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 إهــــــداء

 .إلى كل من أنار لي درب المعرفة والعلم منذ الصغر، إلى كل من اعتنى بتربيتي وتعليمي

 .إلى والدّي اللذان عّلماني الّصبر مفتاح الفرج وأّن بعد كل تعب ومشاق نجاح    

 .إلى من زرعوا التف اؤل في دربي    

إلى من جعلت الجنة تحت قدماىا، وجاء في القرآن ذكراىا، إلى من اقترن رّضا اهلل برضاىا، إلى      

 يعجز..…قرّة عيني، إلى من رافقتني بدعواتيا، إلى من كان دعائيا سر نجاحي، إلى رمز الحب

 .الّلسان عن وصفك أنت قدوتي ورفيقة دربي، أىدي لكي ىذا العمل

إلى من جعل نفسو شمعة تحترق من أجل أن يضيئ طريقي   بدون انتظار  الذي عّلمني العطاء  إلى

طوال عمره ليظير سعادتي، إلى صاحب الق لب الحنون ألبي الغالي، إلى    شق اويرى نجاحي والذي  

لتروا نجاحً  بكل افتخار، أرج من اهلل أن يّمد ويطول في عمركما ويحفظكما الذي أحمل اسمو

 "بر الوالدٌن زاد التوفٌقفكل من زاد "الذي هو نجاحكم 

 تولـــب                                                                                   

 

 بتـــول



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إى          داء
 أحمد اهلل عز وجل على منو وعونو إلتمام ىذا البحث

 إلى الذي وىبني كل ما يملك حتى أحقق لو آمالو.
 الذي امتلك اإلنسانية بكل قوة ...إلى اإلنسان  

 إلى الذي سير على تعليمي بتضحيات جسام مترجمة في تقديسو للعلم.
إلى مدرستي األولى في الحياة، أبي الغالي على ق لبي أطال اهلل في عمره، إلى التي وىبت ف لذة  

انت سندي  كبدىا كل العطاء والحنان، إلى التي صبرت على كل شيء، التي رعتني حق الرعاية وك
في الشدائد، وكانت دعواىا لي بالتوفيق تتبعني خطوة خطوة في علمي، إلى التي ارتحت كلما  

تذكرت ابتسامتيا في وجيي نبع الحنان أمي أعز مالك على الق لب والعين جزاىا اهلل عني خير  
 الجزاء في الدارين.

 مراتب أخي أحمد.إلى السند العزيز والغالي الذي لطالما تمنى لي التوفيق وأعلى ال
إلييم أىدي ىذا العمل المتواضع لكي أدخل على ق لبيم شيئا من السعادة إخوتي وأخواتي الذين  

 تق اسموا معي عبء الحياة
 إلى األزىار التي تمأل البيت أبناء أخواتي أتمنى ليم التوفيق والنجاح.

تي كلما تظلمت الطريق  كما أىدي ثمرة جيدي ألستاذتي الكريمة الدكتورة بن قبلية مختارية ال
أمامي لجأت إلييا ف أنارتيا لي وكلما سألت عن المعرفة زودتني بيا وكلما طلبت كمية من وقتيا  

 الثمين وفرتو لي بالرغم من مسؤولياتيا المتعددة.
 إلى من رافقوني دربي ومسيرتي وق اسمتيم أحلى سنين حياتي إلى جميع زميالتي الغاليات.

 ة بتول.إلى من شاركتني الصديق

 الجامعية طلبة وأساتذة وعمال خاصة زميالتي بالفوج.  األسرةإلى كل  

 إلى الذين ىم في ذاكرتي ولم تسعيم مذكرتي أىدي عملي ىذا ليم .

 غني  ة                                                              



 

 شكـــز وعزفـــبن

 

 7اٟٝت  إبشإٌٞس٘سة "َشَكْزتُْم ََلَِسيَدنُّكمْ لَئِْن " : قاه حؼاىٚ

بؼذ سحيت بحث ٍٗثابشة ٗاخخٖاد ٗصبش حنييْا باّداص ٕزا اىبحث، بذاٝت أحَذ ٗأضنش هللا ػّض 

ٗخو ػيٚ فضئ أّٔ ٗفقْٜ ٕٗذاّٜ ٗٝسشٙ ىٜ أٍشٛ إلحَاً ٕزا اىؼَو اىَخ٘اضغ اىزٛ ٕ٘ 

 . باهلثَشة خٖذٛ، فئ اىحَذ أٗال ٗآخشا ٍٗا ح٘فٞقٜ إال

حؼدض مو ميَاث اىطنش ٗاالٍخْاُ أٍاً ػظَت اى٘اىذِٝ ٌٕ ّبغ اىحب ٗاىحْاُ اىزِٝ دفؼ٘ا 

فينٌ ٍْٜ أىف ضنش ػيٚ دػَنٌ ىٜ مَا أحقذً بدضٝو .…سِْٞ ػَشٌٕ ىٞقطف٘ا ثَاس ّداحْا

ٕزٓ اىذساست ػيٚ أمَو  إخشاجاىطنش إىٚ مو ٍِ ٍذ ىٜ ّٝذ اىَساػذة ٍِ قشٝب أٗ بؼٞذ فٜ 

 .ٗخٔ ٗى٘ بنيَت طٞبت ٗدػ٘ة صاىحت

ٗاىٚ مّو ٍِ قذً ىٜ اىخفاؤه ٗضّدؼْٜ فٜ سحيخٜ ػيٚ اىخف٘ق، ٗأضنش مو ٍِ أػطاّٜ ٗقّذً 

 .إلمَاه ٕزا اىؼَو ٗاإلصشاسىٜ اىؼضَٝت 

 بن قبلية مختبريةأحقّذً بأسَٚ اىؼباساث ٗبخاىصٜ ضنشٛ ٗحقذٝشٛ إىٚ أسخارحٜ اىذمخ٘سة 

ٚ مو ٍا قذٍخٔ ىْا ٍِ ح٘خٖٞاث ّٗصائح قَّٞت اىخٜ سإَج فٜ إثشاء ٍ٘ض٘ع دساسخْا ػي

 .       ٕزا

 .أخٞشا أػٞذ اىطنش هل سبحأّ ٗحؼاىٚ

 

 بتـــــول



 

 زـــكز وتقديـــش

 بسٌ هللا اىشحَاُ اىشحٌٞ

صدق " من لم ٌشكر الناس لم ٌشكر هللا" -صيٚ هللا ػيٞٔ ٗسيٌ  -قاه سس٘ه هللا 

 .رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

والشكر هلل على توفٌقه وامتنانه ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال  إحسانههلل على اىحَذ

 إلىشرٌك له تعظٌما لشأنه ونشهد أن سٌدنا ونبٌنا محمد عبده ورسوله الداعً 

 .رضوانه صلى هللا علٌه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم

بعد شكر هللا سبحانه وتعالى على توفٌقه لنا إلتمام هذا البحث المتواضع أتقدم بجزٌل 

فً مسٌرة  االستمرارالشكر إلى الوالدٌن العزٌزٌن الذٌن أعانونً وشجعونً على 

الدراسة الجامعٌة والبحث، كما أتوجه بالشكر الجزٌل إلى من  وإكمالالعلم والنجاح 

مختارٌة التً لم تكفً  قبلٌة بحثً األستاذة الدكتورة بن شرفتنً بإشرافها على مذكرتً

حقها بصبرها الكبٌر علٌنا ولتوجٌهاتها العلمٌة التً ال  إلٌفابهاحروؾ هذه المذكرة 

قسم  ةواستكمال هذا العمل إلى كل أساتذ إتمامتقدر بثمن والتً ساهمت بشكل كبٌر فً 

 .األدب العربً

ى كل من ساعدنً من قرٌب أو من بعٌد على كما أتوجه بخالص شكري وتقدٌري إل

 .هذا العمل وإتمامانجاز 

ًّ وعلى والدي وأن أعمل صالحا " ربً أوزعنً أن أشكر نعمتك التً أنعمت عل

 ."ٌرضاه وأدخلنً برحمتك فً عبادك الصالحٌن

 

 ةــنٌــغ

 



 

 

ةــدمـمق  

 



 مقدمة

 أ
 

 مقدمة 

، فهً تنمو وتزدهر أنها حٌة تأبى الجمود واالضمحاللإّن أهم ما ٌمٌز لؽتنا العربٌة 

 أهلها وتعدد مطالبهم، فهً عرضة للتطور تبعا لطبٌعة أفرادها الناطقٌن بها.بتؽٌٌر أحوال 

تخٌل تطور لؽة ورقٌها إالّ بتطور نبحٌاة شعبها، بحٌث ال ٌمكن أن  افكل لؽة إذن، تحٌ

شعبها، وال تزدهر إال بازدهار مؤثرات تنبع من مقدرات شعبها فً مجاالت شتى ونواح 

 ٌحسنون تكلمها.مختلفة وكذلك وجود أناس 

على هذا األساس، إذا أردنا أن تسترجع اللؽة العربٌة المكانة التً تستحقها وإنجاح 

عملٌة التعرٌب، فال بّد من االهتمام بتحسٌن الوعً اللؽوي من قبل أربابها خاصة فً 

والعناٌة  ،الجامعات ومجامع اللؽة المهتمة بها بوضع برامج جدٌدة تشمل نواحٌها المختلفة

ضٌة تكوٌن المصطلحات العلمٌة فً مجال المكتشفات والمخترعات الحدٌثة لٌعطً بق

 بداع فً هذا المجال.المهتمٌن بها مقدرة على االرتقاء إلى درجة اإل

كست على طبٌعتها االشتقاقٌة، وأنها أداة مرنة العربٌة بمظاهر متعددة عُ  خصتلقد

ة خزٌنتها من األلفاظ واالرتقاء لجعلها تلٌن لتلك الظواهر وتعمل على اإلفادة منها لزٌاد

العربٌة تشمل فً طبٌعة تكوٌنها  أنّ  حٌاة أفرادها فً أي عصر من العصور.إذلمواكبة 

القٌاس والتعرٌب، وبدال والقلب، إلا على التطور واالزدهار، فهناك امقومات تساعده

ظاهرة "النحت" إذ من هذه الظواهر،  استوقفناولعّل أهم ما  ،شتقاق والنحت وؼٌرهااالو

همة مٌعتبر هذا األخٌر أحد الطرق المستخدمة فً تولٌد الكلمات واأللفاظ الجدٌدة ووسٌلة 

ولذلك  ،من قبل العلماء القدامى فً دراستهم اكبٌر اهتمامالنمو هذه اللؽة، فقد لقً عناٌة و



 مقدمة

 ب
 

اتهم فً آراء الدارسٌن المحدثٌن ووجدوا فٌه حاجة وتكمن فً تلبٌة احتٌاج تنوعت فٌه

 االقتصاد فً الزمان والمكان.

أردنا أن ٌكون موضوع مذكرتنا  ،حٌثألجل ذلك ٌعقد هذا البحث لدراسة هذه الظاهرة

من خالل  ناحاول،وموسوما بعنوان النحت بٌن اللؽة العربٌة الفصحى، واللهجات المعاصرة

 البحث اإلجابة على مجموعة من التساؤالت أهمها:

ما هو موقؾ العلماء وما هً أقسامه وشروطه؟ ون طرقه؟ ما هو النحت؟ فٌم تكم

 والقدامى والمحدثٌن منه؟ وهل النحت قٌاسً أو سماعً؟

 وعلٌه ٌمكن اإلشارة بأن اختٌارنا لهذا العنوان راجع ألهمٌة المشتقات. 

وفرة لى شؽفنا بدراسته نظرا ألهمٌته وأّما سبب اختٌارنا لهذا الموضوع فٌعود إ

 والمراجع فٌه، باإلضافة إلى الدور الذي ٌلعبه فً إثراء اللؽة العربٌة وتطوٌرها.المصادر 

 إّن هذه اإلشكالٌة وطبٌعة هذا الموضوع تقتضً اتباع المنهج الوصفً التحلٌلً.

همة التً أفادتنا كثٌرا فً هذا موبعد االطالع على بعض المصادر والمراجع ال

 ،بحثنا هذا فقسمناها إلى فصلٌن وسبقهما مدخل الموضوع خرجنا بخطة اعتمدنا علٌها فً

وهذا سعٌا منا لإلحاطة بالموضوع من كل جوانبه وقّسمنا كل فصل إلى مباحث، ففً 

وفً الفصل األول تطرقنا إلى: موقؾ  ،المدخل تحدثنا عن تعرٌؾ النحت لؽة واصطالحا

تناولنا النحت بٌن السماع و ،القدماء والمحدثٌن من النحت فً العربٌة ثم تحدثنا عن االشتقاق

 ،طرقه وأهم شروطهوتطرقنا فٌه إلى: أقسام النحت فأّما بخصوص الفصل الثانً  ،والقٌاس



 مقدمة

 ج
 

 ،ثنابٌة اللؽة واللهجة والؽرض من النحت :ثم تحّدثنا عن النحت فً اللهجات المعاصرة

 .نحتبحثنا هذا نماذج مختلفة عن القد أوردنا فً ووأخٌرا بعض األمثلة التطبٌقٌة، 

حتوت على أهم النتابج المتوصل إلٌها، وقد اعتمدنا فً إنجاز هذا اأما الخاتمة فقد 

لتهٌبة اللؽوٌة اوالبحث على جملة من المصادر والمراجع أهّمها: االشتقاق لعبد هللا أمٌن، 

رمضان عبد التواب، لفصول فً فقه اللؽة ولعبد الجلٌل مرتاض،  للنحت فً العربٌة

 حمد مبارك.ألفقه اللؽة وخصابص العربٌة ،وصبحً صالحلاللؽة  دراسات فً فقهو

، فإّنه لم ٌعترض سبٌلنا البحث أما فٌما ٌخص الصعوبات التً واجهتنا أثناء إنجاز هذا

صعوبات كثٌرة فٌما ٌخص المصادر والمراجع، وذلك نظرا لوفرتها فً المكتبات وأٌضا 

 .قًفٌما عدا الجانب التطبٌ موضوع بحثنا عامألّن 

وٌرجع  الشكر  إنهاء هذا البحث المتواضع،-بفضل هللا عّز وجل أّوال-استطعنا لقد 

بن قبلٌة اعترافا بما قدمته لنا من  الدكتورة مختارٌةألستاذة المشرفة بعد ذلكإلى ال ضالفو

 توجٌهات من أجل تسدٌد خطوات هذا العمل فلها كل التقدٌر والشكر.

 

 وهللا الموفق من وراء القصد 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدخل:

 النحت لغة واصطالحا
 

 



 النحت لغة واصطالحا: مدخل

8 
 

 : مفهوم النحت

مقاٌٌس مصدر الفعل نحت، ٌنُحُت، نحتا أي: شقّه وبراه وهّذبه، وجاء فً معجم": لغة

ه(: "النون والحاء والتاء": أصوات كلمة تدل على َنجِر شًء 395البن فارس )ت  اللغة

وتسوٌته، وَنَحَت النجار الخشبة ٌنحُتها َنحًتا. والنحٌتة: الطبٌعة، ٌرٌدون الحالة التً ُنِحَت 

علٌها اإلنسان، كالؽرٌزة وما سقط من المنحوت ُنَحاتًة"
1
. 

منظور": النشر والقشر ونحت الجبل ٌنحته: البن " لسان العرب " وجاء فً معجم 

قطعه "
2

ٌُوت، ومثله فً الحجارة والجبال قال هللا تعالى: }وَ  {َفاِرِهٌنَ  اَتْنِحُتوَن ِمَن الِجَباِل ُب
3

 ،

{َقالَ أََتْعُبُدوَن َما َتْنِحُتونَ }وورد كذلك اللفظ فً سورة الصافات لقوله تعالى: 
4

، وقوله تعالى 

ٌُوَتا آِمنٌِنَ َكاُنوا ٌُ }وأٌضا:  {ْنِحُتوَن ِمَن الِجَباِل ُب
5

جاء كذلك فً سورة األعراؾ لقوله و 

ِخُذوَن ِمْن ُسُهولَِها قُُصور}تعالى:  ٌُوًتاا وَتتَّ {َتْنِحُتوَن الِجَبالَ ُب
6

 الخلٌل بن أحمد ، ذكر

نْ  الفراهٌدي ٌَ ْنِحُت، و ٌَ َحت معنى النحت فً معجمه هو "نحت النجار الخشب، ٌقال: َنَحَت 

ِن َحٍؾ َنَحٌُت والّنحاتة: ما  ٌْ لؽة وَجَمل َنِحٌت قد اْنُتِحَتْت مناسمه، قال رؤٌة: وهو من األَ

اْنَتَحَتْت من الشًء من الخشب ونحوه"
7

، أّما المحدثون فقد زادوا على التعرٌؾ السابق 

فً تعرٌفه: النحت فً اللؽة "القشر )نزع  عبد هللا أمٌنبعض التأصٌل والتفصٌل، ٌقول 

الّشًء وإزالته( والبرُي والّترقٌق والتسوٌة، وال ٌكون إاّل فً األجسام الّصلبة كالخشب 

والحجر ونحوهما"
8

وهكذا، فالّداللة اللؽوٌة للّنحت فً أصل اللؽة هً "القطع واالختزال  

واالختصار" صوالتسوٌة، اإلٌجاز فً الكالم وٌّدل على الحذؾ واإلنقا
9

، إذ ٌعّد هذا األخٌر 

                                            
، م 9979، ه9999، د.ط، القاهرة، دار الفكر للطباعة، عبد السالم محمد هارون: تح، ابن فارس، مقاٌٌس اللؽةمعجم 1

5/404 . 
 .2/97، مادة ) نحت(، د.ت، د.ط، بٌروت، دار صادر، ابن منظور، لسان العرب2
 .949: سورة الشعراء3
 .95: سورة الصافات4
 .82: سورة الحجر5
 .74: سورة األعراؾ6
، ه 9424، 9ط، لبنان، بٌروت، دار الكتب العلمٌة، عبد الحمٌد الهنداوي: تح، الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي، معجم العٌن7

 .4/997، م2009
، الرٌاض، المملكة العربٌة السعودٌة، دار ابن حزٌمة، محمد بن إبراهٌم الحمد، قضاٌاه (، فقه اللؽة ) مفهومه موضوعاته8

 .269ص ، م2005، ه9425، 9ط
 .278ص ، م2009، ه9490، د.ط، بٌروت، صٌدا، محمد أسعد النادري المكتبة العصرٌة، فقه اللؽة مناهله ومسابله9
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، فٌقول: "وقد أسمٌته الكّبار بالثقٌل، ألّن على النحت االشتقاق الكّبار "أّول من أطلق تسمٌة

الكّبار أكبر من الكّبار بالّتخفٌؾ والنحت أكبر أقسام االشتقاق"
1

، فالقصد باالختصار "أّنك 

ٌّاهما فً كلمة واحدة، فتقو ل فً "بسم هللا" بسمل وفً "ال إله إالّ تختصر كلمتٌن بوضعك إ

 هللا" هلّل، إذا أكثر من قول ال إله إالّ هللا وحوقل إذا أكثر من قول ال حول وال قّوة إالّ باهلل

وؼٌر ذلك"
2
"وأّما الّنحت مصطلحا فهو عبارة عن تولٌد كلمة أو نحتها من : اصطالحا.

مشتقّات منها وفق ما ٌسمح به الّنظام تركٌب لؽوي للّداللة بها على كلمة جدٌدة واشتقاق 

مستحدثة أو مولّدة أو أّن الّنحت  اللّؽوي المعتاد فً العربٌة، واللّفظة المنحوتة قد تسّمى

المعنى و )انتزاع كلمة من كلمتٌن أو أكثر على أن ٌكون تناسب فً اللّفظاصطالحا هو: 

اشتهر من منحوتاتهم قولهم: ، وقد نحت القدماء من الجملة ف(المنحوت منهو بٌن المنحوت

حمدلة من الحمد هلل، وبسمل من بسم هللا، سبحلة من سبحان هللا...إلخ"
3
. 

أن تعمد إلى كلمتٌن أو جملة فتنزع من مجموع حروف "وجاء فً تعرٌؾ آخر أّنه  

لما كان هذا النزع ٌشبه ، وكلماتها كلمة فّذة تّدل على ما كانت تدل علٌه الجملة نفسها

" االحجارة سمً نحتو الخشب النحت من
4

" تنحت من إّن العرب  ابن فارس ، إذ قال

مثل: عبشمً منسوب إلى اسمٌن )عبد  هو جنس من االختصارو كلمتٌن كلمة واحدة

شمس("
5
. 

واشتقاق فعل  أخذ كلمة من كلمتٌن متعاقبتٌن"وهو فً االصطالح عند الخلٌل: 

"منها
6

النحت  ه( هو أّول من اكتشؾ ظاهرة175)تإْذ ٌعتبر الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي ، 

                                            
 .999ص ، م9956، ه9976، 9ط، القاهرة، مطبعة لجنة للتألٌؾ والترجمة والنشر، عبد هللا أمٌن، االشتقاق: ٌنظر1
 .909ص ، د.ت، 9ط، دار اآلفاق، سالم علوي، شجاعة العربٌة أبحاث ودروس فً فقه اللؽة2
 .04ص ، د.ت، د.ط، الجزابر، جامعة تلمسان، دار هومه، عبد الجلٌل مرتاض، التهٌبة اللؽوٌة للنحت فً العربٌة3
 .909ص ، م9999، ه9420، 6ط، مكتبة الخانجً بالقاهرة، رمضان عبد التواب، فصول فً فقه العربٌة4
 .04ص ، د الجلٌل مرتاضعب، التهٌبة اللؽوٌة للنحت فً العربٌة5
 .9/60م، 2009ه، 9424، 9العٌن، الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي، تحقٌق: عبد الحمٌد هنداوي، دار العلمٌة، ط6



 النحت لغة واصطالحا: مدخل

10 
 

فً اللؽة العربٌة
1

، مخرجٌهما إّن العٌن تأتلف مع الحاء فً كلمة واحدة لقرب، حٌن قال: "

"أن ٌشتق فعل من جمع بٌن كلمتٌن إالّ 
2
ًّ على كقول الشاعر:  ٌمكننا أن نأخذو   مثاال: "ح

 ٌُـحزنــك َحٌَِعــلَــُة الُمــنـادي؟ألـــم        دمــع العـٌـن جــــارو أقــــولُ لــها

ًّ على الّصالة،  فعللةحٌث نحت الشاعر سلٌقٌا الحٌعلة على وزن  من قول المؤّذن: ح

ًّ على الفالح وإن اكتفى من اسم فعل ( وحرؾ جر )على( ألّن  أمر ح ًّ هلّم أو أقبل )ح

المرأة التً خاطبها الشاعر تدرك بالجزء ما قصد إلٌه من معنى"
3

هذا مذهبنا فً  التالً، وب

"أّن األشٌاء الزابدة على ثالثة أحرؾ فأكثرها منحوت، مثل: العرب للّرجل الشدٌد 

)ضبطر( وفً )الّصلدم( إّنه من )الّصلد( و)الّصدم("
4
. 

وٌعتبر تعرٌؾ الدكتور نهاد موسى للّنحت أشمل بكونه قارب بٌن التعرٌفات التً ساقها 

ت هو بناء كلمة جدٌدة من كلمتٌن أو أكثر أو من جملة الّنح"اللؽوٌون من قبل فٌقول: 

آخذة منهما  بحٌث تكون، والّصورةو بحٌث تكون الكلمتان أو الكلمات متباٌنتٌن فً المعنى

"دالة علٌهما جمٌعا فً المعنى، جمٌعا بحظ فً اللّفظ
5

، وذلك بأن ٌعمد إلى كلمتٌن فأكثر، 

المختزلة تعبر عن كلتا الكلمتٌن من ناحٌة  تلك الكلمة وٌجعلهما كلمة واحدة بحٌث تكون

 وتكون هذه الكلمة اسما كالبسملة )من قولك: باسم هللا(، أو فعالالقصد والصورة، 

كإّنما)من إن وما(، أو مختلطة كعما )من عن وما(،  كحمدل)من قولك: الحمد هلل(، أو حرفا

العربٌة، ومن أن تخضع له هذه وال بد لها فً الحالتٌن األولٌٌن من أن تجري وفق األوزان 

والمعنى االصطالحً ٌؤّكد ما ٌّدل علٌه المعنى اللّؽوي للّنحت من األوزان من تصارٌؾ،

فً مقّدمة تعرٌفه للّنحت: لقد علمت أّن العرب  أللوسًاالحذؾ واإلنقاص واالختصار، قال 
                                            

 نفسه.المرجع 1
 .05التهٌبة اللؽوٌة للنحت فً العربٌة، عبد الجلٌل مرتاض، ص2
 .05ص ، عبد الجلٌل مرتاض، التهٌبة اللؽوٌة للنحت فً العربٌة3
، 9ط، لبنان، بٌروت، دار الكتب العلمٌة، ابن فارس، ً فً فقه اللؽة العربٌة ومسابلها وسنن العرب فً كالمهاالصاحب4

 .290ص ، م9997، ه9498
 .67ص ، ه9405، 9ط، الرٌاض، دار العلوم للطباعة والنشر، نهاد موسى، النحت فً اللؽة العربٌة5
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استعملوا الّنحت  واإلشارات، وقد أؼنى الّناس بتلخٌص العبارات، وأسرعهم فً فهم الّرموز

واعتبروه فً كثٌر من األلفاظ الّتً ٌكثر دورها فً كالمهم، واستعمالها فً محاوراتهم 

وذلك بأّن ٌنحتوا كلمة من كلمتٌن، ولفظة من جملة، طلبا لسهولة الّتعبٌر وإٌجازه
1
. 

أّن المتكلّم ٌعسر »ٌعود السبب فً نشوء وظهور العدٌد من المنحوتات فً اللّؽة إلىو

ٌه أن ٌفصل بٌن كلمتٌن وردتا إلى ذهنه دفعة واحدة، ورّبما تتداخل الكلمتان فٌما بٌنهما عل

خلٌط من عناصر مختلفة أو  لمثل هذه الّزلة وجود كلمة هً تداخال تاما. والنتٌجة الطبٌعٌة

العرب تنحت من كلمتٌن وثالث "لكلمتٌن كلمة واحدة عن طرٌق الّنحت فٌقول: صٌرورة ا

واحدة، وهو جنس من االختصار، كقولهم )رجل عبشمً( منسوب إلى )عبد كلمات كلمة 

شمس("
2

كلمتٌن ، أو ٌكون عبارة عن "تكوٌن كلمة صناعٌة مشتملة على مزٌج من أصوات 

أخرٌٌن وجامعة لمعنٌٌهما، وأكثر الكلمات التً تتكون بهذه الطرٌقة، ذات عمر قصٌر، ؼٌر 

«لبقاء، فٌستقر فً اللّؽة كلمات جدٌدة"أّن قدرا ؼٌر ٌسٌر منها، قد ٌكتب له ا
3

وبالتالً ، 

فالّنحت هو أن ٌعمد المتكلم أو الكاتب إلى جملة، أو كلمتٌن فٌستخلص منها أو منهما كلمة 

 .واحدة تتشكل من حروفهما، وتدّل على معناهما لضرب من اإلٌجاز واالختزال

وقد أطلق على الّنحت العدٌد من المصطلحات، "فسمً بالّتركٌب المزجً وباإللحاق، 

اإلدؼام، وبلػ درجة قصوى من الشٌوع فً عصرنا هذا، فلفظة )سونلؽاز( هً اختزال 

للشركة الوطنٌة للكهرباء والؽاز ومثلها )سونطراك( إلى ؼٌرهما من الّشركات التً نحتت 

لفظ دخٌل، فكانت نحتا وتعرٌبا ومصطلحا وقدٌما قال ابن لها كلمة من مجموع كلمات وب

 ٌعٌش: إّن الّتركٌب على ضربٌن: 

 تركٌب إفراد. - 

 .وتركٌب إسناد -

                                            
 .278ص ، محمد أسعد النادري، فقه اللؽة مناهله ومسابلهٌراجع، 1
 .04التهٌبة اللؽوٌة للنحت فً العربٌة، عبد الجلٌل مرتاض، ص2
 .909ص ، رمضان عبد التواب، فصول فً فقه العربٌة3
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فتركٌب اإلفراد أن تأتً بكلمتٌن فتركبهما وتجعلهما كلمة واحدة إزاء حقٌقة واحدة بعد أن 

ا قد ٌحدث لهما بالجمع والّتركٌب كانتا بإزاء حقٌقتٌن أو أكثر، وقال أٌضا: والشٌبان إذا رّكب

معنى ثالث، وٌخرجان عم حكم ما لكّل واحد منهما إلى معنى مفرد. ونجد هذه الّنظرٌة 

الّداللٌة تنطبق على كثٌر من األفعال واألسماء والحروؾ، ففً األفعال مثال: حّب: فعل ٌّدل 

(، والنتٌجة الّداللٌة على إرادة الشًء وابتؽابه. ذا: اسم إشارة ٌعرب فاعال لفعل )حبّ 

الجدٌدة: حّب + ذا = فعل دال على المدح مثل )نعم( بل نستطٌع أن نقول: )حّبذت الّسفر 

على الّطابرة( فالفعل وفاعله عادا الكلمة واحدة"
1. 

وهكذا ظّل مفهوم الّنحت ٌتردد خالل العصور فً مصادر الّدرس اللّؽوي حّتى عصرنا 

منحوتات العرب المأثورة ثّم انتهوا إلى أّن الّنحت: و معاصرالحاضر، فاستقّر اللّؽوٌون ال

"أن تعمد إلى كلمتٌن أو جملة فتنتزع من مجموع حروؾ كلماتها كلمة فّذة تدّل على ما 

كانت علٌه الجملة نفسها"
2

. وٌعتبر "ضرب من االشتقاق له أكثر من جذر، ولكّنه لٌس 

أو أكثر ثّم إّن   تجٌز اشتقاق كلمة من كلمتٌناشتقاقا تصرٌفٌا، بمعنى أّن أقٌسة الّتصرٌؾ ال

ؼاٌة الّنحت هً االختصار فحسب"
3

"أن تعمد إلى : عبد هللّا أمٌن. ومسلكه على ما ٌذكر 

 كلمتٌن أو أكثر، فتسقط من كّل منهما، أو من بعضها حرفا أو أكثر وتضم ما بقً من 

فٌها بعض أحرؾ الكلمتٌن، أو أحرؾ كّل كلمة إلى أخرى وتؤلؾ منها جمٌعا كلمة واحدة، 

األكثر وما تدالّن علٌه من معان"
4. 

 

                                            
 .905، 904ص ، سالم علوي، شجاعة العربٌة أبحاث ودروس فً فقه اللّؽة1
 .99ص ، م9908، د.ط، مصر، مطبعة الهالل بالفجالة، المؽربً عبد القادر بن مصطفى، االشتقاق والتعرٌب2
 .999االشتقاق، عبد هللا أمٌن، ص 3
 المرجع نفسه.4
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 : تــوطئـــة

فً ""الّنــحت من المسابل الّتً تطّرق إلٌها علماء اللّؽة العربٌة وفقهها قدٌما، هً مسألة

لها بابا خاصا لدراستهم وقد تناوله بعضهم عرضا فً موطن من اللّؽة، فقد أفرد بعضهم 

تنّوعت  كتابه، فهذه الظاهرة قد حظٌت بالبحث والّدراسة والعناٌة من قبل القدماء، ولذلك

 .آرابهم حولها

 : الّنحت عند القدماء -1

عرفت ظاهرة النحت عند العرب من عهد ما قبل اإلسالم واهتم به القدماء 

عّدوه من وسابل تنمٌة اللّؽة العربٌة إلى جانب القٌاس واالشتقاق والقلب، والمعاصرون، و

اإلبدال، االرتجال واالقتراض، التولٌد على أساس أّنه نوع من أنواع االشتقاق
1

، وقد كانت 

هذه الظاهرة معروفة عند العرب قدٌما ولكّنهم لم ٌعنوا به
2

، فالقدماء لم ٌستعملوا النحت 

 (عبشمً)استخدموا فٌه بعض عوامل النمو اللؽوي "بل ورد إلٌنا أمثال بالشكل الواسع الذي

من صهل وصلق" (صهصلق)منسوب إلى عبد شمس، 
3

، ومن القدماء الذٌن اهتموا بالنحت 

 نذكر: 

 : ه( 175ت )عند الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي  –أ 

تطّرق إلى فكرة الّنحت وٌّتضح لنا هذا فً كتابه   من ه( أّول  175"ٌعّد الخلٌل)ت 

 العٌن كما ورد فً المثال التالً: 

الّداعـً الفالحــا" علـحٌإلـى أن     فبـات خٌــال طـٌفـك لً عنٌقـــا
4

 

إّن العٌن ال تأتلف مع الحاء فً كلمة واحدة لقرب مخرجٌهما "قال الخلٌل بن أحمد: »

ًّ علىكلمتٌن مثلإالّ أن ٌشتق فعل من جمع بٌن   كقول الّشاعر:  ": ح

                                            
 .04ص، م2002، 9ط، لبنان، مكتبة لبنان، أحمد مطلوب، الّنحت فً اللّؽة العربٌة دراسة ومعجم1
 .99ص ، عبد الجلٌل مرتاض، ت فً العربٌةالّتهٌبة اللؽوٌة للّنح: ٌنظر2
 .72ص م، 2009،د.ط، الجزابر، دار هممه، صالح بلعٌد، فقه اللؽة العربٌة3
 .9/60، الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي، العٌن4
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ًّ على )ٌرٌد   فحٌعــالأال رّب طٌؾ بات منك معانقــً إلى أن دعا داعً فً الفالح:  ح

ًّ )فهذه كلمة جمعت من (، الفالح تقول منه: حٌعل، ٌحٌعل، حٌعلة، وقد ( وعلى)ومن  (ح

ًّ على)أكثر من قول  ، إذا (رجل عبشمً)وتعبقس و هذا ٌشبه قولهم: تعبشم الّرجل( وح

 كان من عبد شمس أومن عبد قٌس، فأخذوا من كلمتٌن متعاقبتٌن كلمو واشتقّوا فعال قال: 

 كأن لم ترى قبلـً أسٌرا ٌمانٌــــا عبشمٌـــةو تضحك مّنً شـٌخة 

أخذ الشٌن والمٌم من ( وعبد)العٌن والباء من  ، فأخذ الحرفان(عبد شمس)نسبها إلى

بالّنحت وهو من  فهذا ما نسمٌه الّسٌن، فبنا من الكلمتٌن كلمة واحدةوأسقط الّدال و، شمس()

«الحّجة "
1
 فعند قوله )وهو من الحّجة(، أي أّن ذلك حجة وهو فً الحقٌقة  نتٌجة من نتابج.

إّن العرب تلجأ »كثرة االستخدام لبعض األلفاظ على ما روى )لسان العرب( عن الخلٌل: 

للكلمتٌن ضموا بعض حروؾ إحداهما إلى حروؾ األخرى، للّنحت إذا كثر استعمالهم 

ه( أّن 207، وعنه عن أبً زكرٌا الفّراء )ت (ال + أنْ )منحوتة من (لن)وٌعزى الخلٌل أنّ 

مّما تشهد به اللؽات السامٌة السٌما العبرٌة )لو اٌش = ال  (ال + أٌس)منحوتة من  (لٌس)

إثبات، و)لٌس( نفً هذا  ()أٌسؾ  ه من حٌث أٌس ولٌسإٌتنً بأحد( والمثل العربً: 

ثّم رّكب نحتا بؽٌة االختصار"(ال أٌس)اإلثبات أصله 
2

، وبذلك عند ذكرنا لنص الخلٌل الذي 

تعّمدنا إٌراده كامال من أّول مؤلؾ لؽوي ٌصلنا، لٌدّل داللة قاطعة على أّن صاحبه كان 

ٌّا لموضوع الّنحت وطرٌقة نحته وكٌفٌة اشتقاق ما شبنا منه من مشتقّات  مدركا إدراكا علم

ٌمكن استعمالها بطالقة لتعوٌض ما تشعر به اللّؽة من عجز أمام اللّؽات األخرى الّتً 

مساٌرة لعصرها مرحلٌا للّداللة على ما ٌبتكر  تحتوي على آالؾ من الكلمات المنحوتة فٌها

ٌّا بالعشرات فٌها من إنجازات ثقافٌة وعلمٌة لحّل مشكل مٌالد المصطلح الذي ٌولد فٌها  ٌوم

أو المبات، وعلٌه فإذا كانت كتب الطبقات تجمع على أّن عبد هللا بن أبً إسحاق أّول من 

بعج الّنحو ومّد القٌاس والعلل فإّن المقولة نفسها تنطبق على الخلٌل بن أحمد فً باب 

ٌدة، الّنحت، ونالحظ أّن الخلٌل رّكز على ثالثة نصوص ترجع إلى العربٌة اإلسالمٌة الجد

                                            
 .20ص ، عبد الجلٌل مرتاض، التهٌبة اللؽوٌة للّنحت فً العربٌة: ٌنظر1
جامعة الملك فهد ، 49، 42العدد ، مجلة مجمع اللّؽة العربٌة األردنً، مد صادق القنٌبًحا، الّنحت واالختصار: ٌنظر2

 .209ص ، م9992، األردن، للبترول والمعادن
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عبد ٌعوث بن )وعلى نص واحد ٌعود إلى العربٌة الجاهلٌة القدٌمة، والّشاعر الجاهلً 

( نحتا طبٌعٌا مثلما وّظؾ فً القصٌدة نفسها، ومن عبشمٌةكون نحت هذه الكلمة )(وقاص

«هذا فالخلٌل قد وضع عّدة قواعد للنحت"
1
. 

 قواعد الّنحت فً العربٌة عند الخلٌل:  -

"إّن قواعد الّنحت لدى الخلٌل مؤسسة على سبع نقاط عامة منها خمس قواعد مشتركة 

ٌّة وهً:   بٌن كلتا الّناحٌتٌن فً العرب

 تؤخذ كلمة واحدة من كلمتٌن متعاقبتٌن نحو: عبشمً = عبد شمس.– 1

 .ٌؤخذ الّصوتان األّوالن من كل كلمة من الكلمتٌن المتعاقبتٌن المعرضتٌن للّنحت– 2

على أن نشتق بعد ذلك منه ما (فعلل)الكلمة المنحوتة، ٌشتق منها رأسا فعل رباعً – 3

 نشاء من مشتقات.

 الّنحت ٌتم من تراكٌب اسمٌة وفعلٌة ومرّكبات مزجٌة.– 4

 الّتصرٌح بمصطلح الّنحت.– 5

 .الفرق بٌن ظاهرتً الّنحت كعملٌة أولى واالشتقاق كعملٌة ثانٌة– 6

م ابتالؾ بعض األصوات المتقاربة مخرجا باللّجوء إلى الّنحت ٌحّل مشكل عد– 7

 ظاهرة الّنحت ثّم االشتقاق.

وهذا ما ٌمكن المستعمل من الّتخلص من هذه الّظواهر الّصوتٌة دون الّتفرٌط فٌما ٌقتضٌه 

ًّ علىالخطاب، فالّشاعر الّذي أعتاقه الّتعبٌر ب:  لم ٌمنعه هذا االعتٌاق من الّتعبٌر بما  ح

وصار األمر مهٌأ لمستعملٌن آخرٌن الشتقاق أفعال من الكلمة ، الحٌعلةما، أي ٌنوب عنه

المنحوتة "
2
. 

                                            
 .24 – 20التهٌبة اللؽوٌة للنحت فً العربٌة، عبد الجلٌل مرتاض، ص 1
 المرجع نفسه.2
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اشتقاق فعل من كلمتٌن حٌنما ال تأتلف العٌن مع الخاء فً »فالّنحت عند الخلٌل:  -

 الّثالثً والّرباعًو الّثنائً: كالم العرب عنده مبنً على أربعة أصناف، وكلمة واحدة

ما وجد ، وال األفعال أكثر من خمسة أحرفو للعرب بناء فً األسماء لٌس، والخماسًو

، لٌس من أصل الكلمة، وزٌادة على خمسة أحرف فً فعل أو اسم فإّنها زائدة على البناء

وحرف  حرف ٌخشى به الكلمة، وحرف ٌبتدئ به: االسم ال ٌكون أقل من ثالثة أحرفو

"ٌوقف علٌه
1

سعد( و)عمر( ونحوها من األسماء بدء "فهذه ثالثة أحرؾ مثل )، فٌقول: 

بالعٌن وحشٌت الكلمة بالمٌم ووقؾ بالّراء"
2

، وبهذا فلٌس للخلٌل "كالم مفّصل فً نحت 

الّشٌبان عنده إذا خلط و العٌنؼٌر األدوات والحروؾ وما ذكره فً مقّدمة كتابه  الكلمات

حدث لهما حكم ومعنى ولم ٌكن لهما قبل أن ٌمتزجا"
3

الّتً أنبنى تركٌبها  ، ومن األدوات

 على أساس الّنحت: 

 أّنها مرّكب من )ال( و)أن(.لن:  -1

 .وألصقت الاّلم بالٌاء ذهب إلى أّن أصلها )ال أٌس( إذا طرحت الهمزةلٌس:  -2

لم ٌتوسع الخلٌل فً الّنحت، ولم ٌذهب إلى أّن معظم الّرباعً والخماسً منحوت، وإّنما 

(، جلب)أرجع بعضها إلى ما حصل فٌها من زٌادة فكلمة )جلبب( ثالثٌة وهً من 

«ثالثً والمٌم زابدة" (الّصلدم( و)سرط)ثالثً من (سرطم)و
4

، وٌبدو من ذلك أّن الّنحت 

 ما هو سماعً.عند الخلٌل لٌس قٌاسٌا وإنّ 

 (: ه180ت )عند سٌبوٌه  –ب 

وبعد الخلٌل بن أحمد "فإّننا نلحظ أّن متابعات اللّؽوٌٌن وأصحاب المعاجم قد جاءت 

لم ٌخّصص للّنحت بابا ولم ٌذكر عنه شٌبا مستقال، وإذا  –تلمٌذ الخلٌل  –سٌبوٌهعرضا ؾ 

ًّ شامل للعربٌة، نالحظ أّنه ال وجود قط لكلمة  تصفّحنا كتابه وهو أّول سجل قواعدي علم
                                            

، م9999، ه9499، 2ط، بٌروت، دار القلم، حسن هنداوي: تح، أبً الفتح عثمان ابن جنً، سر صناعة اإلعراب1

9/906. 
 المرجع نفسه.2
 المرجع نفسه.3
مؤسسة الّرسالة ودار البحوث ، عبد العال سالم مكرم: تح، جالل الّدٌن الّسٌوطً، همع الهوامع فً شرح جمع الجوامع4

 .6/29، م 9992، ه9499، 9ط، الكوٌت، العلمٌة
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 (بلعنبر)فٌه، بل عرض له عند حدٌثه عن المركب اإلضافً، فقال فً شأن (الّنحت)

"(بلحارث)و
1

الم المعرفة فإذا لم تظهر الاّلم فٌها ، وكذلك ٌفعلون "بكّل قبٌلة ٌظهر فٌها 

ٌكون ذلك، وذهب إلى أّن الكلمات الّرباعٌة والخماسٌة المجّردة أصلٌة فً األسماء وأصلٌة 

فً األفعال الّرباعٌة وهذا مذهب البصرٌٌن، أّما الكوفٌٌن فقد ذهبوا إلى كونها ثالثٌة مزٌدة 

ّراء، وقبل األخٌر الكّسابً وزٌد فً زٌد فً الّرباعً منها حرؾ واحد هو األخٌر عند الف

الخماسً حرفان أخٌران"
2

ٌّا كان األمر، فإّن نّصا هذا باب الّشٌبٌن »سٌبوٌهٌا مثل:  ، أ

ال ٌبتعد ()عنترٌسوعٌضموز( )اللّذٌن ضّم أحدهما إلى اآلخر، فجعال بمنزلة اسم واحد ك 

عّدون المرّكبات االسنادٌة عن معنى الّنحت، ثّم إّن علماء القرن الّثانً الهجري ظلّوا ٌ

اسما واحدا، وهذا ما عادت تقول به  واإلضافٌة، العددٌة والمزجٌة شٌبٌن أو اسمٌن جعال

المدرسة اللّسانٌة الوظٌفٌة المعاصرة بل فً الكتاب نّص ٌشٌر إشارة واضحة المعنى الّنحت 

علون فٌه من بعض من قواعده، وقد ٌجعلون للّنسب فً اإلضافة اسما بمنزلة جعفر، وٌج

حروؾ األّول واآلخر، وال ٌخرجونه من حروفها لٌعرؾ، كما قالوا: ِسَبْطر، فجعلوا فٌه 

 ًّ «"وعبدريّ  حروؾ الّسبط إْذ كان المعنى واحدا، ... فمن ذلك: عبشم
3
. 

جعفر إالّ فعلل، وتأمل مالحظته من أّن النسبفً اإلضافة البّد أن ٌشتمل على »و ما

المنحوت منهما كلمة واحدة، فالّسبطر والّسبر، وعبدرّي من عبد حروؾ من شقًّ االسمٌن 

الّدار، ولكّنه لم ٌحّدد قاعدة واضحة لهذه الظاهرة، وكان علٌنا االنتظار حتى القرن الّرابع 

 ه( والّتً كان395 -308هجري لتبعث فكرة الّنحت على عهد أبً الحسٌن ابن فارس )

ٌّون الالّحقون،أّما   أصلها الخلٌل بن احمد بقاعدة تأسٌسٌة والّتً لم ٌحفل بها اللّؽو

ْكِرُب بجعله اسما  ٌَ بخصوص الّتركٌب المزجً، فإّنه قد ألمح بأّن من العرب ٌقول: "َمْعِد 

واحدا دون إضافة، مّما جعله ٌسأل ٌونس بن حبٌب: هالّ صّرفوه إْذ جعلوه اسما وهو 

ًّ به واحد إالّ لم  عربً؟ فأجابه ٌُجعل اسما سم ٌونس: لٌس شًء ٌجتمع من شٌبٌن ف

من كون علماء هذه الفترة قد تؽاضوا عن تخصٌص باب مستقّل لمسألة  ٌُْصَرْؾ،وبالرؼم

                                            
، البابً الحلبً، محمد أحمد جاد المولى وآخرون: تح، جالل الّدٌن السٌوطً، المزهر فً علوم اللّؽة وأنواعها: ٌنظر1

 .9/485، د.ت، 9ط، لقاهرةا
ٌّوطً، همع الهوامع فً شرح جمع الجوامع2  .6/29، الس
 .06ص ، عبد الجلٌل مرتاض، التهٌبة اللّؽوٌة للّنحت فً العربٌة3
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الّنحت، فإّنهم كانوا ٌعّدون بشكل صرٌح المرّكبات اإلسنادٌة واإلضافٌة، العددٌة والمزجٌة 

 ًّ م: 1969وحدة دالّة واحدة كقول أندري مارتٌنً عام أٌضا حٌث تعتبر كل تركٌب مزج

كل اندماج مشّكل من مونٌمٌن أو عّدة مونٌمات ٌكون ما اسّمٌه تركٌبا مزجٌا"
1

ٌّن من  . وٌتب

ٌّا، حٌث كان ٌقول  هذا أّن الخلٌل لم ٌتطّرق إلى طرق موضوع الّنحت وعالجه عالجا علم

 اسما واحدا: "تلقً اآلخر منهما كما تلقً فً االسمٌن اللّذٌن ضّم أحدهما إلى اآلخر فجعال

الهاء من حمزة وطلحة، ألّن طلحة بمنزلة حضْرَمْوَت وهذا ما عناه سٌبوٌه حٌن أشار إلى 

أّن من كالم العرب أن ٌجعلوا الّشًء كالّشًء إذا تشابها فً بعض المواضع وبٌّن ذلك فً 

ًّ من  «حضرموت"كثٌر من األمثلة بنحت الكلمتٌن المزجٌتٌن، حضرم
2
. 

 قواعد الّنحت عنده:  -

لقد تحّدثنا فٌما سبق عن سٌبوٌه الذي عالج "الّنحت بما ٌسمى بالّنحت الّنسبً عالجا 

واسعا، ولّكنه اؼفل عن ذكر المصطلح عكس أستاذه الذي ذكره بشكل صرٌح وبذلك ٌظهر 

الّنحت لم ٌكد ٌحٌد  رسم معالم لقواعد بأّنه لم ٌّطلع على معجم العٌن، ومع ذلك فإّن سٌبوٌه

عنها إلى اآلن، إالّ عند من كان ذوقه فجا وإحاطته بالعربٌة نزرا ٌسٌرا وخاّصة للّنسب فً 

اإلضافة، وظّل نّص الخلٌل البكر تأصٌال وتأسٌسا لكّل من أتى بعده من فقهاء اللّؽة وطّل 

ا لقو ًٌ اعد الّنحت فً قوله الّذي ختم بٌه نّصه ما وجد من ذلك فهذا بابه دستوًرا لسان

العربٌة"
3
. 

 ه(: 395ابن فارس )ت  –ج 

هذا  إمام»، إذ ٌعتبرأحمد ابن فارس وهناك من شؽؾ بظاهرة الّنحت من القدامى مثل 

 إمام الّنحتٌٌن، فارس هذه الفكرة والمتوّسع فٌها، فعلماء العربٌة)الّنحت( والفن أال وهو 

والمطّبق الفعلً له"ٌعّدونه رابد هذا المضمار  قدٌما وحدٌثا
4

وهو أّول اللّؽوٌٌن الّذٌن ، 

إْذ ما قارنا بٌنه وبٌن ، وهو أبرز الّذٌن قالوا بقٌاسٌته، والتفصٌل، تناولوه بالّدراسة والعرض

                                            
 .07، 06ص التهٌبة اللؽوٌة للنحت فً العربٌة، عبد الجلٌل مرتاض، 1
 .08ص المرجع نفسه، 2
 .29، 22ص ، المرجع نفسه3
 .24ص ت فً العربٌة، عبد الجلٌل مرتاض، التهٌبة اللؽوٌة للنح4
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ولم ٌعز إلى ؼٌره مثل هذا القول كما لم ٌعرؾ عن ؼٌره هذا االهتمام ، من تاله من اللّؽوٌٌن

والعناٌة به بالّنحت
1

، بفراغ هابلفإّننا نحس  فارس من الخلٌل إلى ابن ا أن ننتقل، وإذا أردن

ومن ناحٌة أخرى نجد ، ٌا عربٌا تعاطى باب الّنحت واشتؽل فٌهوفمن ناحٌة ال نعرؾ فقلؽ

ابن فارس ال ٌحٌل فً معجمه مقاٌٌس اللّؽة إلى ؼٌر الخلٌل وهو أعرؾ مّنا بتلك المرحلة 

"ربٌةالعلمٌة واعلم مّنا فً علوم اللّؽة الع
2

العرب "، وانتهى إلى تعرٌؾ الّنحت وعّرفه بأّنه: 

"هو جنس من االختصار، وتنحت من كلمتٌن كلمة واحدة
3

، بمعنى أن تأخذ من كلمتٌن 

وتنحت منهما كلمة واحدة وتكون تلك الكلمة آخذة منهما االثنٌن فتصبح كلمة واحدة،وعّرفه 

منهما كلمة تكون آخذة منهما جمٌعا  وتنحت، ومعنى الّنحت أن تؤخذ كلمتانبقوله:  أٌضا

ًّ على(، : إذا قال)حٌعل الّرجل(، واألصل فً ذلك ما ذكره الخلٌل من قولهم: بحظ ومن )ح

علم  المدخل إلى.. والبن فارس كتاب سّماه .)عبشمً(الشًء الذي كأّنه متفق علٌه قولهم: 

«ولكّنه ضابع حتى اآلن" الّنحت
4
. 

الّنحت وطّبقها على أمثلة كثٌرة فً كتابه، ولم ٌكتؾ فكرة »ولقد استهوت ابن فارس 

باالستشهاد على هذه الظاهرة اللؽوٌة الّتً رّبما ال تتجاوز السّتٌن عددا، بل ابتدع لنفسه 

مذهبا فً القٌاس واالشتقاق، حٌث رأى أّن األشٌاء الزابدة على ثالثة أحرؾ فأكثرها 

دة على ثالثة أحرف فأكثرها منحوت، مثل: مذهبنا فً أّن األشٌاء الزائمنحوت إذ قال: "

قول العرب للّرجل الّشدٌد: )ِضَبْطٌر( من: )َضَبَط( و)َضَبَر("
5

إّنه )صهصلق(: "فً قولهم، و

على هذا المذهب والّنظرٌة فً كل ماّدة  المقاٌٌسقد بنى معجمه )صهل( و)صلق( ومن 

رباعٌة أو خماسٌة أمكنه أن ٌرى فٌها شٌبا من الّنحت حّتى كثرت المواد المنحوتة على 

اعلم أّن الرباعً والخماسً مذهبا مذهبه، وأراد أن ٌرسم للقارئ منهجه فً الّنحت فقال: 

نه منحوت"وذلك أّن أكثر ما تراه م، ٌستنبطه الّنظر الدقٌق، فً القٌاس
6

ؼٌر أّن ابن فارس ،

فارس لم ٌستطع أن "ٌفّسر الرباعً والخماسً كله هذا التفسٌر، فجعله على ضربٌن: 

                                            
 .9/928، ابن فارس، مقاٌٌس اللّؽة: ٌنظر1
 .202، حامد صادق القنٌبً، النحت واالختصار: ٌنظر2
 .9/928، ابن فارس، اللؽة مقاٌٌس3
 .24ص ، عبد الجلٌل مرتاض، التهٌبة اللؽوٌة للنحت فً العربٌة: ٌنظر4
 .929، 9/928، ابن فارس، مقاٌٌس اللؽة5
 .244ص، م9960، ه9979، 9ط، دار المالٌٌن، صبحً إبراهٌم الصالح، دراسات فً فقه اللؽة: ٌنظر6
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أحدهما المنحوت الذي ذكرناه والضرب اآلخر: الموضوع وضعا، ال مجال له فً طرق 

هو القصٌر فً المجتمع الخلق، فبهذا منحوت )البحتر( والقٌاس فمن أمثلة المنحوت عنده: 

وفبتر خلقه،  كأّنه ُحرم الطول)َبَتْرُته َفُبتَِر(، لمتٌن: من الباء والتاء والراء، وهو من من ك

ذلك أال تفضل على أحد، )حترُت واحترُت( ووالكلمة الثانٌة: الحاء والتاء والراء، وهو من 

ٌّق علٌهم فقد ضار فً القصٌر، ألنه لم ٌعط ما أعطٌه  ٌقال: أحتر على نفسه وعٌاله أي ض

للواسع صدور )الطفنش(للّناقة الضخمة و)الضمعج(طوٌل ومن أمثلة الموضوع وضعا: ال

وهذا ما أمكن استخراج قٌاسه من هذا الباب، القدمٌن، قال ابن فارس فً أحد المواضع: 

أّما الذي هو عندنا موضوع وضعا، فقد ٌجوز أن ٌكون له قٌاس، خفً علٌنا موضعه، 

وهللا أعلم بذلك"
1

ا أّن ابن فارس قد صّرح بقٌاسٌة الّنحت بدلٌل ما نقله ٌظهر من هذ، و

"ما قٌس على كالم العرب فهو من كانا ٌقوالن:  المازنً عن الخلٌل بن أحمد وسٌبوٌه أّنهما

«كالمهم"
2

 . 

 قواعد الّنحت عنده:  -

لنحت كلمة من كلمتٌن بحٌث تكون  أّما القاعدة الّنحتٌة التً تطرق إلٌها ابن فارس 

الكلمة المنحوتة آخذة بحظ منهما جمٌعا ال تخلو من ؼموض، وهو قول الخلٌل نفسه مّما 

"ونحن نلحظ أّن ابن فارس أساء تطبٌق فكرة جعل أحد الباحثٌن المعاصرٌن ٌعلّق قابال: 

الخلٌل وتعسف الطرٌق"
3

العلمٌة وعدم  بالزٌادةالبن فارس "ؼٌر أّن الباحث نفسه ٌقّر ، 

وذلك لٌثبت العالقة بٌن )سألتمونٌها(، التزامه بأقوال الّنحاة المتقّدمٌن فً حروؾ الزٌادة 

الّرباعً والثالثً بالّرؼم من أّن هذه العالقة بٌن الّرباعً من جهة وبٌن فعلٌن ثالثٌٌن 

لذي تطور تؽٌر لٌست فً الفعلٌن الثالثٌٌن كلٌهما بل فً أحد الفعلٌن ا آخرٌن من جهة ثانٌة

إلى الصورة الرباعٌة نتٌجة المخالفة الّصوتٌة بٌن الّصوتٌن المضّعفٌن فً مثل صٌؽة 

فّعل"
4
تطوٌر ابن فارس لظاهرة الّنحت فً العربٌة، وتوّسعه فٌها لم ٌنسٌاه إطالقا »أّما  .

                                            
 .904، 909ص ، رمضان عبد التواب، فصول فً فقه العربٌة1
، إبراهٌم مصطفى: تح، أبو الفتح عثمان بن جنً النحوي، المنصؾ شرح كتاب التصرٌؾ ألبً عثمان المازنً البصري2

 .9/980، م 9954، ه9979، 9ط، مصطفى البابً الحلبً، مٌنعبد هللا أ
 .22ص ، م 9988، د.ط، القاهرة، مكتبة الزهراء، أحمد عبد المجٌد هوٌدي، نشوء الفعل الرباعً فً اللؽة العربٌة3
 .25ص ، عبد الجلٌل مرتاض، التهٌبة اللؽوٌة للنحت فً العربٌة4
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زامه وفاءه العلمً، معترفا أّن األصل فً الّنحت ما أّصله الخلٌل على الّرؼم من عدم الت

بمذهبه أي من كلمتٌن ؼٌر منفصلتٌن فً االستعمال وذلك ألّن الّدراسة العلمٌة للؽة دراسة 

ٌّن لنا أّن ابن فارس هو أّول من أرجع كثٌرا من الكلمات  مطردة متطورة، ومن هذا كلّه ٌتب

ى فً أبواب ما زاد عل مقاٌٌس اللّغةالرباعٌة والخماسٌة إلى الّنحت، وذلك منهجه فً كتابه 

الرباعً قوله: ومن ذلك  ثالثة أحرؾ من الكلمات، ومن أمثلة المنحوت الّتً أوردها من

إذا لصق )ُبِطَح( و)أُْبلَِط(الرجل إذا ضرب بنفسه األرض فهً منحوتة من )َبْلَطَح(قولهم: 

الحدٌث: إذا خلطته قال: األصمعً )دغمرت(ببالط األرض، ومّما أورده من الخماسً قوله: 

من الخفً وهً كلمة منحوتة من كلمتٌن: الُمَدْغِمْر: لم ٌكن مؤتشبا ِدؼمارا قال: فً قوله: و

«": إذا دخل على الشًءدؼرٌقال: أدؼمت الحرؾ فً الحرؾ إذا أخفٌته ، ومن  دؼم
1

 ،

 األمر الّذي جعله ٌنتهً إلى القول بأّن الّنحت ضربان: 

ٌٌّن مثل هو الذي ذكره الخلٌل وأشار إلٌه "ضرب قٌاسً: و -أ سٌبوٌه، وبعض المعجم

 الجوهري فً الصحاح.

أي الموضوع وضعا ال مجال له فً طرق القٌاس"ضرب غٌر قٌاسً:  -ب
2
. 

وٌبدو أّن "الّتوسع فً مفهوم الّنحت استمر إلى ما بعد ابن فارس، فهناك بعض 

قول: العرب ته(357أبو علً القالً )اإلشارات إلى بعض الكلمات المنحوتة منها ما ذكره 

الذي ه(502الخطٌب القزوٌنً )ومنهم ال حول وال قّوة إالّ باهلل، إذا قال: )حوقل الّرجل(

فعلل وٌقال إّنه منحوت من )النهشل(: ذكر فً شرح دٌوان الحماسة بعض الكلمات وهً: 

كالهما من فعل الّذبب")نهش( و)نشل( وأصلٌن من 
3

. وهكذا كان أمر الّنحت عند 

رهم مٌال إلٌه ابن فارس، فلم ٌتوسع القدامى فً دراسة النحت القدامى"وكان من أكث

                                            
 .279، 272ص ، محمد بن إبراهٌم الحمد، (، قضاٌاهموضوعاته، مفهومهفقه اللؽة )1
 .26ص ، عبد الجلٌل مرتاض، التهٌبة اللؽوٌة للّنحت فً العربٌة2
 .67ص ، ابن فارس، الصاحبً فً فقه اللؽة العربٌة ومسابلها وسنن العرب فً كالمها: ٌنظر3



 الّنـحـــت عنـد العـرب القدامــى والمـحدثٌــن: الفــصـل األّول

23 
 

واقتصدوا فً استخدامه خوفا من االضطراب اللؽوي ؾ إالّ بما سمعوا به من كالم العرب، 

أي أّنه ال ٌجوز الخروج عن شواهد عصور االحتجاج"
1
. 

 الّنحت عند المحدثٌن:  -2

ظهرت »العشرٌن من عصر النهضةالقرن التاسع عشر وحّتى أوابل القرن  مع بداٌات

كلمات ومفهومات جدٌدة دخلت على اللّؽة العربٌة نتٌجة الزدهار حركة الّطباعة والّترجمة، 

الّتً أّدت إلى تعرٌب المثقفٌن للكثٌر من الكلمات والمصطلحات المترجمة عن اللّؽات 

ض الّدول العربٌة، م، ومع استقالل بع1922األوروبٌة، فبعد انهٌار الّدولة العثمانٌة عام 

أصبحت اللّؽة العربٌة لؽة رسمٌة للبالد كما هو منصوص فً الّدساتٌر العربٌة وأّثر ذلك 

بدوره فً تشكٌل اللّؽة العربٌة باعتبارها لؽة وطنٌة، فأصبحت هناك حاجة ملّحة من قبل 

محدثون إلى هذا المعلمٌن ودور العلم لتطوٌرها وجعلها لؽة مالبمة للّتعلٌم، وعلٌه فقد تنّبه ال

الفن وربطوه باالشتقاق وجعلوه نوعا من أنواعه وعامل من عوامل تنمٌة اللّؽة، إْذ سّماه 

منهم بعضهم باالشتقاق الكّبار، ومن الّذٌن كتبوا فً موضوع الّنحت من المعاصرٌن كثر 

الذي ٌعتبر أبو القومٌة العربٌة بنشر مقال فً مجلة م( 1967 –م 1883)الحصري ساطع

"إّن مسألة االصطالحات العلمٌة فً اللّغة العربٌة، التربٌة والتعلٌم العراقٌة كتب فٌه 

أصبحت من أهم المسائل الّتً تشغل بال المفّكرٌن والمعلّمٌن والمترجمٌن والمؤلفٌن"، 

إلى استخدامه فً المصطلحات العلمٌة واألدبٌة فالقدماء قد أشاروا إلٌه ولكّنهم لم ٌتطّرقوا 

فبدأ المفّكرون ٌشعرون بافتقارها .والفنٌة لذلك أصبح الّنحت أهم مسألة تشؽل بال المحدثٌن

للمصطلحات الّتً تحتاج إلٌها تلك العلوم، مّما جعل ساطع الحصري ٌشعر بأهمٌة تطبٌق 

رة وتحدٌث المصطلحات فكتب مقاال عنه كوسٌلة فّعالة فً تكوٌن اللّؽة المعاص هذه الّنظرٌة

ال ٌمكن نشر العلم بالّتراكٌب المطّولة، فإذا لم نقبل الّنحت، سنضطر إلى "قال فٌه إّنه: 

                                            
لحدٌثة فً العالم العربً ات اتقّدم العلوم ووضع المصطلحالحداثة )الّنحت فً اللؽة العربٌة بٌن األصالة و: ٌنظر1

 . 99ص ، 2099مارس ، مجلة دراسات العالم اإلسالمً، توشٌوكٌتاكٌدا، (المعاصر
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استعمال االصطالحات اإلفرنجٌة نفسها، وال حاجة إلثبات أّن اّتساق اللّؽة فً هذه الحالة 

«ٌصبح أشد تعرضا للخطر"
1
. 

 فً مقاالته ومنها األمثلة التالٌة:  كان ٌمٌل إلى استخدام الّنحت

التركٌب "أنا + مركز = أنركزٌة، حلم + ٌقظة = حلقظة، فقد أثنى على استخدام 

مثل: الالمركزٌة والالّسلكٌة حٌث دعا إلى نسٌج صٌػ على نفس المنوال كالصٌػ  المزجً

 التالٌة: 

ال + أخالق = الأخالقً، ال + مابً = المابً"
2
. 

من أوابل المعاصرٌن الّذٌن تحّدثوا عن الّنحت  م1914جرجً زٌدان"ومن هذا ٌعتبر

م، فالّدكتور ساطع الحصري فٌرى 1886سنة )الفلسفة اللغوٌة واأللفاظ العربٌة(فً كتابه

أّن عدد الكلمات التً ٌرجع أّن الحاجة قد مّست إلى األخذ بالّنحت واإلفادة منه وذهب 

فالكلمات المنحوتة... تتجاوز الثالثٌن ، ٌستهان به أصلها إلى الّنحت بال جدال هو عدد ال

ومع هذا ٌمكننا أن نضٌؾ إلى هذه الكلمات طابفة كبٌرة من المنحوتات"
3

، فهو ممن ٌرى 

رأي ابن فارس فً القول بقٌاسٌة الّنحت، كما أّنه "ٌفتح الباب واسعا لألخذ بالّنحت وتسوٌؽه 

من منحوتات مسوؼا ٌبٌح بسببه الّنحت،  بمجرد الحاجة إلٌه، وٌجعل مما ورد عن العرب

فهو ٌتفق مع عباس حسن وؼٌره من المحدثٌن القابلٌن بجواز الّنحت عند الضرورة الماسة 

ؼٌره من القابلٌن بعدم جواز و مصطفى جوادولكن بإباحٌة أكثر، وٌختلؾ مع الّدكتور 

ٌُقحم فً اللّؽة ما هو ؼرٌب، فالحصري ٌحّث على  األخذ به واستعماله فً الّنحت ألّنه 

ترجمة المصطلحات العلمٌة األجنبٌة خصوصا عكس ما ٌراه الّدكتور مصطفى جواد"
4

 ،

ال ٌصّح الّنحت فً بحٌث ٌرى هذا األخٌر"فً حدٌثه عم ترجمة الطب الّنفسً الجسمً أّنه

ْفَسِجْسِمً( مّما: هذا االسم بإضافة شًء من أحرفه كأن ٌقال ْفَسِجً( أو)النَّ ٌبعد االسم  )الّنً

                                            
، م9985، 2ط، بٌروت، مركز دراسات الوحدة العربٌة، الحصري أبو خلدون ساطع، فً اللؽة واألدب وعالقتها بالقومٌة1

 .89ص
 .94ص ، توشٌوكٌتاكٌدا ،الّنحت فً اللؽة العربٌة بٌن األصالة والحداثة2
 .969موص 9928، بؽداد، مجلّة التربٌة والتعلٌم، ساطع الحصري، حول االصطالحات العلمٌة3
ص ، م9958، د.ط، القاهرة، معهد الّدراسات العربٌة العالٌة، محمد بهجة األثري، محمود شكري األلوسً وآراؤه اللؽوٌة4

942. 
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وتذهب الفابدة المرتجاة منه"ه فٌختلط بؽٌر، عن أصله
1

، وعقّب على كالمه هذا قابال: 

"وعلى ذكر الّنحت أود أن أشٌر إلى أّنً ال أركن إلٌه فً المصطلحات الجدٌدة إالّ نادرا... 

اللؽة ال ٌعدو ألّنه نادر فً العربٌة وٌشّوه َكلَِمَها، وما ذكره ابن فارس فً مقاٌٌس اللؽة وفقه 

لظن والتخمٌن والتأوٌل البعٌد"
2

.فهو ٌرى فٌه ضرورة عند الحاجة الماسة إلٌه، وعدم وجود 

جدوى البدٌل عنه فً إفادة معنى جدٌد ٌمكن للمنحوت أن ٌفٌده بدقّة، فهو ٌرفض األخذ به 

 .واالعتماد علٌه أٌضا بدلٌل ما ورد منه فً اللؽة قلٌل جدا

عن الّنحت  أنواع النمو فً اللّغةم فً باب 1937افعًمصطفى صادق الروتحّدث 

وعبقسً فً  "هو جنس من االختصار، ٌنحتون من الكلمتٌن كلمة واحدة كعبشمًوقال: 

النسبة إلى )عبد شمس( و)عبد قٌس( وكما ٌنسب المولدون إلى اإلمام الشافعً وأبً 

فً اللّغة ألّنه ٌجعل حنٌفة: )شفعنتً(و)حنفلتً( ولكن هذا االختصار إّنما هو زٌادة 

الكلمتٌن ثالثا"
3

إّنه االشتقاق »فً مبحث الّنحت، وقال:  صبحً صالحتعّمق الّدكتور ، و

الكّبار وهً تسمٌة عبد هللا أمٌن وتكلّم عن موقؾ ابن فارس من الّنحت وحول قٌاسٌته وذكر 

أٌضا: ولقد أّن المنحوت عنده ثالثمابة كلمة بٌن اسم وفعل وصفة، إذ ٌقول صبحً صالح 

كان للّنحت أنصار من أبمة اللؽة فً جمٌع العصور وكلما امتد الزمان بالّناس ازداد 

شعورهم بالحاجة إلى الّتوسع فً اللؽة عن طرٌق االشتقاق الكّبار، وانطلقوا ٌؤٌدون شرعٌة 

«ذلك الّتوسع اللؽوي بما ٌحفظونه من الكلمات الفصٌحات المنحوتات"
4
. 

عملٌة اختزال واختصار فً ٌعرؾ"الّنحت هو  إبراهٌم أنٌس رأّما بخصوص الّدكتو

من الّنحت أّن القابلٌن به ؼالوا كثٌرا وإن كان  ثّم قال بعد ذكر أمثلة الكلمات والعبارات

الّنحت فً بعض األحٌان ضرورٌا ٌمكن أن ٌساعدنا على تنمٌة األلفاظ فً اللّؽة لذا نرى 

ن تدعوا الحاجة إلٌه"الوقوؾ منه موقفا معتدال ونسمح به حٌ
5
. 

                                            
، م9965، ه9985، 2ط، بؽداد، مطبعة العانً، مصطفى جواد، المباحث اللؽوٌة فً العراق ومشكلة العربٌة العصرٌة1

 .88ص 
 .909ص ، م9985، ه9406، 9ط، بؽداد، دار الحرٌة للطباعة، علً القاسمً، مقدمة فً علم المصطلح: ٌنظر2
 .9/987، م9974، ه9994، 4ط، لبنان، بٌروت، دار الكتاب العربً، مصطفى صادق الّرافعً، تارٌخ آداب العرب3
 .264 - 249ص ، صبحً صالح، دراسات فً فقه اللؽة: ٌنظر4
 .89 – 75ص ، م9966، 9ط، القاهرة، مكتبة األنجلو المصرٌة، إبراهٌم أنٌس، من أسرار اللؽة5
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"إّن المفردات العربٌة المنتزعة من عن الّنحت إذ قال:  علً عبد الواحد وافً وتكلّم الّدكتور

، وقال عن الذٌن قالوا بأّن أصلٌن مستقلٌن أو من أصول مستقلة ال تتجاوز بضع عشرات

أّن أصلها )دحرج( الكلمات الرباعٌة والخماسٌة تألفت على الّنحو ابن فارس، فقالوا مثال: 

")دحر فجرى(
1

)االشتقاق قد سّماه و عبد هللا أمٌنوكان من أكثر الباحثٌن تحمسا للّنحت ، 

الّنحت سابػ لؽة، والبّد منه فً بعض المواقؾ اللّؽوٌة، وقد »قال فً ختم بحثه الكّبار( و

أجازه مجمع اللّؽة العربٌة فً العلوم والفنون للحاجة الملّحة إلى التبٌٌن عن معانٌها بألفاظ 

عربٌة موجزة ولٌظهر قدرة الّنحت على وضع مصطلحات علمٌة حدٌثة، فقد ذكر طابفة من 

ة منها ذهب فٌها إلى ضرورة نحتها واستعمال المنحوت األلفاظ والّتراكٌب والسٌما العلمٌ

)َفْسَحَك(، وقلم أو  (َفْسكر)أو)َفْحَمس(ٌنحت على  َفْحُم الّسكرالجدٌد بدال منها، ومن ذلك: 

بدال )كبأكحد(ٌنحت على )َقْحَبَر( وكبرٌت + أوكسجٌن + حدٌد أو )َقْلَمَح(ٌنحت على الحبر 

«)كبرٌتات الحدٌد("من 
2
. 

العلماء لم ٌرُووا لنا من الكلمات المنحوتة فً العربٌة إالّ كمٌة قلٌلة ال "أّن فهو ٌرى 

 تكاد تتجاوز السّتٌن كلمة حٌث ٌحصر هذه الكمٌة فً صنفٌن وهما: 

 من أقوال محكٌة.)فعلل(أفعال رباعٌة نحتت على وزن  -1

ها إلى أسماء نحتت من اسمٌن متضاٌفٌن واألسماء المتضاٌفة المنحوت منها قّسم-2

 ثالثة أنواع: 

أعالم قبلٌة ٌتألؾ كل منها من اسمٌن ثالثٌٌن متضاٌفٌن نحت من كل منهما عند  -أ

، عبدرّي"ثم أضٌؾ إلٌه ٌاء الّنسب: )فعلل(النسب اسم رباعً على نحو  ًّ ، تٌمل ًّ عبشم
3
. 

ؼٌر مدؼمة، )ال(مثلوه باسم مضاؾ إلٌه فٌه: )بنً(أعالم قبلٌة مصدرة بلفظ " -ب

اسما واحدا لٌصبح )بنو الحارث(فنحت العرب من كل من المضاؾ والمضاؾ إلٌه فً مثل: 

 بلحارث.

                                            
 .945، 944ص ، م2004أبرٌل ، 9ط، نهضة مصر، عبد الواحد وافً، فقه اللّؽة1
 .499 – 999ص ، عبد هللا أمٌن، االشتقاق2
 .60 -58التهٌبة اللؽوٌة للنحت فً العربٌة، عبد الجلٌل مرتاض، ص3
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أسماء متضاٌفة عامة لٌست بأعالم نحت من مضافها ومضافها إلٌه اسم خماسً  -ج

 نظرٌته فً النحت تتلخص فٌما ٌلً: وشق حطب نحت من )شقحطب(مثل: 

تكن الكلمة المنحوتة أكثر مزٌدا من كل كلمة من  الّنحت ال ٌكون نحتا إذا لم -1

 .الكلمتٌن

أن ٌكون للكلمتٌن المنحوت منهما داللتان مختلفتان بحٌث تجمع الكلمة المنحوتة  -2

 منهما بٌن هاتٌن الداللتٌن.

أّما إذا كانت الكلمة المنحوتة بنفس داللة كل من الكلمتٌن المنحوت منهما بحٌث  -3

الت مترادفة، فلٌس هذا من باب الّنحت لدٌه، ومّما قطع فٌه صوابا أّن ٌصبح لدٌنا ثالث دال

أكثر الكلمات الثالثٌة والرباعٌة والخماسٌة إن لم ٌكن كلّها أصلها ثنابٌة الجذر، ثّم زٌد من 

أصل الوضع فٌها حرؾ أو حرفان فصارت الزٌادات من أصول الكلمات"
1
. 

هذه المنحوتات الّتً أجازها عبد هللا أمٌن، إذ رأى أّن  أحمد مطلوبوقد رفض الّدكتور 

فما تعارؾ علٌه "االلتجاء إلى الّنحت مشروط بوجود الحاجة إلٌه وخاصة فً لؽة العلوم 

العلماء، وما استقّرت علٌه الكتب العلمٌة ٌنبؽً أال نؽٌر فٌه، كما أّن استعمال كلمتٌن خٌر 

حات المذكورة آنفا التً ال ٌقبلها الّذوق اللؽوي وأجدى إذا أدرى الّنحت إلى مثل المصطل

السلٌم وال الّتحدٌد العلمً القوٌم"
2

أّن بعض "فٌرى:  عبد الجّبار جعفر القزاز.أّما الّدكتور 

ؼالوا فً أمثلته بعض المؽاالة، وتكلّفوا فً وضع  المحدثٌن الّذٌن دعوا إلى قٌاسٌة الّنحت قد

جة إلٌها، وأسرفوا فً وضع مصطلحات جدٌدة لم تجر أمثلة للّنحت من ؼٌر أن تدعو الحا

على نسق من األمثلة القدٌمة الفابدة من هذه الوسٌلة الّتً ٌمكن أن تساعدنا على تنمٌة 

"األلفاظ فً اللّؽة حٌن تدعو الحاجة إلى ذلك
3

ومن المحدثٌن الّذٌن عنوا بهذه الّظاهرة ، 

قد تحّدث فٌه "عن مواجهة الجدٌد، ة( و)تجدٌد العربٌله كتاب اسمه  إسماعٌل مظهركذلك 

                                            
 .60 – 58ص ، عبد الجلٌل مرتاض، التهٌبة اللؽوٌة للّنحت فً العربٌة1
 .89ص ، م9975، ه9995، 9ط، الكوٌت، دار البحوث العلمٌة، أحمد مطلوب، دعوة إلى تعرٌب العلوم فً الجامعات2
، دار الطلٌعة للطباعة والنشر، عبد الجبار القزاز، الدراسات اللؽوٌة فً العراق فً النصؾ األّول من القرن العشرٌن3

 .255ص ، م1979، ه1399، 1ط، بٌروت
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كلّه فً المصطلحات العلمٌة وٌعتمد على و قاموس الّنهضةكما ألّؾ قاموسا فً جزأٌن 

 األلفاظ المنحوتة فً الّطب والهندسة والكٌمٌاء ومن األمثلة الّتً ذكرها: 

 كم أرضً: منحوت من: كٌمٌابً أرضً.

 بً جبل: منحوت من: بٌن الجبل.

ت من: قوس قزح"قوزح: منحو
1
. 

باالشتقاق والتعرٌب وتحّدث عن مسألة الّنحت وعّده  عبد القادر المغربً وقد اهتمّ  

إن لم ٌكن اشتقاقا بالفعل ألّن االشتقاق أن تنزع "وضربا من ضروب االشتقاق، إذ قال: 

كلمة من كلمة والّنحت أن تنزع كلمة من كلمتٌن أو أكثر وتسّمى تلك الكلمة المنزوعة 

"منحوتة
2

المثقؾ اللؽوي العراقً عظٌم االهتمام  األب أنستاس ماري الكرملًوكان ، 

أّما فً لؽة عدنان فإّنه قلٌل ال »باللّؽة العربٌة ومن حماتها المخلصٌن، وٌقول عن الّنحت: 

قد وقؾ موقفا حازما من و، ٌعّتد به وال ٌتقوم منه قواعد وال صلح ألن ٌجرى علٌه جرٌا

كان هذا األخٌر عضوا و م1926بول لجنة االصطالحات العلمٌة له سنة الّنحت ورفض ق

"ال أرى حاجة إلى الّنحت ألّن علماء العصر العباسً مع احتٌاجهم إلى ألفاظ فٌها إذ ٌقول: 

لم ٌنحتوا كلمة واحدة علمٌة هذا فضال على أّن العرب لم تنحت إالّ األلفاظ الّتً ٌكثر 

«لم ٌحلموا بنحتها"تردّدها على ألسنتهم كثٌرا ف
3
. 

ومن خالل هذا كلّه "ظّل الّنحت قصة محكٌة ورواٌة مأثورة تتناقلها كتب اللّؽة 

بشواهدها الكثٌرة المحدودة، بحٌث لم ٌفكر العلماء تفكٌرا جدٌا فً معرفة أصولها وضبط 

ل اللّفظً واللّؽوٌة تمٌل إلى جواز الّنحت والّنق قوانٌنها وقواعدها، حتى كانت النهضة األدبٌة

أّن لؽتنا لٌست من »الكامل للمصطلحات وٌمّثل هذه الفرقة أو الطابفة الكرملً حٌث ٌرى: 

اللؽات التً تقبل الّنحت على وجه لؽات أهل الؽرب كما هو مدّون فً مصنفاتها... 

والمنحوتات عندنا عشرات... أّما عندهم فمبات، بل فألوؾ ألّن تقدٌم المضاؾ إلٌه على 

                                            
 .280، 279ص ، إبراهٌم الحمد، فقه اللؽة1
 .29ص ، عبد القادر المؽربً، االشتقاق والتعرٌب2
 .257ص ، عبد الجبار القزاز، ل من القرن العشرٌنالعراق فً النصؾ األو الدراسات اللؽوٌة ف3ً
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المضاؾ معروفة عندهم، فساغ لهم الّنحت أّما عندنا فاللّؽة تأباه وتتبرأ منه، وقد وقؾ 

من الطابفتٌن موقفا وسطا حٌث ٌقول: وكلتا الطابفتٌن مؽاٌة فٌما  صبحً صالحالّدكتور 

ذهبت إلٌه فإّن لكل لؽة طبٌعتها وأسالٌبها فً االشتقاق والتوسع فً التعبٌر، وما من رٌب 

ول بالّنحت إطالقا ٌفسد أمر هذه اللّؽة، وال ٌنسجم مع الّنسٌج العربً للمفردات فً أّن الق

والتركٌبات ورّبما أبعد الكلمات المنحوتة عن أصلها العربً، وما أصوب االستنتاج الّذي 

حول ترجمة الّطب الّنفسً الجسمً فإّنه حكم بفساد الّنحت  مصطفى جوادذهب إلٌه الّدكتور 

ط فً االسم بإضاعة شًء من أحرفه، كأن ٌقال: )النفسجً أو فٌه خشٌة التفرٌ

«النفجسمً(مّما ٌبعد االسم عن أصله فٌختلط بؽٌره، وتذهب الفابدة المرتجاة منه"
1

، ومع 

ٌّد وتٌار معارض لهذه الّظاهرة "قام مجمع اللّؽة العربٌة  كل هذه التناقضات بٌن تٌار مؤ

ؾ اآلراء، حٌث لقت مسألة الّنحت اهتماما كبٌرا من بالقاهرة بدور الوسٌط المنّسق بٌن مختل

م، فتّم تألٌؾ لجنة 1932قبل المجمع وذلك بوضع المصطلحات الجدٌدة منذ نشأته عام 

، الشٌخ محمود شلتوت والشٌخ إبراهٌم حمروشتتكون من مفتً الدٌار المصرٌة آنذاك 

لبحث موضوع ً لمؽرباألستاذ مصطفى نظٌؾ والشٌخ عبد القادر ا، الّدكتور أحمد زكً

الّنحت ومدى االستفادة منه"
2
. 

 : موقف مجمع اللّغة العربٌة بالقاهرة فً مسألة الّنحت -

من مختلؾ أطرافها فً »قام أعضاء مجمع اللؽة العربٌة بدراسة ومناقشة مسألة الّنحت 

م، فأصدروا قرارهم فً 1947م حّتى عام 1646جلساتهم العلمٌة على مدى عام كامل من 

"جواز الّنحت فً العلوم والفنون للحاجة م، والّذي ٌفٌد ب 1948الجلسة الرابعة عشرة عام 

، ووضعت لجنة الكٌمٌاء والطبٌعة فً ر عن معانٌها بألفاظ عربٌة موجزةالملّحة إلى الّتعبٌ

 كلمة منحوتة من أبرزها:  16المجمع نحو 

حلل + ماء = حلمأ وبر + ماء = برمابً، وؼٌرها ولم ٌحد هذا الّدور االٌجابً 

للمجمع من تناوب المناقشات حول هذه الظاهرة، ففً الّدورة رقم واحد وثالثٌن عام 

                                            
 .266ص ، صبحً صالح، دراسات فً فقه اللّؽة1
 .95ص ، توشٌوكٌتاكٌدا، الّنحت فً اللؽة العربٌة بٌن األصالة والحداثة2
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تّمت إجازة قٌاسٌة الّنحت على أن ٌراعى ما أمكن استخدام األصلً من الحروؾ  م1965

دون الّزوابد، فإن كان المنحوت اسما اشترط أن ٌكون على وزن عربً وبتحقٌق هذه 

الّشروط ٌكون الّنحت ككل أنواع االشتقاق وسٌلة فّعالة لتنمٌة اللّؽة العربٌة وتجدٌد أسالبٌها 

«دوان على نسٌجها المحكم المتٌن"فً الّتعبٌر دون أي ع
1
. 

وبالّرؼم من هذا كلّه باءت كل تلك المحاوالت بالفتك بكل األلفاظ المنحوتة والسعً إلى 

إالّ أّن الكثٌر منها متداول حّتى اآلن فً المجتمعات العربٌة عامة، والمجتمع »االشتقاق، 

ً والبرمابً وؼٌرهما. المصري خاصة، لحسن صٌاؼتها وسهولة نطقها مثل الكهرمؽناطٌس

ومازال هناك الكثٌر من العلماء والباحثٌن الذٌن ٌؤٌدون هذه الظاهرة وٌحاولون اإلبقاء 

علٌها بتولٌد مصطلحات وكلمات جدٌدة مثل: رابد الّدراسات اللؽوٌة العربٌة، الدكتور 

م الذي اقترح استخدام كلمة )أنفمً( للتعبٌر عن الصوت 1977 –م 1906 إبراهٌم أنٌس

الذي ٌتخذ مجراه من األنؾ والفم معا فً علم األصوات، وأٌضا الّدكتور عبد الصبور 

الذي ابتكر كلمة )فصعمً( أي مزٌج من  –أستاذ كلٌة دار العلوم بجامعة القاهرة  –شاهٌن 

تات بشروط وضوابط من قبل اللؽة العربٌة الفصٌح والعامً، ولكن بعد تحدٌد وضع المنحو

بالقاهرة، أصبح وضع المصطلحات المولدة محكما فً نطاق ضٌق وذلك حد بدوره على 

«انتشار الؽرٌب منها الذي ذكرناه فٌما قبل"
2
. 

وقد أصدر المجمع اللؽوي فً القاهرة قراره فً الّنحت، ذهب أعضاؤه فٌه إلى أّن  

إلٌها اللّؽة قدٌما وحدٌثا، ولم ٌلتزم فٌه األخذ من كل الكلمات،  "الّنحت ظاهرة لؽوٌة احتاجت

وال موافقة الحركات والّسكنات وقد وردت من هذا الّنوع كثرة تجٌز قٌاسٌته، ومن ثم ٌجوز 

أن ٌنحت من كلمتٌن أو أكثر اسم أو فعل عند الحاجة على أن ٌراعى ما أمكن استخدام 

ن كان المنحوت اسًما اشترط أن ٌكون على وزن األصلً من الحروؾ دون الّزوابد، فإ

عربً، والوصؾ منه بإضافة ٌاء النسب وإن كان فعال كان على وزن )َفْعلََل( أو )َتَفْعلََل( 

إالّ إذا اقتضت ؼٌر ذلك الضرورة وذلك جرٌا على ما ورد من الكلمات المنحوتة"
3

، ومع 

                                            
.7/209،م9959،القاهرة،مطبعةوزارةالمعارفالعمومية،عربيةبالقاهرةمجلةمجمعاللغةال1
 .96ص ، توشٌوكٌتاكٌدا، النحت فً اللؽة العربٌة بٌن األصالة والحداثة: ٌنظر2
 .264ص ، م9979، 2ط، مطابع دار المعارؾ بمصر، عباس حسن، اللؽة والنحو بٌن القدٌم والحدٌث3
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ؽوي أٌضا بعد جدل طوٌل بٌن ذلك فقد أجاز الّنحت بعض العلماء وأجازه المجمع الل

 : واّتضح من قرار المجمع ما ٌلً»أعضابه فً األخٌر توصلوا إلى جوازه وحّددوه بشروط

كأن ٌمر مصطلح من العلوم أو الفنون أو المخترعات فحٌنبذ ٌلجأ إلٌه : الضرورة -1

ٌّدوه بالمصطلحات وأن ٌ، هنا أعظم من الضرورة من التعرٌبابل الضرورة ه كون ألّنهم ق

وأن تكون معبرة عن ، من أصلها وأن تكون األلفاظ المنحوتة مرّكبة، معّبرا عن المعنى

 .معان متالصقة ال ٌمكن أن ٌنهض بها التعرٌب أو االشتقاق

ألّن العرب لم ٌسٌروا على ، وهذا عسٌر جدا: مراعاة أسالٌب العرب فً النحت -2

، فهم على سبٌل المثال، لؽوي واحد قواعد معٌنة وما روي عنهم ال ٌكاد ٌجتمع به نظام

فلفظ الجاللة لم ٌؤخذ منه شًء "، جعلنً هللا فداك
1

ومعنى ذلك أّنه ال ٌلتزم فٌه األخذ من ، 

 .كل الكلمات وٌكون اقتصاره على طابفة منها فقط دون ؼٌرها

بشكل كلًّ : لعل المقصود، ال ٌوافق المنحوت فً حركاته وسكناته المنحوت منه" -3

 .ٌخرجه من دابرة االشتقاق أٌضاوهذا 

 ا.كثرة األمثلة منه تجعله قٌاسٌ -4

، فً المنحوت –دون الّزوابد  –مراعاة استعمال األصلً من حروؾ المنحوت منه  -5

وهذا ٌتعارض مع االشتقاق أٌضا فالّزٌادة فً مبنى الكلمة تؤدي إلى زٌادة فً معناها ال 

لمعنى هً التً تجعل الكلمة مندرجة تحت والزٌادة فً ا، تخرج عن المعنى األصلً

أّما النقصان فً اللفظ وعدم الزٌادة فً المعنى كما فً المنحوتات فلٌس من ، االشتقاق

"االشتقاق شًء
2
. 

والوصؾ منه بإضافة ، كان المنحوت اسما وجب أن ٌكون على وزن عربً "إذا -6

 .ٌاء النسب

                                            
 .277ص ، إبراهٌم الحمد، فقه اللؽة1
 .258الدراسات اللؽوٌة فً العراق، عبد الجبار القزاز، ص 2
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وعند اقتضاء الضرورة ، )َتَفْعلَلَ(أو لَ()َفْعلَ إذا كان فعال وجب أن ٌكون على وزن  -7

 ؼٌر ذلك فهو جابز جرٌا على ما ورد من منحوتات.

وذلك ٌظهر من ، ومن خالل هذا القرار ٌتضح أّن الّنحت ٌخرج تماما عن دابرة االشتقاق

وٌبٌح قٌاسٌته بالرؼم من أّن معظم اللؽوٌٌن وال سٌما المحدثون منهم قد ، فقرات هذا القرار

على ذهاب معظم  األب أنستاس الكرملًوقد اعترض ، على أّن الّنحت سماعً أجمعوا

إلى قبول النحت فً هذا العصر م 1926أعضاء المجمع اللؽوي العراقً الذي تأّسس عام 

أي : أي)شنو(و، ما هو شًء: أي)أٌش( و)لٌش( و)موشً(ومثلها عندنا اآلن ، العباسً

"شًء هو ؟
1

: مّجانا فهً منحوتة من بال شًء ومن الواضح أي )بالش(، ومثها أٌضا كلمة 

«أّن كثرة االستعمال لهذه األلفاظ فً الحٌاة العملٌة هً التً جعلت هذا النحت مسوؼا"
2
. 

 صلة الّنحت باالشتقاق:  -

اختلؾ المحدثون من فقهاء العربٌة حول نسبة الّنحت إلى االشتقاق، "فمال بعض إلى 

ذٌن جعلوا الّنحت نوعا من أنواع االشتقاق كم صّرح بأّن هذه النسبة ورفضها آخرون، من ال

)لفظ من ؼٌر أن تعتبر –عنده  –الّنحت )قسم من االشتقاق األكبر(، وهو الّذي ٌؤخذ فٌه 

جمٌع الحروؾ للمأخوذ منه، وال الترتٌب فٌها، بل ٌكتفى بمناسبة الحروؾ فً المخرج(. 

ٌّاه باألنواع الّثالثة األخرى وهً: الّصؽٌر، ومنهم من سّمى الّنحت )االشتقاق الكّبار(  ملحقا إ

والكبٌر، واألكبر"
3

. ومنهم من رأى أّن"مراعاة معنى االشتقاق تنصر جعل الّنحت نوعا 

منه، وإن فّضل المتمسكون باالصطالح الفّنً إفراده من االشتقاق، وقد الحظ بعضهم أّن قلّة 

فوظة فٌه وال الصلة التً تربطه باالشتقاق، الّنحت فً لسان العرب ال تنفً الشواهد المح

فإّن مراعاة معنى االشتقاق تنصر جعل الّنحت منه: فٌؾ كل منهما تولٌد شًء من شًء، 

                                            
 .258ص ، عبد الجبار القزاز، الدراسات اللؽوٌةفً العراق1
 9978، ه9998، د.ط، بؽداد، العراق، دار الحرٌة للطباعة، ؼالب فاضل المطلبً، لهجة تمٌم وأثرها فً العربٌة الموحدة2

 .996ص ، م
 .299ص ، محمد أسعد النادري، فقه اللؽة مناهله ومسابله3
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فرع وأصل، وال ٌتمّثل الفرق بٌنهما إالّ فً اشتقاق كلمة من كلمتٌن أو أكثر  وفً كل منهما

رٌؾ"على طرٌقة الّنحت، واشتقاق كلمة من كلمة فً قٌاس الّتص
1
. 

ال ٌرى ظاهرة »من بٌن مؤٌدي كون الّنحت نوعا من االشتقاق إذ ابن فارس وٌعّد  

الّنحت إالّ فٌما زاد على ثالثة أحرؾ، أّما نحن فإّننا نراه فً بعض الكلمات الثالثٌة كذلك، 

كما لم ٌفطن هو وال ؼٌره  )أسود( و)أحمر(.من  -فً رأٌنا  -مثال منحوتة )أسمر(فإّن كلمة 

طرٌق من طرق خلق الرباعً فً العربٌة، وهو طرٌق المخالفة الصوتٌة وهً عبارة  إلى

حرفا ٌؽلب أن ٌكون من الحروؾ المابعة )فّعل(عن إبدال أحد الحرفٌن المتماثلٌن فً صٌؽة 

خولفت )تقّصع(بمعنى: سال فً مشٌته، فأصلها: )تقرصع(أو المتوسطة: )ل م ن ر( مثل: 

«راء"فٌها الصاد األولى وجعلت 
2

. 

أّما الذٌن رفضوا جعل الّنحت نوعا من االشتقاق "فقد احتجوا بأّن المتقّدمٌن لم ٌعتبروه من 

ضروب االشتقاق، وبأّن ؼاٌة االشتقاق استحضار معنى جدٌد، أّما ؼاٌة الّنحت فاالختصار 

لٌس إالّ"
3

لٌل ،بٌنما رأى بعضهم اآلخر "أّن الّنحت طرٌقة من طرابق تولٌد األلفاظ، وهو ق

األوروبٌة، على عكس –االستعمال فً اللّؽة العربٌة، شابع فً ؼٌرها من اللّؽات الهندٌة 

االشتقاق الّذي هو القاعدة األساسٌة فً اللّؽة العربٌة"
4

 . 

بٌن ناسبً ورافضً هذه الّنسبة فٌرون "أّن الّنحت من قبٌل  من ٌتوسط وهناك آخرون

الشتقاق أن تنزع كلمة من كلمة، أّما الّنحت فهو أن االشتقاق، ولٌس اشتقاقا بالفعل، ألّن ا

تنزع كلمة من كلمتٌن أو أكثر"
5

، ونمٌل إلى نصرة الرأي القابل بأّن "الّنحت نوع من 

معنى االشتقاق علٌه. فاالشتقاق أخذ لفظ من آخر  انطباق: أحدهمااالشتقاق، وذلك لسببٌن: 

ٌؾ زٌادة على المعنى األصلً. وهذه اللفظ ٌض مع تناسب بٌنهما فً المعنى، وتؽٌٌر فً

الزٌادة هً سبب االشتقاق"
6
. 

                                            
 .244، 249ص ، صبحً الصالح، دراسات فً فقه اللؽة1
 .905ص ، رمضان عبد التواب، فً فقه اللؽة فصول2
 .969ص ، م2005، 9ط، بٌروت، مكتبة لبنان ناشرون، فؤاد حنا طرزي، االشتقاق3
 .948ص ، د.ت، 2ط، دار الفكر للطباعة، محمد المبارك، فقه اللؽة وخصابص العربٌة4
 .29ص ، عبد القادر المؽربً، الشتقاق والتعرٌبا5
 .990ص ، م9987، ه9407، د.ط، بٌروت، المكتب اإلسالمً، سعٌد األفؽانً، فً أصول الّنحو6
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ٌّر من األمر شٌبا  أن ٌكون المأخوذ منه أكثر من لفظ ما دام التناسب »وبالتالً هذا ال ٌؽ

فً المعنى قابما، وما دام التؽٌٌر فً اللّفظ حاصال، وما دامت الّزٌادة على المعنى األصلً 

أفاد حكاٌة قولك: بسم هللا، وهذه الحكاٌة زٌادة على )بسملت( مستفادة من المنحوت. فقولك:

مشٌرا إلى اشتداد حموضته أفاد اجتماع معنًٌ )اصمقر اللبن(المعنى األصلً. وقولك: 

واجتماع هذٌن المعنٌٌن فً وصؾ واحد هو )من: صقر(، الخثورة  )من: مقر( والحموضة 

فً وصؾ رجل ٌتبع مذهبً الشافعً )شفعنتً(األصلً أٌضا. وقولك:  زٌادة على المعنى

وأبً حنٌفة أفاد النسبة إلى هذٌن العلمٌن وهذه النسبة هً أٌضا زٌادة على المعنى األصلً. 

وهذه الزٌادة هً رد على حجة رافضً جعل النحت نوعا من االشتقاق المتمثلة فً أّن 

ٌُحدث النحت نوع من االختصار لٌس إالّ، زد على ذلك أّن االختصار المشار إل ٌه إّنما 

أّن علماءنا : الثانً.عن أفعال، أو أسماء أو صفات لم تكن موجودة كلمات جدٌدة هً عبارة

من ضروب االشتقاق خالفا لما نقله بعض المحدثٌن عنهم، فهذا الخلٌل  القدامى قد اعتبروه

قول وٌستشهد بعد ذلك ب من كلمتٌن متعاقبتٌن كلمة واشتّقوا فعال بن أحمد ٌقول: فأخذوا

 الشاعر: 

«ا"ٌمـانـٌــ الـم َتَرُي قبلـً أسـٌر      كـأن  ةتضـحك منً شٌخـة عـبـشـمـٌـو 
1
. 

ٌقول: "بسملت وهللت وحوقلت كل ذلك وأشباهه إّنما ٌرجع فً اشتقاقه  ابن جنًوهذا  

ٌؤّكد فً موضع أّن للرباعً  ابن فارسإلى األصوات، فٌسمً عملٌة الّنحت اشتقاقا وذاك 

والخماسً مذهبا فً القٌاس ٌستنبطه الّنظر الدقٌق، وذلك أّن أكثر ما تراه منه منحوت"
2

، ثّم 

ٌعود فٌعبر عن هذا القٌاس فً موضع آخر باالشتقاق، إذ ٌقول فً مستهل باب ما جاء من 

كالم العرب على أكثر من ثالثة أحرؾ أّوله ذال: "فأّما ما زاد على ثالثة أحرؾ فكلمات 

فلذلك لم نعرض لذكره" ل على انطالق وذهاب، وأمرها االشتقاق خفً جداٌسٌرة، تدّ 
3
. 

                                            
 .69/ 9، الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي، العٌن1
 .928/ 9، ابن فارساللؽة،  مقاٌٌس2
 .979/ 2مقاٌٌس اللؽة ، 3
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 النحت:وطرق  أقسام -

بن بهم األمثلة التً أوردها الخلٌل علماء اللؽة من خالل استقراقام المتأخرون من 

 فارس بتقسٌم النحت إلى أقسام عدة ٌمكن حصرها فٌما ٌلً:وابن أحمد 

 النحت الفعلً:  -1

وهو أن تنحت من الجملة فعال ٌدل على النطق بها أو على حدوث مضمونها وأؼلب 

آلخر جعلت فداك و )بسمل( إذ قال  هذا النحت ظهر مع ظهور اإلسالم مثل )جعفل( إذ قال

بسم هللا الرحمان الرحٌم
1
. 

ت من الجملة داللة على منطوقها مثل )حمدل( بمعنى الحمد هلل ربً ما ٌنحأو هو 

بأبأ: بأبً أنت،العالمٌن
2
. 

سمعل: وسبحل وحوقل: سبحان هللا وال حول وال قوة إال باهلل، ودعمز: أدام هللا عزك، 

 السالم علٌكم.

: من: بعث وأثٌر: أي بعث ما فٌها وأثٌر "وإذا القبور بعثرت"تعالى: وقوله 

ترابها
3
داللة منطوق الجملة فً العربٌة وقد ٌفٌدنا فً الداللة على فً تحدٌد النحت  وٌفٌدنا.

 تحدٌد مضمون الجملة مثل: )بعثر( من بعث وأثار.

 النحت الوصفً: -2

بطر(: أو بأشد منها مثل: )ض ، تدل على صفة بمعناهاوهو أن تنحت من كلمة واحدة

وفً )ضبر(: معنى الشدة والصالبة ،للرجل الشدٌد من: ضبط وضبر
4
. 

الصلد والَدم ،الَصلدم:كقولهم
1
. 

                                            
هـ، 1420، 6فقه اللؽة العربٌة، مكتبة الناجً، الدكتور رمضان عبد التواب،الناشر مكتبة الخانجً بالقاهرة،ط1

 .302م،ص 1999
.49م،ص98،9499|82فقهاللغةالعربية،الدكتورصالحبلعيد،،دارصومةللطباعةوالنشروالتوزيعرقم2
 النحت فً اللؽة العربٌة،الدكتور محمد السٌد علً بالسً، العدد الثامن عشر والتاسع عشر، دون طبعة، الشابكة،                  3

 .445ص        
.902العربية،الدكتوررمضانعبدالتواب،صفصولفيفقهاللغة4
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أو هو أن تنحت كلمة واحدة من كلمتٌن تدل على صفة بمعناها أو بأشد منها
2

 ،

تة مزٌدا وتأتً الكلمة المنحو، لهرجع من هرع وهجع فالهرع المتسرع والهجع األحمقوا

 وا نحو ناقة بلعك أي مسترخٌة اللحم فاألصل أن تقول بعك ولكن زٌدت الالم حشوا.شح

مد" و"جلد" ومثل: جن كلمتٌن اسما مثل: )جلمود( من "وهو أن تنحت م النحت االسمً: -3

)حبقر( للبرد وأصله حَب قرَ 
3
. 

رحمن الرحٌم: البسملة، ن تنحت من بسم هللا الأأن تنحت من اسمٌن أو أكثر اسما كأو هو  -

جلد وجمد من جلمود،وومن ال حول وال قوة إال باهلل، الحوقلة ،لةهومن أهال وسهال: الهل
4

 ،

من حٌب قرَ  دحبقر للبرو
5
. 

وقد ٌتأتى ضد النوع أن تكون حروؾ المنحوت عٌن حروؾ المنحوت منه وٌكون أثر  -

حلقوم من )حلق وطعم( ومنه الصفات المنحوتة  ، مثل: النحت فً الصٌؽة والهٌبة والمادة

.كأن ٌطلق على أحدهم تسمٌة تالزمه وتقترن به وما هً فً إلىاالسمٌةأصال عندما تنقل 

 هوهً منحوتة من الفعلٌن هبر وبرق كأن ،األصل إال لوصفه نحو، الهبرقً: وٌعنً الحداد

بهٌر الحد
.6

 

فعال إلى اسمٌن مثالأن تنسب شٌبا أو شخصا أو النحت النسبً:  -4
7

: 

 تٌزي وزووي       تٌزي وزو

 .طبرخزي         طبرستان وخوارزم

                                                                                                                                        
 .43فقه اللؽة العربٌة،الدكتور صالح بلعٌد، ص 1
 .445النحت فً اللؽة العربٌة،الدكتور محمد السٌد علً بالسً، ص 2

 .302فصول فً فقه اللؽة العربٌة، رمضان عبد التواب ص3
 .43فقه اللؽة العربٌة، الدكتور صالح بلعٌد ص 4
 .445عربٌة، الدكتور محمد السٌد علً الدبالسً، ص فقه اللؽة ال5
 2011سبتمبر  20ظاهرة النحت االشتقاق الكبار، منتدٌات جاد والقسم الثقافً، اللؽة العربٌة وأسرارها فً الثالثاء 6

 الساعة الخامسة من طرؾ محسن جاد ومن الشابكة.
 .44فقه اللؽة العربٌة، الدكتور صالح بلعٌد، ص 7



 ) أقسامه ، طرقه و شروطه (قضـاٌا النحــت  فً اللغة العربٌــة   :الفصـــل الثــانً

 

37 
 

وهو أن تنسب شٌبا أو شخصا إلى بلدتً )طبرستان( و)خوارزم( مثال: تنحت من 

اسمٌهما اسما واحدا على صٌؽة اسم المنسوب فتقول )طبرخزي( أي منسوب إلى 

وأبً حنٌفة "شفعنتً" وإلى أبً حنٌفة والمعتزلة وٌقول فً النسبة إلى الشافعً ،مدٌنتٌن

 " ونحو ذلك كثٌر.حنفلتً"

  وهو ؼالبا ما ٌكون من أعالم قبابل كل منها مؤلؾ من اسمٌن متضاٌفٌن نحت منهما

عند النسب اسم رباعً ثم نسب إلٌه مثل: )عبشمً( من عبد الشمس و)عبدري( من عبد 

ات اإلضافٌة تكون للجزء الثانً منها وهً عنده وٌرى األوسً أن النسبة إلى المركب الدار،

 ثالثة أنواع:

I.   . ًَ  أن تكون اإلضافة فً كنٌة نحو: أم كلثوم فنقول كلثوم

II. .وزبٌرَي ًَ  أن ٌكون األول علما بالؽلبة نحو ابن عباس وابن الزبٌر فنقول عباس

III.  مرٌي القٌس ٌنسب إلى الجزء األول فنقول عبدٌي وإ وامرؤما سوى هاذٌن عبد القٌس

وعبد مناؾ فقد قالوا أشهلً ولم ٌقولوا  األشهلفإن خٌؾ ولٌس نسب إلى الثانً نحو عبد 

عبدَي وجمٌع ما بدء بعبد فٌه لبس وهذا النوع قلٌل ونادر فً اللؽة
1
. 

مثل قول بعض النحوٌٌن: إن )لكن( منحوتة فقد رأى القراء أن أصلها  النحت الحرفً: -5

لكن( للساكنٌن وذهب ؼٌره من الكوفٌٌن إلى أن للتخفٌؾ والنون )أن( طرحت الهمزة -لكن)

أصلها )ال( )أن( والكاؾ الزابدة ال التشبٌهٌة وحذفت الهمزة تخفٌفا
2
.

 

 مثل: أزَنً: فً الرمح المنسوب إلى ذي ٌزن.           

: النسبة   ًَ  ،هو الذي ال رأي له والعزم ةمعإلانّ إهو من قول إَنً معك )للذم و عأمّ  إلىإَمع

وهو ٌتابع كل أحد على رأٌه  وال ٌثبت على شًء
3
. 

                                            
 النحت، االشتقاق الكَبار، منتدٌات جادو.ظاهرة 1
 .446النحت فً اللؽة العربٌة، الدكتور محمد السٌد علً بالسً، ص 2
(، االشتقاق الكَبار 13حاضرات مادة فقه اللؽة العربٌة، المرحلة الثالثة مدرس المادة زهراء البرقاوي، المحاضرة )3

 )النحت(، من الشابكة.



 ) أقسامه ، طرقه و شروطه (قضـاٌا النحــت  فً اللغة العربٌــة   :الفصـــل الثــانً

 

38 
 

ج فً رمثل: بلعنبر فً بنً العنبر وبلحارث فً بنً الحارث وبلخزالنحت التخفٌفً:  -6

بنً الخزرج وذلك لقرب مخرجً النون والالم، فلما لم ٌمكنهم اإلدؼام لسكون الالم حذفوا 

ولذلك ٌفعلون بكل قبٌلة تظهر فٌها الم المعرفة فأما إذا لم تظهر كما قالوا مست وظلت، 

الالم فال ٌكون ذلك مثل: بنً الصٌداء، بنً الضباب، بنً النجار
1
. 

 ة على وجوه فكهة ٌمكن حملها على النحت وذلك كالذي موهناك تأوٌالت ألفاظ قاب

أي بنً إنما …هالبنه( عن أبً عبد الرحمان الثوري إذ قال  255أورده الجاحظ )ت 

دار الهم وتأوٌل الدٌنار ٌدنً إلى النار، ومنه كان عبد األعلى إذ قٌل  -صار تأوٌل الدرهم

هذا وحٌن نستعرض الشواهد الصحٌحة  .ً الكلب سلوقٌا؟ قال ألنه عصى وقرمله: لم س

به  االحتفاظالمروٌة عن العرب فً النحت النكاد نلحظ نظاما محددا نشعر معه بما ٌجب 

أنها فً كثرة  ىولٌس ٌشترك بٌن كل تلك األمثلة سو ،عنه االستؽناءحروؾ وما ٌمكن من 

وأن الكلمة المنحوتة فً ؼالبٌة األحٌان رباعٌة  ،العالٌة منها تتخذ صورة الفعل أو المصدر

األصل
2
 ومن أشهر األمثلة الرباعٌة األصول ماٌلً: 

 لك جعقد منحوتة من نفس الكلمة منحوتة من كلمتٌن: جعفل: أي جعلت فَداك وكذ

 الكلمتٌن فً بعض الرواٌات.

 .الكلمة المنحوتة من ثالث كلمات: "حٌعل" أي قال حً على الفالح 

 ن الرحٌم أو ربما كانت تة من أربع كلمات: بسمل أي قال بسم هللا الرحمكلمة منحو

 هذه الكلمة منحوتة من كلمتٌن هما بسم هللا.

  منها كلمة واحدة هو ذلك القول المشهور ال حول أكبر عدد من الكلمات: التً نحت

وال قوة إال باهلل فقٌل من هذه العبارة حوقل أو حولق
3.

 

وهذا النحت ٌأتً للداللة على معنى مركب فً صورة من النحت من أصول مستقلة:.7

وأنها  نأو المنحوتة من  )لن(معانً هذٌن األصلٌن، ومنه ما قاله الخلٌل بن أحمد فً 

                                            
.450حمدالسيدبالسي،صالنحتفياللغةالعربية،م1
.459ينظر:المرجعنفسه،ص2
 .23فقه اللؽة، د. إبراهٌم أبو سكٌن، ص3
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وهذا قٌل أٌس وال د نحتها معنى لم ٌكن ألصلٌها مجتمعتٌن و)لٌس( منحوتة من تضمنت بع

"فالمفردة العربٌة المنتزعة من أصلٌن مستقلٌن أو من أصول مستقلة ال تتجاوز  فً اللؽة.

بضع عشرات، ومعظمها لم ٌظهر فٌه النحت إال عن طرٌق ظنً ٌبدو فٌه أحٌانا كثٌرة من 

اللؽة العربٌة لؽة مرنة نادرة على مواكبة التقدم التكنولوجً ضٌوؾ التعسؾ والتحلٌل ألن 

 ، تقبلت أنواعا أخرى من النحت منه:واحتٌاجاتهمتلبٌة لرؼبات الناس 

 :ًوهو نحت كلمة من جملة بحٌث ٌؤخذ الحرؾ األول من كل كلمة النحت األوائل

.ؾ( التً تتكون منه الجملة وقد ٌلفظ متصال أو بحروؾ منفصلة نحو)د.د.ت( و )و.ت

هذه الحروؾ مأخوذة من  opecأبٌك ومنه  ،تعنً منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة

Organisation ofthepetroleumExporting countries  وتعنً: منظمة

 United»وهذه الحروؾ مأخوذة من UNESCOالٌونسكوواألقطار المصدرة للنفط.

nations Education Science and culture»Organisation  ًوتعن

 منظمة األمم المتحدة للتربٌة والعلوم الثقافٌة.

 ومن ذلك الٌونٌسؾ واألنرواوالناتوواٌزوا وؼٌرها.

 :من  انتزاعهماوهو أن ترمز للكلمة بحرؾ أو حرفٌن ٌتم  النحت الرمزي

أول الكلمة أو وسطها أو آخرها وهذا النحت وجد قدٌما فً اللؽة العربٌة واستعمل فً 

)م( وهو عالمة القرآن الكرٌم وعلم المصطلح الحدٌث والتراجم، ففً القرآن نرى حرؾ 

)صلً(الوقف جائز مع كون و  )ج( الوقف جائزو )ال( ممنوع الوقفو  الوقف الالزمة

)س( و  )ج( للجذرستعمل العالم العربً القلصاوي حرؾ وفً الحساب االوصل أولً.

للمجهولو)س
2

)سو ( مربع المجهول
3

)ط( .ومن الحروؾ الجبرٌة: ( مكعب المجهول

و  )كا( كالسٌوممنها  ؛مٌاءٌخاصة فً الكالوالرموز العلمٌة  )جا( للجٌبو  للنسبة التقرٌبٌة

)م( و )سم( سنتٌمترنقوطة ، وهناك رموز ؼٌر م)مغ( مغنٌزٌومو )ذ( ذهبو )ك( لكربون

)د( دكتور، وج( سؤال وجواب/)سومتر 
1
. 

                                            

ظاهرةالنحت،االشتقاقالكبار،منتدياتجادو. .1 
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نرى أن النحت األوابلً ٌخضع ألصول النحت العربً أما النحت الرمزي فال عالقة 

كل فً  ،االختصاصال تعرؾ إال عند أصحاب  ، وهًله بالنحت والرموز التً أدرجت

الكلمة المنحوتة فً اللؽة العربٌة هً ، ألن االختصارٌوأقرب تسمٌة لهذه العملٌة ه ،مجاله

عبارة عن نحت وتركٌب توافق فٌه الحروؾ عند تألٌؾ الكلمة المنحوتة باإلضافة إلى 

إخضاعها لما تخضع له األوزان العربٌة وهذا مالم ٌتوفر فً النحت الرمزي
1

 . 

 :طرق النحت  -

تأثٌره فً الكلمات  إن الطرق التً ٌلجأ إلٌها فً النحت مختلفة ومتؽاٌرة، ولذا كان

قال ساطع الحصري بعد أن سرد طابفة من  ؛المنحوتة ال ٌتساوى فً جمٌع الحاالت

المنحوتة من حٌث اللفظ وقارنا كل واحدة  الحظنا أنواع هذه الكلمات االكلمات المنحوتة "إذ

"منها بأصولها، نرى أن تأثٌر النحت ال ٌتساوى فً جمٌعها
2
. 

وضع بعض اللؽوٌٌن  االشتقاقًداة وتحسٌن مردودها وفً محاولة لتفعٌل هذه األ

والمعّربٌن من الضوابط ما رأوه ضرورٌا للوصول إلى منحوت لؽوي ٌخدم اإلبانة 

 واإلفصاح دون أن ٌخدش األسماع أو األذواق.

لٌس ألنه لم توضع له قواعد حتى اآلن،  ،بالمستطاع وضع قواعد النحت هوما نظن أن

لنحت ٌمكن تطبٌقها فً كل الحاالت ومن ٌتابع ماكتب لٌجاد قواعد بل ألنه ال سبٌل إلى إ

قواعد واضحة ٌعّول علٌها لوضع  انعدامحول موضوع النحت فً مجمع القاهرة ٌستخلص 

المنحوتات
3
. 

 تتمثل قواعد النحت فٌما ٌلً:

ال ٌعتري الكلمتٌن أي تؽٌٌر كان، فإن واحدتهما تلتصق باآلخرة فتصبحان كلمة  .1

 ، برمائً.الالإرادٌةا كما فً: من حروفها وحركته شًءن تؽٌٌر أي واحدة بدو

                                            
 ظاهرةالنحت،االشتقاقالكبار،منتدياتجادو،منالشابكة.1
 .296، 295االشتقاق، د.عبد هللا أمٌن، ص 2
وأثره فً وضع المصطلحات، د.ممدوح محمد خسارة، منتدٌات عتٌدة، مصطلحٌة، متفرقات فً االشتقاق النحتً 3

 المصطلحٌة، جمعٌة الترجمة العربٌة وحوار الثقافات.
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ها ؼٌر أنه ٌحدث بعض روؾ وتبقى كما هً فً الكلمتٌن كلال ٌحدث تبدل فً الح .2

 فذلك كذا(. (وفذلكة من )شق حطب(شقحطب من :نحوالتؽٌٌر فً الحركات والسكنات فقط 

منحوتة من  زمشلّوتبقى إحدى الكلمتٌن كما هً وتختزل األخرى وحدها كما فً . 3

 .حب الرمانمن  محبرمو المشمش واللوز

متساوٌا فً كلتٌهما وال ٌدخل فً الكلمة  االختزالفً الكلمتٌن وٌكون هذا  اختزالٌحدث . 4

 المنحوتة إال حرفان من كل منهما كما فً هرول منحوت من هرب وولَى.

منحوت من سبحل تٌهما كما فً تٌن ولكنه ال ٌكون متساوٌا فً كلفً الكلم اختزالٌحدث . 5

 سبحان هللا.

أطال هللَا أي:طلبقذفا تاما فال تترك فً المنحوت أي أثر كما فً ححذؾ بعض الكلمات . ت6

نٌة قد فً الثا)إال( و)ال( فإن كلمة هللَا فً األولى وكلمتً ال إله إال هللَا أي:  هٌللوبقاءك 

حذفت تماما ولم ٌبق لها أي أثر فً الكلمتٌن المنحوتتٌن المذكورتٌن
1
. 

من )تٌم هللَا(، تٌملًقد ٌأخذ ثالثة أحرؾ من الكلمة األولى وحرؾ من الثانٌة نحو: . 7

لحظ أن الٌاء قد تثبت فً )تٌملً( ألنها لٌست حرؾ مَد هنا بل وٌُ  ،وبسمل من )بسم هللَا(

 معاملة الحرؾ الصحٌح. فعملتحرؾ لٌن، 

قد ال ٌؤخذ من بعض كلمات التركٌب أي حرؾ كما فً )حولق( من قولهم: الحول وال  . 8

لم ٌؤخذ من لفظ جاللة أي حروؾقوة إال باهلَل ف
2
. 

 القٌس. امرئتسقط همزة الوصل عن النحت نحو: مرقسً من   .9

 الدار. عبد من يرنحو: عبد النحت عند التعرٌؾ ألؾ تسقط. 10

  :شقزنً"ودار البطٌخ، نحتا من "دربخً"وشدت عن هذه الضوابط منحوتات مثل" 

دربطٌوسقمزي(وكان الضابط ٌقتضً )سوق مازن نحتا من 
3
. 

                                            
 الشابكة. االشتقاق النحتً وأثره فً وضع المصطلحات، د.ممدوح محمد خسارة، منتدٌات عتٌدة،من1
69.99مجتمعالقاهرة،صجرجيس،مجلةالنحتفيالعربية،د.رمسيس2
أمين،ص3 494االشتقاق،عبدَللاه
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  فً العربٌة هو أفضل الطرق  االشتقاقومهما ٌكن من أمر النحت وطرفه، فإن

 جدٌدة. تكوٌن كلمات جدٌدة دالة على معانٍ ل

وزد على ذلك أن "النحت ٌحتاج إلى  االشتقاقلذا ٌجب أن ال نلجأ إلى النحت، إال إذا أعٌانا 

ذوق سلٌم خاصة فكثٌرا ما تكون ترجمة الكلمة األعجمٌة بكلمتٌن عربٌتٌن، أصلح وأدل 

 اضطررناعلى المعنى من نحت كلمة عربٌة واحدة ٌمجها الذوق وٌستؽلق فٌها المعنى وإن 

 انسجاممقبولة، أن تتصؾ بشروط أهمها  ب على الكلمة المنحوتة، كً تكونإلى النحت، ٌج

ا على وزن عربًوعها ألحكام العربٌة وصٌاؼتهحروفها وخض
1
. 

 :شروط النحت -

فً الكلمتٌن أو  واختزالهاإن النحت لٌس عملٌة سهلة، ألن عملٌة إسقاط الحروؾ 

أحدهما ٌحتاج إلى درجة عالٌة وذوق سلٌم ٌبعد الكلمة المنحوتة من العٌوب اللفظٌة والتعقٌد 

 عالٌة. اصطالحٌةوبالتالً جعل الكلمة المنحوتة ذات قٌمة 

فالبد من توافر شروط  ضوابطهٌعد النحت ضربا من االختصار لذلك مهما كانت 

 وتكمن فٌما ٌلً:

فإن الدمعزة مثال لم ٌؤخذ  ،من كل كلمة من المنحوت منه األخذ ال ٌجب فً النحت (1

 فٌها حرؾ من حروؾ الجاللة.

 الدمعزةك             أدام هللَا عز

 ؼٌر المتساوي فً الكلمتٌن. االختزال (2

 على الحركات والسكنات فً النحت. المحافظةعدم  (3

 منها.أن تكون الكلمة المنحوتة معبرة عن معنى الكلمات التً أخذت  (4

ثل: عبدي أن تجمع بٌن حروؾ ما أخذت منه خصوصا إذا كان منه كلمتٌن فقط م (5

جمع بٌن حروؾ الكلمتٌن أما إذا كان من ثالث كلمات فال  ثنسبة إلى عبد الدار، حٌ

                                            
النحت وأثره فً تنمٌة اللؽة العربٌة، كمال حسٌن أحمد، قسم اللؽة العربٌة، كلٌة التربٌة سامراء، جامعة تكرٌت، المجلد 1 -

 .103،ص 1436-2005األول، السنة األولى، 
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ٌشترط األخذ من كل كلمة مثل: جعفدة من قولهم: جعلنً هللَا فداك فلفظ الجاللة لم ٌؤخذ منه 

ءشً
1.

 

كلمة المنحوتة حرفان متنافران كالذال والسٌن والصاد والعٌن وأضاؾ أال ٌلتقً فً  (6

بعضهم أن ٌكون فً الكلمة الرباعٌة أو الخماسٌة حرؾ من حروؾ الذالقة
2

. 

ن احتمال ؼٌاب ، وؼالبا ما ٌتوافر هذا الشرط، ألتركٌب المنحوت منهوهذا ٌعود لحروؾ 

من تركٌبة هو أمر نادر نحو  هو خمس حروؾ الهجاء العربًورؾ من حروؾ الذالقة ح

)قطعسة( لعملٌة قطع الشرٌانقولنا: 
3.

 

فقد ٌأتً على أي  االسمللفعل الرباعً أما )فعلل( مراعاة الوزن العربً وهو وزن  (7

من حب القر وهو )حبقر( نحو )فعلل( وزن عربً تستدعٌه الحالة النحتٌة، فقد ٌأتً على 

ٌكون  فذلكومن قولهم الحساب: ))بالكٌف( من  ذلكةفوال البلكفة:نحو)فعللة( البرد.أو

 :ونح  فِعلولمن جوز ولوز أو جلوز نحو فعول وأ  عبشمًمنسوبا نحو )فعلل( أو ….( كذا

مشمش ولوزمن  شلوزم
1
. 

الطبقة، الطبلقةترتٌب الحروؾ فً النحت موضوع خالؾ لمالحظة أمثال:  (8
2
. 

اهرة من ظما ٌعرض لهذه الوكان أحمد مظهر ممن أولى النحت عناٌة كبٌرة، فقد حدد 

 مشكالت تتمثل فً األسبلة اآلتٌة:

 أٌعد النحت قٌاسٌا أم سماعٌا؟ .1

لنحت فً وضع المصطلحات التً تعجز عن ترجمتها أو تعرٌفها لً عطأٌجوز أن ن .2

 تعرٌفا ٌفً بحاجة اللؽة؟

 .الشروط فٌه تهل ٌفسد النحت اللؽة العربٌة إذا روعٌ .3

                                            
 .434اإلشتقاق، عبد هللَا أمٌن، ص 1
 .52-51الذالقة هً )ؾ.ر.م.ل.ن.ب( بنظر العٌن، الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي، ص حروؾ  2
 .61، ص1961ماٌو  13النحت فً العربٌة، د.رمسٌس جرجٌس، مجلة مجمع اللؽة العربٌة بالقاهرة، العدد  3
 ، من الشابكة.202 – 07تقرٌر لجنة النحت، مجمع القاهرة، مجلة مجمع القاهرة،1
كانون الثانً، كانون  16( فً 42تصار، د.حامد صادق القٌسً، مجلة المجمع العلمً األردنً، ع )ٌنظر النحت واالخ2

 .208، ص 1992األول، 
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ؼٌر عربً عند الضرورة، أو تقتصر على أن أٌجوز أن تنحت ألفاظ على وزن  .4

 ٌكون المنحوت على وزن عربً إطالقا؟

 تنافً النحت مع مراعاة الشروط؟ اشتقاقهل التسلٌم بأن اللؽة العربٌة لؽة  .5

، هل ٌكون هذا توسعا فً اللؽة وتٌسٌرا أو االشتقاقإذا أضفنا إجازة النحت إلى  .6

 تضٌٌقا وتعسٌرا؟                                  

 كتبه إسماعٌل مظهر، فٌما ٌتعلق بمشكلة النحت، وٌرى أن العرب لم  هذه خالصة ما

عشر قرنا تقرٌبا، لقد ظل باب النحت مؽلقا كل هذه السنٌن  اثنًتنحت ألفاظا جدٌدة خالل 

 لجأت ترجمة العلوم إلى فتحه من جدٌد. حتىالطوال 

  لقد ظهر فً العصر الحدٌث الكثٌر من المصطلحات المنحوتة التً ٌمكن وصفها

 .االشتقاقبالسقٌمة أو المستقلة، وخٌر مثال على ذلك ما أورده عبد هللا أمٌن فً كتابه 

كبأكزن( ))حكل، الكحول(، ونحت من )حلكح، ٌحلكح، حلكحة( فنحت أمثلة حدٌثة، أمثال

لكبرٌتات النحاس، وأمثالها الكثٌر الكثٌر، مما تكلؾ فً نحته  )كبأكنح( لكبرٌتات الزنك و

من اللؽة خٌر من بقابه واقتالعهولم ٌحسن فً صنعه وتدبٌره، بل كان مبعثا للسخرٌة، 
1
. 

دحٌة( أن  ابنترتٌب حروؾ كلمات التركٌب المراد النحت منه ولذلك أنكر ) مراعاة (9

تكون )الحوقلة( نحتا من قولنا )الحول وال قوة إال باهلل( ألن الترتٌب ٌقضً أن ٌقال: 

ما الحولقة فهً مشٌة الشٌخ الضعًحولقة، أ
2
. 

أطال )نحتا من  )الطبلقة( أجٌزت وشاعت وعٌب على الخفاجً ذكره )الحوقلة( إن

نحتا من  الجعفلة(خطا من قال )كما  الطلبقة(هللا بقاءك( ألن الترتٌب ٌقتضً أن ٌقال )

الترتٌب  التزامهمبحسب ترتٌب الحروؾ ولتسوٌػ عدم  )جعفدة( وإنما هً جعلت فداك()

أحد العلماء قوله: إن عدم الترتٌب ٌكون تفننا إلىنسبوا 
3

 . 

                                            
 .107-106النحت وآثاره فً تنمٌة اللؽة العربٌة، كمال حسٌن أحمد، ص 1
.07:202تقريرلجنةالنحت،مجمعالقاهرة،مجلةمجمعالقاهرة،2
 .2001: 07المرجع نفسه، 3
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  إذا دعتنا الحاجة إلى النحت، وجب فً الكلمة المنحوتة أن تكون مقبولة تخضع

سما من حٌث البناء اتساٌر الكلمات العربٌة فعال أو  أي إنها ألحكام العربٌة وأوزانها

 العربٌة والذوق السلٌم.والوزن وبالتالً موافقتها لألذن 

 :النحت بٌن السماع والقٌاس-

لقد ظلّت مسألة الّنحت مسألة قٌاسٌة، "َبْلَه االعتراؾ به بٌن أخذ ورد بٌن اللؽوٌٌن 

قدٌما وحدٌثا ولٌس أدّل على ذلك من أن مجمع اللّؽة والّنحاة. وقد اختلفت اآلراء حوله 

طٌلة  العربٌة بالقاهرة أبقى الباب مفتوحا فً مناقشته، ولم ٌتعّجل فً اّتخاذ قرار بشأنه

م بجواز  1965 – 1964أقّر فً جلسة مخصصة للّنحت سنة  ثالثٌن سنة، وانتهى إلى أن

المتقّدمٌن من هذه الظاهرة، وعرفنا أّن  لحاجة، وأشرنا من قبل إلى موقؾااللّجوء إلٌه عند 

 ى أّن األلفاظ الزابدة على ثالثةقد حاول أن ٌبتدع لنفسه مذهبا فً الّنحت، فهو ٌرابن فارس 

أحرؾ أكثرها منحوت"
1

، أّما اآلخرون فإّنهم "لم ٌتوّسعوا فً دراسته والتزموا جانب 

ألن الحكم فٌه ال ٌطرد" االعتدال، ولم ٌقولوا فً الّنحت إالّ بما سمع عن العرب
2
. 

ٌّون المحدثون "فقد أعادوا طرح المسألة من جدٌد فً ضوء ما استجّد على  أّما اللؽو

اللّؽة العربٌة المعاصرة. وقد كان لهم موقؾ إزاء الّنحت فهم بٌن داع متحمس، ورافض 

لؽة م( لمجمع ال 1935( من دور االنعقاد الثانً )28ممتنع، ومتوسط حذر ففً الجلسة )

)كهرباء هل ٌجوز أن ننحت من علً الجارم: العربٌة بالقاهرة تساءل 

؟ وذلك تٌسٌرا على مؤلفً الكتب العلمٌة باالعتماد على اإلٌجاز )كهرطٌس(لفظومغنطٌس(

هدد بمؽادرة قاعة المداوالت إن أحمد اإلسكندري الذي هو من خصابص العربٌة... ؼٌر أّن 

أوافق على قلب أوضاع اللّؽة، لؽوٌة للتولٌد، وقال: ال قرر المجمع إثبات الّنحت وسٌلة 

ال ٌوجد فً فارس نمر: وساد الجلسة مناقشات مرتجلة، وبدا بٌن الحاضرٌن خالؾ، فقال 

                                            
 .328/ 1تقرٌر لجنة النحت، مجمع القاهرة،  1
 .1/485المزهر فً علوم اللؽة وأنواعها، جالل الدٌن السٌوطً،  2
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بأّن الّنحت موجود فً العربٌة، عبد القادر المغربً: اللؽة االنجلٌزٌة نحت، فرّد علٌه 

فً األلفاظ الطوٌلة"وللضرورة ٌمكن اللّجوء إلٌه، وبخاصة 
1

. 

ٌتساءل المؽربً: "وإذا قال بعضهم إّن الّنحت مقصور على األلفاظ الّتً استعملها 

قال فً كتابه أحمد فارس الشدٌاق العرب فقط كالبسملة والسبحلة والهٌللة والحمدلة، فإّن 

ضع إّنما هل لعاقل أن ٌقول إّن السبحلة الزمة وؼٌرها ؼٌر الزم مع أّن الو)كشف المخبأ(: 

ٌراعى فٌه اللّزوم والضرورة، فإذا ساغ للعرب نحت ألفاظ ساغ لنا أن ننحت ما ٌلزمنا 

وتمّس إلٌه حاجتنا"
2
. 

"الّنحت ناموس فاعل على األلفاظ وؼاٌة ما ٌفعله إّنما هو جورجً زٌدان: وقال 

اإلمكان" راالختصار فً نطقها تسهٌال للفظها واقتصادا فً الوقت بقد
3

ع ساط، وقال 

وصاروا ٌتطّرقون إلٌها فً  )أحالم الٌقظة("وقد أخذ علماء الّنفس ٌعتنون بتدقٌق الحصري: 

إّننً أعرؾ  ٌقظة(، –)حلم من  )حلقظة(أمور التربٌة، أفال ٌجوز لنا أن نقول مقابل ذلك 

أّن مثل هذه الكلمات المنحوتة تظهر بادئ األمر ؼرٌبة على األسماع ولكّننً ال أجد فٌها ما 

هذا وال أظن أّن حاجتنا إلى هذه الكلمات تقل  بة عن الكلمات المنحوتة القدٌمة.ٌدها ؼراٌز

الشقحطب، فلماذا ال نجّوز  المشلوزو و عن حاجة أجدادنا إلى أمثال البسملة والحوقلة

ألنفسنا فً هذا الدور الّذي ٌمتاز بالتفكٌر... والعلم... ما جّوزه أجدادنا ألنفسهم؟ قد ٌقال: 

ٌخّل بتناسق اللؽة  للّنحت قواعد وأصول ثابتة وأوزان معٌنة فاالسترسال فً الّنحتلٌس 

إّننا نقترح استعمال النحت  ،للّتخوؾ من هذه الناحٌة با للفوضى. لكّننا ال نجد مسّوؼافتح باٌو

ألجل االصطالحات العلمٌة وهذه االصطالحات محدودة بطبٌعة الحال فال ٌصعب مراعاة 

التناسق فً تكوٌنها"
4
. 

                                            
-1/393م، 1938، 1محاضر الجلسات لمجمع اللؽة العربٌة بالقاهرة، كمال الدسوقً، المطبعة األمٌرٌة، القاهرة، ط 1

395. 
 . 16االشتقاق والتعرٌب، عبد القادر المؽربً، ص  2
م، ص 1969، 2ؽوٌة واأللفاظ العربٌة، جورجً زٌدان، مراجعة وتعلٌق: مراد كامل، دار الهالل، القاهرة، طالفلسفة الل 3

71. 
 .99المباحث اللؽوٌة فً العراق ومشكلة العربٌة العصرٌة، مصطفى جواد، ص  4
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فً اعتراضه على خطة المجمع بعد أن ذهب معظم األب أنستاس ماري الكرملً قال 

، ألّن علماء العصر أعضابه إلى قبول الّنحت فً هذا العصر: "ال أرى حاجة إلى الّنحت

عن أّن  العباسً مع كل احتٌاجهم إلى ألفاظ جدٌدة لم ٌنحتوا كلمة واحدة علمٌة، هذا فضال

العرب لم تنحت إالّ األلفاظ التً ٌكثر تردّدها على ألسنتهم فلم ٌحلموا بنحتها، ومثلها عندنا 

أي: ما هو شًء إلى ؼٌرها")إٌش( و)لٌش(اآلن 
1
. 

فقال: "ونحن نرى أّن رأي األب أنستاس على  جواد،مصطفى وعلّق الّدكتور 

فً المصطلح الطب النفسً الجسمً خشٌة التفرٌط  –مثال –صواب... فإّنه ال ٌصح الّنحت 

مما ٌبعد االسم )النفسجسمً(أو )النفسجً(فً االسم بإضاعة شًء من أحرفه كأن ٌقال: 

ذكر النحت أود أن أشٌر إلى عن أصله فٌختلط بؽٌره وتذهب الفابدة المرتجاة منه. وعلى 

أّنً ال أركن إلٌه فً المصطلحات الجدٌدة، ألّنه نادر فً العربٌة وٌشّوه كلمها"
2

، وٌقول 

"الحقٌقة أّن العربٌة فً طورها التارٌخً ال تعرؾ النحت، فقد اعتبروه كلمة َبْسَمَل فرٌحة:

ارات لجمل مفٌدة: بسم هللا اختصوًطْلَبَق كلمات منحوتة. والحقٌقة أّنها  َدًمَعزَ  وَحْوَقَل و

ال حول وال قوة... إلخ، ولو لم ٌفّسروها لنا لكّنا نجهل معناها اآلن، وذلك ون الّرحٌم، الرحم

ألّنها بعٌدة كل البعد عن الّنحت. ومن هذا القبٌل )تابلٌن( و)أرامكو(و )سوكونً(فإّن عامة 

السبب فً كون العربٌة ؼٌر قابلة الّناس ال ٌعرفون أّنها اختصارات ألسماء شركات، أّما 

فهو أّنها فً طورها الحالً بلؽت مرتبة الثالثٌة وكل جذر ٌتضمن  -كمبدأ لؽوي  -للنحت 

فكرة معٌنة. وأي تؽٌٌر فً ترتٌب حروفه أو أي نقصان أو زٌادة علٌه تفقد الجذر معناه... 

لتً تتكون من عنصرٌن ا)مٌكروب(أّما اللّؽات األوروبٌة فإّنها تقبل االندماج، فنقول: 

معناها حٌاة. قد ٌوفق المرء إلى نوع من )بٌوس( ومعناها صؽٌر، ومن )مٌكروس( و

)ماء( مقطع واحد، وعند إضافتها إلى )َبْر(ذلك ألّن كلمة )برمائً( الّنحت كما فً لفظة 

حصل عندنا وزن عربً مألوؾ، وظّل معنى الكلمتٌن واضحا"و)مائً(
3
. 

                                            
 .86، 85المرجع نفسه، ص  1
 .86المباحث اللؽوٌة فً العراق، مصطفى جواد ، ص  2
 .161، 160م، ص 1980، 1فرٌحة، دار النهار، بٌروت، طفً اللّؽة العربٌة وبعض مشكالتها، أنٌس  3
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وٌبدو التحفظ فً آثار األمٌر مصطفى الشهابً، فهو ٌقول فً تعلٌقه على بحث 

رمسٌس جرجس الذي سبقت اإلشارة إلٌه: "رأًٌ أّنه ال سبٌل إلى إٌجاد قواعد عاّمة للنحت 

ٌمكن تطبٌقها فً كل الحاالت، وعندي أّن كلمتٌن عربٌتٌن نقرهما فً مقابلة المصطلح 

ا فً كلمة واحدة منحوتة مبهمة الداللة، فمثال المصطلح اإلفرنجً أفضل من أن نوردهم

فاألساس الذي نبتؽٌه دابما فً إقرارنا )مسجنٌات(أفضل من كلمة )مستقٌمات األجنحة(

للمصطلحات هو الوضوح والخفة لٌقبلها الجمهور"
1
. 

مع الشهابً، ٌقول: "ومع وفرة ما روي من أمثلة النحت إبراهٌم أنٌس وٌتفق الدكتور 

معظم اللؽوٌٌن فً شأنه واعتبروه من السماع، فلم ٌبٌحوا لنا نحن المولدٌن أن ننهج  تحرج

نهجه أو ننسج على منواله. ومع هذا فقد اعتبره ابن فارس قٌاسٌا، وعّده ابن مالك فً كتابه 

التسهٌل قٌاسٌا كذلك، أّما السر الذي روي من أمثلة الّنحت كافٌا لقٌاسٌته، وأّنهم رأوا أّن تلك 

األمثلة ال تكاد تخضع لطرٌقة معٌنة أو نظام خاص"
2
. 

"أّن الّنحت سماعً، لٌس له قاعدة ٌسٌر علٌها إبراهٌم محمد نجا:إذ ٌقّرر الدكتور 

ووفقها القابلون، إالّ فً النسبة للمركب اإلضافً، فلقد قال العلماء: إّنه مبنً على تركٌب 

حرؾ الفاء والعٌن من كل لفظ، ثّم ٌنسب ذلك بأخذ )فعلل( وكلمة من اللّفظٌن على وزن 

للفظ جدٌد مثال: عبشمً فً: عبد شمس وتٌملً فً: تٌم الالت وفً ؼٌر ذلكمبنً على 

الّسماع واألخذ عن كالم العرب"
3

.وبعد فسواء، أكان النحت قٌاسٌا أم سماعٌا فإّنه ٌعّد رافدا 

ٌر للتعبٌر اللؽوي وذلك من روافد تنمٌة اللّؽة المعاصرة ووسٌلة توسٌع للكلمات وتٌس

 باالختصار واإلٌجاز فً الكالم.

 

 

 :النحت فً اللهجات المعاصرة 

                                            
م، ص  1978، 1معجم الشهابً فً مصطلحات العلوم الزراعٌة، األمٌر مصطفى الشهابً، مكتبة لبنان، بٌروت، ط 1

414. 
 .87من أسرار اللؽة، إبراهٌم أنٌس، ص  2
 .56م، ص 2008، 1ٌنظر: فقه اللؽة العربٌة، إبراهٌم محمد نجا، دار الحدٌث، القاهرة، ط 3
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 اللهجة.-ثنائٌة اللغة -أ 

 نماذج الدراسة. -ب 

 اللغة: -أ  

 تختلؾ لهجة عن أخرى ببعض السمات والخصابص  م،اللهجات كٌفٌات واللؽة هً األ

 وفٌما ٌخص اللؽة العربٌة نجد الفروق بٌن اللهجات فً نطق بعض الحروؾ.

إنما ٌكون فً الحركات واألحرؾ الصوتٌة ونطق بعض الحروؾ  االختالؾ وأكثر

لكً ٌبقى األصل اللؽوي أصال وعندما جاء القرآن الكرٌم حفظ لنا أشهر اللهجات وعممها 

لتكون اللؽة السابدة
1

  . 

  ٌعرؾ اللؽة فً العٌن  الفراهٌديأحمد  ابنلى معاجم اللؽة نجد الخلٌل إبالرجوع

الحاجب فً مختصره: "حَد اللؽة لفظ  ابنالكالم فً معنى واحد" وعند  اختالؾهً بقوله: "

 .اللؽة أصوات ٌعَبر بها كل قوم عن أؼراضهم" جنً فٌقول: "حدَ  ابنوضع لمعنى" ٌعرفها 

هً عبارة المتكلم عن  خلدون: "اعلم أن اللؽة فً المتعارؾ ابنوكذلك ٌعرفها 

قصد بإفادة الكالم، فال بد أن تصٌر ملكة مقصوده، وتلك العبارة فعل لسانً ناشا عن ال

 .متفردة فً العضو الفاعل لها وهو اللسان وهو فً كل أمة بحسب اصطالحاتهم"

هً مجموعة من العالقات اللسانٌة المنظومة فً »تعرٌؾ اللسانً فرناند دٌسوسٌر:   -

«نسق معٌن موضوعة للتفاهم والتواصل
2

. 

  :واإلشارات وأداة من األدوات التً ٌعبر بها هً نسق من الرموز اللغة بصفة عامة

الفرد عن المشاعر واألحاسٌس، كما أنها نظام ٌحقق وظابؾ معرفٌة ووظابؾ تواصلٌة بٌن 

 البشر، وتعد من الظواهر السلوكٌة.

وظٌفة االستدعاء، ووظٌفة التعبٌر، و، االجتماعٌةمن أهم وظابؾ اللؽة: الوظٌفة 

الوظٌفة الشخصٌة والوظٌفة وتفاعلٌة، والوظٌفة الفكرٌة، الوظٌفة والوالوظٌفة النفسٌة، 

 ستكشافٌة.االتنظٌمٌة والوظٌفة الالتخٌلٌة و

                                            
 .2016ٌولٌو  21، 16 :13الفرق ٌبن اللهجة واللؽة، ؼادة الحالٌقة، أخر تحدٌث  1
 المرجع نفسه.  2
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  من أكثر اللؽات انتشارا بٌن العالم: اللؽة االنجلٌزٌة واللؽة العربٌة واللؽة الصٌنٌة

لٌزٌة واللؽة الما واللؽة الهندٌة، واللؽة األندونسٌة، اللؽة الفرنسٌة، اللؽة البرتؽالٌة، اللؽة

 للؽة االسبانٌة.االبنؽالٌة واللؽة الروسٌة و

 :اللغة العربٌة 

لؽة سامٌة تعتبر أكثر اللؽات تحدثا ضمن عابلتها اللؽوٌة، وإحدى أكثر اللؽات انتشارا 

وتعد من اللؽات األكثر تداوال بٌن الناس فً العالم كما  .من اللؽات السامٌة وهً فً العالم.

أَنها من أقدم اللؽات الحٌة فً األرض، وٌنتشر متحدثوها فً الدول العربٌة الواقعة فً قارة 

ٌَة على  ، وتحتوي اللؽة العرب ًَ أفرٌقٌا وآسٌا وفً بعض الدول التً تجاور دول الوطن العرب

، وٌطلق علٌها اسم لؽة الضاَد، وذلك ٌن الى الٌسارحرؾ، وتكتب من الٌمثمانٌة وعشرٌن 

 الضاد الذي ال تملكه أَي لؽة ثانٌة فً العالم.الحتوابها على حرؾ 

 :خصائص اللغة العربٌة وممٌزاتها 

ٌَزها عن اللؽات األخرى وهًزعربٌة الكثٌر من الخصابص والممٌَ للؽة ال  :ات التً تم

ا.مرونة االشتقاق وجذورها المتناسقة، إ.1 ٌَ  ذ إَن لكَل كلمة جذرا أصل

الذي ٌعتبر من أقوى عناصر اللؽة العربٌة وأقوى خصابصها، وهو عبارة عن  اإلعراب. 2

ٌَر العوامل التً تدخل علٌها، وتتمثل أهمٌته فً نقل  تؽٌٌر الحالة النحوٌة للكلمة بعد تؽ

المفاهٌم، وحمل األفكار، ودفع الؽموض، والتعبٌر عن الذات، وفهم المراد
1
. 

فرع من  اقتطاعنادرة فً اللؽة العربٌة، وٌقصد به الذي ٌعَد من الخصابص ال االشتقاق.3

، ولفظ من لفظ، كما أنه ٌعتبر المادة شًءمن  وشًءأصل، وأخذ صٌؽة من صٌؽة، 

 األصلٌة التً تتفرع منها فروع المعانً والكلمة.

من مظاهر اللؽة العربٌة حٌث ٌقصد بالترادؾ  االلذان ٌعتبران مظهر الترادف والتضاد. 4

أما األضداد فهو عبارة العسل والشهد، :ً ٌطلق فٌها عَدة ألفاظ للمعنى الواحد مثلبالحالة الت

 اللٌل والنهار.:عن داللة اللفظ الواحد على معنٌٌن متضادٌن مثل

                                            

.2098،أغسطس99:99:20خصائصاللغةالعربيةومميزاتها،كتابةسميحةناصرخلف،آخرتحديث 1 
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إذ أن اللؽة العربٌة بلؽت الكمال واإلعجاز خاَصة فً صفة الصوت، كما أنها  األصوات.5

ًَ الذي أصاب اللؽات األخرى، فقد  اللؽة  احتفظتلم تتعرض إلى السقم واالنحدار الداخل

مخارج الحروؾ وصفاتها واألصوات ذلك العربٌة بكاَفة مقوماتها الصوتٌة والدلٌل على 

تفعال، والشَدة والرخاوة، والهمس والجهر، واالنفتاح االس و االستعالءالمحسنة مثل 

 ، والقلقة واللٌن والؽَنة، والتفخٌم والترقٌق وؼٌرها.واإلطباق

ٌّز بالفصاحة والرصانة والجودة، وسالمة  دقة التعبٌر. 6 حٌث إن اللؽة العربٌة تتم

 التراكٌب.

ألوزان العربٌة وأبنٌتهاا عبارة عن عملٌة تهذٌبٌة للكلمة التً تخرج وفق التعرٌب. 7
1

. 

 :خصائص وممٌزات أخرى 

 اإلٌجاز..1

 ، حٌث إنها زاخرة بمفرداتها.سعة اللؽة العربٌة.2

 التمٌٌز بٌن المذكر والمؤنث، واحتوابها على الضمابر الخاصة بكَل من المذكر والمؤنث..3

قدرتها على استٌعاب اللؽات المختلفة األخرى.4
2
. 

اللؽة العربٌة بعدد وافر جَدا من المفردات وال تحتوي لؽة تزخر كثرة المفردات:. 5

 أخرى على عدد أكثر أو ٌساوي العدد الذي تحتوٌه لؽة الضاد.

ة لكتابة َشعر وبحوره وٌضع القواعد الربٌسم أوزان الظلم الذي ٌنوهو الععالم العروض:.6

ًَ هو األكثر أوزان محددة،  إلتباعهبالؼة وفصاحة نتٌجة  الَشعر، مما جعل الشعر العرب

 وقواعد ربٌسة.

ٌّة هو ثباتها الَثبات الحّر:. 7 على عامل  وانتصارهامن أكثر التحدٌات التً واجهتها العرب

قد تطورت واختلفت بشكل االنجلٌزٌة الّزمن والتطّور، فً حٌن أن اللؽات األخرى مثل 

 كبٌر عبر الّزمن.

                                            
 .20، 11: 13خصابص اللؽة العربٌة وممٌزاتها، كتابة سمٌحة ناصر خلؾ، آخر تحدٌث 1

 المرجع نفسه.2-
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العربٌة أصلها ثالثً، ثم ٌأتً األصل وهو أن أؼلب المفردات فً اللؽة التخفٌف:. 8

ًّ على الترتٌب فً كثرة انتشاره فً أصول المفردات العربٌة ، ثم الخماس ًّ الرباع
1
. 

 :ٌّة ومكانتها ة اللغة العرب ٌّ  أهم

عٌة واالجتماعٌة، وهً الوسٌلة الطبٌ نسانإن اللؽة بشكل عام من أهم ممٌزات اإل

 .بالفردات الخاصة فضل للتعبٌر عن االحتٌاجاأل

اللؽة العربٌة بما لم تحظ به لؽة من االهتمام والعناٌة، وهذا أمر هللا نافذ فٌها،  حظٌت

ألنها لؽة القرآن الكرٌم، وهذا بدوره أعظم شرؾ وأكبر أهمٌة للؽة العربٌة، ألن هللّا جّل 

الخالد الذي أعجز به من كان ومن  جالله اختارها من بٌن لؽات األرض لٌكون بها كالمه

ل ثقل الكالم اإللهً إال لكون هذه اللؽة تحتم اإلعجازن هذا وسٌأتً إلى قٌام الساعة، وال ٌك

 الربانً. وقوة الخطاب

َما )سمٌت اللؽة العربٌة بلؽة القرآن والسّنة وقال تعالى:  قُولُوَن إِنَّ ٌَ ُهْم  َولََقْد َنْعلَُم أَنَّ

بٌِنٌ ٌَُعلُِّمُه َبَشٌر ۗ لَِّساُن الَِّذي  ًٌّ مُّ َذا لَِساٌن َعَربِ ًٌّ َوَهَٰ ِه أَْعَجِم ٌْ وكل [103( ]النحل ٌُْلِحُدوَن إِلَ

أهمٌة اللؽة العربٌة فً فهم آٌات القرآن ومقاصدها ومعاٌنها بشكل واضح،  إلىهذا ٌشٌر 

ألن القرآن نزل بلسان عربً فصٌح ومبٌن فً عصر كان معظم الناس ٌتباهون وٌتفاخرون 

 ا، وقد نزل القرآن الكرٌم بمعانٍ لؽتهم وإلمامهم بقواعدها وضوابطه ببالؼة وفصاحة

وتراكٌب وجمل بلٌؽة جدا، تحتوي على الكثٌر من التشبٌهات واالستعارات واألسالٌب 

اللؽوٌة البلٌؽة، مّما أضاؾ لمكانة اللؽة العربٌة درجات كثٌرة حتى أصبحت اللؽة الخالدة 

الوحٌدة فً العالم
2
. 

 ة:ـــاللغٌة ــأهم -

                                            
.975،ص2004أبريل9نهضةمصرللطباعةوالنشر،طعلماللغة،د/عليعبدالواحدوافي،1
،منالشابكة.2098يناير95:92،24أهميةاللغةالعربيةومكانتها،كتابةمرادالشوابكة،آخرتحديث2
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  تعد اللؽة إحدى العوامل األكثر أهمٌة فً حٌاتنا والسبب أنها باعتبارنا كبشر توجد

بال لؽة كٌؾ ستكون حٌاتنا؟ من الطبٌعً صعب جًدا، والسبب أن ،فلدٌنا حاجة لتعلم اللؽة

بلؽة واحدة إنسانبلؽتٌن لٌس ك نساناللؽة أساس الحٌاة، وكما قال أجدادنا اإل
1
. 

 اللــــــهـــجة: -ب 

إن كان هناك عابالت لؽوٌة، فإن اللؽة هً األم واللهجات بناتها، هؤالء البنات عند 

 كبر سنهن ٌأخذن دور األمهات، فٌتحولن إلى لؽات لها لهجات وكذا.

اللؽة هً األم أو األصل واللهجة هً الفرع، وعادة ما تتعلق بما ٌسمٌه البعض 

جد لدٌنا مثال لؽة عربٌة واحدة )الفصحى( وعدة لهجات أو طرٌقة التحدث، فن"اللكنة" 

عدة لهجات تتعلق بطرٌقة النطق  ى أخرى، وقد تجد فً البلد الواحدتختلؾ من بلد إل

للحروؾ، ففً سورٌا مثال هناك "لهجة شامٌة" تتعلق بسكان دمشق وأخرى "حلبٌة" 

سكان هذا البلد، وثمة  صار ٌمكن القول إن ثمة لؽة تمٌزباختو"حمصٌة"، وو"ساحلٌة" 

لهجات محلٌة خاصة بكل منطقة أو مدٌنة داخله، وهذا المثال ٌمكن تعمٌمه على جمٌع 

الدول العربٌة
2
. 

  رأي موحد فً حد اللؽة وحد اللهجة، هل إلى قبل تعرٌؾ اللهجة البد من الوصول

ٌّن من األنظمة العلمٌة "صو صرؾ، وت، اللؽة واللهجة مترادفان، أم أن اللؽة مستوى مع

وتركٌب" واللهجة مستوى كالمً مؽاٌر؟
3
. 

حدى ممٌزاته إو نسانحظٌت اللؽة باعتبارها من أهم األنشطة االجتماعٌة لدى اإل

الربٌسة باهتمام الباحثٌن، وعلماء االجتماع واللؽة والنفس، فكان موضوع اللؽة شؽال شاؼال 

 قدٌما فتعددت اآلراء وتنوعت البحوث.

 لى اللهجة بأنها اللهجة بحدها اللؽوي "اللسان" استطعنا الحكم ع وإذا ما نظرنا إلى

                                            
 ،.2018ٌناٌر  18المؤتمر العلمً العربٌة والدراسات اإلنسانٌة واالجتماعٌة،الباحث معاذ علٌوي، 1
المرجعنفسه.2
 .251|15لسان العرب، ابن منظور،3
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على األرض ناطقا آدم ، فقد نزلنسانوجدت مع وجود اإل
1

وعلّم آدم األسماء )

(كلّها
2
. 

 تعرٌف اللهجة:

ج، كالهما أولع به واعتاده هجا، ولهوج وألهج باألمر لهجاء فً لسان العرب"للغة:  -

ح اللَّْهجة واللَّهَجة، وهً لؽته ٌاللسان، وٌقال: فالن فٌصواللَهَجة، طرؾ  واللَّْهجة

التً جبل علٌها فاعتادها ونشأ علٌها"
3
. 

فً مادة "لهج" قوله" الالم  هـ(، 395ت)وجاء فً معجم مقاٌٌس اللؽة: البن فارس 

وقولهم:  …، إذا أؼري وثابر علٌهشًءوالهاء والجٌم أصل صحٌح ٌدل على المثابرة على 

بلؽته  لهجٌ طق به من الكالم وسمٌت لهجة ألن كاللهجة: اللسان بما ٌنللهجة، والهو فصٌح ا

وكالمه، واألصل اآلخر قولهم: لَْهَوْجُت علٌه أمره، إذا خلطته وأصله من اللٌّن الملهاج، 

تنضجه شٌبا فكأنه مختلط  وهو الخاثر الذي ٌكاد ٌروى ومن الباب: لَْهَوْجٌت اللحم، إذا لم

والنضج" ءبٌن الشً
4

. 

ٌظهر مما سبق لنا أّن العرب القدماء قد عبروا باللهجة عن اللسان واللؽة وحٌن 

ٌسمٌها القدماء باللسان فهم ٌقصدون "الحدٌث والكالم" ولعل اللهجة سمٌت بهذا المصطلح 

نتٌجة لقلق وولع قوم بلؽة معٌنة واعتٌادهم علٌها
5
. 

لقدامى تعرٌفا شامال دقٌقا ولعل لم تعرؾ اللهجة فً اصطالح العرب ااصطالحا:  -

ذلك ٌعود إلى كونهم عبروا علٌها بمصطلح "اللؽة" وٌظهر ذلك جلٌا فً التعرٌؾ 

 اللؽوي السابق الذكر.

لذا نجدهم ٌقولون لؽة عن معنى اللهجة،  القدماء من علماء العربٌة بكلمة اللؽة عّبر

ؾ عندنا الٌوم باللهجة، وما ٌقصدون بذلك إال ما ٌعر…لؽة تمٌم، لؽة الحجاز ءطً
1
. 

                                            
 .31، نظرٌات فً اللؽة 30 – 1، الخصابص 32 – 31ٌنظر: فقه اللؽة، الصاحبً، 1
.99سورةالبقرة:2
 .359ابن منظور، ص  لسان العرب،3
المقاييس،مادةلهج.4
 .127م، )د ط(، ص 2002 –م 2001قضاٌا فً الدرس اللؽوي، نادٌا رمضان، مؤسسة شباب الجامعة 5
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اللهجة  لىفالقدماء ٌطلقون ع ،لقد اختلفت نظرة العلماء بٌن القدماء والمحدثٌن

أٌضا)اللؽة(
2

ثبت فً أقوال بعض األعراب .مصطلح آخر وهو )اللحن( اواللهجة أٌضا له،

حٌث ٌقول حاتم صالح الضامن: وكما أطلق على اللهجة لفظ )اللّحن(، قال أحد األعراب: 

 .)لٌس هذا لحنً وال لحن قومً(

أّما المحدثون من العرب والؽربٌٌن فلهم تعرٌفات توحً بالمنظور الذي ٌكون فً 

الدراسات اللؽوٌة العلمٌة الحدٌثة، فٌعرؾ روبرت اللهجة بأنها )عادات كالمٌة لمجموعة 

أكبر من الناس تتكلم لؽة واحدة( قلٌلة من مجموعة
3
. 

 صفات اللهجة: - 

إلى طرق تنٌها والمصطلحات التً تتداخل معها سناللهجات ومعاعرفنا على بعد أن ت

وقد اختصرها أؼلب الباحثٌن فً األصوات وطبٌعتها  عنصر آخر ٌتمثل فً صفات اللهجة

 باعتبار أن"الذي ٌفرق بٌن لهجة وأخرى هو بعض االختالؾ الصوتً فً ؼالب األحٌان"

 من أهم صفات اللهجة:

 ،والجٌم فً القاهرٌة مخرج بعض األصوات اللؽوٌة مثل الجٌم فً العربٌةختالؾ فً اال. 1

 األولى تخرج من وسط اللسان واألخرى من أقصى اللسان.

 ٌن.لاالختالؾ فً مقٌاس بعض أصوات ال. 2

 االختالؾ فً قوانٌن التفاعل بٌن األصوات المتجاورة حٌن ٌتأثر بعضها ببعض.. 3

وتسهٌلهاالختالؾ فً تحقٌق الهمزة . 4
4
. 

وبعضهم ٌمٌل وكذا مالة والتفخٌم مثل: قضى ورمى، فبعضهم ٌفّخم االختالؾ فً اإل. 5

 ظهار.دؼام واإلاالختالؾ فً اإل

 اْرُدْد(. -التشدٌد والتخفٌؾ كما فً األمر:)ُردَّ . 6

ُت(. 7 ٌْ ُت واْسَتَح ٌْ ٌَ الحذؾ واإلثبات نحو )اْسَتْح
1
. 

                                                                                                                                        
 .13، ص 2007، 1فقه اللؽة دار اآلفاق العربٌة، حاتم الصالح الضامن، القاهرة، ط 1
 .359لسان العرب، ابن منظور، ص 2
 .17فقه اللؽة، حاتم صالح الضامن، ص  3
 .77م،ص 1975، 5ٌنظر: األصوات اللؽوٌة، إبراهٌم أنٌس، مكتبة األنجلو المصرٌة، ط4
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 أسباب وعوامل نشأة اللهجات: -

كان لنشأة اللهجات وتكونها أسباب وعوامل جعلتها تنقسم بهذا الشكل التً هً لقد 

 :علٌه، سنحاول إجمالها بماٌلً

 أسباب جغرافٌة: (1

ال شك أّن أنماط العٌش تختلؾ من بٌبة ألخرى، فأصحاب اللؽة الواحدة ٌعٌشون فً 

المسطرة تختلؾ بٌبة جؽرافٌة واسعة إال أن البٌبة الصحراوٌة مثال تختلؾ عن الزراعٌة و

وؼٌرها فهذه االختالفات  …بٌبة الباردة والحارة والمعتدلةعن الجافة واألمر نفسه مع ال

 تقتضً أن تكون لكل بٌبة ألفاظ خاصة تعّبر عّما فٌها.

 أسباب اجتماعٌة: (2

من المؤكد أن لهذا العامل دورا كبٌرا فً نشوء اللهجات، ذلك ألن طبٌعة المجتمع 

 االرستقراطٌة والدنٌا أو الطبقات الصناعٌة طبقات، فنجد الطبقاتتنقسم إلى تعّددت و

ك المظاهر ا ٌوجد من تلم مهن المختلفة وبقدروالزراعٌة والتجارٌة وؼٌرها من أرباب ال

تتفرع لؽات المجتمعات وتختلؾ
2
. 

 احتكاك اللغات وصراعها: (3

تً تؤدي إلى ٌعد احتكاك اللؽات أو ما ٌسمى بالصراع اللؽوي من أهم األسباب ال 

نشأة اللهجات فمثال تتفاعل المجتمعات وتتصارع على البناء والؽلبة، فكذلك اللؽات
3
. 

سالمً فً هد كثٌرة، فمنذ انتشار الّدٌن اإللهجات العرب القدٌمة والمعاصرة شواوفً 

بقاع خارج جزٌرة العرب، اصطدمت العربٌة الفصحى بلؽات األقوام التً تسكن المناطق 

لؽة الفاتحٌن واللّؽات  ىسالمً وحدث صراع بٌن العربٌة الفصحفتح اإلال التً شملها

                                                                                                                                        
 .256 – 255ص  عها، السٌوطً،علوم اللؽة وأنوا ٌنظر: المزهر ف1ً
 .41م، ص 1993 –هـ 1414، 2اللهجات العربٌة، نشأة وتطورا، عبد الؽفار حامد هالل،مكتبة وهٌبة، القاهرة،ط2
 .42مركز بابل للدراسات الحضارٌة والتارٌخٌة، أسعد محمد علً النجار، )ط( )د ت(، ص 3
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األخرى مثلما حدث بٌن العربٌة والفارسٌة حٌن دخل اإلسالم بالد فارس وبالد الرافدٌن، 

الخ…بالد الشام اإلسالمنٌة حٌن دخل وبٌن اللؽة العربٌة واللؽة الروما
1
. 

ال رٌب فً أن اللهجة تختلؾ من شخص آلخر حسب عاداته  أسباب فردٌة: (4

ٌّزة  "اختالؾ األفراد فً النطق ٌؤدي مع مرور الزمن إلى تطوٌر اللهجة أو والنطقٌة والمم

إلى نشأة لهجات أخرى"
2
 إنسانهناك ما ٌسمى هذه الخاصٌة بالمؽاٌرة الفردٌة أي أن لكل و.

ذه اللؽةبه ما هناك من أفراد ٌتكلم لهجته الخاصة وأن هناك لهجات فً اللؽة بقدر
3
بمعنى .

أن المؽاٌرة الفردٌة طبٌعٌة عفوٌة، فال ٌولد ولد ٌكون صورة طبق األصل ألبٌه أو ألمه، 

الوحدة وتمٌل إلى المؽاٌرة مما ٌترك أثرا فً اللؽة وبالتالً انقسام وتعدد  فكأن الطبٌعة تكره

اللؽة الواحدة
4
. 

ضعؾ السلطان ٌفعندما تستقل المناطق عن بعضها البعض و أسباب سٌاسٌة: (5

إلى انقسام الدولة إلى دوٌالت وبالتالً االنفصام فً  ذلك المركزي الذي ٌجمعهما ٌؤدي

 الوحدة الفكرٌة واللؽوٌة.

اللؽات فً مناطق واسعة وتكلّم طوابؾ مختلفة بها:حٌث ال ٌمكن االحتفاظ  انتشار (6

ا بٌنما فً عدة وجوه وقد تنفق مى تشعبها إلى لهجات تختلؾ فٌبها لمدة طوٌلة مما ٌؤدي إل

فً بعضها
5
. 

تتمثل أساسا فٌما بٌن سكان المناطق المختلفة من فروق فً األجناس  أسباب شعبٌة: (7

ٌة التً ٌنتمون إلٌها واألصول التً انحدروا منها، فال شك أن لهذه الفروق نسانوالفصابل اإل

ةلواحدة إلى لهجات مختلفع اللؽة ابلٌؽة فً تفر اآثار
6
. 

 الفرق بٌن اللغة واللهجة:-

                                            
 .127م، ص 1988 –هـ  1408، 1المستنصرٌة، طعلم اللؽة االجتماعٌة عند العرب، هادي نهر،الجامعة 1
 .39، ص 1996اللهجات العربٌة فً القراءات القرآنٌة،عبده الراجحً، دار المعرفة الجامعٌة، االسكندرٌة، )د ط(، 2
 .86م، ص 1989 –هـ  1409، 1اللهجات وأسلوب دراستها، أنٌس فرٌحة،دار الجٌل بٌروت، ط3
 .39القرآنٌة، عبده الراجحً، ص اللهجات العربٌة والقراءات 4
 .41أسعد علً النجار، خصابص اللهجة الحلٌة، أسعد علً النجار، ص 5
 .175فقه اللؽة، عبد الواحد وافً، ص  6
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بالعام،  صاخة بٌن اللؽة واللهجة هً عالقة الٌكاد ٌجمع أؼلب الباحثٌن على أن العالق

"العالقة بٌن اللؽة واللهجة هً العالقة بٌن العام إنلٌه إبراهٌم أنٌس حٌن قال إوهذا ما تنبه 

ٌّزها، وجمٌع هذه العادات والخاص، فاللؽة تشتمل عادة على عدة  لهجات لكل منها ما ٌم

الكالمٌة التً تؤلؾ لؽة مستقلة عن ؼٌرها من اللؽات"
1
. 

كل لؽة كانت ٌوما ما لهجات كثٌرة  إنّ وهذا ما ذهب إلٌه رمضان عبد التواب لما قال 

 موت اللؽة األم واندثارها وانتشار كل إلىللؽة معٌنة، وبعدها حدثت عوامل مختلفة، أدت 

ٌّزاتها التً تنفرد  نبت من بناتها فً بقعة من األرض، فكونت بذلك لؽة لها خصابصها ومم

بها عن أخواتها، مثلما حدث للؽات السامٌة، ومنها العربٌة التً بدورها انقسمت إلى لهجات 

مختلفة ماضٌا وحاضرا
2
. 

ن هناك من فرق بٌن اللؽة واللهجة على أساس العناصر والخصابص لكال النظامٌ

فاللهجة ال تكتفً بنفسها، واللؽة تكتفً بنفسها بالنظر إلى العناصر والخصابص األساسٌة 

التً تقوم علٌها أنظمتها، فنجد تلك العناصر فً اللهجات مّتداخلة متشابكة، بحٌث ٌظهر من 

المتعذر إنشاء حدود فاصلة بٌن لهجة وأخرى بحكم أن عناصر هذه اللهجة واحدة تقرٌبا
3
. 

ن العربٌة مثال لؽة مكتفٌة بذاتها محتوٌة إأكثر نضرب مثاال لذلك فنقول:  وللتوضٌح

على عناصرها، سواء أنظرنا إلٌها فً نفسنا أم موازنة بلؽة أجنبٌة أخرى كاإلنجلٌزٌة مثال: 

 أم موازنة بالعامٌات فً الوطن العربً.

موازنة بلؽة أجنبٌة أّما اللهجة المصرٌة مثال فهً لؽة إذا نظرنا إلٌها فً ذاتها أو 

ولكنها لهجة إذا وزنت بالفصحى أو ؼٌرها من اللهجات العربٌة
4
. 

 العالقة بٌن اللهجة واللغة: - 

أثناء تعرٌؾ اللهجة أشرنا إلى أن مصطلح اللهجة لم ٌستعمله القدماء وبدل ذلك ٌقولون: 

 ".ء"لؽة بنً سعد ولؽة أهل الحجاز، ولؽة الهذٌل ولؽة طً

                                            
 .17فً اللهجات العربٌة، فً اللهجات العربٌة،  ص  1
 .73فصول فً فقه العربٌة، رمضان عبد التواب، ص  2
 .52م، ص 1979 – 1978للدراسة، محمد أحمد خاطر، مطبعة الحسٌن اإلسالمٌة القاهرة فً اللهجات العربٌة مقدمة 3
 .53فً اللهجات العربٌة مقدمة للدراسة، محمد أحمد خاطر، ص 4
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ب فً ذلك حٌث جاء فً المصباح المنٌر"ٌمكن أنهم نظروا إلى وكانوا على صوا

زال سابدا لٌومنا هذا فٌقولون: فالن لؽوٌته ام االستعمالاألمر من هذه الصلة، كما أن هذا 

اللؽة واللهجة ترتبطان  :كذا، وٌقصدون لهجته.واستمر محمد رٌاض كرٌم فً قوله

ترتبط به من حٌث وفاؤه المطلوب منه  ن كانت جهة االرتباط مختلفة، فاللؽةإبالصوت، و

واللهجة ترتبط به من حٌث  ،تمٌزا تاما هه وتمٌزه عّما عداءفً إفادة المعنى الموضوع إزا

 صورة النطق وهٌبته.

فاللهجة هً جزء "… كما ذكر أحد الباحثٌن أن اللهجة هً جزء من اللؽة فً قوله:

من اللؽة التً تضم عدة لهجات، لكل لهجة منها خصابصها وممٌزاتها، لكنها تشترك 

جمٌعها فً مجموعة من الظواهر اللؽوٌة التً تٌسر اتصال الناطقٌن بهذه اللهجات بعضهم 

وبٌبة اللهجة هً جزء من بٌبة اللؽة  .ببعض وفهم ما ٌدور بٌنهم من معامالت كالمٌة

لشاملة"الواسعة وا
1
. 

 أهمٌة اللغة واللهجة: - 

اللؽة األهمٌة األعظم فً حٌاتنا، فهً تعتبر أداة االتصال بٌن البشر،  تاكتسب أهمٌة اللغة:.أ

ٌّز هللا تعالى بٌن مخلوقاته البشر والحٌوانات باللؽة، فكان  والتفاهم بٌن األفراد، وبذلك م

 من حٌث فظهرت أهمٌة اللؽة فً حٌاتنا، الذي ٌتكلم وٌنطق هو المخلوق الوحٌد نساناإل

، فجسدت وخلجاتأنها تنقل ما ٌشعر به الفرد من مشاعر وأحاسٌس وتصورات، وأحالم 

لى ذلك، والبشرٌة كاملة متكونة إٌة، ومشاعر الفرح والحزن وما اللؽة الحب ونقلت الكراه

فة إلى لؽة ضاإمما ٌفرض على الفرد الواحد أن ٌمتلك اللؽة األم  ،من شعوب وقبابل

 رضها المجتمع فً التعلم وذلك فً سبٌل التطور ومواكبة المجتمعات األخرى.فٌ

فكان ألهمٌة اللؽة فً حٌاتنا أن ٌلم الفرد بأكثر من لؽة فً سبٌل تبادل الثقافات 

 واألعراؾ واألذواق.

                                            
واللهجات العربٌة المعاصرة، لهجة منطقة الجلفة أنموذجا،مذكرة مقدمة لنٌل شهادة الماستر فً اللؽة  اإلعرابٌة األحكام1

الطالب عبد الرحمان  إعدادابها، تخصص اللؽة العربٌة وعلوم اللسان، جامعة زٌان عاشور بالجلفة العربٌة وآد

 .22، ص 2015 – 2014أمباركة، 
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 هم اللؽة ٌتطور الحوار والحدٌث وتتعاون الشعوب فٌما بٌنها، لتصبح اللؽة سبباوفً ف

 فً التوازن والرحمة.

من أجل  نسانفكانت أهمٌة اللؽة فً حٌاتنا بأنها هً األداة السحرٌة التً ٌحتاجها اإل

 الربط بٌن القلوب، والتفاهم والحب.

أهمٌة اللؽة العربٌة فً حٌاتنا تؤثر فً بناء مستقبل الفرد، فكلّما تمكن من لؽات أكثر 

ازدادت فرصته فً القبول بالعمل
1
. 

أهمٌة دراسة اللهجات أي التؽٌٌرات أو االنحرافات اللؽوٌة، التً طرأت  اللهجات: أهمٌة.ب

 على اللؽة الفصٌحة.

 أهمٌة دراسة اللهجات تتمثل فً العناصر التالٌة:

دراسة اللهجات الباحث اللؽوي على تصور وفهم التطور اللؽوي وتأصٌل الدرس  عٌنت -1

 اللؽوي.

 ت العربٌة القدٌمة ٌزٌد لؽتنا ثروة وٌمنحها قوة.التوسع فً دراسة جمٌع اللهجا -2

تفٌد دراسة اللهجات القدٌمة فً معرفة مصادر القراءات القرآنٌة المختلفة التً روٌت لنا  -3

 ؼٌر منسوبة إلى لهجة معٌنة.

، وعلى المصدر ما ٌمكننا عن طرٌق دراسة اللهجات أن نتعرؾ على ما جّد فً مادة -4

اللؽوٌة، بعد أن أصبح لعلم اللؽة الحدٌث مناهجه فً جمع المادة الذي دخلت منه إلٌها،

وبعدأن ظهرت المخترعات  ،وتحلٌلها على المستوٌات الصوتٌة والنحوٌة والقاموسٌة

المختلفة التً تمدنا بوسابل جدٌدة ودقٌقة للتسجٌل والتحلٌل
2
. 

 أغراض النحت: - 

مبات السنٌن علٌها  مرورمن رؼم بالاللؽة العربٌة من اللؽات الثرٌة التً ما تزال 

تفرض سٌادتها على كثٌر من شعوب األرض، وامتازت اللؽة العربٌة بالعدٌد من 

                                            
 ، من الشابكة.2019أكتوبر  07، 13:48أهمٌة اللؽة فً حٌاتنا بواسطة: كتاب سطور، آخر تحدٌث 1
 –هـ  1417، د ط، اإلسالمٌةام محمد بن مسعود المقتضب فً لهجات العرب، محمد رٌاض كرٌم، جامعة اإلم2

 .46 - 43م، ص 1996
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الخصابص التً توفقت بها على ؼٌرها من اللؽات، ولكً تبقى على مستوى التفوق ذاك 

وجد النحت فً اللؽة كؽٌره من أسالٌب اللؽة وفنونها، وسٌتم ذكر بعض أؼراض النحت 

 ٌلً:فٌما 

تٌسٌر التعبٌر باالختصار واإلٌجاز، فالكلمتان أو الجملة تصٌر كلمة واحدة بفضل  -1

 النحت.

 

اشتقاق كلمات حدٌثة، لمعان  ٌتم وسٌلة من وسابل تنمٌة اللؽة وتكثٌر مفرداتها، حٌث -2

اً كلمة من الكلمات المنحوت منها بمعناهفحدٌثة، لٌس لها  ألفاظ فً اللؽة وال ت
1.

 

 

 

                                            
 .227وسنن العرب فً كالمها، ابن فارس، ص ومسابلها الصاجً فً فقه اللؽة العربٌة1
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 التطبٌق على المثال "أي شًء هذا" فً اللهجات الجزابرٌة والعربٌة.التطبٌقً: لمبحثا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أي شيء هذا

 اىيٖدت اىدضائشٝت اىيٖدت اىؼشبٞت

 اىس٘سٝت           ضٕ٘اد
 األسدّٞت           ضْ٘ ٕزا

 اىَصشٝت          إٕذا
 اىفيسطْٞٞت         أض٘ ٕزا

 إٝص ٕٞذااىيبْاّٞت            

 ٗضْ٘ ٕزا    اىدضائش اىؼاصَت      
 سؼٞذة                      ضإ٘ ٕزا
 حبست                        ٗاش ٕزا

 ضإٜ ٕزا                    حٞاسث  
 حيَساُ                     آسٌ ٕ٘ ٕزا
 اىبيٞذة                       ٗضْ٘ ٕزا

 سنٞنذة                     ٗاضٞا ٕذا، ٗاضٞ٘ ٕذا
 بٍ٘شداط                  ٗضْ٘ا ٕزا
 قسْطْٞت                    ٗضٞا ٕذا

 ٕذاسطٞف                     ٗضْٖٜ 
 ضيف                       ضخإ٘ ٕزا
 بيؼباط                     ضإ٘ ٕزا

 ٗضٜ ٕزا، ٗضٞٔ، ٗضْٖٜٞ را                  بسنشة
 حٞباصة                       ٗضْ٘ ٕزا
 اىطاسف                    ٗش أرا

 ٗض٘ا ٕزا              بشج ب٘ػشٝشٝح
 ض٘اال ٕزإٗشاُ                     

 ضْٖٜ               س٘س اىغضالُ
 اىبٞض                      أضٜ ٕزا خالظ

 ٍسخغاٌّ                    ضٞاال ٕزا
 غيٞضاُ                    ضآ را

 ضْ٘ا ٕزا                     فٗاد س٘
 اىبٞض                      ٗضخإ٘ ٕزا

 ا ٕزاخٞدو                       دض٘
 اىَسٞيت                     ٗاش ٕزا
 غشداٝت                     ٗش ٕ٘

 اىقبائيٞت                     راض٘رٗاٜٝ
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فً اللهجات الجزابرٌة والعربٌة "هذا الوقت"التطبٌق على مثال: 
1
. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 1يراجع،محاضراتفقهاللغة،مختاريةبنقبلية.

 ٕزا اى٘قج

 اىيٖداث اىؼشبٞت اىيٖداث اىدضائشٝت 

 

 ىؼاصَت                      دٗماا
 دٗقاحٞل-دٗق    (  اىقصبت)اىؼاصَت

 سطٞف                       ضشك
 قسْطْٞت                      دسما
 ضيف                         رسٗك

 باحْت                          اىْ٘قج أٛ
قْ  ُ٘  ث٘سا-بداٝت                         ْدى

 اىَذٝت                        ضشما
 ٗكٍسخغاٌّ                      دس

 إٔشاسزسماإٔشاط           س٘ق  
 ٕٗشاُ                       دسٗك

 اىبيٞذة                        دسك

 أً اىب٘اقٜ                    رسك

 ػِٞ اىذفيٚ                  رٗك

 اىطاٗٝت                      َٝٞشا

 حيَساُ                      ٕاد اى٘قج

 الوقتهاد بومرداس  
 إٌماروالشلحٌة
 ضروك  تٌارت    

 ضوكاتٌسمسٌلت  
 هاد السع البوٌرة    

 

 سورٌا                هأل

 السعودٌة             دلوقت

 المصرٌة             دلو أتً

 الكوٌت               الحٌن

 العراق               هسا
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 األمثلة:شرح  -

لهجات تتماٌز فٌما بٌنها واللؽة العربٌة انقسمت منذ القدٌم إلى  إلىإن اللؽة تتفرع 

لهجات كثٌرة تختلؾ فٌما بٌنها فً الكثٌر من الظواهر الصوتٌة والداللٌة كما تختلؾ 

مفرداتها وقواعدها.حٌث كلما اتسعت الرقعة الجؽرافٌة ألبناء اللؽة الواحدة تعددت لهجات 

 لؽة واختلفت باختالؾ البٌبة الجؽرافٌة.تلك ال

حٌث قمنا فً بحثنا هذا بدراسة مثالٌن مختلفٌن وقمنا جاهدٌن باكتشاؾ االختالؾ فً 

 نطقها فً معظم والٌات الوطن الجزابري وبعض المناطق العربٌة.

هذا" تختلؾ نطق هذه الكلمة من والٌة إلى أخرى ومن دولة  ًءالمثال األول: "أي ش

حٌث تم حذؾ "أي" وحذؾ  "وشنوا هدا"فمثال فً الجزابر العاصمة فٌنطقونها  إلى أخرى

"الهمزة" و"الٌاء" واستبدالهما "بالنون" و"الواو" واستبدال "الذال" "بالدال"فً"هذا" 

 ."وشنو هدا"فأصبحت 

تٌارت          "شٌال هذا"أما فً معظم والٌات الؽرب الجزابري مثال سعٌدة فٌنطقونها 

ففٌها تم االحتفاظ بمعظم حروفها "شٌاال هذا" مستؽانم "شواال هذا" وهران ذا" "شاهً ه

" وحذؾ "أي" كاملة ولم ٌحتفظ ا"الٌاء الم توكان التؽٌٌر فً الٌاء والهمزة فقط فمثال قلب

الطارؾ "وشتاهً هذا" بأي من حروفها أما والٌات الشرق الجزابري كسطٌؾ تنطق 

 .الواء" التاء وإضافة مع حذفت "أي" "وش هذا" 

مع أما فً بعض الدول العربٌة فنطقت بالسورٌة "شو هاد" حٌث حذفت "أي" 

 ." واستبدال "الذال" "داال"ااالحتفاظ "بالشٌن" وقلب "الٌاء" "واو

أما فً اللهجات المصرٌة فاختفت معظم حروؾ الكلمة بقٌت األلؾ المكسورة والهاء 

 ".استبدال "الذال" "داالتم و

أما فً "دوكا" فً اللهجة العاصمٌة تنطق "هذا الوقت"  مثال الثانًأما فً ال

حٌث تم حذؾ الهاء "دوقاتٌك" أو  "دوق"سكان القصبة العرٌقة ٌنطقونها عند العاصمة 

 واستبدال الذال بالدال واالحتفاظ بالقاؾ والتاء.



 ) أقسامه ، طرقه و شروطه (قضـاٌا النحــت  فً اللغة العربٌــة   :الفصـــل الثــانً

 

65 
 

"سوق )دروك(و "الشلؾ"و)ذوك(  "عٌن الدفلة"وأما فً أم البواقً )ذرك( 

 .م حذؾ الهاء واالحتفاظ "بالذال" واستبدل "القاؾ" "كافا"فتاس")دوكا( األهر

إضافة ألؾ المد والوقت" االحتفاظ بالوقت كما هً  دها فً اللهجة البومرداسٌة

 واستبدال "الذال" "داال".

ل "الذال" أما فً تلمسان فٌنطقونها "درأ" لم ٌتم االحتفاظ بأي من حروفها بل تم استبدا

 ."او"القاؾ" "ألف" "داال

تم االحتفاظ  حٌث "العراق فٌنطقونها "َهَسا وفٌما ٌخص بعض الدول العربٌة مثل

أما فً اللهجة  من الساعة، وحذؾ "الوقت" واستبدالها "بالسٌن" "بالهاء" من "هذا"

 واالحتفاظ بالقاؾ والتاء. المصرٌة الصعٌدٌة "دلوقت" تم استبدال الذال داال

 .معنوٌة خاصة ها ومعانٌها ولكل كلمة قٌمةألفاظثرٌة باللؽة العربٌة  إنّ 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ةــاتمـخ  
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 :خاتــمة 
 مجموعة من النتابج وهً: إلى فً خاتمة بحثنا هذا توصلنا

 النحت فً أصل اللؽة هو النشر والبري والقطع. -

أو كلمتٌن أو أكثر فتؤلؾ من بعض حروفها كلمة واحدة جدٌدة،  إلىالنحت هو أن تعمد  -
ما أخذت منه،  استحداث كلمة جدٌدة بدمج كلمتٌن معا بحٌث تكون داللتها موافقة لداللةهو 

 فهو عبارة عن تولٌد كلمة من تركٌب لؽوي للداللة بها على استحداث كلمة.

 قضٌة النحت كانت ظاهرة فً اللؽة العربٌة منذ العصر القدٌم. -

 أول من سّمى النحت أو باألحرى أطلق تسمٌة "االشتقاق الكّبار" عبد هللا أمٌن. -

ذكر فكرة النحت" وأول من اكتشفها فً اللؽة ٌعد الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي "أول من  -
 العربٌة.

 االعربٌة فً عصرنا هذا بوجود وسابل متنوعة منها النحت الذي ٌعد ضرب نهضت اللؽة -
مكانات اإلمن  لإلفادةإذ طرحت قضٌة النحت فً العصر الحدٌث  ،من ضروب االشتقاق

 اللؽوٌة المختلفة وذلك لتولٌد مصطلحات علمٌة وحضارٌة.

أنها جلٌة فً اللؽة العربٌة  إذ،ٌجاز فً الكالمعلى مبدأ االختزال واإلوظٌفة النحت  تقوم -
لفاظ كثٌرة أفً  اصلٌة فً كالم العرب بحٌث ٌستخدمونهفهً من األسالٌب األ ،المعاصرة

 الورود فً كالمهم.

ء الخلٌل ابن أحمد من القدما إلٌهإن النحت ٌكون الشتقاق فعل من اسمٌن كما ذهب  -
 والدكتور مصطفى جواد من المعاصرٌن.

الخماسً اللذان قال والرباعً  ،زمنه جاء معظمقلٌل الفصحى أن النحت فً اللؽة العربٌة -
 عنهما أحمد بن فارس أن أكثرهما منحوت.

فً كتابه ما سمع عن العرب وحاول تحلٌل  هذ ذكرإلم ٌشرح ابن فارس قٌاسٌة النحت  -
 النحت. إلىأول من أرجع الكلمات الرباعٌة والخماسٌة ذلك على أساس النحت، فهو 

 ،من العصر القدٌم أو الحدٌث اللؽوٌون سواء ذلك إذ ٌرى ،لٌس للنحت قواعد عامة -
 اللؽة العربٌة.فً طرٌقة استخدامها  إلى هذاوٌرجع 

بعضهم على استخدامه عند الحاجة الماسة وبعضهم اآلخر قد وقؾ علٌه موقفا سلبٌا  اتفق -
 فساد اللؽة واضطرابها.إٌكمن فً 

لكن  ،وحددوه بشروط ،وذلك بعد جدل ،النحت عند الضرورةمجامع اللؽة العربٌة  ازتجأ -
 كالتولٌد والقٌاس. أٌضا هذه الضرورة تعالج بؽٌر النحت

أربعة فرق، األول ٌرى أن  إلىصلة النحت باالشتقاق وانقسم  اختلؾ المحدثون حول -
النحت نوع من أنواع االشتقاق والثانً ٌرى أن النحت ؼرٌب عن نظام اللؽة العربٌة، 

أما الفرٌق  ،والفرٌق الثالث متوسط ٌرى أن النحت من قبل االشتقاق ولٌس اشتقاقا لفعل
 لفاظ وتحدٌثها.تولٌد األ ٌرى أن النحت طرٌقة من طرابقفخٌر الرابع واأل

خرون من علماء اللؽة من خالل استقرابهم لألمثلة التً أوردها الخلٌل وابن أقام المت -
النحت الفعلً والنحت الوسطً والنحت االسمً والنحت النسبً  إلىتقسٌم النحت  إلىفارس 

 والنحت العرفً والنحت التخفٌفً.
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ولذا كان تأثٌره فً الكلمات المنحوتة  ،ومتؽاٌرة النحت مختلفة لٌهاإإن الطرق التً ٌلجأ  -
 ال ٌتساوى فً جمٌع الحاالت.

هما احدإالحروؾ واختزالها فً كلمتٌن أو  إسقاطالنحت عملٌة سهلة ألن عملٌة  لٌس -
 ،درجة عالٌة وذوق سلٌم ٌبعد الكلمة المنحوتة من العٌوب اللفظٌة والتعقٌد إلىٌحتاج 

 وبالتالً جعل الكلمة المنحوتة ذات قٌمة اصطالحٌة عالٌة.

 ٌعد النحت ضربا من االختصار لذلك مهما كانت ضوابطه فال بد من توفر شروط. -

 إن اختالؾ األلسن آٌة من آٌات هللا فبعض الناس ٌتكلمون لؽة واآلخر باللهجة. -

ختلؾ لهجة عن أخرى اللهجات كٌفٌات واللؽة هً األصل واللهجات فروع عنها وت -
ببعض السمات والخصابص وفٌما ٌخص اللؽة العربٌة نجد الفروق بٌن اللهجات فً نطق 

نما ٌكون فً الحركات واألحرؾ الصوتٌة ونطق بعض إبعض الحروؾ وأكثر االختالؾ 
 الحروؾ لكً ٌبقى األصل اللؽوي أصال.

 الظروؾ،أنها تستعمل فً كل والسبب  ،تعد اللؽة إحدى العوامل األكثر أهمٌة فً حٌاتنا -
 سواء كان فً المجتمعات أو أماكن العمل.

 ،اللهجات وتكونها أسباب وعوامل جعلتها تنقسم بهذا الشكل التً هً علٌه ةلقد كان لنشأ -
 الخ.…فردٌةواجتماعٌة، ومنها أسباب جؽرافٌة، 

ن البشر والتفاهم بٌن بٌ االتصالاللؽة األهمٌة األعظم فً حٌاتنا، فهً تعتبر أداء  اكتسبت -
 األفراد، وبذلك مٌز هللا بٌن مخلوقاته البشر والحٌوانات باللؽة.

وٌظهر ذلك بأنه وسٌلة توسٌع  ،للنحت أهداؾ مهمة نتٌجة استخدامه فً اللؽة العربٌة -
ى تٌسٌر التعبٌر عل الكلمات فً اللؽة العربٌة عن طرٌق تولٌد األلفاظ، كما أنه ٌساعد أٌضا

 ختصار.ختزال وااللك باالاللؽوي وذ
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ه، 1434فقو اللغة مناىلو ومسائلو، زلمد أسعد النادري، ادلكتبة العصرية، صيدا، بريوت، د.ط، -8

 م.2449

 م.2444، أبريل 3فقو اللغة، عبد الواحد وايف، هنضة مصر، ط-9

 م.2448، 1فقو اللغة العربية، إبراىيم زلمد جنا، دار احلديث، القاىرة، ط-14
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 م.1958ه، 1444فقو اللغة، إبراىيم زلمد أبو سكني، مطبعة األمانة. د.ط، -11

 م.1948االشتقاق والتعريب، عبد القادر بن ادلصطفى ادلغريب، مطبعة اذلالل بالفجالة، مصر، د.ط، -12

 ، د.ت.2خصائص العربية، زلمد ادلبارك، دار الفكر للطباعة، طفقو اللغة و -13

 م.1959ه، 1424، 6فقو اللغة العربية، رمضان عبد الّتواب، مكتبة الناجي بالقاىرة، ط-14

 م.1999ه، 1424، 6فصول يف فقو العربية، رمضان عبد الّتواب، مكتبة اخلاجني، القاىرة، ط-15

بية، جورجي زيدان، مراجعة وتعليق: مراد كامل، دار اذلالل، القاىرة، الفلسفة اللغوية واأللفاظ العر -16

 م.1969، 2ط

، 2يف اللغة واألدب وعالقتها بالقومية، ساطع احلصري، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ط-17

 م.1985

 م.1984، 1يف اللغة العربية وبعض مشكالهتا، أنيس فرحية، دار النهار، بريوت، ط-18  

 م.1987ه، 1447، بريوت، د.ط، اإلسالمييف أصول الّنحو، سعيد األفغاين، ادلكتب -19
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 .  م1979 –
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 م.1988

 م.2445، 1طرزي، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، ط االشتقاق، فؤاد حنا-23     

ه، 1414، 2اللهجات العربية نشأة وتطور، عبد الغفار حامد ىالل، مكتبة وىبة، القاىرة،  ط -24
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 م.1988
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 ه.1445، 1طالنحت يف اللغة العربية، هناد موسى، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، -38

مهع اذلوامع يف شرح مجع اجلوامع ، جالل الدين السيوطي ، حتقيق : عبد العال سامل مكرم ، مؤسسة -39

 م.1992ه ، 1413،  1الرسالة و دار البحوث العلمية ، الكويت ، ط
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 د.ط، د.ت.
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 م.1974ه ، 1394
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الدراسات اللغوية يف العراق يف النصف األّول من القرن العشرين، عبد اجلبار القزاز، دار الطليعة -42

 م. 1979ه، 1399، 1للطباعة والنشر، بريوت، ط

 م.1964ه، 1379، 1ت يف فقو اللغة، صبحي الصاحل، دار ادلاليني، طدراسا-43
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 المــجـــــاّلت: 
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 ملخص:

الخليل ابن أحمد من القدماء  إليهإن النحت يكون الشتقاق فعل من اسمين كما ذهب 
 والدكتور مصطفى جواد من المعاصرين.

الخماسي والرباعي  ،زمنه جاء معظمقليل الفصحى أن النحت في اللغة العربية -
 اللذان قال عنهما أحمد بن فارس أن أكثرهما منحوت.

في كتابه ما سمع عن العرب وحاول  هذ ذكرإيشرح ابن فارس قياسية النحت  لم -
 إلىتحليل ذلك على أساس النحت، فهو أول من أرجع الكلمات الرباعية والخماسية 

 النحت.

من العصر القديم أو  اللغويون سواء ذلك إذ يرى ،ليس للنحت قواعد عامة -
 اللغة العربية.في طريقة استخدامها  هذا إلىويرجع  ،الحديث

بعضهم على استخدامه عند الحاجة الماسة وبعضهم اآلخر قد وقف عليه  اتفق -
 فساد اللغة واضطرابها.إموقفا سلبيا يكمن في 

 الكلمات المفتاحية:

العصر القديم -اللغويون -الكلمات الرباعية -الخليل -النحت  
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