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 في معجم الراموز على الصحاحدراسة تطبيقية القلب المكاني وأثره في الداللة 

 مها عماد عبيد علي 
 أ.م.د هديل رعد تحسين

 جامعة األنبار/كلية التربية للبنات/قسم اللغة العربية

 الملخص: 

البحث ظاهرة صوتية تعتمد على تماثل أو تقارب األصوات، لتحقيق االنسجام الصوتي      يتناول 
اللغوية، وهو معجم الراموز على    اتجمالمعأن تكون الدراسة في إحدى    انفي النطق، وقد آثر الباحث

وقسم ا لموضوع البحث  البحث تبع    محاور ه(،وقد تنوعت  ٨٦٦الصحاح لمحمد بن السيد حسن )ت  
وجاء المطلب تعريف بالمؤلف وكتابه الراموز على الصحاح، ومطلبين وخصص التمهيد للى تمهيٍد عل

 الثاني لعرض المطلب  جاء    و   لقلب المكاني، وأسبابه، واألدلة التي تتم بها معرفته،با  للتعريف    األول
بعض   فيه إلى أن    الباحثان توصل    ونماذج انتقائية لظاهرة القلب من معجم الراموز على الصحاح،  

وإنما   داللتها  تتغير  األلفاظ ال  اآلخر من  مواقع حروفها والبعض  لتغيير  ا  تبع  داللتها  تتغير  األلفاظ 
و   النطق،  في  والتيسير  السهولة  من  نوع  تحقيق  منها  في   وجداالغاية  المكاني  القلب  ظاهرة  أن  

التقارب في  الصوامت تعتمد على ثالثة مقاييس هي:التقارب المخرجي   بين األصوات المتجاورة، أو 
 الصفات الصوتية لألصوات، أو تأثير الصوت األقوى على ما يجاوره. 

  المكاني، األثر، الداللة، الراموز على الصحاح.  ،القلب الكلمات المفتاحية:

Abstract 

The present paper deals with a phonetic phenomenon that depends on 

the assimilation or convergence of sounds, to achieve the phonemic harmony 

in articulation. The two researchers have preferred that the study be about 

Al-Ramuz(symbols) on Al-Sihah of Mohamed Bin Al-Sayyed Hassan (died 

in 866 H.), one of linguistic dictionaries. The sections of the research are 

various, according to its topic. A preface (a presentation of the author and his 

book Al-Ramuz on Al-Sihah), a definition of the metathesis, its reasons, the 

evidences by which it is known, and then selective models of the metathesis 

phenomenon from the dictionary of Al-Ramuz on Al-Sihah. I concluded that 
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some vocables change their significance according to the change of the 

locations of their letters, some of other vocables do not change their 

significance, but their purpose is to make a kind of ease and facilitation in 

articulation. I found that the metathesis phenomenon in consonants, depends 

on three measures: the extrinsic convergence between adjacent sounds, the 

convergence in the phonemic qualities of sounds, or the impact of the 

strongest sound on what is next to it. 

Keywords : Metathesis, Impact, Semantic, Al Ramuz, Al Sihah. 

 

 التمهيد

 بن السيد حسن وكتابه الراموز على الصحاح بمحمدتعريف 

 ريف بالمؤلف )محمد بن السيد حسن(: أوال : تع 

، وقيل: هو محمد بن حسين بن (1) هو محمد بن السيد حسام الدين )حسن( بن السيد علي 
ا، وإمام ا ورع ا(2) علي ا، عالم ا  ، من أهل أدرنة في بالد الترك، شيخ  بالعربية، ومن آثاره )جامع   وزاهد 

اللغة( في بلده )أدرنة( سنة  (3)اللغة، والراموز( ، أم ا وفاته  (4)هـ٨54، وقيل: إنه أكمل كتابه )جامع 
، وكان حنفي المذهب بدليل نقله آلراء الفقهاء (5) ا إلى مكةهـ( في طريقه حاج  ٨٦٦: توفي سنة )فقيل

ع التاريخية الصمت ولم تذكر أكثر من ذلك عن المؤلف؛ ألنَّ  ، وإلى هنا تلتزم المراج(٦)عن المطرزي 
وشيوخه  أساتذته  عن  شيئ ا  نعلم  فال  الشهرة،  من  حظه  ينل  ولم  مغمور ا  كان  حسن  بن  محمد    السيد 

 .(7) وتالمذته

 ثاني ا: تعريف بكتابه )الراموز على الصحاح(:  

الصحاح( للرازي، فاتخذه محمد بن السيد حسن  ُيعدُّ كتاب الراموز اختصار ا لكتاب )مختار   
اللغوية الالزمة، فأراد   ا لكتابيه )الجامع والراموز(، واستقل بمختار الرازي؛ لتركه بعض األمور  أساس 

ا، لما فيه من استطالة باألمثال، (٨)أن يضيف ما أُهمل في المختار ، ولم يتخذ صحاح الجوهري أساس 
، وسمع عم ا في الصحاح من تصحيف وأوهام، فأراد أن يبين ذلك (9) والشواهد، واألنساب واإلطناب
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بالقاموس  يكتِف  ولم  الراموز،  في  نهجه  على  فسار  آبادي  للفيروز  القاموس  على  عثر  فبحث حتى 
 المحيط، فزاده من مراجع أخرى وهي:

 .(10) )المغرب( للمطرزي، و)الفائق( للزمخشري، و)النهاية( البن األثير 

بالنسب  الذي سار عليه في كتابه فنص عليه أما  لمنهجه  قائال : "وسلكت ما أمكن طريق    ة 
االختصار وشذبت الكالم بتقليل األلفاظ وتكثير المعاني، وهذبته باإلشارات الموضحة للمرام، لتشييد 

الرموز داعي ا لالختصار، فذكر (11) المباني" لنهج مؤلفه منهج  )الراموز( بهذا االسم؛  ، وسم ي كتاب 
لكونه مجمع أنهار الرموز، فقد وافق اسمه معناه، وطابق   دمته قائال : "... سم ي بالراموز؛ك في مقذل

 ، ومن الرموز التي جاءت في كتابه:(12) مسماه" 

 حرف )ق(: رمز ا لـ)قول هللا تعالى(.  - 

 حرف )ح(: رمز ا لـ)الحديث(.  - 

 حرف )ر(: رمز ا لـ)األثر(.  - 

 مع(. حرف )ج(: رمز ا لـ)الج - 

 حرف )ع(: رمز ا لـ)الموضع(.  - 

 حرف )ل(: رمز ا لـ)الجبل(.  - 

 )سم(: رمز ا لـ)اسم رجل(.  الحرفان - 

 )عز(: رمز ا لـ)ما يتعدى ويلزم(.  الحرفان - 

 .(13))ء م(: رمز ا لـ)عليه السالم( الحرفان - 

 التعريف بالقلب المكاني وأسبابه واألدلة التي تتم بها معرفته:  المطلب األول:-
 القلب لغًة واصطالًحا:  تعريف-

ٌر مقلوٌب وكالٌم مقلوٌب" -  له َعْن َوْجهه. وَحجَّ  .)14(لغة" قلَب الشيء قلب ا: َحو 
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ا: "تقديم بعض حروف الكملة على بعض"  -  ر في ترتيب حروف يأو هو تغي   ،)15(اصطالح 
بعضها   بتقديم  المعروفة،  صيغتها  عن  موقعها،  أو  إالكلمة  يكون  والتقديم  اآلخر،  البعض  م ا على 

عناه  . أي: أنَّ م)17(مع االحتفاظ بالمعنى العام للكلمة  ،)16(لضرورة لفظية، أو لتوسع أو لتخفيف الثقل
 ير والتبديل. يالتغ اللغوي واالصطالحي يشتركان في الداللة على

صيب  ب األخرى التي توأضاف المحدثون لفظة )المكاني( للقلب للتفريق بينه وبين أنواع القل 
 .)18(األصوات في ذواتها ال في مواقعها داخل الكلمة

وتعد  ظاهرة القلب المكاني من الظواهر الصوتية في لغتنا العربية واللغات األخرى كالحبشية  
 .)19(لعبريةواآلرامية واآلشورية وا 

مكان   الكلمة  حروف  بعض  يقلبون  فنراهم  األطفال  لغة  في  نالحظها  إذ  إنكارها  يمكن  وال 
النطق  عيب ا من عيوب  فتعد  يسمعونها،  التي  الكثيرة  األلفاظ  نطق  استطاعتهم  لعدم  االخر؛  بعضها 

ا بكثرة في اللهجات  . )20(العامية لديهم، وترد أيض 

الظاهرة   العر بولقد حظيت هذه  فياهتمام علماء  لها متسع ا  القدماء، ونجد  مصنفاتهم،   بية 
والمبرد )ت   ،)21(أثناء حديثه عن )باب تحفيز ما كان فيه قلب(  فيهـ( 1٨0فأشار إليها سيبويه )ت  

في2٨5 ذكره  همزة(  هـ(  المه  مما  عينه  اعتلت  ما  )ت  )22()باب  دريد  وابن  في 321،  تحدث  هـ( 
مهرة وقال: "باب الحروف التي ُقلبت وزعم قوم من النحويين أنها لغات منها اسبسب وبسبس، وما الج

 .)23(أطيبه وأيطبه، ومسلسل وملسلس"

هـ( ألفاظ ا في القلب وهي "القعقعة والعقعقة والخشخشة والشخشخة،  370وذكر األزهري )ت   
 .)24(س والثوب الجديد"والنشنشة والشنشنة، كله حركة الفرطا،والخفخفة والفخفخة 

)ت    جني  ابن  األهو  هـ(  392وأفرد  في  )باب  وقال:  له  باب ا  في  اآلخر  يتقاربان  صلين 
 .)25(التركيب بالتقديم والتأخير(

)ت    فارس  ابن  ها  )ت  395وعد  والثعالبي  كقولهم: 429هـ(،  العرب  سنن  من  سنة  هـ( 
 ن تحدث عن ظاهرة القلب المكاني. م  وغيرهم م ،)26()جذب، وجبذ(

هـ( في إنكاره لظاهرة القلب وألف كتاب ا سم اه )إبطال القلب(    347وانفرد ابن درستويه )ت    
لم ُيعثر عليه إال أنَّه ُذكر في )تصحيح الفصيح(، وقال: "وأم ا البطيخ ففاكهة معروفة، وهي بكسر 
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عر  وهي  )ِفع يل(،  بناء  على  الثاني  وتشديد  بتقديم األول  الطبيخ  وهي  أخرى  لغة  وفيها  محضة،  بية 
 .)27)الطاء، وليس عندنا على القلب كما يزعم اللغويون"

  -أسباب القلب المكاني:
القدماء والمحدثون األسباب  إلى حدوث ظو   حصر  التي أدت  المكاني،  الدواعي  القلب  اهرة 

 : أهمها ما يأتي
 التخفيف اللفظي: -1

اسم    صياغة  في إن  همزتين  اجتماع  إلى  يؤدي  )جاء(  الالم  المهموز  الفعل  من  الفاعل 
العرب مستثقل ومستكره )جائى فهو عند  الهمزة على ءالطرف  فيقدم  الثقل  لتخفيف  المتكلم  فيلجأ   ،)

 .)28(الياء، وتحذف الياء وتصير )جاٍء(

ا كرهوا اجتماع حروف العلة، ومنها اجتماع الواوين في )قِ   التي أصلها: )قووس(  سي(  وأيض 
( فقلبت و  ُلوٌع(، واألصل فيه أن يكون )ِقسِ )فُ   بوزن   وقدم الالم على العين وصار   ول(،عُ وهو بوزن )فُ 

 .)29(الواو ياء وكسروا القاف

، إذ نجد بعضنا يقول: )جاء(،  في لهجاتنا العامية  وما يدخل تحت إطار الخفة في النطق 
 .)30(إجا(والبعض اآلخر يستثقل عليه ويقول: )

تلقي   -2 على  قادرين  غير  يجعلهم  مم ا  األفراد،  عند  النطقي  أو  السمعي  الجهاز  في  اضطراب 
 .)31(األصوات ونطقها بشكل سليم

تصحيح   -3 دون  الخطأ  ُيترك  إذ  الكلمة،  أحرف  ترتيب  في  األجيال  أخطاء  نتيجة  القلب  يحدث 
الناس من ساكني    ،)32(فيصبح صورة لهجية القرى واألرياف من يقول في )كهرباء(: فنالحظ بعض 

 )كرهباء(، واستمرت عندهم ولم تصحح فتوارثها األجيال.

التوهم السمعي يعد  سبب ا من أسباب القلب، فقد تسمع )نضب( وتتوهم أنك سمعتها )نبض( وما   -4
 .)33(يندرج تحته خطأ الرواة في النقل

المك  -5 القلب  ينسب  فيما  فيقال  العامية،  إلى  تقابل   اللهجات  اني  انظر  معناه  )دحج(  العراقية: 
الفصحى  وفي  الحدائق،  أرضية  الذي يوضع على  التراب  معناه  و)زميج(  الفصحى )حدق(،  الكلمة 

 .)34(و)معلقة( في )ملعقة( ،)مزيج(
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يعزو  -٦ من  اللغويين  في    أكثر  أو  الواحدة  القبيلة  في  سواء  اللهجات  اختالف  إلى  القلب  ظاهرة 
المتع َسق ف)35(ددةالقبائل  يقال:  مصر  لهجة  وفي  بيديه(،  )َصف ق  يقال:  بغداد  لهجة  ففي   ،)36(،  

 . )37)والطبيخ لغة في البطيخ

تفرض الضرورة الشعرية نفسها على الشاعر في أحيان كثيرة فيتجاوز القواعد الصرفية النحوية،   -7
لقلب، القلب عصفور: "من أنواع اليحقق الهدف المرجو من صحة وسالمة الوزن القافية، فيقول ابن  

 ع في الشعر قال: اعي في شوائللضرورة نحو قولهم شو 

 .)38("نَّ َشواِعيمقامر َضرَبْت على ُشزٍن َفهُ  عابوالها كوكأن أ 

للسهولة    المتكلم  إلى ميل  يعود  المحدثين،  القلب عند  الغالب في حدوث  السبب  إنَّ  وقيل: 
النطق واالبتعاد عن المستثقل والمستكره من الكالم بغية تحقيق االنسجام  والتيسير وابتغاء الخفة في  

 ؛ ألنَّ جميع األسباب تختفي خلفها الرغبة في التخفيف. ان، وإلى هذا الرأي يميل الباحث)39(الصوتي

  -األدلة التي تتم بها معرفة القلب: -

عليها إذا كانت أصلية أم فرعية،   الرجوع إلى أصل الكلمة: إن  معرفة سعة تصرف الكلمة يدل نا  -1
 ذلك وجودأنى( ودليلنا على  )مقلوب عن    (فاألوسع تصرف ا يعد  أصال  لصاحبه، فمثال  نقول: إنَّ )آن

)أنى( للفعل  مصدر ا    مصدر  نجد  وال  )اإلنى(،  بأن  ( آن)لـوهو  ُعرف  بهذا  عن    (آن)،  مقلوب 
 .)40((أنى)

مادة الكلمة المنقلبة: فعلى سبيل المثال اشتقت كلمة )جاه( من الرجوع إلى الكلمات المشتقة من    -2
المصدر )وجه(، فلها اشتقاقات )وجه، مواجهة، توجيه، توجه، وجاهة(، فتعود إلى المصدر المشتق 

 لذا فهو مقلوب.  )41(منه الجاه ووزنه )عفل(، وأصله )َوْجُه( بوزن )َفْعٌل(

اإلعالل: فنأخذ الفعل )َأيَس( فيه الياء وهو حرف علة متحرك وما قبله  عدم إعالل ما يستوجب    -3
لف ا، وأن يقال )آس(، إذا تحرك وانفتح ما قبله ُيقلب أ  حرف العلة )الواو والياء(  :مفتوح، والقاعدة تقول

مصدره  ألن  )َفِعل(  بوزن  )يِئس(  عن  مقلوب  )َعِفل(  بوزن  )ِأيس(  أن  على  دليل  الياء  على  فبقاؤه 
 .)42(يأس()ال

الفعل   -4 من  الفاعل  اسم  صياغة  إن   الطرف:  في  همزتين  وجود  القلب  عدم  على  يترتب  أن 
قائل(، بوزن فاعل، فعندما نطبق هذه القاعدة    -األجوف، إذا كانت عينه حرف علة ُتقلب همزة )قال 
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زة التي هي الم (، وتجنب ا للثقل ُتقدم الهم شائئ  -م تجتمع بذلك همزتان )شاءالعلى الفعل المهموز ال
الياء وي فالع(، وتحذف  فتكون )شائي بوزن  قلبها همزة  قبل  العين،  إعالل  الكلمة األصلية مكان  عل 

 .)43(المنقوص فتصير ) شاٍء( بوزن فالٍ  االسم

فهي   -5 )أشياء(  كلمة  نجد  فمثال   واضح:  سبب  بيان  دون  الصرف  من  ممنوعة  ما  كلمة  وجود 
)أشياءَ  فتقول:  الصرف  من  كلمة ممنوعة  وتشبه  )أفعال(  بوزن  أليست  ذلك  فِلَم  بأشياَء(  أشياُء،   ،  

المن أسماءٍ )أسماء(  أسماء ،  )أسماٌء،  فنقول:  ذلك: صرفة  في  السبب  يعود  )أشياء(   (؟  مفرد  أنَّ  إلى 
،   شيء، ولفظ الجمع منها )شيئاء( بوزن )فعالء(، مثل: )حمراء(، فتقدمت الهمزة وهي الم الكلمة أوال 

 . )44(فصارت )أشياء( على وزن )لفعاء(

قلة استعمال الكلمة داللة على أنها منقلبة: فمثال  كلمة )آدر( جمع )دار( مقلوب عن )أدؤر(،   -٦
الدال فصارت )أأدر(، واجتمعت همزتان واحدة   وهو أكثر استعماال  من )آدر(، فتقد مت الهمزة على

 .)45(در( بوزن )أفعل(منها ساكنة فقلبت ألف ا، فصارت )آ

وكانت مسألة السعة في التصرف موضع خالف بين البصريين والكوفيين، فيذكر ابن جني  
هما مقلوب ا قوله: "اعلم أنَّ كل لفظتين وجد فيهما تقديم وتأخير فأمكن أن يكونا جميع ا أصلين ليس أحد

عن   مقلوب  أحدهما  بأن  حكمت  ذلك  يمكن  لم  وإن  غيره  يجوز  ال  الذي  القياس  فهو  صاحبه  عن 
صاحبه، ثم أريت أيهما األصل وأيهما الفرع... فما تركيباه أصالن ال قلب فيهما قولهم: جذب وجبذ 

ا:وذلك أنهما جميع ا يتصرفان تصرف ا    ا عن صاحبه؛ليس أحدهما مقلوب    جذب ا   نحو جذب يجذبواحد 
جاذب هذا    –فهو  مع  جعلت  فإن  مجبوذ،  والمفعول  جابذ  فهو  جبذ ا  يجبذ  وجبذ  مجذوب،  والمفعول 

 .)46(أحدهما أصال  لصاحبه فسد ذلك..."

في  أ النحاس  "قال  قوله:  النحاس  عن  السيوطي  نقل  فقد  ذلك،  عكس  فذكروا  الكوفيون  م ا 
ال الصحيح عند  القلب  المعلقات:  السالح، وشائك، وجرف هاٍر، وهائر، شرح  بصريين، مثل: شاكي 

لغتان  البصريين، وإنما هما  فليس هذا بقلب عند  القلب، نحو: جبذ وجذب،  الكوفيون  أم ا ما يسميه 
ويبدو أن  ما ذهب إليه الكوفيون هو أكثر صواب ا؛ ألنَّ ظاهرة   ،)47(وليس بمنزلة شاك وشائك ....." 

 .)48(تة، فهي تحدث في الغالب لتيسير النطقالقلب ليس لها قواعد ثاب

  المطلب الثاني:نماذج تطبيقية للقلب المكاني في كتاب الراموز على الصحاح: 
 ومن أمثلة القلب المكاني في الراموز على الصحاح، ما يلي:  
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 م(:التََّهكُّ  -)الَتَكهُّم -1
وربما يجري مجرى السخرية مقلوب جاء في الراموز: "التكهم: التعرض للشر واالقتحام به،   

م الطَّْعن الُمَدارك"  ،)49(من التهكم" م: االْسِتْهزاء، والتكبُّر، والتَّهكُّ ، وتابعه في )50(وذكر األزهري: "التهكُّ
ا وباطنه   ، وأبو البقاء الكفوي )51(الزمخشري   ابن سيده  ذلك ُكم: هو ما كان ظاهره جد  : "الَتهَّ ورد قائال 

أنواع  الدال على نوع من  اللفظ  التهكم من  ألفاظ  بالعكس وال تخلو  الجد  به  يراد  الذي  ، والهزل  هزال 
الهجو" معناها  من  لفظة  أو  فقيل: )52(الذم،  منظور،  وابن  االثير  ابن  عند  منقلبة  الكلمة  وجاءت   ،

التعَّرض   ر  واالقتحام  "التك ُهم:  السُّ للشَّ َيْجري َمْجرى  َكْان محفوظ ا  –ْخريةفيٍه، وُربما  مقلوٌب من   -إن 
 .)53(التََّهكُّم وهو االْسِتهزاء" 

عل العين  تقد مت  القلب  هذا  )َتَعفُّ وفي  إلى  ل(  )َتَفعُّ من  الميزان  فقلب  الفاء  فاألصل  ى  ل(، 
فتقد مت)َتَهكُّ  )َتَكهُّ   م(،  فصارت  الهاء،  على  من الكاف  قريبة  لتكون  الهاء؛  على  الكاف  وتقديم  م(، 

؛ ليكون )54(صوت الهاء المماثل لها في صفتي الهمس والشدة مقارنة بصوت الهاء المهموس الرخو 
 عمل اللسان من جهة واحدة من ناحية الصفات.  

 فتله(:   -)لفته  -2
الراموز: "  لفتهفلته عن وجهه: صرف جاء في  الموت وفت"  ،)55("ه فانفتل، قلب  لفته  له  يقال: 

 .)57(ولفت ه عنه رأيه: صرفته" ،)56(وافتلته وهو الَموت الَفواُت والُفواُت"

وفي هذا القلب قلب الميزان من )فعله( إلى )علفه(، وفي )فتله( المقلوب عن )لفته(، لجأ   
إلى  فائه   المتكلم  على  الفعل  عين  بتقديم  إلى   القلب  شديد  مجهور  صوت  من  االنتقال  لثقل  والمه؛ 

ر الالم وفضل التقريب بين صوتين مهموسين، فأصبحت )58(مهموس رخو ، وهما )الالم والفاء(، فأخ 
 )فتله(. 

 القهقهة(:  -)الهقهقة -3
اٍحك: َقْه  "القهقهة ِحكايٌة َقْوِل    ،)59(جاء في الراموز: "القهقهة مقلوب الهقهقة في السير"  الضَّ

ابَّة"  )60(َقْه" ير وإتعاب الدَّ ة الس  ، )61(و"القهقهة حكاية استغراب الضحك ومن معكوسه الهقهقة، وهي شد 
ير، واألصل في قرب الورد أنَّه ُيقال  "والقهقهة في قرب الورد ُمْشَتق  من اصطدام اأَلْحَمال لَعجلِة الس 
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الحاء أبدلوا  ثمَّ  بالحاء  َحْقحاق،  فقالوا:    ُقرٌب  الهقهقة  قلبوا  ثم  وهقهاق  هقهقة  للحقحقة  فقالوا:  هاء 
 .)62(القهقهة"

الناطق    على  ثقل  ألنه  الهاء؛  على  القاف  تقدمت  )الهقهقة(  عن  المقلوب  )القهقهة(  وفي 
)القاف( وهو  الشديد،  المجهور  إلى  واالنتقال  )الهاء(  وهو  الرخو،  المهموس  بالصوت  ، )63(االبتداء 

الكلمة إلى مقطعين وانحباس والمعروف أن ال النفس، لهذا أثقل عليه تجزئة  صوت المجهور يحبس 
النفس بعد نطق المقطع األول )هق(، واالبتداء بالمقطع الثاني )هق(، لذا فضل قلب اللفظة ليحقق 

الهقهقة   انوع   فقلبت  )الضحك(،  وهو  القهقهة،  معنى  في  األصل  أن   أي:  النطق،  في  السهولة  من 
 إتعاب الدابة إلى )القهقهة(، فعندها أريد بها معنيان. المراد بها 

 حادي(:  -)واحد  -4 
"وقولهم الراموز:  في  عشر  :) جاء  واحد"  (حادي  عشر )64(مقلوب  الحادية  "الليلة  يقال:    ة ، 

مقلوب من واحد؛ ألنَّ تقدير واحد )فاعل(، فأخ ر   :) حادي عشر(، "وقولهم)65(واليوم الحادي عشر"
عالف" تقديره  فصار  العين،  وقدم  قبلها،  ما  النكسار  ياء  فقلبت  الواو،  وهو  أن  )66(الفاء،  "ويجوز   ،

أن   ويجوز  حادي،  فيقال:  قلبه،  ويجوز  واحد،  نحو:  الفاعل،  اسم  إلى عشرة صيغة  أحد  يشتق من 
ع بعده مغايره لفظ ا، وال يكون إالَّ ما دونه برتبة واحدة، نحو: يستعمل استعمال أسماء الفاعلين إن وق

 .)67(عاشر تسعة، وتاسع ثمانية ..."

 الخاتمة:
 إليها:  في ختام هذا البحث نسجل النتائج التي توصلنا

ن القلب المكاني ظاهرة لغوية حقيقية، وكثير ا ما ترد في لهجتنا واللهجات األخرى، وحتى يومنا  إ   -1
، وأهمها السهولة في النطق، أو ربما للسرعة في الكالم،  يعود ألسباب كثيرة بينتها الدراسةهذا، وربما  

 ألن بعض األلفاظ تكون أسهل وأيسر بالقلب مقارنة باألصل. 

 مواضع متفرقة من مؤلفاتهم.   ة القلب المكاني وتحدثوا عنها فيعلماء اللغة القدماء بظاهر اهتم -2

تغيير مواقع الحروف بالتقديم والتأخير غالب ا ما يؤدي إلى تغيير الداللة، وإن كان التغيير الموقعي -3
 ال يعقبه تغيير داللي فالغاية منه تقليل الجهد العضلي. 
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 الصحاح مادة غزيرة للدراسات الصوتية والصرفية. في معجم الراموز على -4

 المصادر والمراجع:
-ه1،13٨5بغداد،ط–أبنية الصرف في كتاب سيبويه:خديجة الحديثي،منشورات مكتبة النهضة  (1

 م. 19٦5

دار   تحقيق:محمد باسل عيون السود، ،ه(53٨)تأساس البالغة:أبو القاسم جار هللا الزمخشري  (2

 م. 199٨-ه1،1419ط لبنان،-العلمية،بيروتالكتب 

 م. 199٨-ه1419،  ٨أسس علم اللغة:ماريو باي،ترجمة:أحمد مختار عمر،عالم الكتب،ط (3

تحقيق :أحمد محمد شاكر،وعبد السالم   ، ه(21٦) األصمعيات:أبو سعيد عبد الملك األصمعي (4

 م. 1997،   7مصر،ط -هارون،دار المعارف

 م. 2019-ه1440،   1قدور،دار نينوى،ط أصوات اللغة عند سيبويه:أحمد محمد (5

  فراس الطائي، أصوات اللغة مخارجها وصفاتها وشوائبها بين الدرس الصوتي واألداء القرآني: (٦

 م. 201٦،  1بغداد،ط-مطبعة ايالف

عبد  تحقيق: ،ه(31٦) األصول في النحو:أبو بكر محمد بن السري المعروف بابن السراج  (7

 بيروت،د.ط،د.ت. -انالحسين الفتلي،مؤسسة الرسالة لبن

 . م2002،  5لي ،دار العلم للماليين،ط األعالم:خير الدين بن محمود الزرك (٨

اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين:أبو البركات كمال الدين  (9

 م. 2003-ه1424،  1المكتبة العصرية،ط ،ه(577)ت األنباري 

  ،ه(1205)ت القاموس:أبو الفيض الملقب بمرتضى الزبيديتاج العروس من جواهر  (10

 تحقيق:مجموعة من المحققين،دار الهداية،د.ط،د.ت. 
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،تحقيق:محمد بدوي المختون،مراجعة:رمضان  ه(347 )ت تصحيح الفصيح وشرحه:ابن درستويه (11

 م. 2004-ه1425وزارة األوقاف،-عبد التواب،جمهورية مصر العربية

 م. 199٦لمشتقات:سليم الفاخري،دار عصمى،د.ط،تصريف األفعال والمصادر وا (12

التصريف العربي من خالل علم األصوات الحديث:الطيب البكوش،تقديم:صالح   (13

 م. 1992،  3تونس،ط-القرمادي،المطبعة العربية

 التطبيق الصرفي:عبده الراجحي،دار النهضة العربية،د.ط،د.ت.  (14

-ه1401،  2لبنان،ط-لس،بيروتالتطور اللغوي التاريخي :إبراهيم السامرائي،دار األند (15

 م. 19٨1

،تحقيق:محمد عوض مرعب،دار  ه(370)ت  تهذيب اللغة:أبو منصور محمد بن أحمد األزهري  (1٦

 بيروت،د.ط،د.ت.-إحياء التراث

  ،ه(749)ت توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك:أبو محمد بدر الدين المالكي (17

 م. 200٨-ه142٨،   1سليمان،دار الفكر العربي،طتحقيق:عبد الرحمن علي 

تحقيق:رمزي منير بعلبكي،دار العلم   ،ه(321)ت جمهرة اللغة:أبو بكر محمد بن دريد (1٨

 م.197٨،   1بيروت،ط-للماليين

 ،د.ت. 4،الهيئة العامة المصرية،طه(392)ت الخصائص:أبو الفتح عثمان بن جني (19

 م. 19٨0سعيد النعيمي،دار الرشيد،د.ط، الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني:حسام (20

 م. 1997-ه141٨دراسة الصوت اللغوي:أحمد مختار عمر،عالم الكتب،د.ط،  (21

تحقيق:مكتب قرطبة،مؤسسة  ،ه(437)ت الرعاية لتجويد القراءة:أبو محمد مكي القيسي (22

 م. 2005،   1قرطبة،ط
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  ابن الحاجب أبو عمرو جمال الدين  الشافية في علم التصريف والوافية نظم الشافية: (23

 م. 1995-ه1415،  1مكة،ط-المكتبة المكية حسن أحمد العثمان، تحقيق: ،ه(٦4٦)ت

-مكتبة الرشد  نصر هللا بن عبد الرحمن، تحقيق: شذا العرف في فن الصرف:أحمد الحمالوي، (24

 د.ت.  د.ط، الرياض،

نور محمد  تحقيق: ،ه(715)ت نجم الدين الرضي االستراباذي شرح شافية ابن الحاجب: (25

 م. 1975-ه1395لبنان،د.ط،-دار الكتب العلمية،بيروت ومحمد الزفزاف، الحسن،

 تحقيق: ،ه(573)ت نشوان بن سعيد الحميري  شمس العلوم ودواء كالم عن العرب من الكلوم: (2٦

 م. 1999-ه1420،  1دار الفكر المعاصر،ط مجموعة من المحققين،

محمد علي   الناشر: ،ه(395)ت بن فارسأبو الحسنين أحمد  العربية: الصاحبي في فقه اللغة  (27

 م.1997-ه141٨،  1بيضون،ط

 السيد إبراهيم محمد، تحقيق: ،ه(٦٦9)ت ضرائر الشعر:أبو الحسن المعروف بابن عصفور (2٨

 م. 19٨٦، 1ط دار األندلس،

-ه140٦، 1ظاهرة القلب المكاني في العربية:الدكتور عبد الفتاح الحموز،دار عمار،ط (29

 م.  19٨٦

-ه1397فقه اللغات السامية:بروكلمان،ترجمة:رمضان عبد التواب،جامعة الرياض،د.ط،  (30

 م. 1977

-ه1422،  1،دار إحياء التراث،طه(429 )ت فقه اللغة وسر العربية:أبو منصور الثعالبي (31

 م. 2002
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،تحقيق:عبد السالم هارون،مكتبة ه(1٨0)ت ب:أبو بشر عمرو بن عثمان الملقب بسيبويهالكتا (32

 م. 19٨٨-ه140٨،  3القاهرة،ط-الخانجي

  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون:مصطفى بن عبد هللا المشهور باسم حاجي خليفة (33

صورتها عدة دور لبنانية بنفس ترقيم   بغداد، -مكتبة المثنى ، ه(10٦7)ت

 م. 1941ت،د.ط،الصفحا

،تحقيق:عدنان درويش،ومحمد المصري،مؤسسة ه(1094الكليات:أبو البقاء الكفوي )ت  (34

 بيروت،د.ط،د.ت.-الرسالة 

 م. 2000، 1لحن العامة والتطور اللغوي:رمضان عبد التواب،مكتبة زهراء الشرق،ط (35

 ه.1414،  3بيروت،ط-،دار صادر ه(711)ت  لسان العرب:جالل الدين ابن منظور (3٦

 م. 19٨3اللهجات العربية في التراث:أحمد علم الدين الجندي،الدار العربية للكتاب،د.ط، (37

-لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة:غالب فاضل المطلبي،منشورات وزارة الثقافة والفنون  (3٨

 الجمهورية العراقية،د.ط،د.ت. 

 م. 19٦٦بغداد،د.ط،-محاضرات في اللغة:عبد الرحمن أيوب،مطبعة المعارف (39

 م. 200٦-ه1427،  4المختصر في أصوات العربية:محمد حسن حسن جبل،مكتبة اآلداب،ط (40

،تحقيق:فؤاد علي منصور،دار  ه(911)ت المزهر في علوم اللغة وأنواعها:جالل الدين السيوطي (41

 م. 199٨-ه141٨، 1بيروت،ط–الكتب العلمية 

-ه1427،  1مشق،طالمصطلح الصوتي في الدراسات العربية:عبد العزيز الصيغ،دار الفكر،د (42

 م. 2007

 م. 19٨٨-ه 140٨،  4المعجم العربي نشأته وتطوره:حسين نصار،دار مصر،ط (43
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 بيروت،دزط،د.ت.-،دار إحياء التراثه(140٨)ت  معجم المؤلفين:عمر بن رضا بن راغب (44

،تحقيق:علي توفيق ه(471)ت المفتاح في الصرف:أبو بكر عبد القاهر الجرجاني (45

 م. 19٨7-ه1407، 1طبيروت،-الحمد،مؤسسة الرسالة

،تحقيق:علي بو ه(53٨)ت  المفصل في صنعة اإلعراب:أبو القاسم جار هللا الزمخشري  (4٦

 م. 1993،  1بيروت،ط-ملحم،مكتبة الهالل

،تحقيق:عبد الخالق  ه( 2٨5)ت المقتضب:أبو العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد (47

 بيروت،د.ط،د.ت.-عضيمة،عالم الكتب

،   1،مكتبة لبنان،طه(٦٦9)  التصريف:أبو الحسن المعروف بابن عصفورالممتع الكبير في  (4٨

 م. 199٦

،تحقيق:أسامة ه(1014)ت المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية:مال علي القاري  (49

 م. 2012-ه1433،  2سورية،ط-عطايا،مراجعة:أحمد شكري،دار الغوثاني،دمشق

 . ،د.ت15،دار المعارف،طه(139٨)ت  النحو الوافي:عباس حسن (50

،تحقيق:علي محمد  ه(٨33)ت النشر في القراءات العشر:شمس الدين أبو الخير ابن الجزري  (51

 الضباع،المطبعة التجارية الكبرى،د.ط،د.ت. 

،تحقيق:طاهر ه(٦0٦)ت النهاية في غريب الحديث واألثر:مجد الدين ابو السعادات ابن األثير (52

 م. 1979-ه1399ت، د.ط،بيرو -أحمد الزاوي،ومحمود محمد الطناحي ،المكتبة العلمية

،دار إحياء التراث ه(1399)ت  هدية العارفين:إسماعيل بن محمد أمين البغدادي (53

 لبنان،د.ط،د.ت.-العربي،بيروت
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،تحقيق:عبد الحميد ه(911)ت همع الهوامع على شرح جمع الجوامع:جالل الدين السيوطي (54

 هنداوي،المكتبة الوقفية،د.ط،د.ت.

 المجالت:
، 3المكاني قي شروح نهج البالغةسعد صباح جاسم،مجلة إكليل للدراسات اإلنسانية،العدد:القلب  -1

 م. 2020

 الهوامش:
 

 .  203/ 2، وهدية العارفين: ٨31/  1، وكشف الظنون: ٨7/  ٦( ينظر: األعالم للزركلي: 1)
 .  400( ينظر: المعجم العربي نشأته وتطوره: 2)
 .  ٨31/  1، وكشف الظنون: 1٨7/ 9( ينظر: معجم المؤلفين: 3)
 .  ٨٨/  ٦( ينظر: األعالم للزركلي: 4)
 .  203/  2( ينظر: هدية العارفين:  5)
 .  25( ينظر: الراموز على الصحاح: ٦)
 .  25  -24( ينظر: المصدر نفسه:  7)
 .  400( ينظر: المعجم العربي نشأته وتطوره: ٨)
 .  572  /1( ينظر: كشف الظنون: 9)
 .  20( ينظر: الراموز على الصحاح: 10)
 .  21( ينظر: المصدر نفسه:  11)
 .  22( ينظر: المصدر نفسه:  12)
 .  ٨31/  1( ينظر: كشف الظنون: 13)
 .94 / 2أساس البالغة )قلب(:  (14)
 .  1٨9:  وضرائر الشعر ،21 / 1للرضي:  ،شرح شافية ابن الحاجب (15)
 . 149: ، وأسس علم اللغة 121: ينظر: أبنية الصرف في كتاب سيبويه (16)
 . 1٦ينظر: ظاهرة القلب المكاني في العربية عللها وأدلتها وتفسيرها وأنواعها:  (17)
للدراسات   (18) أكليل  مجلة  جاسم،  صباح  سعد  البالغة،  نهج  شروح  في  المكاني  القلب  ينظر: 

 . 225اإلنسانية: 
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 . ٨1لبروكلمان:  ،الساميةينظر: فقه اللغات  (19)
 .  12والتطور اللغوي التاريخي:   ، 14: التطبيق الصرفي: ينظر (20)
 . 4٦٦ /3: ينظر: الكتاب (21)
 . 11٦ -115 /1ينظر: المقتضب:  (22)
 . 1254  /3جمهرة اللغة:  (23)
 . 52 / 1: تهذيب اللغة (24)
 . 72 /2:  ينظر: الخصائص (25)
 . 2٦3 : ، وفقه اللغة وسر العربية153ينظر: الصاحبي في فقه اللغة:  (26)
 . 313تصحيح الفصيح وشرحه:  (27)
 .  1٦:  ، والتطبيق الصرفي25  /1:  للرضي ،الحاجب ابن شرح شافيه: ينظر (28)
 . 33٦ /3: ، واألصول في النحو29  /1: والمقتضب ،3٨ /4: ينظر: الكتاب (29)
 . ٦54ينظر: اللهجات العربية في التراث:  (30)
 .  171:  ينظر: محاضرات في اللغة  (31)
اللهجات العربية في التراث: و   ،120والتطور اللغوي التاريخي:    ،14:  ينظر: التطبيق الصرفي  (32)

٦54 . 
 . ٦55 -٦54: اللهجات العربية في التراث: ينظر (33)
اللغوي:    (34) والتطور  العامة  لحن  اللغوي:    ،55ينظر:  الصوت  في 391ودراسة  ومحاضرات   ،

 . 174:  اللغة
 . 192: ينظر: الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني (35)
 . 194ينظر: لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة:  (36)
 . 391ينظر: دراسة الصوت اللغوي:  (37)
 دع بن مالك الحمداني.  ج لأل ٦9:  صمعيات، والبيت في األ391الممتع الكبير في التصريف:   (38)
اللغوي   (39) الصوت  دراسة  الحديث   ،391:  ينظر:  األصوات  علم  خالل  من  العربي  : والتصريف 

٦5 . 
 .  72 /2:  ينظر: الخصائص (40)
 .٦7: وتصريف األفعال والمصادر والمشتقات ، 14ينظر: التطبيق الصرفي:  (41)
 .  15 : وشذا العرف في فن الصرف ، 4٨1  /3:  همع الهوامعو  ، 441 /2ينظر: الخصائص:  ( 42)
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وشذا العزف   ، 327  :الممتع الكبير في التصريفو   ، 527  عراب:  ينظر: المفصل في صنعة اإل  (43)
 . 1٦  في فن الصرف: 

األصول    (44) النحو:  ينظر:  الصرف:  و ،  337  /3في  في  مسائل 110المفتاح  في  واإلنصاف   ،
 . ٦71 /2الخالف: 

وتوضيح المقاصد والمسالك بشرح   ،٨  :  ينظر: الشافية في علم التصريف والوافية نظم الشافية  (45)
 . ٦1: المشتقات، وتصريف األفعال والمصادر و 1531  /3ألفية ابن مالك: 

 .  72  /2: الخصائص (46)
 . 371  /1: المزهر (47)
 . 53ينظر: لحن العامة والتطور اللغوي:  (48)
 .  4٦الراموز على الصحاح:   (49)
 . 22 /٦: تهذيب اللغة )هكم( (50)
 . 377 / 2: أساس البالغة )هكم(و  ، 401 /3:  ينظر: المخصص (51)
 . 303 : الكليات )تهكم( (52)
 . 529  /12: ، ولسان العرب )كهم(214 /4: ثر )كهم(النهاية في غريب الحديث واأل  (53)
القراءات  (54) لتجويد  الرعاية  الجزرية:    ، 75:  ينظر:  المقدمة  شرح  في  الفكرية   ،100والمنح 

 . 121 والمصطلح الصوتي في أصوات العربية:
 . 4٦:  الراموز على الصحاح (55)
 .٦٨  /2، ولسان العرب )فلت(:  204 / 14تهذيب اللغة )فلت(:   (56)
 . ٦0٨2  /9، وشمس العلوم )لفت(:  173  /2أساس البالغة )لفت(:  (57)
الكتاب  (58) الطائي435  / 4:  ينظر:  فراس  اللغة،  وأصوات  أصوات   ،127:  ،  في  والمختصر 

 . 132 ،12٨العربية: 
 . 4٦:  على الصحاح الراموز (59)
 . 14٨: فقه اللغة وسر العربية )هقهق( (60)
 .121 /1:  جمهرة اللغة )قهقه( (61)
 . 4٨2 /3٦، وتاج العروس )قهقه(: 224 /5تهذيب اللغة )قه(:  (62)
العشر  (63) القراءات  النشر في  العربية عند سيبويه201  /1:  ينظر:  ، والمصطلح  7٨:  ، وأصوات 

 . 121: الصوتي في أصوات العربية
 .  4٦الراموز على الصحاح:   (64)
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 .125 / 5: تهذيب اللغة )حدا(  (65)
: والنحو الوافي  ، 4٨0  / 3:  وهمع الهوامع  ، 257  / 4المخصص:  و   ،2310  / ٦:  الصحاح )حدا(  (66)
4/ 552 . 
 .  1007  :الكليات (67)




