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 תורת הצורות  –מורפולוגיה 

 .עוסקת במבנה המילה, תורת הצורות, המורפולוגיה

" מילה"הגדרת המילון ל. נתפסת בדרך כלל כיחידה שיש לה משמעות או שמביעה מושג כלשהו מילה

האומנם . שכן היא דורשת שמילה תהיה בעלת קיום עצמאי, נראית כאילו היא מצמצמת את התפיסה הזאת

 ביתמה משמעותה של המילה ? האומנם לכולן קיום עצמאי? כל המילים הן יחידות המביעות מושג כלשהו

ואם נאמר ? האם שתי מילים כאן או אחת? בצירוף הזה ספרומה משמעותה של המילה ? בית ספרבצירוף 

ייתפסו  הספראו הרצף  בביתהאם הרצף ? ושמא יותר, האם שתיים, האם מילה אחת היא – בבית הספר

  ?כל אחד כמילה אחת בעלת משמעות אחת

, לשון הנושאת משמעות או המביעה מושג כלשהואנו חושבים על יחידה ב" מילה"אמנם כשאנו אומרים 

רצף אותיות הבא בין שני רווחים או בין סימני , תיבהעל , אולם בעצם אנו חושבים על המילה הכתובה

; אבן שושן)כלומר כיחידה של הלשון המדוברת , הגדרת המילון מגדירה את המילה כצירוף הגאים. פיסוק

  .גם בלשון הכתובה אולם הלוא יש מילים(. רב מילים השלם

, אפשר לתפוס בדרכים שונות" מילה. "ואינו ניתן להגדרה פשוטה" מילה"מושג חמקמק הוא המושג , אכן

מוגדרת כרצף אותיות הבא בין שני רווחים " תיבה", המילה הכתובה, כפי שהזכרתי. מנקודות מבט שונות

. קריטריונים פונולוגיים או פרוזודיים מילה בלשון המדוברת אפשר שתוגדר על פי. או בין סימני פיסוק

הידמות : למשל)אם חוקים פונולוגיים פועלים בגבולות המילה ואינם חורגים מגבולות אלה : למשל

מילה המוגדרת על פי קריטריונים כאלה נקראית . או אם המילה מבוטאית כיחידת טעם אחת, (הגאים

 .מילה פרוזודיתאו  מילה פונולוגית

תתייחס למבנה הדקדוקי של , שתתאים גם ללשון המדוברת וגם ללשון הכתובה, תרהגדרה כללית יו

.מילה מורפוסינטקטיתאו  מילה דקדוקיתזו היא . היחידה הקרויה מילה
1
: וגם כאן ההגדרה אינה פשוטה 

או אולי אנו מתכוונים לכל הופעה ? למשל בית, האם אנו מתכוונים למילה הנושאית משמעות יחידה

האם כל ? ומה בדבר פעלים? ביתנו, ביתי, בֵּיתלעומת  בִַּיתלמשל , המילה הזו בצורה שונה והופעה של

ליחידה ? הן שתי מילים או אחת עבדת  ו עבדתיהאם ? הופעותיו של פועל הן מילים שונות או מילה אחת

תנו כאן מטר(. lexeme) לקסימההמילונית המייצגת את כל ההופעות האפשריות של מילה נוהגים לקרוא 

" מילה"נשתמש להלן במונח , לשם הנוחות. היא לבדוק כיצד בנויות ההופעות האפשריות של מילים

או " תבנית"אשר יש המכנים אותה )אחת מן הצורות האפשריות של יחידה לקסיקלית : דהיינו, במובנה זה

 .המונח לקסימה ישמשנו בהתייחסות ליחידה המילונית"(. מילת תבנית"

, מביעה בִַּיתהמילה , אמנם. נראה שלא כל מילה מביעה משמעות יחידה, בדוגמאות שלעילאם נתבונן 

,משמעות יחידה, לכאורה
2

מביעה לא רק את המשמעות הלקסיקלית של , לעומתה, בֵּיתאולם המילה  

-מכילה בנוסף גם את היסוד  ביתי המילה. המילה אלא יש בה גם ציון לכך שהיא מתקשרת למילה הבאה

אלא גם את הזמן של , מביעה לא רק את פעולת העבודה ע בְַּדִתיהמילה . שלי: שמלמדנו של מי הבית, ִי

 (.אני)וגם מי עבד ( עבר)הפעולה הזאת 

שהאחת עצמאית והאחרת , צירופים כאלה מכילים שתי מילים? ועבדתיאו  הביתומה בדבר מילים כגון 

, למשל, כאלה הן. יש מילים בלשון הנוטות לא להופיע לבדן אלא נסמכות אל מילים אחרות. סמוכה אליה

( מילה כתובה)=נכתבות כתיבה , על, תחת, מן, שלמילים כגון ". מילות יחס"המילים הידועות בשם 

, מצורפות אל המילים שאחריהן, כאלה הנכתבות על ידי אות אחת בלבד, אולם מילים אחרות, נפרדת

אף כי הוא , כל צירוף כזה נכתב כתיבה יחידה. ובית, שבית, לבית, בבית, הבית: ו, ש, ל, ב, ה: למשל

ולכן הרצף בן שלוש המילים , העברית אינה נוהגת בכתיבת תיבות בנות אות אחת בלבד. מכיל שתי מילים

. יבה אחתנכתב כת  , מהבית, אולם הרצף שמשמעותו זהה, מן הבית: יכתב כשתי תיבותי בית, ה, מן

בדיבור הן המילים הנכתבות לחוד והן המילים הנכתבות יחד עם המילה שאחריהן נוטות להיות מבוטאות 

 .דהיינו מילה פונולוגית אחת, ומהוות איתה יחידת טעם אחת, יחד עם המילה שאחריהן

מילים מורכבות . אינה היחידה הקטנות ביותר של הלשון הנושאת משמעות ראינו לעיל שמילה

היא היחידה הקטנה ביותר בלשון שיש לה ( צורן: בעברית; morpheme) מורפימה. ממורפימות

                                                 
1
 ".תחבירי"סינטקטי " + צורני" -מורפו  

2
 המורפולוגיה עוסקת לא זו בשאלה. אחת ממשמעות יותר, בלשון המילים לרוב כמו, בית שלמילה מהעובדה כאן נתעלם 

 .המשמעים תורת, הסמנטיקה אלא
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מכילות  גםאו המילה  הואהמילה : למשל. או יותר תמילה יכולה להיות מורכבת ממורפימה אח. משמעות

ובעצם כל המילים )כמוהן הרבה מן המילים שכינינו קודם מילים סמוכות ו, כל אחת מורפימה יחידה

המורפימה שמביעה : מורכבת משלוש מורפימות עבדתיהמילה , לעומתן(. הסמוכות שהובאו לעיל

 ".אני"והמורפימה שמביעה " עבר"המורפימה שמביעה , "עבודה"

כפי שלפונימה יכולים להיות . ביבתהבהתאם לס, מורפימה יכולה שתהיה לה צורה אחת או צורות שונות

( allomorphs) אלומורפיםכך גם למורפימה אפשר שיהיו , אלופונים המותנים בסביבה הפוניטית

. ויבואו בתפוצה משלימה, או הסמנטית שבה הם מופיעים, הדקדוקית, המותנים על ידי הסביבה הפוניטית

ארבעה  ֶאֶרץה המהווה את משקל שם העצם למורפימ, למשל. אלומורפיה ניכרת בכל סוגי המורפימות

אם יבוא שם העצם הזה כשלפניו ; ֶאֶרץצורת הגזע היא , בצורת היחיד ובלא צירוף כלשהו: אלומורפים

ואם יחבור כינוי אל ; ֲאר צֹות: -ֲאר צגזע צורת הנפרד של הריבוי הוא ; ה ָאֶרץ: ָאֶרץצורתו , א הידיעה"ה

זה גם אלומורף המשקל הבא ; ַאְרצֹותֵּינּו, ַאְרצֵּנּו: -ַאְרציופיע הגזע , צורת היחיד או אל צורת הריבוי

בשמות עצם אחרים הבאים . ַאְרצֹות הַּי ם: אלא גם לפני שם עצם אחר, בצורת הריבוי לא רק לפני כינוי

שמשקלו ביחיד אותו המשקל כשל , ֶאֶבןשם העצם , למשל. אותם אלומורפים, בהכרח, באותו משקל אין

: -ֲאב נאולם בצורת הריבוי ישתנה המשקל ל, ַאְבִני: -ַאְבנ יבוא בצורת הנטייה ביחיד אף הוא בצורת, ֶאֶרץ

א הידיעה לא תשנה את משקל "תוספת ה(. ֲאב נַּי) -ֲאב נ וגם( ַאְבנֵּיֶהם, ַאְבנֵּי ִבְני ן) -ַאְבנובנסמך גם  ֲאב ִנים

ֶאֶבן: השם דוגמה . הדקדוקית אלא גם בסביבה הלקסיקלית תלויה לא רק בסביבה, אם כן, האלומורפיה. ה 

כינויי הגוף החבורים לשמות או למילות יחס יופיעו בצורות שונות . נוספת היא מתחום כינויי הגוף

במילה הראשונה בכל . ב"וכיו, אֵּל יו~לֹו ,ַאְרצֹוֶתיך  ~ַאְרְצך  , אֵּלַּי~ִלי, ַאְרצֹותַּי~ַאְרִצי: המותנות בסביבתן

 . יו–, ֶיך  –, ַּי–: ובמילה השנייה ארוך יותר, ֹו–, ך  –, ִי–: צרצמד כינוי הגוף הוא ק

גם למורפימות אלה . גם משקלי הפועל הן מורפימות, ועוד נדון בכך בהמשך, כפי שהזכרנו לעיל

 הדגיםשל פועל כגון ( paradigm –פרדיגמה )נתבונן בלוח הנטייה . אלומורפים התלויים בסביבתם

 :בעברית בת זמננו

hidgamti  – hidgamta  – hidgamt  – hidgim  – hidgamnu  – hidgamtem  – hidgamten  – hidgimu 

אנו רואים שהגזע משתנה . הגזע וסימון הגוף: כל צורת פועל כזו אפשר לפרק לשתי יחידות עיקריות

 –( ti ;-ta ;-t ;-nu ;-tem ;-ten-)אם יבוא כינוי המתחיל בעיצור : בצורתו על פי סמן הגוף שיבוא אחריו

או בצורת הפועל  hidgimבצורת הפועל )אם סמן הגוף אינו מתחיל בתנועה ; //hidgamצורת הגזע היא 

hidgimu )–  צורת הגזע היא/hidgim ./ לא המשמעות הלקסיקלית ולא המשמעות  –משמעות הפועל

הבניין הפעיל ולא השתנה סמן dgm לא השתנה השורש : לא השתנתה –( בניין הפעיל בעבר)הדקדוקית 

/(h .)/ומכאן ששתי . אשר כאמור היא מורפימה בפני עצמה, אולם השתנתה צורת המשקל של הפועל הזה

 .הם אלומורפים של מורפימה אחת  -צורות המשקל האלה 

"(.עתיד)"ונטיית התחיליות "( עבר)"נטיית הסופיות : דוגמה אחרונה לאלומורפיה היא סמני הגוף בפועל
3
 

נשתמש , ואם באה לפניו, נעשה שימוש באלומורף אחד, באה אחרי הגזע הפועליאם המורפימה 

 -תבנטיית הסופיות והאלומורף  ת  -למורפימת הגוף השני זכר יחיד האלומורף : למשל. באלומורף אחר

 .תֲַּעבֹד – ע בְַּדת  : בנטיית התחיליות
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 המשקף מינוח ולא צורני למינוח להיצמד כדי. הללו הנטיות את הולמים בהכרח אינם" עתיד"ו" עבר" שהמונחים נראה אנו 

 ".התחיליות נטיית" השני ולמבנה" הסופיות נטיית" הראשון למבנה נקרא, משמעות


