عبدالرزاق تورابـً وعبد الحمٌد الجٌهاد
معهد الدراسات واألبحاث للتعرٌب ،الرباط.

صرف اآللي لألفعال في اللغة العربية
ال ُم ِّ

1

نقدم فً العرض المصرِّ ف اآللً لألفعال فً اللغة العربٌة .وقد استدعى بناء هذه
اآللة الوسائط التالٌة:
ا) تحدٌد طبقات التصرٌف ،وعددها

632

طبقة .ونرمز لكل فعل برقم ٌختزل

المعلومات البنٌوٌة التً تمٌزه ونموذج التصرٌف الذي ٌتصرف على منواله .فالفعل
"ساء" مثال نرمز له بالرقم  ،733الذي ٌرمز للفعل الثالثً المجرد األجوف الواوي
المهموز الثالث والذي ٌكون مضارعه على ٌفعُل مع تطبٌق بعض القواعد الصواتٌة
المحددة .وهذا الترمٌز ٌضمن أال نجد " ٌَسًء" أو "ٌساء" .واألفعال التً تسمح
ببعض التناوبات الصوتٌة نشٌر إلٌها .وهذه األرقام تسهل على المُصرّ ف تحدٌد نوع
الفعل ومتطلباته.
وقد استدعى تحدٌد هذه الطبقات ضبط طبقات الجذور وتصنٌفها تصنٌفا محكما،
وتحدٌد جمٌع الصٌغ الفعلٌة ،وضبط التناوبات الحركٌة والزٌادات الصرفٌة.
ب) تحدٌد نماذج التصرٌف ،وخاصة الزمن والوجه والبناء ،واللواصق التً ٌفرزها
كل نموذج .وهكذا تم التمٌٌز بٌن الماضً والمضارع واألمر ،والمبنً للمعلوم ولغٌر
المعلوم ،والوجه البٌانً واالفتراضً والتأكٌدي ،الخ.

1

ٌدخل هذا العرض فً إطار مشروع "إنجاز كتاب تصرٌف األفعال وطبعه" الذي ٌشتغل علٌه فرٌق

اللسانٌات المقارنة والتطبٌقٌة بمعهد الدراسات واألبحاث للتعرٌب ،ومشروع بلورة برمجٌة معلومٌاتٌة

للتصرٌف اآللً لألفعال العربٌة الذي ٌشتغل علٌه فرٌق المعالجة اآللٌة للغة العربٌة بالمعهد.
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ج) تحدٌد القواعد الصواتٌة التً تطبق على األفعال بشكل بسٌط ٌراعً العناصر
الصوتٌة التً توجد فً الفعل دون النظر فً وظٌفته النحوٌة أو الداللٌة.
د) تقدٌم الئحة تامة لألفعال فٌها إحالة على نماذج تصرٌفها ،بالشكل المشار إلٌه
أعاله بالنسبة ل"ساء".
ه) مراعاة جانب المقارنة مع اللغات األخرى ،وخاصة مع ما قام به بشرل بالنسبة
لتصرٌف األفعال فً اللغة الفرنسٌة ،أو ما تم القٌام به بالنسبة لتصرٌف أفعال اللغة
األنجلٌزٌة.
ونعرض فٌما ٌلً بتفصٌل لهذه الوسائط ،وبعد ذلك نقدم صورة توضٌحٌة لهذا
المصرف مع نماذج من مختلف طبقات الفعل.
 .1الطبقات الصرفية

 .7.7طبقات الجذور
تتوزع طبقات الفعل باعتبار بنٌة الجذر على الشكل التالً:
 )7السالم :وهو ما سلم من حروف العلة والهمز والتضعٌف ،نحو " َك َتب".
 )6غير السالم :وٌحتوي البنٌات التالٌة:
ا) المهموز :وفٌه مهموز األول والوسط واألخٌر ،نحو "أخذ" و"سأل" و"قرأ".
ب) المضعف :وهو ماا كانات عٌناه والماه متمااثلتٌن ،وٌشامل المضاعف مثال " َما ّد"،
والمضعف المهموز األول مثل "أبّ ".
ج) المثااال :وهااو مااا كاناات فاااله حاارف علااة ،وٌشاامل المثااال مثاال " َو َجااد" و" ٌَ َنااع"،
ِس" و" َو ُ
ط َل".
والمثال المهموز الثانً أو الثالث ،نحو " َوأَ َر" "و ٌَئ َ

تورابـً والجٌهاد
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د) األجوف :وهو ما كانت عٌنه علة ،وٌشمل األجوف مثل "قام" و"باع" ،واألجاوف
المهموز األول أو الثالث ،نحو "آب" و"جاء".
ه) الناقص :وهو ما كانت المه علة ،وٌشمل الناقص مثل "دَ عا" و" َقضى" ،والنااقص
المهموز األول أو الثالث ،نحو "أتى" و"رأى".
و) اللفٌااف المفااروق :وهااو مااا كاناات فاااله والمااه علااة ،وٌشاامل اللفٌااف مثاال " َوقااى"،
واللفٌف المهموز الثانً مثل " َوأى".
ز) اللفٌف المقرون ،وهاو ماا كانات عٌناه والماه علاة ،وٌشامل اللفٌاف مثال " َكاوى"،
واللفٌف المهموز األول مثل "أَوى".

 .6 .7األبنٌة الصرفٌة
وتتحدد طبقات األفعال (أو الصاٌغ) ،فاً األبنٌاة المقدماة فاً الجادول الماوالً ،حٌاث
تشٌر النجمات إلى أن الصٌغة قلٌلة الورود فً اللغة.
( )7الثالثً المجرد:
)7
)2
)3
)4
)5
)2

َف َعل ٌَ ْفعِل
َف َعل ٌَ ْفعُل
َفعِل ٌَ ْف َعل
َف َعل ٌَ ْف َعل
َفعُل ٌُ ْف ُعل
* َفعِل ٌَ ْفعِل

الثالثً المزٌد
 )3أَ ْف َعل ٌُ ْفعِل
َ )4فعَّل ٌُ َفعِّل
 )5فا َعل ٌُفاعِ ل
َ )71ت َفعَّل ٌَ َت َفعَّل
فاعل ٌَ َتفاعل
َ )77ت َ
 )76ا ْن َف َعل ٌَ ْن َفعِل
 )73ا ْف َت َعل ٌَ ْف َتعِل
 )71اسْ َت ْف َعل ٌَسْ َت ْفعِل
** )71ا ْف َع ْو َعل ٌَ ْف َع ْوعِل
** )72ا ْف َعوَّ ل ٌَ ْف َعوِّ ل
 )73ا ْف َع َّل ٌَ ْف َع ّل
 )74ا ْفعا ّل ٌَ ْفعا ّل

الرباعً المجرد
َ )75فعْ لَل ٌُ َفعْ لِل

الرباعً المزٌد
َ )61ت َفعْ لَل ٌَ َت َفعْ لَل
** )67ا ْف َع ْنلَل ٌَ ْف َعنلِل
** )66ا ْف َعلَّل ٌَ ْف َعلِّل

المُصرِّ ف اآللً لألفعال فً اللغة العربٌة
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وإذا أدرجنا أنواع هذه الجذور ،سواء كانت ثالثٌاة أو رباعٌاة فاً صاٌغ األفعاال،
فإننا نحصل على طبقات الفعل الصرفٌة ،وقد حاددناها فاً  332طبقاة ،وذلاك بحساب
إمكانات التألٌف المحددة أعاله وبحسب ما ورد فً اللغة من أفعال.
 .2التصاريف واللواصق
ٌتصااارف الفعااال فاااً اللغاااة العربٌاااة فاااً الماضاااً والمضاااارع واألمااار .فصاااٌغة
الماضً هً أساسا َفعل .وتلتصق بها لواحق الشخص األول (أي المتكلم) ،أو الثانً
(أي المخاطااب) ،أو الثالااث (أي الغائااب) ،والع د  ،للداللااة علااى المفاارد أو المثنااى أو
الجمع ،والجنس ،للداللاة علاى الماذكر أو الملناث .ونحادد هاذه اللواحاق بعاد تاورابً
( )6113فً الجداول الموالٌة:

2

( )6لواحق الماضً
الماضي المعموم

الشخص 2
الشخص 3

مفرد

مثنى

جمع

الشخص 1

ت

نا

نا

مذكر

ت

تما

تم

مؤنث

ت

تما

تن

مذكر

ـ

ا

وا

مؤنث

ـت

تا

ن

 2نقدم فً كتاب تصرٌف األفعال الذي ننجزه تفاصٌل كثٌرة عن هذه الجداول وعن التصارٌف والطبقات
واللواصق.

تورابـً والجٌهاد
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فاإذا أخاذنا جاذعا (وهاو نااتت تاألٌف الجاذر بالحركاات) وألحقناا باه هاذه اللواحاق،
ب:
فإننا نكون قد صرفناه فً الماضً .لنأخذ على سبٌل المثال تصرٌف الجذع َك َت َ
ب
( )3تصرٌف َك َت َ
الماضي المعموم

مفرد

مثنى

جمع

كتبت

كتبنا

كتبنا

مذكر

كتبت

كتبتما

كتبتم

مؤنث

كتبت

كتبتما

كتبتن

مذكر

كتب

كتبا

كتبوا

مؤنث

كتبت

كتبتا

كتبن

الشخص 1
الشخص 2
الشخص 3

وبخصااوص الماضااً المبنااً لغٌاار الفاعاال ،فااإن اللواحااق ال ٌطاارأ علٌهااا تغٌٌاار.
وٌكون التغٌٌر فً الصٌغة فقط.
وجااذع المضااارع هااو ْف َعاال .وهااو بخااالف الماضااً تلتصااق بااه سددوابق للداللااة علااى
الشخص ،ولواحق للداللة على العدد والجنس أساساا .ونجماع لواصاق المضاارع فاً
الجدول الموالً:

المُصرِّ ف اآللً لألفعال فً اللغة العربٌة
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( )1سوابق المضارع ولواحقه
المضارع المعموم
مفرد

مثنى

جمع

الشخص 1

أ-

ن-

ن-

مذكر

ت-

ت-ا(ن)

ت-و(ن)

مؤنث

ت-ي(ن)

ت-ا(ن)

ت-ن

مذكر

ي

ي-ا(ن)

ي و(ن)

مؤنث

ت

ت-ا(ن)

ي-ن

الشخص 2
الشخص 3

وإذا وضعنا جذع المضارع مكان العارضاة فاً الجادول ( ،)3فإنناا نحصال علاى
ب.
تصرٌف المضارع .ونوضح هذا من خالل تصرٌف مضارع َك َت َ
ب
( )1تصرٌف مضارع َك َت َ
المضارع المعموم
مفرد

مثنى

جمع

الشخص 1

أكتب

نكتب

نكتب

مذكر

تكتب

تكتبا(ن)

تكتبو(ن)

مؤنث

تكتبي(ن)

تكتبا(ن)

تكتبن

مذكر

يكتب

يكتبا(ن)

يكتبو(ن)

مؤنث

تكتب

تكتبا(ن)

يكتبن

الشخص 2
الشخص 3

تورابـً والجٌهاد
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والمضارع المبنً لغٌر الفاعل تأتً سوابقه مضمومة ،وتبادل حركاة عٌناه فتحاة،
مثل :أُضْ َربُ ،تضْ َربً…إلخ.
وتأتً صٌغة المضارع للداللة على أوجه (أو أحوال) مختلفة نحددها فٌما ٌلً:
أ) الوجه البياني (المضارع المرفوع) :وتمثل له الضمة /ـ ُ /إذا لم تكن هنااك الحقاة،
والنون إذا كانت هناك الحقة .وتكاون الناون مفتوحاة إذا كانات الالحقاة واوا أو ٌااءا.
فااً حااٌن تكااون مكسااورة إذا كاناات الالحقااة ألفااا .فااإذا أضاافنا لواحااق الوجااه هااذه إلااى
الفعل المضارع فً الجدول ( ،)4فإننا نحصل على ما ٌلً:
ب فً صٌغة المضارع المرفوع
( )2تصرٌف َك َت َ
المضارع المعموم
مفرد

مثنى

جمع

الشخص 1

أكتب

نكتب

نكتب

مذكر

تكتب

تكتبان

تكتبون

مؤنث

تكتبين

تكتبان

تكتبن

مذكر

يكتب

يكتبان

يكتبون

مؤنث

تكتب

تكتبان

يكتبن

الشخص 2
الشخص 3

ب) الوجه االفتراضي (المضدارع المنصدوب) :وتمثال لاه الفتحاة فقاط ،مكاان الضامة
والنون فً الوجه البٌانً .وٌتضح هذا فً الجدول التالً:

()3

المُصرِّ ف اآللً لألفعال فً اللغة العربٌة
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المضارع المعموم
مفرد

مثنى

جمع

أكتب

نكتب

نكتب

مذكر

تكتب

تكتبا

تكتبوا

مؤنث

تكتبي

تكتبا

تكتبن

مذكر

يكتب

يكتبا

يكتبوا

مؤنث

تكتب

تكتبا

يكتبن

الشخص 1
الشخص 2
الشخص 3

ج) الوجه الطلبي (المضارع المجزوم) :وٌكون بحاذف بلواحاق الوجاه .وٌظهار هاذا
فً الجدول التالً:
( )4
المضارع المعموم
مفرد

مثنى

جمع

أكتب

نكتب

نكتب

مذكر

تكتب

تكتبا

تكتبوا

مؤنث

تكتبي

تكتبا

تكتبن

مذكر

يكتب

يكتبا

يكتبوا

مؤنث

تكتب

تكتبا

يكتبن

الشخص 1
الشخص 2
الشخص 3
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) الوجه التأكي ي :وٌكون بإلحاق نون التوكٌد الخفٌفة (نْ ) أو الشادٌدة (الثقٌلاة) (نَّ )
للتعٌٌن لالستقبال.
هـ) األمدر :إن جاذع األمار هاو ا ْفعال مثال المضاارع .واألمار ،بخاالف المضاارع ال
ٌحمل سوابق الشخص ألنه محدود فً المخاطب فقط ،وٌقتصار علاى لواحاق الجانس
والعدد ،وهً مماثلة للواحق المضارع.
( )5
األمر
مفرد

مثنى

جمع

مذكر

اكتب

اكتبا

اكتبوا

مؤنث

اكتبي

اكتبا

اكتبن

وقااد ٌااأتً األماار مثاال المضااارع ملكاادا بااالنون أو مٌاار ملكااد ،نحااو" :اِضْ ا ِار َبنَّ "،
"اِضْ ِرب َْن"" ،اضْ َربان".
 .3القواع
قمنااا بصااٌامة القواعااد التااً ٌتطلبهااا تصاارٌف األفعااال فااً اللغااة العربٌااة صااٌامة
بسااٌطة حتااى ٌااتمكن المااتعلم ماان اسااتٌعابها بسااهولة ،وحتااى تكااون حوساابتها نسااقٌة
ومطااردة .وللمقارنااةٌ . ،اارى فخاار الاادٌن قباااوة (ص )613 .مااثال أن ماضااً الناااقص
تحااذف المااه إذا اتصاال بااواو الجماعااة ،وتبقااى الفتحااة أو الضاامة للداللااة علااى الحاارف
المحذوف من جنسها ،وتضم العٌن إن كان المحذوف ٌاء ،نحوَ :ر َمواَ ،سرُواَ ،بقُوا.
وقد صغنا قاعدة الناقص عموما بالشكل المبسط التالً:
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( )71تحذف علة الناقص إذا وقعت بٌن حركتٌن متماثلتٌن .والمد الناتت عن التقاء
حركتٌن يقصر إذا كان بعده ساكن أو كان فً آخر الكلمة ،نحو"دَ عا" و" َرمى"
و" ٌَ ْدعو" و" ٌَرْ مً" .وال تحذف العلة إذا كان بعدها ألف ،نحو " َم َزوا" و" َر َمٌا".
وللتطبٌق نقدم بعد برٌم ( Brame )7531التشقٌقة التالٌة:

3

( )77الصورة التحتٌة :رـَ م ـَ ي  +ـ ُ و
رـَ م ـَ  + ـ ُ و
حذف العلة:
رـَ م ـَ  +ـَ و
مماثلة فتحة:
رـَ م ـَ ـَ و
قاعدة م ّد:
رـَ م ـَ و
قاعدة قصر:
الصورة الخطٌةَ [ :ر َموى]
وهكذا فعلنا بجمٌع أنواع القواعد ،علما أن صٌامتنا توحد معالجة المعتل والمضعف
والمهموز أٌضا ،أي نتعامل معها على أساس أنها طبقة طبٌعٌة واحدة.
المصرف اآللي لألفعال
 .4وجيهة
ِّ
نقدم فً هذه النقطة وجٌهة هذا المصرّ ف ،ونتائت تصرٌف أنماط مختلفة من
األفعال فً الصٌغ المختلفة.
ا) وجٌهة المصرّ ف ،وفٌها ندخل جذع الفعل المراد تصرٌفه مشكوال ،أو نختار فعال
من الئحة األفعال التً تحتوي ما ٌقرب من

71111

فعال .وبعد ذلك ،نضغط على

الزر صرِّف للحصول على جداول التصرٌف التً تحتوي السمات التقلٌدٌة
لإلشارة ،وسنعمل على تحوٌلها على شكل الجداول المقدمة أعاله.

 3انظر السغروشنً ( )7543للمزٌد من التفاصٌل حول التشقٌقات والكتابة األصواتٌة.

تورابـً والجٌهاد
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ب) بعد إدخال الفعل " َك َتب" وضغط الزر صرّ ف نحصل على الوجٌهة التالٌة التً
تقدم تصرٌف هذا الفعل فً الماضً:
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وٌالحظ فً أعلى الوجٌهة أنواع التصارٌف التً بمجرد الضغط علٌها نحصل
على تصرٌف الفعل المراد .ولإلشارة ،فالوجٌهة تحتوي السمات التقلٌدٌة (متكلم،
مخاطب ،مائب ،الخ) للتبسٌط فقط ،وإن كنا قد استبدلناها بالسمات المحددة فً
الجداول أعاله.
ج) ونقدم فً الوجٌهة الموالٌة تصرٌف الفعل المهموز "سأل" فً المضارع
المرفوع لنبٌن أن المصرف ٌأخذ بعٌن االعتبار مواضعات كتابة الهمزة.
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د) مثال تصرٌف الفعل "امت ّد" فً الماضً ،وهو من نوع المضعف على صٌغة
افتعل:

21
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ه) مثال تصرٌف الفعل "أقام" األجوف فً المضارع المنصوب:
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و) مثال تصرٌف اللفٌف المفروق "وقى" فً األمر:
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ونشٌر فً األخٌر إلى أهمٌة هذا المصرّ ف لكونه ٌقدم جمٌع التصارٌف ومع
مختلف الصٌغ بنجاج وبدون أخطاء .وال شك أنه سٌساهم فً تعلٌم اللغة العربٌة
بٌسر ،وٌقدم خدمة للمتعلمٌن وحتى لألساتذة والمهتمٌن.

المراجع

ابن جنً ،أبو الفتح عثمان ،المنصف ،تحقٌق إبراهٌم مصطفى وعبد هللا أمٌن،
مطبعة البابً الحلبً ،مصر.7511 ،

تورابـً والجٌهاد
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ابن السكٌت ،إصالح المنطق ،تحقٌق أحمد محمد شاكر وعبد السالم هارون ،دار
المعارف ،مصر ،ط.7512 ،6.
ابن عصفور ،أبو الحسن علً ،الممتع فً التصرٌف ،تحقٌق فخر الدٌن قباوة ،دار
اآلفاق الجدٌدة ،بٌروت ،ط.7534 ،3.
ابن مالك ،بدر الدٌن محمد ،شرح المٌة األفعال ،تحقٌق محمد أدٌب عبد الواحد
جمران ،دار قتٌبة.7557 ،
ابن مسعود ،أحمد بن علً ،مراح األرواح فً علم الصرف ،مطبعة البابً الحلبً،
مصر.7515 ،
ابن ٌعٌش ،شرح المفصل ،عالم الكتب ،بٌروت.
ابن ٌعٌش ،شرح الملوكً فً التصرٌف ،تحقٌق فخر الدٌن قباوة ،المكتبة العربٌة،
حلب ،الطبعة .7533 ،7
أبو بكر محمد ،أسماء ،قاموس األفعال المبنٌة للمجهول ،دار الجٌل.
أبو بكر ،محمد ،معجم األفعال الجامدة ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت.
أبو حٌان ،محمد بن ٌوسف ،المبدع "فً التصرٌف" ،تحقٌق عبد الحمٌد السٌد طلب،
مكتبة دار العروبة ،الكوٌت.7546 ،

أبو العزم ،عبد الغنً ،7553 :معجم تصرٌف األفعال فً اللغة العربٌة للتعلٌم
األساسً ،ملسسة الغنً ،الرباط.
األستراباذي ،رضً الدٌن ،شرح شافٌة ابن الحاجب ،تحقٌق مجموعة من األساتذة،
دار الكتب العلمٌة ،بٌروت.7546 ،
بدٌع ٌعقوب ،إمٌل ،الممنوع من الصرف ،دار الجٌل ،بٌروت.
بدٌع ٌعقوب ،إمٌل ،موسوعة النحو والصرف واإلعراب ،دار العلم للمالٌٌن.
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بٌومً ،حسن وآخرون ،معجم تصرٌف األفعال العربٌة ،دار إلٌاس العصرٌة ،القاهرة.
تورابً ،عبدالرزاق ،6113 :البنٌة الصرفٌة للغة العربٌة .بحث نٌل دكتوراه الدولة،
كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بالرباط.
جماعة من األساتذة ،قاموس تصرٌف األفعال ،جروس برٌس.
الحلوانً ،محمد خٌر ،المغنً الجدٌد فً علم الصرف ،دار الشرق العربً ،بٌروت.
الحلوانً ،محمد خٌر ،الواضح فً النحو والصرف :قسم الصرف ،المكتبة الثقافٌة،
وجدة.7546 ،
الحمالوي ،أحمد ،7451 :شذا العرف فً فن الصرف ،المكتبة العلمٌة ،بٌروت.7513 ،
الراجحً ،عبده ،7531 :التطبٌق الصرفً ،دار النهضة العربٌة ،بٌروت.
راوي ،صالح ،التصرٌف ،الجزء األول تصرٌف األفعال ،مكتبة الزهراء ،القاهرة.
رٌغ ،دانٌال ،7546 :كتاب التصرٌف ،مٌزونوف الروز ،بارٌس.
السغروشنً ،إدرٌس ،7543 :مدخل للصواتة التولٌدٌة ،دار توبقال ،البٌضاء.
سٌبوٌه ،إبو بشر عمرو بن عثمان ،الكتاب ،تحقٌق عبد السالم هارون ،دار الكتب
العلمٌة ،بٌروت.7543 ،
السٌوطً ،جالل الدٌن ،المزهر فً علوم اللغة وأنواعها ،دار الفكر.
الشرتونً ،رشٌد ،7533-7525 :مبادئ العربٌة ،دار المشرق ،بٌروت.
عضٌمة ،محمد عبد الخالق ،المغنً فً تصرٌف األفعال ،دار الحدٌث.
الغالٌٌنً ،مصطفى ،7576 :جامع الدروس العربٌة ،المكتبة العصرٌة –صٌدا-
بٌروت ،طبعة .7541
الفارابً ،أبو إبراهٌم إسحاق ،دٌوان األدب ،تحقٌق أحمد مختار عمر ،منشورات
مجمع اللغة العربٌة ،الهٌئة العامة لشلون المطابع األمٌرٌة ،القاهرة.7531 ،
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. دار المرٌخ، أنظمة تصرٌف األفعال العربٌة، سلٌمان،فٌاض
. بٌروت، مكتبة المعارٌف، تصرٌف األسماء واألفعال، فخر الدٌن،قباوة
، مذٌل بمعجم لألفعال العربٌة المستعملة، فن التصرٌف،7551 : محمد،ًالكتان
. البٌضاء،دار الثقافة
. دار الكتاب العربة، تصرٌف األفعال واألسماء،محٌسن
. بٌروت، المكتبة العصرٌة، دروس التصرٌف، محمد عبد الحمٌد،محًٌ الدٌن
. القاهرة، دار الثقافة العربٌة،) من علم الصرف (تصرٌف األسماء، محمد بدوي،المختون
. دمشق، دار القلم، مناهت الصرفٌٌن ومذاهبهم،7545 : حسن،هنداوي
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