الجامد والمشتق
• ينقسم االسم إلى جامد ومشتق.
• الجامد :تعريفه  :هو ما لم يؤخذ من غيره ،ودل َّ َعلَى ذات  ،أو َحدَث ،أو معنى .
•

شجرَ ،بقر.
كأسماء األجناس المحسوسة ،مثل :ر ُجلَ ،

• ويسمى اسم ذات  ،ويدرك بالحواس  ،وله حيز في الوجود.
ضوء  ،و ُنورَ ،
وزمان .
صرَ ،ف ْهم ،قيام ،وقعودَ ،
• وأسماء األجناس المعنوية ،ك َن ْ
درك في الذهن  ،وهو المصدر الدال على
• ويسمى اسم المعنى  ،وهو ما دل على معنى ُي َ
الحدث .
•

ملحوظة  :اختلفت اآلراء في أسماء األجناس المعنوية؛ فهناك من يعدها من المشتقات .

• والمشتق :ما أ ِخ َذ من غيره ،ودل على ذات ،مع مالحظة صفة  .نحو :عالِم ،وظريف.
• واالشتقاق :تعريفه  :أخذ كلمة من أخرى ،مع تناسب بينهما فى المعنى و فى اللفظ جمي ًعا .
• واالشتقاق وسيلة من وسائل نمو اللغة  ،وتكثير مفرداتها .
• حكم االشتقاق :
• االشتقاق يكون من أسماء األجناس المعنوية المصدرية .
• نحو َ :ف ِه َم من ال َف ْهم .
صر .
ص َر من ال َن ْ
• َن َ
• وندر االشتقاق من أسماء األجناس المحسوسة .
• نحو  :أورقت األشجار  ( .من الورق )
• أمطرت السماء  ( .من المطر )
• استحجر الطين  ( .من الحجر )
س ُبع )
• أسبعت
األرض  ( .من ال َّ
ُ
ُ
• َف ْل َف ْل ُ
جعلت فيه الفُ ْلفُل )
ت الطعا َم ( .

أقسام االشتقاق
• وينقسم إلى ثالثة أقسام:

كعلِ َم من العِلم،
-1االشتقاق الصغير ،وهو ما اتحدت الكلمتان فيه حرو ًفا وترتي ًباَ ،
وف ِهم من ال َفهم َ ،
َب من الذهاب  ،وجلس من الجلوس  .وهو أهم األقسام
وذه َ
عند الصرفي .
كج َبذ
 -2االشتقاق الكبير ،وهو ما اتحدت الكلمتان فيه حرو ًفا ال ترتي ًباَ ،
وحمِدَ و َمدَ َح.
و َج َذب  ،و َيئِس و أيس َ ،
 -3االشتقاق األكبر ،وهو ما اتحدت الكلمتان في أكثر الحروف ،مع تناسب فى
الباقى ،ك َن َع َق من ال ّن ْهق ،لتناسب العين والهاء فى المخرج.

أصل االشتقاق
•
•
•
•
•
•
•

مذهب البصريين :
أن المصدر هو األصل في االشتقاق  ،والفعل والوصف مشتقان منه .
مذهب الكوفيين :
أن الفعل الماضي هو األصل في االشتقاق  ،والمصدر مشتق منه .
وذهب قوم إلى أن المصدر أصل للفعل وحده  ،والفعل أصل ٌ لما بقي من
المشتقات  ،والوصف مشتق من الفعل .
وذهب ابن طلحة – شيخ الزمخشري – إلى أن ُكالًّ من المصدر والفعل
أصل ٌ برأسه  ،وليس أحدهما مشتقا من اآلخر .
محل الخالف  :هو المصدر المجرد  ،وأما المصدر المزيد فال خالف في
كونه مشتقا ال مشتقا منه  ،واشتقاقه قيل  :من المصدر المجرد ،
وقيل :من الفعل المزيد .

• إذن أصل المشتقات عند البصريين المصدر ،لكونه بسي ًطا ،أى:
الحدَث فقط ،بخالف الفعل ،فإنه َي ُدل ُّ َع َلى الحدث
َيدُل على َ
والزمن .وعند الكوفيين :األصل الفعل ،ألن المصدر يجيء بعده
األول.
في التصريف ،والذي عليه الصرفيون ّ
• و ُيشتق من المصدر عشرة أشياء :الماضى ،والمضارع ،
واألمر ،وقد تقدمت؛ واسم الفاعل ،واسم المفعول ،والصفة
المشبهة ،واسم التفضيل ،واسم الزمان  ،واسم المكان ،واسم
اآللة ،و يلحق بها شيئان :
المنسوب ،والمصغر.
•
ُ

