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 جامعة الانبار 

 كلية التربية للعلوم إلانسانية

 اللغة العربية القسم العلمي:

 الاولى املرحلة الدراسية:

 الصرف املادة:

 

 ةاملحاضرة الثالث /الصرف مادة: محاضرات

 القلب املكاني وأثره في امليزان الصرفي

 مفهومه:

بعض حروف الكلمة على بعض، وأكثر ما يكون ظاهرة موجودة في معظم اللغات تقوم على تقديم  القلب املكاني

 في املهموز املعتل، وقد جاء في غيرهما قليال نحو: امضحل في اضمحل، واكرهف في اكفهر.

والواقع أنه ظاهرة لغوية واضحة في اللغة العربية وال يصح إنكارها، ونحن نلحظها كل يوم في لغة ألاطفال الذين 

 وأيضا في لغة العامة مثل نحو قولهم: َمْرَسح على وزن َمْعَفل بدال من َمْسرَح ال يستطيعون نطق ألالفاظ الكثيرة،

 على )َمْفَعل(.

أما طريقة إلاقدام »ويقع هذا التقديم والتأخير في كالم العرب كثيرا، وهو سماعي وال يقاس عليه، قال الرض ي: 

ه أخو اليوم اليمي فهذا ونحوه طريقه من غير صنعة فنحو ما أطيبه وأيطبه أشياء في قول الخليل: وقس ي وقول

 «.طريق الاتساع في اللغة، ومثله مرفوق على السماع، وليس لنا إلاقدام عليه من طريق القياس

 أدلة القلب املكاني والطرق التي يعرف بها ألاصلي من الفرع:

 يقول الصرفيون أن هناك طرائف نتبعها ملعرفة القلب املكاني، وهي كاآلتي:

وذلك بإرجاع الكلمة إلى مصدرها الذي أخذت منه مثل: ناء يناء، ومصدره النأي، وهو أيضا  إلى املصدر:الرجوع  -

ُع(.
َ
َع َيْفل

َ
ل
َ
اَء َيَناُء )ف

َ
َعَل َيْفَعُل( ووزن الفعل املقلوب ن

َ
ى ووزنه )ف

َ
ى َيْنأ

َ
أ
َ
 مصدر للفعل ن

َع.وكذلك َراَء ُيَراِئي، وليس له مصدر أيضا، إذن أن مصدره رأي مصد
َ
ل
َ
َعَل ووزن املقلوب َراَء ف

َ
ى بوزن ف

َ
 ر َرأ

 الرجوع إلى املشتقات التي اشتقت من نفس مادة الكلمة: -

فمثال كلمة جاه مشتقة من املصدر وجه، وذلك بدليل أننا نقول وجه، توجه، مواجهة، توجيه، وجاهة، وكلها 

ْعٌل(، يقول ابن مالكمشتقة من املصدر الذي اشتق منه الجاه، ومنه يكون وزن َجاٌه )عَ 
َ
: ْفٌل وأصلها َوْجٌه بوزن )ف

 «.وعالمة صحة القلب كون أحد التأليفيين فائقا لآلخر ببعض وجوه التصريف، فإن لم يثبت ذلك فهما أصالن»

 الصحة على وجود ما يوجب إلاعالل:
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ِيَس على وزن َعِفَل مقلوب عن َيِئَس  ودليله الصحة مع وجود ما يوجب إلاعالل، و 
َ
هو تحرك الياء، وانفتاح ما أ

ِيْسُت من كذا فهو مقلوب عن َيِئْسُت ألمرين ذكر أبو علي أحدهما، وهو ما »قبلها، وقلبها ألفا، يقول ابن جني: 
َ
أ

 «.ذهب إليه من أن آيست ال مصدر له، وإنما املصدر ليئس هو اليأس واليآسة

 قلة الاستعمال:

مثل: آدر، مقلوب عن أدؤرفي جميع دار وآدر أقل استعماال من أدؤر،  يعرف القلب بقلة استعماله بالنسبة لألصل،

 فصح أنه املقلوب عن أدؤر، ومثله راء مقلوب عن رأى أكثر استعمال من راء، فآدر على وزن: أعفل، وراء على فلع.

 أن يترتب على عدم القلب وجود همزتين في الطرف:

املهموز الالم نحو، )جاء(، اسم الفاعل من الفعل ألاجوف وخير مثال على ذلك اسم الفاعل من الفعل ألاجوف 

يكون بقلب عينه واو كانت أو ياء همزة، نحو صام: صائم، وباع: بائع، وعليه نصوغ اسم الفاعل من جاء على وزن 

جائئ، وملا اجتمعت همزتان في آخر الكلمتين، وتجنب للثقل قدمت الهمزة ألاصلية وهي )الم الكلمة( مكان العين 

ِالع( ثم تحذف الياء من آخره كما في الاسم املنقوص، فتصير: َجاٍء على 
َ
قبل قلبها همزة فنقول )جائي( على وزن )ف

اٍل.
َ
 وزن ف

 وجود كلمة ممنوعة من الصرف دون سبب ظاهر:

ْفَعاء، إذ أن أصلها شيئاء، بوزن فعالء، وهو ممنوع من الصرف، أما 
َ
مثل كلمة أشياء اسم جمع لش يء، بوزن ل

أشياء فليس ممنوعا من الصرف إذا كان وزنه أفعال فلما ورد في الاستعمال ممنوعا من الصرف دل على أنه 

ء اجتمعت همزتان في الطرف، وبينهما حاجز غير حصين وهو ألالف، 
َ
ْعال

َ
اء بوزن ف

َ
ْيئ

َ
حدث فيه قلب فأصلها ش

ْفَعاء.
َ
 فقدمت الهمزة ألاولى فأصبحت أشياء على وزن ل

 ملكاني:صور القلب ا

للقلب املكاني صور عديدة تحدد حسب تأخير الحروف أو تقديمها، وقد ذكر علماء الصرف أمثلة كثيرة، سنختار 

 بعضا منها على النحو آلاتي:

َعَل تقديم الالم على العين: 
َ
َع(. ←ومثلوا لها بعده كلمات: )ف

َ
ل
َ
 ف

َعَل قدمت فيها ا -
َ
اَء فعالن أصلها رأى ونأى بوزن ف

َ
 ثم قلبت الياَراَء ون

َ
َيأ

َ
 ون

َ
ء ألفا لتحركها، لياء على الهمزة فصار َرَيأ

َع.
َ
ل
َ
اَء على وزن ف

َ
 وانفتاح ما قبلها فصارتا َراَء ون

اٍك أصلها شائك من شاك بوزن )فاعل( قدمت الكاف على الهمزة فرجعت الهمزة إلى أصلها  -
َ

اسم الفاعل ش

اِكِو ثم قلبت الواو ياء لتطرفها
َ

إثر كسرة فصارت شاكي ثم أعلت إعالل قاٍض فأصبحت شاٍك  الواو، فصار ش

 بوزن فاٍل.

 ومن أمثلتها: تقديم العين على الفاء: فعل _ عفل 

ْعَل حيث قدمت الجيم على الواو فصارت َجَوه، تحركت الواو وانفتح ما  -
َ
جاه بوزن َعْفل وأصلها وجه بوزن ف

 قبلها فصارت جاه ووزنها َعْفل.
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جمع ناقة بوزن أفُعل أصلها أنوق استثقلوا الضمة على الواو وقدموها فقالوا أونق ثم عوضوا  أنيق أصلها أنُيق

ْعُفل.
َ
 من الواو ألن الياء أقرب إلى الهمزة من الواو، فقالوا ووزنها أ

ِيَس بوزن َعِفَل.
َ
ِعَل قدمت الهمزة على الياء فصارت أ

َ
ِيَس أصلها َيِئَس بوزن ف

َ
 أ

 
َ
ار بوزن أفعال قدمت الهمزة على الياء فصارت أأَبار ثم اجتمعت همزتان الثانية ساكنة، آبار جمع بئر وأصلها أ

َ
ْبأ

عَفال.
َ
 فقلبت مّدة من جنس حركة ألاولى )الفتحة( فقلبت الثانية، ألفا فصارت آبار على وزن أ

 تأخير الفاء عن العين والالم )فاعل _ عالف(:

 
َ
و اِعل، أخرت الواو إلى ما بعد الدال والحاء فصارت َحاِدوِ فوقعت الواومن أمثلتها: َحاِدي وأصلها واحد على وزن ف

ِلف.
َ
 متطرفة بعد كسرة فقلبت ياء فصارت حادي بوزن عا

اِدوِ ثم قلبت الواو  
َ
طادي )وهو الثابت( مقلوب من َواِطد على وزن فاعل تأخرت الواو عن الدال والطاء فصارت ط

 زن َعِالف.ياء لتطرفها بعد كسرة فصارت طادي بو 

 تقديم الالم على الفاء: فعل _ لفع:

ء، اجتمعت همزتان بينهما ألف مّد )ألالف مانع غير 
َ
ْعال

َ
ومثاله كلمة أشياء جمع ش يء وأصل الجمع شيئاء بوزن ف

ْفَعاء.
َ
 حصين( اجتنابا للثقل قدمنا الهمزة ألاولى )الم الكلمة( على الشين )فاء الكلمة( فأصبحت أشياء بوزن ل

 

 


