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 التصغير
 التقميل  التصغير في المغة :

 تغيير في بناء الكممة بتحويل االسم الى صيغ التصغير المعروفة .  :وفي االصطالح الصرفي 
 الغرض من التصغير : 

لما كان التصغير وصفًا في المعنى كان من الصيغ الممحقة بالمشتقات ، ويقصد فيو ما     
 يأتي : 

( تقميل الشيء : وذلك بتقميل ذاتُو أو كميتُو ، نحو نيير في نير وكـُمــَيب في كمب وُدَرييمات ٔ)
في دراىم ، أي نير صغير وكمب صغير ، ودراىم قميمة فاستفيد بالتصغير الوصف واالختصار 

 في المفظ . 
 ( تحقير شأنو : نحو رجيل في رجل ، وشويعر في شاعر . ٕ)
 ان : نحو قبيل المغرب ، وُبَعيد العصر. ( بيان قرب الزمٖ)
 ( بيان قرب المكان : نحو قـُرْيب المدرسة ، وفــُوْيق الرحمة وتحيت الشجرة . ٗ)
: نحو دوييية في داىية ، كما في قول الشاعر في تعظيم أمر   (ٔ) ( تعظيم الشيء وتيويمُو ٘)

 : (ٕ) المنية 
 ر منها األنامل فْيهــِـية تصوكل أناس سوف تدخل بينهـــــم         ُدو  

 وقول اآلخر في تعظيم جيل : 
 فويق جبيل شامخ الرأس لم تكن        لتبمغُه حتى تكل وتعمـــــــال 

، وُبنّية و ( تقريب منزلتو وتمميحو : نحو قولك فالن ُصدّيـقي ، ويا ُبنـَي ، وُوليّدي وُأخّي ٙ)
 . ُحَبّيب

                                                           

ىذا الغرض مما زاده الكوفيون، أما البصريون فيخرجونو عمى التقميل فمثل دوييية في الداىية يقولون إنيا عظمت لقمة  (ٔ)
  .مدتيا 
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 شروط التصغيــــر :  
االفعال وال الحروف، وشذ عند البصريين  يكون ما يراد تصغيره أسماً : فال تصغر( أن ٔ)

 تصغير فعل التعجب ، نحو ما ُأَحياله ، وما ُأَحيسـِنـَو ، ومنو قول الشاعر: 
 ياما اميمح غزالناً  شــــدّن لنــا         من هؤليائكن الضال والّسُمــر 

الت و كالضمير واالسم المبيم مثل من وما وسائر الموص( أال يكون متوغالً  في شبو الحرف ٕ)
 ، وكذا أسماء االشارة وغيرىا ، وما ورد من ذلك مصغراً  فشاذ . 

( أال يكون عمى صيغة التصغير : نحو ُشعيب وكـُميت وُزىيرألنيما عمى وزن صيغة الثالثي ٖ)
 ألنيا شبيية بصيغة تصغير الرباعي.  في التصغير ، ونحو ُمَسيطر وُمَييمن وُسبـَيطر

( أن يكون من االسماء التي تقبل التصغير، فال تصغر االسماء المعظمة كأسماء اهلل وأنبيائو ٗ)
ومالئكتو ، وال االسماء الدالة عمى العظم والكثرة وال كل وبعض وغير وسوى ، وعند سيبويو ال 

 تصغر كذلك أسماء الشيور واالسبوع . 
 وطريقة صوغها :  صيغ التصغير

 قـُنيديل  –ُجديول      قنديل  –ُبميد         جدول  –بمــــد 
 ُمَصيْبيح   –ُمبيرد        مصباح  –ُسقيف     مبرد  –سقف 
 ُعصيفير   –ُمنيزل       عصفور  –ذؤيب      منزل  –ذئب 
ة باالغراض االسماء قبل تصغيرىا تسمى مكبرة ، إذا صغرت دلت عمى مسمياتيا متصف    

التي قصد إلييا في التصغير ، وذلك بتحويميا إلى الصيغ التي تفيد ذلك فاذا كان االسم ثالثيًا ، 
 . (ٖ)ضم أولو وفتح ثانيو وزيدت ياء ساكنة بعده، فيكون بناؤه بزنة ) فـَُعْيل( 

ذا كان االسم رباعيًا أو أكثر ، ضم أولو وفتح ثانيو وزيدت ياء ساكنة بعده ،  كالثالثي ، وُيزداُد وا 
عميو كسر الحرف الذي يمي ياء التصغير ، فيكون بناؤه بزنة )فــَُعْيعـِل( ، ىذا إذا لم يكن بعد 

قبل اآلخر ، فإن كان ما قبل اآلخر حرف لين : فان كان ياء ( ٗ)الحرف المكسور حرف لين 
ن كان واو أو أ لفاً قمب ياء فتقول : ُمـفـَيتيح في بقى فتقول ُأكـَيميل وُعَريبيد في إكميل وعربيد ، وا 
وعصفور، فيكون بناؤُه بزنة ( ٘)مفتاح ، وُمنـَيظير في منظار ، وُشَحيرير وُعَصيفير في شحرور

 )فـُعيعيل(. 
 

                                                           

  .ٔ٘ٔ، ٓ٘ٔوينظر: شذا العرف:  ٛٛٔ، ٚٛٔعمدة الصرف:  (ٖ)

  .حروف المين الياء واآللف والواو (ٗ)

  .(الشحرور : طائر٘)
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 ماله حكم الثالثي في التصغير...
 صحيراء  –فـَضيمى       صحراء  –شـَُجيرة        فضمى  –شجرة 
 خنيساء    –نعيمـــى       خنساء   –حجيرة        نعمــى  –حجرة 
 أطيفال  –نعيمان         أطفال  –نعمان 
 أصيحاب   –عثيمان       أصحاب  –عثمان 

ىناك أسماء ثالثية األصول دخمتيا حروف زائدة ، يجري تصغيرىا كاالسم الثالثي ، فال يكسر 
 فييا ما بعد ياء التصغير، بل يظل مفتوحًا عمى أصمو ، وىي : 

 ( المختوم بعالمة التأنيث ، وىي ثالثة أنواع : ) التاء واأللف المقصورة واأللف الممدودة ( . ٔ)
( المختوم باأللف والنون الزائدتين الذي ال يجمع عمى فعالين مثل سكران وعطشان تقول فييما ٕ)

فإنيما  النيما يجمعان عمى سكارى وعطاشى بخالف نحو سمطان وسرحان( ٙ)ُسكــَيران وُعطـَيشان
 (ٚ)يجمعان عمى سالطين وسراحين ، ولذا تقمب ألفيما ياء في التصغير ، تقول فييما سميطين

 .(ٛ)وسريحين
 

                                                           

اآللف والنون في عثمان زائدتان إذا أخذ من العثم وىو جبر العظم المكسور عمى غير استقامة ، وتقول عثمت المرأة  (ٙ)
المزادة إذا خرزتيا خرزًا غير محكم إما إذا كان ) عثمان( اسماً  لفرخ الحبارى فيصغر حينئذ عمى عثيمين ، ومثمو سعدان 

  .دين ألن جمعيما حينئذ عثامين وسعادين .لنبت عمى سعي

( الصفات كسكران وجوعان ٔاألسماء المختومة بألف ونون زائدتين التي ال تقمب فييا اآللف ياء في التصغير ىي ) (ٚ)
( أسماء ٖ( األعالم المرتجمة مثل عمران ومروان وعثمان وغطفان )ٕوعريان وندمان سواء كان مؤنثيا بالتاء أو بغيرىا )

ألجناس التي تكون فييا اآللف خامسة أو في حكميا نحو زعفران وافعوان ) ذكر األفعى ( وعقربان )ذكر العقارب( وكذلك ا
أسماء األجناس التي تكون فييا اآللف رابعة ولكنيا ليست مثمثة ، الفاء ساكنة العين مثل ظـِربان وسُبعان ) األولى لحيوان 

مثة الفاء ساكنة العين مثل ُسمطان وَسرحان وحـِومان فتصغر بقمب األلف باء فتقول والثانية لموضع( . أما إذا كانت مث
  .)سريحين وسميطين وحويمين(.
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