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 التصغير



التصغير وأحكامه

و (ُفَعْيعيل) يقال له االسم المصغر. و (ُفَعْيِعل) ا� االسم المحّول إلى صيغة (ُفَعْيل) ا�

أغراض التصغير

يصغر االسم ألحد اال�غراض اآلتية:

ب) و(ُلَقْيمة)  الداللة على صغر حجمه مثل (كُلَْيب) و(كَُتي�

الداللة على تقليل عدده مثل (ُورْيقات) و(ُدَرْيهمات) و(ُلَقْيمات). 

الداللة على قرب زمانه مثل (سافر ُقَبْيل العشاء)، أو قرب مكانه مثل (الحقيبة ُدَوْين الرف). 

لهاك هذا الشويعر؟  ا� الداللة على التحقير: ا�

ذهلتهم.  الداللة على التعظيم: ا�صابتهم ُدَوْيهية ا�

الداللة على التحبيب مثل: في دارك ُجَوْيرية كالُغزّيل.

صورة التصغير

ن زاد االسم على ثالثة أحرف كسر الحرف الذي يضم ا�ول االسم المراد تصغيره ويفتح الثاني وتزاد ياٌء بعده مثل: ُرَجْيل وكُلَْيب، فا�

و (ُعَصْيفير). يلي ياَء التصغير مثل: (ُدَرْيِهم) ا�

فلثالثي وزن (ُفَعْيل)، ولما فوقه وزن (ُفَعْيِعل) مثل (ُدَرْيهم وُسَفْيرج) تصغير درهم وسفرجل، و(ُفَعْيعيل) لمثل (ِمنهاج وعصفور):

ُمَنْيهيج وعصيفير.

ويالحظ ا�ن التصغير كالتكسير فكما قلنا في تكسير الكلمات السابقة دارهم وسفارج ومناِهج وعصافير قلنا في تصغيرها ُدَرْيهم

وُسَفْيرج وُمَنْيهيج وُعصْيفير، فحذفنا في الطرفين الم سفرجل وقلبنا حرف العلة الذي قبل اآلخر ياًء في التصغير والتكسير.

مالحظة

جرت العرب في التصغير دون التكسير على عدم االعتداد بتاء التأنيث وال بألفها المقصورة وال بألفها الممدودة، وال باأللف والنون

المزيدين في اآلخر وال بياء النسب، وال بألف مثل

(كلمة أصحاب)، فيجرون التصغير على ما قبلها فيقولون في تصغير (ورقة وُفضلى وصحراء وخضراء وعطشان وأصحاب): (ُوَرْيقة

وُفَضْيلى وُصَحْيراء وُخَضيراء وُعطَيشان

َصْيحاب) دون كسر ما بعد ياء التصغير كأنها ال تزال ثالثية، ويقولون في تصغير مثل (حنظلة وأربعاء وعبقري وزعفران): (ُحَنْيِظلة وا�

َرْيِبعاء وُعَبْيقري، وُزَعِفران) دون أن وا�

يحذفوا في تصغيرها ما كانوا حذفوا في تكسيرها حين قالوا (حناظل وعباقر وزعافير).

ما فيما عدا ما تقدم فالتصغير كالتكسير يرد اال�شياء ا�لى ا�صولها والبد� من االنتباه إلى ما يلي: ا�

َرْيضة ودعْيدة. نيثًا معنويًا مثل: شمس وا�رض ودعد تزاد في آخره تاُء حين التصغير فنقول: ُشَمْيسة وا� االسم الثالثي المؤنث تا�
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ليه المحذوف حين التصغير كما هو الشا�ن في التكسير، فكما نقول في تكسير دم وعدة وابن وا�ب االسم المحذوف منه حرف يرد ا�

ة). َخّيه، وُيَدي� بّي وا� بناٌء، وآباٌء وا�خوات واال�يدي) نقول في تصغيرها: (ُدَمّي، وُوَعْيد، وُبَنّي وا� وا�خت ويد (دماٌء ووعود وا�

ذا كان ثاني االسم حرف علة منقلبًا عن غيره ُرد� إلى أصله كما يرد� حين التكسير، فكما نقول في تكسير (ميزان ودينار وباب وناب): ا�

نياب) نقول في بواب وا� (موازين ودنانير وا�

التصغير: (موْيزين وُدَنْينير، وُبَوْيب وُنيْيب).

تنبيه

اال�لف الزائدة في اسم الفاعل، والمنقلبة عن همزة مثل (آدم) والمجهولة اال�صل كالتي في (عاج) تقلب جميعًا واوًا في التصغير فنقول:

َوْيِدم، وُعَوْيج. ُشوْيِعر وا�

شارة واال�سماء الموصولة مثل (اللذيا واللتّيا، تصغير يختص التصغير باال�سماء المعربة، وورد عن العرب شذوذًا تصغير بعض أسماِء اال�

الذي والتي)، وَذّيا تصغير (ذا) وهؤلّياِء في

َمْيلح الغزال) فيقتصر في ذلك على ما سمع وال يقاس عليه. فعال التعجب مثل (ما ا� تصغير هؤالء، وتصغير بعض ا�
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