i/( ى)حيث دخلت الالحقة االشتقاقية 

 (.الخبرة" )كاردانى"فاشتقت منها اسم مصدر مشتق 
   نوع الجذراالشتقاق من وي: ثانيًا

 

 :ينقسم االشتقاق من حيث نوع الجذر الذي يعتمد علي  إلى
 المشتق الفعلي .1

االشتقاق من جذر و هو الذي يشتق من جذري الفعل سوات في ذلك 
 :، و ذلك كما يليالماارعمن جذر المااي أو 

   كلمة مشتقة   زائدة اشتقاقية + جذر ماض  
 رفتار    ار+ رفت   

/raftār       ār + raft/    

 أسلوب        
و نالحظ أياًا من هذا النموذج أن  اشتمل على جذر فعل ماض، و 

غيرت رتبت  الصرفية من رتبة األفعال إلى رتبة كذلك زائدة اشتقاقية، 
 .األسمات

 

 المشتق غير الفعلي .2

، أي من اسم أو صفة أو و هو الذي يشتق من رتبة صرفية ليست فعاًل
 :، كما يليذلكقيد، أو غير 

كلمة      جذر غير فعلي+ زائدة اشتقاقية   
 مشتقة
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 همكار        كار+ هم   
 زميل العمل     

 :أو كما
كلمة      زائدة اشتقاقية+جذر غير فعلي  
 مشتقة

 رگكار        رگ +كار   
 عامل     

 
 

 الفرق بين البنية المشتقة و غيرها من األبنية األخرى
 

ما الفرق بين البنية المشتقة و : الذي يطرح نفس  هنا بقوة، هو إن السؤال
 غيرها من األبنية األخرى؟

تقتاي اإلجابة على هذا السؤال عرض تعريف شاف لكل بنية على حدة، و 
 .مقارنتها بالبنية المشتقة لكي يتاح الفر ق بينها و بين غيرها من األبنية األخرى

، و هو كما أسلفنا (المشتق)مصطلح  من المصطلحات الصرفية المطروحة 
عبارة عن رتبة صرفية مولدة من رتبة صرفية أخرى عن طريق الزوائد 

" كار"من ( زميل العمل" )همكار"و " ادب"من ( مؤدب" )با ادب: "االشتقاقية، كمثل
 .العمل" كار"من " كارگر"، و (الخيانة" )خيانت"من ( خائن" )خيانتكار"العمل، و 

مصطلح المتصرف و المركب، أما المركب فإن  أبعد من  و هناك أياًا
 المشتق 

و المتصرف نظرًا للفرق البيِّن بينهما و هو تكون  من أكثر من وحدة صرفية 
وحدة صرفية مستقلة تلعب دور الصفة " نيك"، حيث إن "نيكدل: "مستقلة، مثل

و تعني  وحدة صرفية مستقلة تلعب دور االسم" دل"، و (طيب)البسيطة و تعني 
، و التصنيف الكلي لها هو أنها (طيب القلب)، و المعنى الكلي للكلمة هو (القلب)

 ( ).صفة مركبة 
                                           

 .33ش، صي.هي323 ها  دوم، تهران ايران كلباسى، ساخت اشتقاقى واژه، : أنظر -  
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و أما المتصرف فإن  شديد الشب  بالمشتق من حيث البنية الشكلية، حيث إن  
هذا يتكون من وحدة صرفية مستقلة و وحدة صرفية مقيدة أو أكثر من وحدة، و 

لمشتقة التي تتكون من وحدة صرفية مستقلة تسمى الجذر نفس التكوين للبنية ا
باإلاافة إلى وحدة أو أكثر من الوحدات الصرفية غير المستقلة التي تسمى 

الصرفية  الم تتغير رتبتهبالزوائد،  لكن الفرق البين بينهما، هو أن البنية المتصرفة 
 :علي ، و ذلك نحو ا قبل دخول الزائدةعن رتبة جذره

كلها " نخلستان "في رتبة األسمات، كما تصنف " نخل"حيث تصنف  "نخلستان"
في رتبة األسمات أياًا، و من هنا فإن عدم  تغير الرتبة الصرفية للجذر قبل دخول 
المورفيم المقيد عليها و تحولها من رتبة األسمات إلى أي رتبة صرفية أخرى يدل 

لوااح بين البنية المتصرفة و لعل هذا هو الفرق ا. على أنها بنية صرفية متصرفة
 .و البنية المشتقة

 
 :االسم المشتق : أوالً 

 
قبل أن نعرض لالسم المشتق ينبغي أوال أن نلقي الضوء على االسم و أنواعه، 

 .و أنماطه
 

 تعريف االسم

 

ال خييالف بييين اللسييانيين فييي تعييريفهم لالسييم، حيييث عرفييوه بأنيي  
أو جميياد أو أي شيييت هييو مييا سييمي بيي  إنسييان أو حيييوان أو نبييات  

 :و قد جاتت تعريفاتهم ل  على النحو التالي. آخر
االسييم هييو كلميية تقبييل التغيييير و تييدل   : يقييول همييايون فيير  

بمفردها عليى فكيرة دون أن يكيون الزميان جيزتًا منهيا، سيوات أكانيت         
و ( مييات)بهييرام و آب : هييذه الفكييرة ممييا يييرى و يلمييس، و ذلييك نحييو

 (شيييييييييييييييييجرة)درخيييييييييييييييييت 
و روشيينائي ( حصييان)و اسييب ( نجييم)و سييتاره ( منييزل)و خانيي  

، (النعوميية)و نرمييى ( الرفعيية)و زبييرى ( سييخونة)و گرمييى ( ايييات)
أو كانييت ممييا ال يييرى و ال يلمييس و لكيين يييدرك بالعقييل،  و ذلييك   
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و بيييم ( الرعييب)و هييراس ( األمييل) و اميييد ( الخييوف)تييرس : نحييو
 (الرهبييييييييييييييييييييييييييييييييييييية)

ادشيياهى  پ( سييهل)و روان ( الحييظ)و بخييت  (  الحييياة)و گيتييى  
 ( ).و أشيات أخرى (الندم)و پشيمانى ( الملك)

 :شيت آخر، مثلأي و هو ما سمي ب  انسان أو حيوان أو 
 :، مثلانسان . 

 رجل  /mard/ مرد

 أب  /pedar/ پدر

 أم  /mādar/ مادر

 رستم  /rostam/ رستم

 سهراب  /serāb/ سهراب

 أ   /barādar/ برادر

 أخت  /xāhar/ خواهر
 :ثل، محيوان .2

 جمل  /ƒotor/ شتر

 حصان  /asb?/ اسب

 طائر  /morȲ/ مرك

 سمك  /māhi/ ماهى

 غراب  /zāȲ/ زاك

 نمل  /murtƒe/ ه مور

 ذبابة  /magas/ گسم

                                           

 .42ش، صي.هي334 عبد الرحيم همايون فر ، دستور جامع زبان فارسى، ها  سوم، تهران، : أنظر  
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 حمامة  /kabutar/ كبوتر
 :جماد، مثل .3

 منزل  /xāne/ خان 

 ُعش  /lāne/ الن 

 ثوب  /djāme/ جام 

 حجر  /sang/ گسن
 :ل، مثأي شيء آخر .4

 سمات  /āsemān?/ آسمان

 نار  /ātaƒ?/ آتش

 الحسن  /xubi/ خوبى

 السوت  /badi/ بدى

ممييا سييبق يتاييح لنييا جليييًا أن االسييم هييو مييا دل  علييى حييدث غييير 
مميا يجعلي  ييدل عليى أكثير       ،مقترن بزمان أو بوصيف أو قييد أو غيير ذليك    

ميين شيييت واحييد و هييو الحييدث، فييإن دل علييى شيييت آخيير زيييادة علييى  
ث فقييد خرجييت بنيتيي  ميين الدالليية االسييمية إلييى دالليية أخييرى، ممييا الحييد

 .سيأتي تفصيل  عند التفريق بين االسم و غيره من األبنية األخرى

 
 

 
 :أقسام االسم صرفيًا

 

أشرنا فيميا سيبق إليى الليبس و الخليط اليذي وقيع فيي  التقلييديون فيي           
ن هنيا فإننيا   و مي . تصنيف الكلمة صيرفيًا، و منهيا االسيم عليى سيبيل المثيال      
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نحاول عيرض االسيم فيي أحيدث تصينيفات  الصيرفية، قبيل تفصييل أنماطي           
 . االشتقاقية حتى يتاح الفرق بين األبنية الصرفية المختلفة لالسم

 :ينقسم االسم من الناحية الصرفية إلى ما يلي  
 

 االسم البسيط .1

و هييو مييا تكييون ميين وحييدة صييرفية واحييدة، و سييمي بيي  انسييان أو  
 :بات أو جماد أو أي شيت آخر، مثلحيوان أو ن

 ( ).رستم و سهراب و بهرام و پارس و شيراز

 :االسم غير البسيط .2

و هييو مييا تكييون ميين أكثيير وحييدة صييرفية واحييدة، سييوات أكانييت   
، مسييتقلة ، أو كانييت إحييدى مكوناتيي  حييرة و األخييرى مقيييدة، مكوناتيي  كلهييا

 :فهو االسم المركب، مثل فإن كانت كل مكونات  مستقلة
 

 نعامة  /ƒotormorȲ/ شتر مرك

پلنگاوشتر
 گ

/ƒotorgāvpalang/  زرافة 

 بيض  /toxmemorȲ/ تخم مرك

 سجادة الصالة  /djānamāz/ جانماز

أمييا إذا كانييت إحييدى مكوناتيي  مسييتقلة و األخييرى غييير مسييتقلة، فإمييا  
أن تتغير رتبية البنيية بعيد دخيول الوحيدة غيير المسيتقلة فيكيون االسيم فيي           

 :ة اسمًا مشتقًا، مثلهذه الحال

 طعام  /xurāk/ (2)خوراك

                                           

 .3 ش، صي.هي330 دستور زبان فارسى، ها  هفتم، تهران، : على مرزبان راد.   
 .94 نفس المصدر، صي.  2
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 ملبس  /puƒāk/ پوشاك

 غطات  /puƒeƒ/ پوشش

 حديث  /goftār/ گفتار

 مسطرين  /māle/ مال 

 تقرير  /gozāreƒ/ گزارش
أما إذا ليم تتغيير رتبية البنيية بعيد دخيول الوحيدة غيير المسيتقلة فهيو            

 : االسم المتصرف، مثل

 بستان النخيل  /naxlsetān/ نخلستان

dānƒkade/ دانشكده

/ 
 الكلية 

 بستان الورود  /goolzār/ گلزار

 ورشة اإلصالح  /tamirgāh/ گاهتعمير
 االسم المشتق   

 

هو كلمة سمى بها انسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو أي شيت أخر و 
بعد   فيةوتكونت من مورفيم حر باالاافة إلى مورفيم مقيد مع تغيير رتبتها الصر

 :مثل ،دخول المورفيم المقيد عليها
 مردى       ى + مرد 

        /mardi              i+mard/   

  

 الرجولة               

 و من ذلك أياًا
 (.الطيبة / الجودة ) خوبى  = ى + خوب 
 (.الكتابة ) نويِسش = ش + ِنويس 

 :ورد من تعريفات لالسم المشتق وفيما يلي عرض لما
                                           

 . 2ورد، منبع پيش، صيييجمل  و تحول آن در زبان فارسى، خسرو فرشيد .   
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هو ما تكون من كلمة واحده ماافًا إليها حرف : ) عرف  همايون فر  بقول  
أو أحرف في اولها أو أخرها أو بإحداث تغيير طفيف في بنيتها المقاصد 

 :لغوية،مثل
 ( بينا ) و (  راٍت( ) نده نبي) و ( مرئى ( ) ديده شد ) و،الباصره( ديده ) 

 ( شيرين ) وكذلك ( أن يرى ( ) ديدن ) لتي اشتقت جميعها من الفعل ا( بصير ) 
 .  ( )(عصاره ) وشيره ( حلوى ( ) شيرينى )  و( جميلة ) 

السؤال الذي  و الصفة، نالحظ من التعريف السابق عدم التفريق بين االسم و
 نت ؟ فإذا كا(ديده ) و( بينا ) و( بيننده ) هو كيف نفرق بين  يطرح نفس  هنا،

( شيرين ) ؟ وإذا كانت ( ةالباصر( ) ديده ) اسمًا فماذا تكون (  راٍت( ) بيننده ) 
مما الشك في  أن أفال ما و  ،(الحلوى ( ) شيرينى ) فماذا تكون  اسمًا،( حلو)

التدقيق وواع الحدود الفاصلة بين  انتهى إلي  العلم الحديث هو التخصيص و
 .المسميات

 ةمقال)"تاب : "مثل صيغت من كلمة أخرى، أن  كلمة :ًاكما جات في تعريف  أيا
 ) 
" و ( بستان " ) لزارگ" و ( افغانستان ) و  (باكستان)و (زين  )  "بيراي   " و

 "فهميدن 
( ى بَُّأ)  "بابك  "و(  ةبحير)  "  هدريا "و( حديث )  "فتار گ " و( أن يفهم ) 

حزن ( ) افغان ) و ( طاهر ( )  اكيپ) و( مزين ) "يرا پ "المشتقة بالترتيب من 
دريا  "،(طيب )  "نيكي  " ،(قال )  "فت گ " ( َفِهَم )  "فهميد  " ،(ورد ( ) ل گ) ،(
 .   ( 2) (بحر )  "

 

                                           

 . 39،32ش،ص.هي334 دستور جامع زبان فارسى،جاب سوم،تهران : انظر عبدالرحيم همايون فر    
 .3 ش، صي.هي330 دستور سودمند،ها  هفتم، تهران : أنظر على مرزبان راد  2

 .33يش،ص.هي323 ساخت اشتقاقى واژه در فارسى امروز، تهران، : ايران كالباسى: و أياًا أنظر
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نالحظ كذلك الخلط الذي وقع بين المشتق والمتصرف والسؤال الذي يطرح    
الرتب الصرفية مشتقًا فمن أي (  ةبحير( )   هدريا) هو إذا كان  نفس  أياًا،

 اشتق؟
( دريا ) إذا كان  و( دريا ) نصنف  كيفخر إذا كان اسمًا مشتقًا فآأو بمعنى 

 اسمًا 
اسم متصرف بالتصغير (   هدريا) ن أننا يمكننا القول بفإاسمًا أياا (   هدريا)  و

كما  فكالهما متصرف،( لزار گ) قس على هذا افغانستان و و ،(دريا ) من االسم 
 نأ

 و( فهم ) مشتق من االسم العربي هو نما إ و( فهميد ) ليس مشتقًا من ( يدن فهم) 
السم المشتق كانت منطبق  تمامًا إال لور پمع أن النماذج التي أوردها الدكتور خيام

إذا صي  االسم الصريح : ن تعريف  لم يكن على نفس الدرجة من الدقة حيث قالأ
وع الكلمة األخرى أو باألحرى لم يستثن لم يحدد ن و خرى كان مشتقًا،أمن كلم  

، اسمًا ليستخرى أاالسم من الكلمة األخرى أي أن  لم يقل إذا صي  االسم من كلمة 
 .فهو اسم مشتق أي ليست في رتبة األسمات،

) ،(أسلوب ( ) رفتار ) ،(العلم ( ) دانش ) ما النماذج التي أوردها فهي أ
 ،(نوشتن 

 .    ( )( ةالكتاب) 
 اشتقاق االسملواحق 

 

اللواحق االشتقاقية إلى رتبة يشتق االسم في اللغة الفارسية بإاافة إحدى 
 :و هذه اللواحق هي. صرفية لم تكن اسمًا قبل دخول هذه الالحقة عليها

 لواحق اسم المصدر . 

 :يشتق اسم المصدر من
 :الفعل و هو ما يسمى باالسم الفعلي، كما يلي . أ

 من جذر المضارع .1

 :لمصدر من جذر الماارع بإاافة إحدى اللواحق التاليةيشتق اسم ا

                                           

 . 33دستور زبان فارسى،ها  دوازدهم،تبريز،ص: انظر خيامپور   
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 (eƒ( )ِزش) الالوقة  . أ

، إلى آخر جذر (eƒ( )ِيش)يشتق اسم المصدر بإاافة الالحقة 
الماارع، و يعد هذا النوع هو األكثر استخدامًا و دورانًا في اللغة 

 :الفارسية، و ذلك كما يلي
 سازش    يِيش+ ساز   

/sāzeƒ       eƒ + sāz/      
 المصالحة          

 :و من ذلك أياًا

 أسلوب  /raveƒ/ روش

 تقرير  /gozareƒ/ گزارش

 حركة  /djombeƒ/ جنبش

 تربية  /parvareƒ/ پرورش

 أكل  /xureƒ/ خورش

 علم  /dāneƒ/ دانش

 خفقان  /tapeƒ/ پشت

 
 (e)    (ه)الالحقة  . ب

 :مثل مصدر، تلحق بآخر جذر الماارع فتشتق من  اسمًا
 نال              ه + نال

e + nāl/                     /nāle 

 األنين
 :و من ذلك أياًا

 مخاصمة  /setize/ ستيزه

 اتسامة  /xande/ خنده

 بكات  /gerye/ گري 
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 ارتعاش  /larze/ لرزه

 قبلة  /buse/ بوس 

 تسكع  porse/ پرس 

 
 :، مثل ) (إلى آخر جذر الماارع  /i/ ( ى)الالحق 

 بازى    ى+ باز   
  /bāzi          i  + bāz/ 

 لعبة       
 :أياًا ذلك  و من

 إيذات  /āri?/ آزارى

 إختبار  /āzmāyi?/ آزمايى

 إبداع  /āfarini? آفرينى

 نخل، غربلة  /bizi/ بيزى

 قبول  /paziri/ پذيرى

 تغطية  /puƒi/ پوشى

 لصق  /tƒaspi/ هسبى

 :ايمن جذر الما 

 :يشتق اسم المصدر من جذر المااي بإحدى الطرق التالية
 :، و ذلك كما يلي/ār/" ار"بإاافة الالحقة  . أ

 اسم مصدر   ار+ جذر مااي  
 گفتار    ار+ گفت   

 حديث      

                                           

 .ش.ه323 فرهنگ واژه سازى در زبان فارسى، ها   اول، : كامياب خليلى: أنظر.   
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 :و من ذلك أياًا
 

 بنية  /sāxtār/  ساختار

 كتابة  /neveƒtār/ نوشتار

 لقات  /didār/ ديدار

 بحث  /djostār/ جستار

 ذبح  /koƒtār/ كشتار

 تصرف  /raftār/ رفتار

 المقطع يييَين من المصدر التامبحذف  . ب

من أي مصدر  (ييَين )المقطعر في الفارسية بحذف ديشتق اسم المص
أو كان داليًا أي منتهي ( تن)سوات أكان هذا المصدر تائيًا أي منتهي بي تام 
 :و ذلك نحو ( ) ،(دن)بي 

، و (الحمل" )برد"حذف نون  فيتبقى لدينا اسم المصدر بردن أن يحمل ت
 :من ذلك

 الخسارة  /bāxt/ باخت

 الصناعة  /sāxt/ ساخت

 الحمل  /bardāƒt/ برداشت

 القراتة  /xānd/ خواند

 الذهاب  /raft/ رفت

 القول  /goft/ گفت

 االحتراق  /suxt/ سوخت

 الطلب  /xāst/ خواست
                                           

 .23 دستور مفصل امروز، منبع پيش، صيي.   
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: تشتق الكلمة بحذف زائدة من زوائدها، مثل أحيانًا: "يقول فرشيدورد
، أو استبدال صوت بصوت أو (أن يبني" )ساختن"من ( بنية" )ساخت"

... (أن ينهض" )خاستن"من ( النهوض" )خيز: "أصوات بأصوات أخرى، مثل
إن المشتق الذي يتكون بإاافة الزائدة االشتقاقية يسمى باالشتقاق الثانوي، 

ن نتيجة لتغيرات صوتية داخل  يسمى االشتقاق أما االشتقاق الذي يتكو
 ( )".األساسي

و لعل هذا النمط من أسمات المصادر في الفارسية يظهر جليًا في الجمل  
ذات الوج  الواحد، و هي تلك الجمل التي تشتمل على الجمل مى سالتي ت

، (بايد( )يمكن)ميتوان : ككلمة من كلمات الوجوب أو الجواز، و من ذل
 ( ميشود)شايد، 
 :و تنتهي باسم بهذا النمط المصدري، فإنها تفيد المصدرية و ذلك نحو

 

 حاال ميتوان رفت
/hālā mitvān raft/ 

 يمكن الذهاب اآلن
 ...گفتدر اين شرايط بايد 

/dar in ƒarāyet bāyad goft/ 

 ....في هذه الظروف ينبغي القول 
طياتها على إحدى نالحظ فيما سبق أن الجملة أو العبارة اشتملت بين 

الكلمات التي تدل على اإلمكانية أو الوجوب، و انتهت باسم مصدر مشتق 
 .بحذف المقطع ييَين

 

 من الصفة . ت

 :يشتق اسم المصدر من الصفة بإحدى الطرق التالية
 /i/ ( ي)بالالوقة  .1

يشتق اسم المصدر في الفارسية بإاافة يات إلى آخر الصفة، و ذلك 
 :كما يلي

                                           

 .33 ، 34 دستور مفصل امروز، منبع پيش، صيي.   
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 خوبى    ى+ خوب    
        /xubi          i + xub/ 

 الُحسن       
 :و من ذلك أياًا

 السوت  /badi/ بدى

 الجمال  /qaƒangi/ گىقشن

 السواد  /seyāhi/ سياهى

 الاياع  /tabāhi/ تباهى

 الخارة  /sabzi/ سبزى

goresnagi/ گىگرسن

/ 
 الجوع 

 العظمة  /bozorgi/ گىبزر

 فولةالط  /kudaki/ كودكى

 /ā/( ا)الالحقة  .2

إلى آخر الصفة، و   /ā/" ا"يشتق اسم المصدر من إاافة الالحقة 
 :ذلك نحو

 گرما    ا+ گرم 
           /garmā          ā + garm/ 

 السخونة        

 درجة حرارة  /damā/ دما

 اتساع  /pahnā/ پهنا

 طول  /derazā/ درازا

 برودة  /sarmā/ سرما
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الحقة تعد االن من اللواحق الميتة التي التستخدم في اشتقاق و هذه ال
أسمات جديدة، و لذلك فلن نعثر على كثير من النماذج ألن النماذج 

 .الموجودة هي التي احتفظت الفارسية بها
 اشتقاق اسم اولة من جذر المضارع

 

 إلى آخر جذر الماارع، و ذلك( ه)يشتق اسم اآللة أياًا بإاافة الالحقة 
 :كما يلي
 تاب    ه+ تاب    

    /tābe        e + tāb/    

 مقالة           
 

 مسطرين البنات  /māle/ مال 

 قباة الباب  /gire/ گيره

فأرة النجارة، مسحاة   /rande/ رنده
 الخشب

 مقرعة  /kube/ كوب 

 موسي  /aster/ استره

 معول  /tiƒe/ تيش 

قة قديمة و غير مستخدمة حاليًا في اشتقاق اسم الح( ه)و تعد هذه الالحقة 
  ( )(.ابزار)أو ( افزار)االلة من جذر الفعل، و حل مكانها، الالحقة 

 
 

   /āk/( اك)لالوقة بااشتقاق االسم 
 

                                           

 .93 ش، صي.هي324 وز، ها  دوم، تهران، دستور مفصل امر: خسرو فرشيد ورد.   



23 

 

 البنية المشتقة في اللغة الفارسية

 االسم المشتق نموذجًا            
 

23 

اك، و ذلك كأسمات المأكوالت و + تشتق أسمات األشيات من جذر ماارع 
 الملبوسات 

 :و غيرها، و ذلك كما يلي
 پوشاك    اك +پوش  

         /puƒāk         āk + puƒ/ 

 ملبس      

 :و من ذلك أياًا

 طعام  /xurāk/ خوراك

 السيالن  /suzāk/ سوزاك

هذا النوع من األسمات تسمى هذه الالحقة بالحقة اللياقة و الجدارة، و و  
م تعد ، بل إنها لالمشتقة ليس بالكثير فلم يعثر على أكثر من هذه النماذج الثالثة

إن هذه العناصر اليوم :"و قال عنها فرشيدورد. في االشتقاق لفعالةمن اللواحق ا
 .( )"ليست خصبة و ال تستخدم في صياغة الكلمات

  االشتقاق المضعف
االشتقاق يتم باشتقاق رتبة صرفية من أنواع نوع من  ذكرنا فيما سبق أن  

ثر من زائدة اشتقاقية، و شتقة، أي أن االشتقاق يتم بإاافة أكرتبة صررفية م
 :ذلك كما يلي

 اشتقاق اسم المصدر من الصفة المشتقة
 :الطرق التاليةيشتق اسم المصدر من الصفة المشتقة، ب

اسم    الحقة اشتقاقية+ اسم + سابقة اشتقاقية  . 
 مصدر مشتق

 بى سوادى   ى+ سواد + بى 
  /bisavādi          I +  savād + bi/ 

 األمية                  
 :و من ذلك

                                           

 . 93 دستور مفصل امروز، منبع پيش، صي:  أنظر.   
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 التعاون  /hamkāri/ همكارى

 المواساة  /hamdardi/ همدردى

 التأدب  /bā?adabi/ باادبى

 االستيات  /nārahati/ ناراحتى

 الالمباالة  /bixayāli/ بى خيالى

 القيمة  /bā?arzeƒ/ با ارزشى
 

قت منها مما سبق يتاح أن اليات دخلت على الصفة المشتقة بالسابقة فاشت
 .، و لذلك سمي هذا النوع من االشتقاق باالشتقاق الماعف.اسم مصدر مشتق

 

 اسم مصدر  الوقة+ واسطة + جذر اسمى متكرر  .2
أشرنا قبل ذلك إلى االشتقاق بالوسائط و قلنا إن هناك صفات تشتق 

بالواسطة االشتقاقية التي تتوسط جذرًا متكررًا، و هنا تلحق بآخر هذه الصفات 
 :ة اشتقاقية فتشتق من  اسم مصدر، كما يليالحق

 برابرى    ى+ بر + ا + بر 
    /barābri   i + bar + ā + bar + i/ 

 المساواة         
 :و من ذلك أياًا

 التعاون  /sarāsari/ سراسرى

 
اسم   الحقة اشتقاقية أخرى+ الحقة اشتقاقية + جذر  .3
 مصدر

ض األبنية الصرفية المشتقة باللواحق تدخل بعض اللواحق االشتقاقية على بع
فتشتق منها رتبة صرفية مختلفة عنها، و ذلك كاشتقاق الصفة من االسم المشتق، 

 :أو اشتقاق االسم من الصفة المشتقة و ذلك كما يلي
 دانشمندى     ى+ مند + يِيش  +  دان
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 /dāneƒmand  I         I + mand + + eƒ + dān/  
  

 العلم     
نالحظ في هذا النمذج أن  اشتق ثالث مرات، حيث اشتق اسم المصدر      

ثم اشتقت الصفة " يِيش"بالالحقة االشتقاقية " دان"من جذر الفعل الماارع 
ثم اشتق اسم المصدر مرة أخرى " مند"بالالحقة " دانش"الفاعلية من اشم المصدر 

 ".ى"بالالحقة " دانشمند"من الصفة 
 :و من ذلك أياًا

 البنات  /sāzandagi/ گىدسازن

 السواقة  /rānandagi/ گىرانند

 التعقل  /huƒmandi/ هوشمندى

 التعلم  /āmuzgāri?/ گارىآموز

 العمل  /kārgari/ گرىكار

 الخالف  xelāfkāri/ خالفكارى

 االنشغال  /gereftāri/ گرفتارى

ة أو الحقة، و فية تقبل أكثر من سابقو من هنا يمكننا الحكم بأن البنية الصر
 .تشتق منها رتب صرفية جديدة

 النتيجة
استعرانا في هذه الدراسة المختصرة بالطبع، ظاهرة من أهم الظواهر 
الصرفية ليس في الفارسية فحسب، بل في اللغات قاطبة، أال و هي ظاهرة 
االشتقاق، التي ال تكاد لغة من اللغات تخلو منها و ذلك طبقًا للنظريات اللغوية 

يثة، حيث تميزت هذه النظريات بعالميتها؛ أي صالحيتها للتطبيق على كل الحد
 :و قد انتهت هذه الدراسة إلى ما يلي. اللغات تقريبًا
و إن  ،االشتقاق موجود في الفارسية، بل إن  يعد من مميزاتها . 

كانت الفارسية تدخل في عداد اللغات التركيبية أكثر منها اشتقاقية أو 
 .الفارسية لديها قدرة فائقة على التركيبتصريفية، فاللغة 
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االشتقاق ليس حكرًا على لغة دون لغة و إن كانت الظاهرة تتألأل  .2
 .في لغة و تخفت في أخرى

لم يمثل االسم المشتق في اللغة الفارسية كل ما يتعلق باالشتقاق،  .3
فهناك أنماط لالشتقاق لم يتعمق البحث فيها بسبب انعدامها في األسمات 

 :ة، و من بين ما لم يتعمق البحث في ، ما يليالمشتق

 االشتقاق بالسوابق . أ

حيث تدخل السوابق االشتقاقية على الوحدة الصرفية الحرة 
 :فتشتق منها رتبة صرفية مختلفة عن جذر االشتقاق، مثل

 (األدب" )دبا"، و هي صفة مشتقة من  الجذر (مؤدب" )باادب"
و هي صفة مشتقة ( زميل العمل" )همكار"، و (با)بالسابق االشتقاقية 

 .(العمل" )كار"من الجذر 
 االشتقاق بالوسائط . ب

 :حيث تدخل الوسائط االشتقاقية بين جذر متكرر، مثل
المتكرر و الواسطة " بر"و هي صفة مشتقة من الجذر ( متساو" )برابر"

 ".ا"االشتقاقية 
 حث على االشتقاق باللواحق، و هذاو إنما انحصرت معالجة هذا الب 

 .لتوافرها في األسمات دون غيرها من األنماط األخرى لالشتقاق
تناول البحث فكرة التصنيف الصرفي لألبنية الصرفية المختلفة، من أجل 
كشف ألوان اللبس الذي وقع في  كاتبو القواعد، سوات منهم اإليرانيين، أم غيرهم، 

لدراسات اللغوية و أواح أن ذلك لم يكن من األخطات و إنما هي مالمح مختلفة ل
 .اتسم بها التقليديون و تميزوا بها عن المحدثين أو التجديديين

( عاقل" )هوشمند"ميز البحث بين االسم و الصفة، و استبعد أن تكون كلمة 
فإذا لم " هوشمند"و بين ( عقل" )هوش"مثاًل اسمًا مبررًا ارورة وجود فرق بين 
 .لى خلط بين الرتب الصرفية المختلفةيكن بينهما فرقًا، فإن ذلك سيؤدي بالطبع إ

ميز البحث بين المشتق و بين المتصرف، محددًا المشتق بتغيير الرتبة 
الصرفية للجذر الذي دخلت علي  زائدة اشتقاقية، كانتقال االسم من االسمية إلى 

كما حدد المتصرف ببقات الرتبة الصرفية . الوصفية، كما في النموذج السابق
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ي علي  بعد دخول الزائدة التصريفية علي  مع تعديل المعنى، لجذر على ما هل
غير تعديل " حصان"ال فرق بين  و بين االسم المنكر ( الحصان" )اسب"فاالسم 

ال ( سأرى)أو ( أرى" )مى بينم"المعنى من التعريف إلى التنكير، و كذلك الفعل 
حيث إن كالهما رتبة الصرفية، لمن حيث ا( أرى" )بينم"فرق بين  و بين الفعل 

من اللزوم إلى " بينم"معنى الفعل عدلت " مى"في رتبة األفعال غير أن السابقة 
       .االستمرار و التكرار 

عرض البحث أهمية االشتقاق بالنسبة ألي لغة من اللغات و أواح أن      
 . وسيلة صرفية طيعة في توليد رتب صرفية متعددة، من رتب أخرى

حث أنواع األبنية المشتقة من حيث طريقة االشتقاق، و ثبت كما تناول الب    
كما . من خالل هذه النقطة أن هناك اشتقاقًا بسيطًا، و كذلك هناك اشتقاقًا ماعفًا

اشتقاق فعلي و هو الذي يعتمد على : انقسم االشتقاق من حيث نوع الجذر إلى
ى جذر صرفي جذر فعلي، و كذلك االشتقاق غير الفعلي، و هو الذي يعتمد عل

 .غير فعلي
تناول البحث األنماط المختلفة لالسم المشتق، و أواح أن هناك أكثر من 

 :نمط، كما يلي
 اسم المصدر  .1

 :و قد جات في األشكال التالية
 :اشتقاق اسم المصدر من جذر الماارع، و ذلك باللواحق التالية . أ

 (.أسلوب)روش : ، مثل  /eƒ/(  يييِيش) الالحقة  . 

 (.ابتسامة" )خنده: "مثل  /e/ (ه)الالحقة  .2

 (.اللعب" )بازى: "مثل/i/  (  ي)الالحقة  .3

 
 :، و ذلك كما يليضيذر المااشتقاق اسم المصدر من ج . ب

 (.حديث) "گفتار: "، مثل/ār/(  ار)الالحقة  . 

من آخر المصيدر التيام،    /an/( يييييَين)بحذف المقطع  .2
 .أن يذهب" رفتن"من (  الذهاب" )رفت: "مثل
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 :م المصدر من الصفة، بإحدى الطرق التاليةاشتقاق اس . ث

 (.الجوع" )گىگرسن: "مثل  /i/( ى)الالحقة  . 

 (.االتساع" )پهنا: "مثل /ā/ ( ا)الالحقة  .2

 

 اسم األلة.2

: ، مثل(ي )بإاافة الالحقة  اشتق اسم األلة من جذر الماارع
 (.قباة) "گيره"

 .ياقةالتي تفيد الل  /āk/" اك"اشتقاق بعض األسمات بالالحقة  .3

 االشتقاق المضعف .4

هناك أسمات تم اشتقاقها من رتب صرفية مشتقة بالفعل و بالتالي فإن 
هذه األسمات تعد من األبنية التي اشتقت أكثر من مرة، أي اتصلت بهيا  

 :أكثر من زائدة اشتقاقية، و هذه الزوائد تم تقسيمها كالتالي

: دخول لواحق على الصفات المشتقة باألسيمات، مثيل   . أ
 (.التعاون" )ارىهمك"

دخول لواحق اشتقاقية على كلمات مشيتقة بالوسيائط،    . ب
 (.المساوة" )برابرى: "مثل

" گرىكار"كلمات مشتقة باللواحق، دخول لواحق اشتقاقية  . ت
 (العمل)

 و آخر دعواهم أن الحمد هلل رب العالمين

 

 المراجع

 : العربية راجعالم: أواًل

 .المزهر في علوم اللغة -
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علم الصرف الصوتي، الطبعة األولى، : لجليلعبد القادر عبد ا -
 األردن، 

 .م992 

الكتاب، : سيبوي .م943 فق  اللغة، القاهرة، : علي عبد اهلل وافي -
 .م 99 ،  /24

، 3علم اللغة بين القديم و الحديث، طي: عبد الغفار حامد هالل -
 .م929  -409 القاهرة، 

ا بشر، كم: استيفان أولمان، دور الكلمة في اللغة، ترجمة -
 م933 القاهرة، 

فق  اللغة و خصائص العربية و طرائق نموها، : صالح روَّاي -
 .م993  -هي 3 4 ، القاهرة،  طي

لعلم المصيطلح،القاهرة،  األسس اللغوية : محمود فهمي حجازي -
 .م993 

 .م2002علم الصرف، القاهرة، : نهاد الموسى و عودة أبو عودة -

 .م933 ق، .ه333  اق، القاهرة،االشتق: بد اهلل أمينع -

، مد مختار عمر، القاهرةأسس علم اللغة، ترجمة اح: ماريوباي  -
 .م992 

التطور اللغوي مظاهره و علل  و قوانين ، : رماان عبد التواب -
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 المراجع اإلنجليزية : ثانيًا -

 
- Crystal, David. 1985.A dictionary of 

linguistics and phonetics. 2nd edition. New York: 
Basil Blackwell. 
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