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مستخلص البحث  " :هنضت اللغة العربية يف عصران اليوـ بوجود الوسائل ادلختلفة لنهضتها ،منها النحت ضرب
من ضركب االشتقاؽ كهو أف أيخذ من كلمتٌن فأكثر كلمة كاحدة .ظهر النحت يف اللغة العربية منذ العصر
القدمي استخدمه العريب لتيسًن النطق يف نسبة القبائل العربية مثل عبشمي النسبة إىل عبد الشمس كازدهر يف
عصران اليوـ يف اجملاؿ التكنولوجي كاذلندسي كالطيب كغًن ذلك .كقسم النحت إىل ستة أقساـ كهو ضلت ((فعلي))
ك((كصفي)) ك((امسي)) ك((نسيب)) ك((حريف)) ك((ختفيفي)) .كقد يشرتط للكلمة ادلنحوتة شركط كهي :أف
تكوف معربة عن معىن الكلمات اليت أُخذت منها .كأف جتمع بٌن حركؼ ما أخذ منه خصوصا إذا كاف من
كلمتٌن فقط .كلقد اختلف اللغويٌن يف القدمي كادلعاصر عن النحت كاستخدامه يف اللغة العربية كسيلة للتوسع
كالتوسيع للغة العربية .فبعض العلماء اتفق على استخدامه عند احلاجة كبعضهم قد كقف عليه موقفا سلبيا لكونه
على إفساد اللغة العربية".
الكلمات الرئيسية :النحت يف اللغة العربية كموقف علماء اللغة القدمي كاحلديث.
أ .ادلقدمة
اللغة العربية هي أقدـ اللغة الباقية يف الدنيا ،بوجود ظلو كتكاثر األمة العربية بطريقػة التوالػد كالتنػانسٕ كهػي كػائن حػي ألهنػا
حتيا على ألسنة ادلتكلمٌن هبا كهم من األحياء ٖ.فلذلك تطورت اللغة أيضػا فمػن هػذا التطػور حتتػاج اللغػة العربيػة إىل هنضػة اللغػة العربيػة
إبثبات قيمتها العظيمة كهي لغة القرآف كلغة أهل اجلنة.
كمبركر الزماف كبوجود النهضة العربية تكاثرت الكلمات العربية بوسيلة التعريب كالدخيل كاالشػتقاؽ يف اللغػة العربيػة ،كسػرتكز
الباحثػػة يف موضػػوع االشػػتقاؽ كهػػو أخػػذ كلمػػة مػػن كلمػػة أك أكثػػر مػػع تناسػػب بينهمػػا يف اللفػػري كادلعػػىن ،الػػذم لػػه أقسػػاـ كثػػًنة كهػػي
االشتقاؽ الصغًن أكاألصغار ،كالكبًن ،كاألكرب ٗ.االشتقاؽ الصغًن هو أف اتخذ لفظنا من آخر مناسبة بينهما ىف ادلعىن كمجيع احلركؼ

األصػلية كترتيبهػا ،ضلػو ضػرب مػن الضػرب .كاالشػتقاؽ الكبػًن هػو أف أتخػذ لفظنػا مػن آخػر دلناسػبة بينهمػا ىف ادلعػىن كاحلػركؼ األصػلية
دكف الرتتيب .كأما االشتقاؽ األكرب هو أف أتخذ لفظنا من آخر دلناسبة بينهما ىف ادلعىن كأكثر احلركؼ مع تقاريب ما بقػى ىف ادلخػرج،
 1طالبة ماجستًن الفلسفة ابجلامعة اإلسالمية العادلية إبسالـ آابد  -ابكستاف

ٕ كتاب االشتقاق والتعريب ،لعبد القادر بن مصطفى ادلغريب ،مطبعة اذلالؿ ابلفنالة ،مصر ،سنة  ،ٜٔٓٛص٘ .

 3التطور اللغوي مظاىره وعللو وقوانينو ،الدكتور رمضاف عبد التواب ،مكتبة اخلاصلي ،القاهرة ،مصر ،سنة ٖٔٔٛـ – ٜٜٔٚق،
صٜ .

ٗ االشتقاق ،أليب بكر دمحم بن احلسػن بػن دريػد حتقيػق لعبػد السػالـ دمحم هػاركف ،دار اجليػل ،بػًنكت ،سػنة ٔٔٗٔ ق – ٔ ٜٜٔـ،

صٖٕ .
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ضلػو نعػػق مػن النهػق ،ثلػػب مػػن الػػثلم .كقػد ظهػػرت ادلشػكالت ادلتعلقػػة هبػذ النهضػػة اللغويػة رغػػم أ ّف اللغػة العربيػػة تطػورت اليػػوـ هبػػذا
االشػػتقاؽ ،فيحتػػاج ادلػػتكلم علػػى معرفػػة دقػػائق موضػػوع االشػػتقاؽ لػػلال ؼلطػػع يف اسػػتخداـ اللغػػة العربيػػة .ففػػي هػػذا البحػػث سػػتبحث
الباحثة عن ابب من أبواب االشػتقاؽ األكػرب كهػو النحػت يف اللغػة العربيػة كستفصػل عػن تعريفػه كأنواعػه كأهدافػه كأراء العلمػاء اللغػويٌن
عنها كذكر ادلصطلحات أك الكلمات العربية ادلنحوتة يف ادلباحث اآلتية.
أ .تعريف النحت يف اللغة العربية
ذكػػر اخلليػػل بػػن أرػػد الفراهيػػدم معػػىن النحػػت يف معنمػػه هػػو(( :ضلػػت الننػػار اخلشػػب ،يقػػاؿ :ضلػػت – ينحػػت ،كينحػػت
لغػػة .كمجػػل ضليػػت قػػد انتحتػػت منامسػػه ،قػػاؿ رؤبػػة :كهػػو مػػن األيػػن حػػف ضليػػت ،كالنحاتػػة :مػػا انتحػػت مػػن الشػػيء مػػن اخلشػػب

كضلػػو  ٘.كقػػاؿ أرػػد بػػن فػػارس يف ادلقػػاييس "أف النػػوف كاحلػػاء كالتػػاء كلمػػة تػػدؿ علػػى صلػػر شػػيء كتسػػويته ديػػدة .كضلػػت الننػػار
اخلشبة ينحتها ضلتا .كالنحيتة :الطبيعة ،يريدكف احلالة اليت ضلت عليها اإلنسػاف ،كػالغريزة الػيت غػرز عليهػا اإلنسػاف .كمػا سػقط مػن

ادلنحػػوت ضلاتػػة ٙ.كقػػاؿ ابػػن منظػػور  ":كضلػػت اجلبػػل ينحتػػه  :قطعػػه ،كهػػو مػػن ذلػػك .ك يف التنزيػػل ( :كتنحتػػوف مػػن اجلبػػاؿ بيػػوات

ٚ
ػض التأصػيل كالتَّفصػيل .يقػوؿ عبػد
البعًن كاإلنسػا َف :نقصػهَّ .أمػا امػدثوف فقػد زادكا التعري َ
ػف السػابق بع َ
السفر َ
آمنٌن) .كضلت ُ
ِ
الرتقي ُػق كالتسػويةُ ،كال
م ك َّ
أمػٌن يف تعريفػه  -بعػد أف يس ّػميَه االشػتقاؽ ال ُكبػار" :النح ُ
ػت يف اللغػة ال َق ْشػر (نػزع الشػيء كإزالتػه) كالبَػ ْػر ُ
ٛ
الص ْلبة كاخلَ َش ِ
ب كاحلَ َن ِر كضلوعلا.
يكوف إال يف األجساـ ُّ

ج .أقسام النحت يف اللغة العربية
كؽلكن ارجػاع النحػت إىل سػتة أقسػاـ ضلػت ((فعلػي)) ك((كفصػي)) ك((امسػي)) ك((نسػيب)) ك((حػريف)) ك((ختفيفػي)) .كقػاـ
ادلتأخركف من علماء اللغة من خالؿ استقرائهم لألمثلػة الػيت أكردهػا اخلليػل بػن أرػد كابػن فػارس بتقسػيم النحػت إىل أقسػاـ عػ ّدة ،ؽلكػن

حصر ها فيما يلي:

ٜ

 .1النحت الفعلي
النحت الفعلي أف تنحت من اجلملة فعال يدؿ على النطق هبا أك على حدكث مضموهنا :مثػل قػوذلم (()))) إذ قػاؿ (()يب
ػت)) ك((سػ ػػبنل)) ك((حوقػ ػػل)) مػ ػػن سػ ػػبحاف كالحػ ػػوؿ كالقػ ػػوة إال ابهلل.
أنػ ػػت)) كاذلمػ ػػزة األخػ ػػًنة يف )) منحوتػ ػػة مػ ػػن ((أنػ ػ َ
ك((دمعز)) ك((مسعل)) من أداـ

كأثًن)) أم بعث ما فيها كأثًن تراهبا.

ع ّػزؾ كالسػالـ علػيكم .كقولػه تعػاىل ((كإذا القبػور بعثػرت)) فػرف ((بعثػر)) منحوتػة مػن ((بعػث

ٓٔ

٘ العني ،خلليل بن أرد الفراهيدم ،اجلزء الثالث ،صٜٔٔ .

 ٙمعجم مقاييس اللغة ،أليب احلسٌن أرد بن فارس زكراي ،اجلزء اخلامس ،دار الفكر ،صٗٓٗ .

 ٚلسان العرب ،لإلماـ العالمة ابػن منظػور ،اجلػزء ٗٔ ،الطبعػة الثالثػة ،دار إحيػاء الػرتاث العػريب ،بػًنكت-لبنػاف ،السػنة  ،ٜٔٛٙص.
ٙٚ
 ٛفقو اللغة مفهومو موضوعو ،زلد بن إبراهيم احلمد ،دار ابن حزؽلة ،ادلملكة العربية السعودية :الرايضٕٔٗ٘ ،ق ،ص.ٕٜٙ .
 .ٜادلرجع السابق ،ص.ٕٚٗ.

ٓٔكتاب االشتقاق والتعريب ،عبد القادر بن مصطفى ادلغريب ،ادلرجع السابق ،صٕٖ.
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 .2النحت الوصفي

كهو أف تنحت من كلمة كاحػدة تػدؿ علػى صػفة مبعناهػا أك )شػد منػه ،مثػل ((ضػبطر)) للرجػل الشػديد ،منحػوت مػن
((ض ػػبط)) ك ((ض ػػرب)) كيف ((ضػ ػػرب)) معن ػػا الشػ ػػدة كالص ػػالبة ٔٔ.كضلػ ػػو ((الص ػػلدـ)) الشػ ػػديد احل ػػافر .منحػ ػػوت م ػػن ((الصػ ػػلد
ٕٔ
صوت.
كالصدـ)) كمثل ((صهصاؽ)) الشديد من األصوات من ((صهل كصلق)) ككالعلا مبعىن ّ

 .3النحت االمسي

أف تنحت من كلمتٌن امسػا مثػل ((مجلػود)) مػن جلػد كمجػد ،كقػد يتػأتى يف هػذا النػوع أف تكػوف حػركؼ ادلنحػوت عػٌن
حركؼ ادلنحوت منه كيكوف أثر النحت يف الصيغة كاذليلة ال يف ادلادة :مثل ((شػقحطب)) علػى كزف سػفرجل .كهػو اسػم للكػب
ػب ق ّػر كمػا يقولػوف حػب الغمػاـ
الذم له قرانف كل منهما ػلكي ((شق حطب)) .كمثل ((حبقػر)) اسػم للػربد بفػتر الػراء أصػله ح ّ

على هيلة الرتكيػب اإلضػايف .كالق ّػر بضػم القػاؼ مبعػىن الػربد بسػكوف الػراء .كيقػاؿ هػذا الشػيء أبػرد مػن ((حب ُقػر)) يعنػوف مػن الػربد

بفتر الراء.

 .4النحت النسيب
أف تنسػػب شػػيلا أك شخصػػا إىل بلػػدا ((طربسػػتاف كخ ػوارزـ)) مػػثال فتنحػػت مػػن امسيهمػػا امسػػا كاحػػدا علػػى صػػيغة اسػػم
ػزم)) أم منسػػوب إىل ادلػػدينتٌن كليهمػػا .كيقولػػوف يف النسػػبة إىل ((الشػػافعي كأيب حنيفػػة)) ((شػػفعنيت))
ادلنسػػوب فتقػػوؿ ((طربخػ ّ
ٖٔ
كإىل ((أيب حنيفة كادلعتزلة)) ((خنفليت)).
 .5النحت احلريف

مثػػل قػػوؿ بعػػض النحػػويٌن ،إ ّف (لكػ ّػن) منحوتػػة ،فقػػد رأل القػراء أ ّف أصػػلها (لكػػن أ ّف) طرحػػت اذلمػػزة للتخفيػػف كنػػوف
(لكن) للساكنٌن ،كذهب غًن من الكوفيٌن إىل أ ّف أصلها (ال) ك (أف) كالكاؼ الزائدة ال التشبيهيّة ،كحذفت اذلمزة ختفيفا.

 .6النحت التخفيفي

مثل بلعنرب يف بين العنرب ،كبلحارث يف بين احلارث ،كبلخػزرج يف بػين اخلػزرج كذلػك لقػرب سلرجػي النػوف كالػالّـ ،فلمػا
فأمػػا إذا
ؽلكػنهم اإلدغػػاـ لسػػكوف الػالّـ حػػذفوا ،كمػػا قػػالوا :مسػػت كظلػػت .ككػػذلك يفعلػػوف بكػ ّػل قبيلػػة تظهػػر فيهػػا الـ ادلعرفػػةّ ،
تظهر الالّـ فال يكوف ذلك ،مثل :بىن الصيداء ،كبىن الضباب ،كبىن الننار.

ه .موقف القدماء عن النحت يف اللغة العربية
ػتم بػه القػػدماء كادلعاصػرين ،كعػ ّدك مػن كسػػائل تنميػة اللغػة العربيػة إىل جانػػب
ظهػر النحػت بصػورة كاضػحة بعػػد اإلسػالـ ،كاه ّ

القياس ،كاالشتقاؽ كالقلب كاإلبداؿ كاالجتاؿ كاالقرتاض كالتوليد على أساس أنه نوع من أنواع االشتقاؽ.

ٗٔ

ٔٔ فصول يف فقو العربية ،الدكتور رمضاف عبد التواب ،مكتبة اخلاصلي ،القاهرة ،ٜٜٜٔ :صٖٕٓ .
ٕٔكتاب االشتقاق والتعريب ،عبد القادر بن مصطفى ادلغريب ،ادلرجع السابق ،صٕٖ.
ٖٔ نفس ادلرجع

ٗٔ النحت يف اللغة العربية دراسة ومعجم ،الدكتور أرد مطلوب ،ادلرجع السابق ،صٗ .
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لعل أكؿ من حت ّدث عػن النحػت يف اللغػة العربيػة اخلليػل بػن أرػد الفراهيػدم (ٓ٘ٔق) ،إذ قػاؿ(( :إف العػٌن ال أتتلػف مػع
ك ّ

((حي على)) كقوؿ الشاعر:
احلاء يف كلمة كاحدة لقرب سلرجيهما إال أف يشتق فعل من مجع بٌن كلمتٌن مثل:
ّ
أال رب طيف ابت منه فحيعال
فقاؿ اآلخر:
فبات خياؿ طيفك يل عنيقا

إىل أف حيعل الداعي الفالحا

أك كما قاؿ الثالث:
أقوؿ ذلا كدمع العٌن جار

أ ػلزنك حيعلة ادلنادم

فهػذ كلمػة مجعػػت مػن ((حػػي)) مػن ((علػى)) كتقػػوؿ منػه(( :حيعػػل ػليعػل حيعلػة)) ك ((قػػد أكثػرت مػػن احليعلػة)) أم مػػن
قولػػك ((حػ ّػي علػػى)) .كمػػا كجػػد مػػن ذلػػك فهػػذا اببػػه ،فيقػػوؿ ((كالعػػرب تفعػػل هػػذا إذا كثػػر اسػػتعماذلم للكلمتػػٌن ضػ ّػموا بعػػض حػػركؼ

إحداعلا إىل بعض حركؼ األخرل)).

٘ٔ

فالنحػػت عنػػد اخلليػػل اشػػتقاؽ فعػػل مػػن كلمتػػٌن حينمػػا ال أتتلػػف العػػٌن مػػع اخلػػاء يف كلمػػة كاحػػدة ،ككػػالـ العػػرب عنػػد مبػػين
على أربعة أصناؼ :الثنائي كالثالثي كالرابعػي كاخلماسػي ،كلػيس للعػرب بنػاء يف األمسػاء كال األفعػاؿ أكثػر مػن سػة أحػرؼ ،كمػا كجػد
زايدة على سة أحرؼ يف فعل أك اسم فرهنا زائدة على البناء ،كليس من أصل الكلمة .كاالسم اليكػوف أقػل مػن ثالثػة أحػرؼ :حػرؼ
يبتػػدأ بػػه ،كحػػرؼ ػلشػػى بػػه الكلمػػة ،كحػػرؼ يوقػػف عليػػه .يقػػوؿ(( :فهػػذ ثالثػػة أحػػرؼ مثػػل(( :سػػعد)) ك((عمػػر)) كضلوهػػا مػػن األمسػػاء
بدئ ابلعٌن ،كحشيت الكلمة ابدليم ككقف ابلراء.
كلػيس للخليػل كػػالـ مفصػل يف ضلػت الكلمػػات غػًن األدكات كاحلػركؼ كمػػا ذكػر يف مقدمػة كتابػػه ((العػٌن)) كالشػيلاف عنػػد

((إذا خلطا حدث ذلما حكم كمعىن ك يكن ذلما قبل أف ؽلتزجا)) ٔٙ،كمن األدكات اليت انبىن تركيبها على أساس النحت:
ٔ .لن :أهنا مركب من ((ال)) ك ((أف))
ٕ .ليس :ذهب إىل أف أصلها ((ال أيس)) إذ طرحت اذلمزة كالزقت الالـ ابلياء
ٖ .إذف :مركبة من ((إ ْذ)) ك ((إ ْف))

يتوسػػع اخلليػػل يف النحػػت ،ك يػػذهب إىل أف معظػػم الرابعػػي كاخلماسػػي منحػػوت ،كإظلػػا أرجػػع بعضػػها إىل مػػا حصػػل فيهػػا مػػن زايدة،
فكلمة ((جلبب)) ثالثية كهي من ((جلب)) ،ك((سرطم)) ثالثي من ((سرط)) ك ((الصلدـ)) ثالثي كادليم زائدة.

٘ٔ لسان العرب ،لإلماـ العالمة ابن منظور ،ادلرجع السابق( ،هلل)

 ٔٙسر صناعة اإلعراب ،إليب الفتر عثماف ابن جىن ،امقق الدكتور حسن هنداكم ،اجلزء األكؿ ،الطبعة الثانيػة ،دار القلػم ،بػًنكت،

سنة ٖٔٗٔ هػ  ٜٜٖٔ -مػ ،صٖٓٙ .
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النحت يف اللغة العربية
فسػػر مػا مسػػع منػه مثػػل(( :حيعػل)) ك((تعبشػػم))
ػاعي ،كقػد ّ
كيبػدك مػن ذلػػك أف النحػت عنػػد اخلليػل لػػيس قياسػا كإظلػػا هػو مسػ ّ

ك((تعبقس)) ك((لن)) ك((ليس)) كغًن ذلك شلا كرد مركبا من كالـ العرب.

كذهػػب سػػيبويه (ٓ ٔٛق) تلميػػذ اخلليػػل إىل أ ّف الكلمػػات الرابعيػػة كاخلماسػػية اجملػػردة أصػػلية يف األمسػػاء كأصػػلية يف األفعػػاؿ
الرابعيػػة ،كهػػذا مػػذهب البصػريٌن ،أمػػا الكػػوفيٌن فقػػد ذهبػوا إىل كوهنػػا ثالثيػػة مزيػػدة ،زيػػد يف الرابعػػي منهػػا حػػرؼ كاحػػد هػػو األخػػًن عنػػد

الفػ ػراء ،كقب ػػل األخ ػػًن عن ػػد الكس ػػائي ،كزي ػػد يف اخلماس ػػي حرف ػػا األخػ ػًناف ٔٚ،كلك ػػن ال ػػدكتور ص ػػبحي الص ػػاو ي ػػرل أف س ػػيبويه يق ػػوؿ
ابلنحػػت ،مديػػدا رأيػػه يقػػوؿ سػػيبويه ((كقػػد غلعلػػوف للنسػػب يف اإلضػػافة امسػػا مبنزلػػة جعفػػر ،كغلعلػػوف فيػػه مػػن حػػركؼ األكؿ كاآلخػػر كال
ؼلرجونه من حركفهما ليعرؼ كما قالوا :سبطر ،فينعلوا فيه حركؼ السبط إذ كاف ادلعىن كاحدا)).
كػػاف أرػػد بػػن فػػارس (ٖٜ٘ق) مػػن أكثػػر ادلهتمػػٌن ابلنحػػت إذ توسػػع فيػػه توسػػعا عظيمػػا يسػػبق إليػػه ،يقػػوؿ(( :العػػرب
تنحت من كلمتٌن كلمة كاحدة ،كهو جنس من االختصار ،كذلك ((رجل عبشمي)) منسوب إىل امسٌن ،كأنشد اخلليل:
أقوؿ ذلا كدمع العٌن جار

أ حتزنك حيعلة ادلنادم

من قوؿ ((حي على)) .هذا مذهبتا يف أف األشياء الزائدة على ثالثة أحرؼ فأكثرها منحوت مثل قػوؿ العػرب الشػديد ((ضػبطر)) مػن
((ضػػبط)) ك ((صػػرب)) كقػػوذلم ((صهصػػلق)) أنػػه مػػن ((صػػهل)) ك ((صػػلق)) كيف ((الصػػلدـ)) مػػن ((الصػػلد)) ك ((الصػػدـ)) ٔٛ.فهػػو
يػػرل أف أكثػػر الرابعػػي كاخلماسػػي منحػػوت ،كمعػػىن النحػػت عنػػد  :أف تدخػػذ كلمتػػاف كتنحػػت منهمػػا كلمػػة كاحػػدة آخػػذة منهمػػا مجيعػػا
ري.
غػًن أف ابػػن فػػارس ،يسػػتطع أف يفسػر الرابعػػي كاخلماسػػي كلػػه هػذا التفسػػًن ،فنعلػػه علػػى ضػربٌن :أحػػدعلا ادلنحػػوت الػػذم
ذك ػران  ،كالضػػرب اآلخػػر :ادلوضػػوع كضػػعا ،ال رلػػاؿ لػػه يف طػػرؽ القيػػاس .فمػػن أمثلػػة ادلنحػػوت عنػػد (( :البحػػرت)) كهػػو القصػػًن اجملتمػػع
ِ
ػرت ،كأنػػه ُحػرـ الطػػوؿ ،كفبػػرت خلقػه ،كالكلمػػة القانيػػة :احلػػاء
اخللػق ،فبهػػذا منحػػوت مػن كلمتػػٌن :مػػن البػػاء كالتػاء كالػراء ،كهػػو مػن بَػ َرتتػُػه فبُػ َ
ػرتت كذلػك أال تفضػػل علػػى أحػػد ،يقػػاؿ :أحػػرت علػى نفسػػه كعيالػػه ،أم ضػيَّق علػػيهم :فقػػد صػػار يف
ػرتت كاحػ ُ
كالتػاء كالػراء ،كهػػو مػػن :حػ ُ

القصػػًن ،ألنػػه يعػػط مػػا أعطيػػه الطويػػل .كمػػن أمثلػػة ادلوضػػوع كضػػعا(( :الضػػمعو)) للناقػػة الضػػخمة ك ((الطف ػػن )) للواسػػع صػػدكر
القدمٌن ك ((الكوانفة)) ألصل السعفة ادللتزؽ جبذع النخلة .كقد يكوف بٌن أمثلة هذا الذم ع ّد ابن فارس ،مػن ادلوضػوع كضػعا ،أمثلػة
منحوتػػة كػػذلك مػػن كلمتػػٌن ،كلكننػػا صلهػػل ذلػػك .ذلػػذا قػػاؿ ابػػن فػػارس يف أحػػد ادلواضػػع(( :كهػػذا مػػا أمكػػن اسػػتخراج قياسػػه مػػن هػػذا
الباب ،أما الذم هو عندان موضوع كضعا ،فقد غلوز أف يكوف له قياس ،خفى علينا موضعه .ك أعلم بذلك)).

ٜٔ

كحتدث أبو منصور الثعاليب (ٖٓٗق) عن النحت كقاؿ(( :العرب تنحت من كلمتٌن كثالث كلمػة كاحػدة ،كهػو جػنس مػن
االختصار ،كقوذلم(( :رجل عبشمي)) منسوب إىل ((عبد مشس)) كأنشد اخلليل:

 ٔٚمهع اذلوامع يف شرح مجع اجلوامع ،اجلزء السادس ،لإلماـ جالؿ الػدين السػيوطي ،امقػق الػدكتور عبػد العػاؿ سػا مكػرـ ،مدسسػة
الرسالة ،الكويت ،سنة ٖٔٗٔ ق – ٕ ٜٜٔـ ،صٕٖ .

 ٔٛالصحايب يف فقو اللغة وسنن العرب يف كالمها ،ألرد ابن فارس ،ادلكتبة السلفية ،القاهرة ،سنة ٖٕٔٛهػ ،صٕٚٔ .
 ٜٔفصول يف فقو العربية ،الدكتور رمضاف عبد التواب ،ادلرجع السابق ،ص304 - ٖٖٓ .
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أقوؿ ذلا كدمع العٌن جار

أ حتزنك حيعلة ادلنادم

من قوذلم(( :حػي علػى)) كقػد تقػدـ فصػل شػاؼ يف حكايػة أقػواؿ متداكلػة مػن هػذا اجلػنس .كأمػا قػوذلم(( :صهصػلق)) فهػو
مػػن ((صػػهل)) ك((صػػلق)) ك((الصػػلدـ) مػػن ((الصػػلد)) ك((الصػػدـ)) .كعقػػد البػػاب العشػرين مػػن كتابػػه ((فقػػه اللغػػة كسػػر العربيػػة)) يف
األص ػوات كحكايتهػػا .كذكػػر أق ػواال متداكلػػة علػػى األلسػػنة عػػن الفػ ّػراء كغػػًن  ،كهػػي :البسػػملة ،كالسػػبحلة ،كاذليللػػة ،كاحلوقلػػة ،كاحلمدلػػة،
كاحليعل ػػة ،كالطلبق ػػة ،كال ػػدمعزة ،كاجلعلف ػػة ،كع ػ ّد ك ػػل كاح ػػدة حكاي ػػة ق ػػوؿ ك ي ػػذكر أهن ػػا منحوت ػػة ،فف ػػي ((البس ػػملة)) – م ػػثال – ق ػػاؿ:
((حكاية قوؿ :بسم )) كهكذا يف الكلمات األخرل.

كهناؾ بعض اإلشارات إىل بعض الكلمات ادلنحوتة ،منهػا مػاذكر أبػو علػي القػايل (ٖ٘ٚق) يف كتابػه ((األمػايل)) :كالعػرب
تقوؿ(( :حوقل الرجل)) إذا قاؿ :ال حوؿ كال قوة إال ابهلل)) أنشدان دمحم بن القاسم:
مبخل
فداؾ من األقواـ كل ّ

ػلولق إما ساله العرؼ سائل

أم :يقوؿ(( :ال حوؿ كال قوة إال ابهلل)) ،ك ((بسمل الرجل)) إذ قاؿ(( :بسم )) .كقد أخذان يف البسملة ،كأنشد ابن األعرايب:
لقد بسملت ليلي غداة لقيتها فيا )يب ذاؾ الغزاؿ ادلبسمل
كمػػنهم اخلطيػػب التربيػػزم (ٕٓ٘ ق) الػػذم ذكػػر يف ((شػػرح دي ػواف احلماسػػة)) بعػػض الكلمػػات كهػػي(( :النهشػػل)) :فعلػػل،
كيقاؿ إنه منحوت من أصلٌن من ((هن )) ك((نشل)) ككالعلا من فعل الذئب .ك((الشميذر)) :صفة منقولػة ،كهػو يف األصػل السػريع
اخلفيػػف ،يقػػاؿ ((سػػًن مشيػػذر)) أم ((س ػريع ،كاشػػتقاقه مػػن ((الشػػمذ)) ك((الشػػذر)) ك((الشػػمذ)) رفػػع الناقػػة الػػذنب ،ك((الشػػذر))
النشػػاط كالسػػرع يف األمػػر ،كقػػد قػػاؿ أبػػو العػػالء(( :إف الشػػميذر السػػيع اخللػػق)) .ك((دذلػػم)) :مشػػتق مػػن ((ادذلػ ّػم)) إذا اظلػػم ،كهػػذ

الكلمة منحوتة من أصلٌن(( :األد )) ك((األدهم)) فنمع بينهما للمبالغة يف القوؿ:
خول ادلسند ادلعمور بعد ابن دذلم

كأمسى )كىف قومه قد تضعضعوا

هذا ما كاف نت أمر النحت عند القدماء ،ككاف من أكثرهم ميال إليه أرد بن فارس الذم قاؿ إف أكثر الرابعي كاخلماسي
منحوت ،كذهب إىل أنه قياسي على الرغم من قوله(( :كليس لنا اليوـ أف طلرتع ،كال أف نقوؿ غًن ما قالو  ،كال أف نقيس قياسا
يقيسو  ،ألف يف ذلك فساد اللغة كبطالف حقائقها ،كنكتة الباب أف اللغة ال تدخذ قياسا نقيسه اآلف ضلن)).

و.

ٕٓ

موقف ادلعاصرين من النحت يف اللغة العربية
أشػػار القػػدماء إىل بعػػض صػػيت النحػػت ،كلكنػػه أيخػػذ رلػػاال كاسػػعا يف دراسػػتهم اللغويػػة ،ك يسػػتخدمو يف ادلصػػطلحات
العلميػػة كالفنيػػة كاألدبيػػة ،حػػء إذا جػػاء القػػرف العشػػركف للمػػيالد ،كقػػد اهنالػػت ادلصػػطالحات العلميػػة كاأللفػػاظ احلضػػارية ،أخػػذ اللغويػػوف
كالعلمػػاء يتحػػدثوف عػػن النحػػت فيأخػػذ ب ػه بعضػػهم كغلعلػػه قياسػػيا ،كالأيخػػذ بػػه بعضػػهم اآلخػػر كإظلػػا غليػػز مػػا مسػػع مػػن العػػرب أك عنػػد
الضركرة.

 20الصحايب يف فقو اللغة وسنن العرب يف كالمها ،ادلرجع السابق ،صٙٚ.
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النحت يف اللغة العربية
كضػػع زلمػػود شػػكرم اآللوسػػي (ٕٗ ٜٔق) رسػػالة بعن ػواف ((كتػػاب النحػػت كبيػػاف حقيقتػػه كنبػػذة مػػن كقاعػػد )) حتػػدث يف
ه ػػذ الرس ػػالة ع ػػن مس ػػالك الع ػػرب يف إغل ػػاز الك ػػالـ ،كق ػػاؿ (( إف الع ػػرب أغ ػػىن النػ ػاس بتلخ ػػيع العب ػػارات ،كأس ػػرعهم يف فه ػػم الرم ػػوز
كاإلشارات ،كقد استعملوا النحت كاعتربك يف كثًن من األلفاظ اليت يكثػر دكرهػا يف كالمهػم ،كاسػتعماذلا يف زلػاكرالم كذلػك )ف ينحتػوا
كلمػة مػػن كلمتػػٌن كلفظػة مػػن مجلػػة ،طلبػا لسػػهولة التعبػػًن كإغلػاز  ،كهػػو قسػػم مػن االشػػتقاؽ األكػػرب)) ،مث قػاؿ (( :فالنحػػت )نواعػػه مػػن
قسم االشتقاؽ األكرب كهو كما يفهم من كالـ األئمة قياسيا مطّػرد)) .كأشػار مػا كرد منػه يف ((اخلصػائع)) ك((سػر صػناعة اإلعػراب))
البػػن جػػين ،كمػػا جػػاء منػػه يف ((فقػػه اللغػػة كسػػر العربيػػة)) للثعػػاليب ،كنقػػل حكايػػة أص ػوات النػػاس يف أق ػواذلم كأح ػواذلم كهػػي :القهقهػػة،
كالصهصهة ،كالدعدعة ،ك البخبخة ،كالتأخيخ ،كالزهزهة ،كالنحنحة ،كالطعطعػة ،كالوحوحػة ،كاذلرهػرة ،كالرببػرة ،كالكهكهػة ،كاجلهنهػة،
كالبسبسػة ،كالولولػة ،كالنبنبػة .كهػذ ليسػت مػن النحػت ،فالقهقهػة قػػوؿ الضػاحك(( :قػه قػه)) ،كلكػن الػذم يػدخل يف النحػت هػو مػػا

ذكر الثعاليب كنقله اآللوسي كالبسملة كالسبحلة كاذليللة.
ككاف قػد حتػدث عػن النحػت يف كتػاب ((بلػوغ اإلرب يف أحػواؿ العػرب)) كقػاؿ(( :هنػاؾ كجػه آخػر يف العربيػة لصػوغ ألفػاظ
تسد مسد األلفاظ األعنمية اليت اضطرران إليها كهو ابب النحت)) .كخالصة رأيه يف النحت أنه:

ٕٔ

ٔ .نوع من االشتقاؽ األكرب كما مثل له ب ػػ((احلوقلة)) ادلنحوتة من قوذلم(( :ال حوؿ كال قوة إال ابهلل))
ٕ .قياس مطّرد ،كهو ذهب إليه أرد بن فارس كما يرل بعض الباحثٌن.
كحتػػدث مصػػطفى صػػادؽ الرافعػػي ( ٜٖٔٚق) يف ابب ((أن ػواع النمػػو يف اللغػػة)) عػػن النحػػت كقػػاؿ :هػػو جػػنس مػػن االختصػػار،
ينحتوف من الكلمتػٌن كلمػة كاحػدة كعبشػمي كعبقسػي يف النسػبة إىل ((عبػد مشػس)) ك((عبػد القػيس)) ككمػا ينسػب ادلولػدكف إىل
لكن هذا االختصار إظلا هػو زايدة يف اللغػة ألنػه غلعػل الكلمتػٌن
اإلماـ الشافعي كأيب حنيفة فيقولوف(( :شفعنيت)) ك((حنفليت)) .ك ّ

ػوز
ثػػال – كمػػا رأيػػت – فضػػال عمػػا فيػػه مػػن معػػىن التصػػرؼ فػػة اللفػػري مػػع مجػػع ادلعنيػػٌن يف بعػػض أنواعػػه ،كمػػا قػػالوا ((عنػ ه
صهصػلق)) أم :صػػخابة ،ضلتػػو مػػن ((صػػهل)) ك ((صػػلق)) كالصػػلق مبعػىن الصػػوت الشػػديد كضلػػو ((العنمضػػى)) – كهػػو ضػػرب
من التمر يكوف يف ضاجم – اسم كاد – فنحتو من ((عنم)) أم نول ،ك((ضاجم)).

كتعمػػق الػػدكتور صػػبحي الصػػاو يف مبحػػث النحػػت ،كقػػاؿ إنػػه ((االشػػتقاؽ الكبّػػار)) كهػػي تسػػمية عبػػد األمػػٌن ،كحتػػدث
عػػن موقػػف أرػػد بػػن فػػارس مػػن النحػػت الػػذم جعلػػه قياسػػيا كذكػػر أف ادلنحػػوت عنػػد ضلػػو ثلثمائػػة كلمػػة بػػٌن فعػػل كاسػػم كصػػفة،
كيبدك أنه ع ّد ما يشر إليه ابن فارس من أنه منحوت .كعرض ادلغػاالة يف قبػوؿ النحػت أك رفضػه ،كقػاؿ ((ككػال الطػائفتٌن مغاليػة
فيمػػا ذهبػػت إليػػه ،فػػرف لكػػل لغػػة طبيعتهػػا كأسػػاليبها يف االشػػتقاؽ كالتوسػػع يف التعبػػًن ،كمػػا مػػن ريػػب يف أف القػػوؿ ابلنحػػت إطالقػػا
ٕٕ
يفسد أمر هذ اللغة كال ينسنم مع النسيو العريب للمفردات ،كالرتكيبات ،كرمبا أبعد الكلمة ادلنحوتة عن أصلها العريب)).
كتعرض للنحت كثًن مػن البػاحثٌن ،كمػنهم :دمحم اخلضػر حسػٌن (ٜٔ٘ٛـ) ،كقػاؿ(( :ال نعػ ّد النحػت مػن خصػائع العربيػة
ّ
بل هو معركؼ يف اللغات اإلفرصلية اختذك منبعا يستمدكف منػه أمسػاء مػا ػلػدث مػن ادلعػامم علػى شلػر الزمػاف)) .كعبػد العاليلػي
( ٜٜٔٙـ) الػػذم ال يديػػد ضلػػت الرابعػػي مػػن الثالثيػػات ،كقػػاؿ(( :كأظػ ّػن أ ّف الػػذم ّركج ذلػػذا التقػػدير كػػوف الػػذين تنػػاكلوا العربيػػة
ٕٔ بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب ،اجلزء األكؿ ،زلمود شكرم األلوسي البغدادم ،الطبعة الثانية ،د.ـ ،السنة ٖٗٔٔ ،ص.
ٗٗٗٙ-
ٕٕ دراسات يف فقو اللغة ،الدكتور الصبحي الصاو ،ادلرجع السابق ،صٖٓٙ.
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كرلوها كختصصوا بعلمها كانوا أجانب يركف يف لغالم شواهد منه فأخضػعوا العربيػة دلػا ظنػو قػانوان لغػواي عامػا تشػرتؾ فيػه اللغػات
على اختالفها كتتباين ما بينها)) .كالنحت عند قليل كالسبب الذم جعل العربية غًن خاضعة لعلمه على ضلوين:
ٔ .قياـ العربية قياما كليا على احلركات
ٕ .كوف الثالثي يدؿ داللة تركيبية
كمػػنهم سػػعيد األفغػػامم الػػذم مسػػي النحػػت ((االشػػتقاؽ الكبػػار)) كمػػا مسػػا عبػػد

األمػػٌن ،كذكػػر أنواعػػه الػػيت ذكرهػػا عبػػد القػػادر

ادلغريب كهي :النحت الفعلي ،كالنحت الوصفي ،كالنحت االمسي ،كالنحت النسيب.
ككقف الدكتور أنيس فرػلة من النحت موقػف سػلبيا ،كبعػد أف عػرض بعػض األمثلػة ،قػاؿ(( :إف اجلػذكر العربيػة أت النحػت
ألنك إذا حذفت حرفا من احلركؼ األصلية أفسدت ادلعىن ،كإذا كػاف أحػدهم كفّػق إىل كضػع كلمػة ((برمػائي)) أم احليػواف الػذم
يعػػي يف ادلػػاء كعلػػى اليابسػػة ،أك كلمػػة ((ادلدرحيػػة)) أم تفسػػًن التػػأريخ علػػى أسػػس ماديػػة ركحيػػة فلػػيس معنػػا أننػػا نسػػتطيع أف

نستفيد من هذ اخلاصة اللغوية.
كي ػػذهب الػ ػػدكتور حلم ػػي خليػ ػػل إىل ((أان اجػ ػػة إىل النح ػػت ،كهػ ػػو أمػ ػػر الش ػػك فيػ ػػه تػ ػػدفعنا إىل ذل ػػك حاجػ ػػات علميػ ػػة
كمقتضيات حضارية كتطور ضخم يف العلوـ كالرتمجة ،كاشرتط ثالثة شركط كلمات عن طريق النحت ،كهي:
ّٔ .اال يكوف اللفري ادلنحوت انبيا يف اجلرس عن سلقية العربية

ٕ .أف يكوف ادلنحوت على كزف عريب نطق به العرب على قدر اإلمكاف
ٖ .أف يددم ادلنحوت حاجات اللغة من إفراد كتثنية كنسب كإعراب.
كحتػػدث الػػدكتور رمضػػاف عبػػد الت ػواب عػػن النحػػت كعػػرض بعػػض اآلراء ،كقػػاؿ :إف النحػػت ال يكػػوف فيمػػا زاد علػػى ثالثػػة
أحػػرؼ فحسػػب ،كإظلػػا قػػد يكػػوف يف الثالثػػي ،كذكػػر مثػػاال هػػو ((األمسػػر)) كقػػاؿ إف هػػذ الكلمػػة منحوتػػة مػػن ((أسػػود)) ك
((أرر)).

ٖٕ

ككػػاف عبػػد

أمػػٌن مػػن أكثػػر البػػاحثٌن حتمسػػا للنحػػت ،كقػػد مسػػا ((االشػػتقاؽ الكبّػػار)) ألف ((الكبّػػار ابلثقيػػل

أكرب من الكبار ابلتخفيف ،كالنحت أكرب أقساـ االشتقاؽ)) .كقاؿ يف ختم ثه ((النحت سائت لغة ،كالبد منػه يف بعػض
ادللح ػػة إىل التبي ػػٌن ع ػػن معانيه ػػا )لف ػػاظ عربي ػػة
ادلواف ػػق اللغوي ػػة ،كق ػػد أج ػػاز رلم ػػع اللغ ػػة العربي ػػة يف العل ػػوـ كالفن ػػوف للحاجػ ػة ّ
موجزة)) .كليظهر قدرة النحت على كضع مصلحات علمية حديثة.

ز.

أمثلة الكلمات العربية ادلنحوتة

الكلمات العربية القدمية ادلنحوتة مع حتليلها
من أشهر األمثلة الرابعية االصوؿ ما يلي:
ٖٕ فصول يف فقو العربية ،الدكتور رمضاف عبد التواب ،ادلرجع السابق ،صٕٚٓ .
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النحت يف اللغة العربية
ٔ .كلمة منحوتة من كلمتٌن
ادلثاؿ" :جعفل" أك "جعفد" من كلمة "جعلت فداؾ" .كمصدر الكلمة األكىل يف بعض الركاايت هو "اجلعلفة"
ٕ .الكلمة ادلنحوتة من ثالث كلمات مثل "حيعل" أم قاؿ" :حي على الفالح"
ٖ .الكلمة ادلنحوتة من أربػع كلمػات مثػل "بسػمل" أم قػاؿ" :بسػم الػررن لػرحيم" أك هػذ الكلمػة منحوتػة مػن كلمػة "بسػم
"
ٗ .أكرب عدد من الكلمات اليت ضلت منها كلمة كاحدة هو قػوؿ" :الحػوؿ كال قػوة إال ابهلل" فقيػل مػن هػذ العبػارة "حوقػل" أك
"حولق"
كأيا بعد من أشهر امثلة النحت الرابعية األصوؿ يف كتب القدماء:

ٕٗ

ٕٗ الصػػحايب يف فقػػو اللغػػة العربيػػة ومسػػائلها وسػػنن العػػرب يف كالمهػػا ،أيب احلسػػٌن أرػػد بػػن فػػارس ،دار الكتػػب العلميػػة ،بػػًنكت:

لبناف ٔٗٔٚ ،ق ،صٕٔٓ .
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كقوؿ اآلخر:
أما الكلمات ادلنحوتة اليت جاءت يف صورة اسي احلركؼ أك أكثر فقليلة أشهرها ما كرد على شكل كلمات منسوبة ،مثل:
نوع النحت

الكلمة األصلية

الكلمة ادلنحوتة

النحت الفعلي

ادلشألة

ما شاء

النحت الفعلي

مشكن

ما شاء كاف

النحت الفعلي

هيلل

ال إله إال

النحت الفعلي

كيلم

كيلمه ،كيل ألمه

النحت الفعلي

دمعز

أداـ

النحت الفعلي

احلسبلة

حسيب

النحت الفعلي

احلمدلة

احلمد هلل

النحت الفعلي

سبحل

سبحاف

النحت الفعلي

طبلق

أطاؿ

النحت الفعلي

مسعل

السالـ عليكم

عزؾ

بقاءؾ

النحت الفعلي

كبتع

النحت الفعلي
النحت الفعلي

َح ْل َمأ
ثر

كبت
ِ
حل ابدلاء.
من ّ
ث الشيء يف الرتاب

النحت الفعلي

برقاؿ

برؽ كقاؿ

النحت الفعلي

بزعر

بزع كزرع

النحت الوصفي

ضبطر

ضبط كضرب

النحت الوصفي

بزمخ

الرجل إذا تكرب منحوت من زمخ كبزخ

النحت الوصفي

بلعم

الرجل الكثًن األكل الشديد البلع للطعاـ

النحت الوصفي

بلقع

األرض القفر من بلق ك بقعة

النحت الوصفي

هبنسة

من البهس صفة األسد كمن بنس

النحت االمسي

حبقر

حب ك قر

النحت االمسي

الزمكاف

الزماف ك ادلكاف.

النحت االمسي

الربق

طائر من الربش كالرق

النحت االمسي

اجلرضم

من جرض إذا جرش كجرس كمن رضما

النحت االمسي

اجلرعب

من اجلعب كاجلرع

النحت االمسي

اجلسرب

النحت االمسي

الفرنب

من اجلسر ك سرب إذا امت ّدا

ٕ٘نفس ادلرجع
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عدكؾ

من الفأر كاألرنب

ٕ٘

النحت يف اللغة العربية
نوع النحت
النحت النسيب
النحت النسيب
النحت النسيب
النحت النسيب
النحت النسيب

الكلمة ادلنحوتة
عبشمي
ّ
عبديل
ّ
عبقسي
ّ

حضرمي
ّ
تيملي
ّ

الكلمة األصلية
منسوب إىل عبد مشس
منسوب إىل عبد
منسوب إىل عبد قيس
منسوب إىل حضرموت
منسوب إىل تيم الالت

النحت النسيب

عبدرم
ّ
حنفلي
ّ

النحت النسيب
النحت الوصفي

شفعنيت
ّ
صهصلق

صهل كصلق

النحت الوصفي

مشلوز

ادلشم كاللوز أم ادلشمشة اليت نوالا حلوة

النحت االمسي

جلمود

مجد ك جلد

النحت االمسي

سامراء

النحت االمسي

شقحطب

النحت االمسي

الكردكس

ُسَّر من َرأَل
شق ك َحطَب.
ّ
الكرد ك الكرس

النحت االمسي
النحت االمسي

السرظلة
ّ

السًن ك النوـ.

الكلبذة

الكلب ك الذئب

النحت االمسي

الضبخن
ْ

الضباب ك الدخاف.

النحت التخفيفي

بَػ ْل َعْنػ َرب
بَػ ْل َحا ِرث

التخفيف يف بين العنرب (لقرب سلرجي النوف كالالّـ)
التخفيف يف بين احلارث

النحت النسيب
النحت النسيب

النحت التخفيفي
النحت التخفيفي

طربخزم
َ

بَػ ْل َخ ْزَرج

منسوب إىل عبد الدار
يذهب مذهب أيب حنيفة كادلعتزلة
منسوبة إىل طربستاف ك خوارزـ
ينسب إىل الشافعي مع أيب حنيفة
ٕٙ

التخفيف يف بين اخلزرج

ٕٙالنحت يف اللغة العربية دراسة ومعجم ،الدكتور أرد مطلوب ،ادلرجع السابق ،صٗ٘.
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النحت احلريف

ٕٚ

الكلمة األصلية

الكلمة ادلنحوتة
لكن
ّ
إ ّان
ّإما

ال ك أ ّف كالكاؼ زائدة كليست تشبيهيّة
إ ّف ك ان للمتكلمٌن
إ ْف ك ما

عالـ

على ك ما
ِم ْن ك ما
حء ك ما

ّأايف

مء كأم حٌن

أف ك ما

ّأما

شلّا
حتّاـ

أيس كليس
ِؿ ك ما

أيس
مب

ِ
ب ك ما

فيم

يف ك ما
ِمن ك َمن
عن ك ما

شلّن
عم
ّ

إالـ

إىل ك ما

فذلك

فذلك العدد قد بلت كذا

ح .الكلمات العربية ادلعاصرة ادلنحوتة مع حتليلها
الكلمة ادلنحوتة

َِ
يداؿ
الرب َ

الكلمة األصلية
الربيد اإللكرتكمم ك هي تعريب كلمة "." E-mail

الشنكبُوتِية
َ
ِ
رضانيَّة
األ ْغل َ
برتكدالر

الشبكة العنكبوتية ك هي تعريب كلمة“ Internet”.
ِ
األرضانية
كرة أرضية من األغل َفة ك ْ
البرتكؿ ك الدكالر

الربمائي

الرب ك ادلاء
ّ

الربمائيّات
التنظطبيعي
احليزمن

كل حيواف يعي يف الرب ك ادلاء

التناظم ك الطبيعة
نظاـ بيلي من
ُ

احليّز ك الزماف.

 ٕٚسلمة فردكس سهوؿ ،إعداد التدربس لدرس مبادئ الكتابة األكادؽلية جبامعة اإلسالمية العلمية ،إسالمآابد-ابكسنت.
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احليواف ك النبات

احلينػَبات
الرأمساؿ

الرأس ك ادلاؿ.

الركمنة

الركوب ك ادلوج.

الزكماء

زكب ادلاء

السلتبادلية

السلسلة التبادلية

السمعائد

السمك العائد

العوتبيع

عودة التبيد

الغابلية

الغابة األكلية

الغاخشب

غابة خشب

الفحملي

فحم كماء

الفقرتبة

أفق الرتبة

ٕٛ

تلك نبذة األمثلة من الكلمات العربيػة ادلنحوتػة يف القػدمي كاحلػديث كنسػتطيع أف صلػدها مػن كػالـ العػرب كبعضػها مدكنػة يف
ادلعاجم للمصطحات العربية كالطبّية كغًنها من ادلعاجم.

ط.

اخلالصة
للنحػػت أهػػداؼ مهمػػة مػػن اسػػتخدامها يف اللغػػة العربيػػة ،منهػػا :كسػػيلة توسػػع كتوسػػيع الكلمػػات يف اللغػػة العربيػػة ك تيسػػًن
التعبػػًن اللغػػوم ابالختصػػار كاإلغلػػاز .كلقػػد اختلػػف اللغويػػوف يف القػػدمي كادلعاصػػر عػػن النحػػت كاسػػتخدامه يف اللغػػة العربيػػة كسػػيلة
للتوسع كالتوسػيع للغػة العربيػة .فػبعض العلمػاء اتفػق علػى اسػتخدامه عنػد احلاجػة كبعضػهم قػد اختػذ منػه موقفػا سػلبيا لكونػه علػى
فساد اللغة العربية.

ادلصادر وادلراجع
دراسات يف فقو اللغة ،الصاو ،الصبحي .دار العلم ادلاليٌن ،لبناف ٕٓٔٗ :
سػػر صػػناعة اإلع ػراب ،عثمػػاف ابػػن جػػىن ،أب ػو الفػػتر .امقػػق الػػدكتور حسػػن هنػػداكم ،اجلػػزء األكؿ ،الطبعػػة الثانيػػة ،دار القلػػم،
بًنكت ،سنة ٖٔٗٔ هػ  ٜٜٖٔ -مػ
الصحايب يف فقو اللغة وسنن العرب يف كالمها ،ابن فارس ،أرد .ادلكتبة السلفية ،القاهرة ،سنة ٖٕٔٛهػ
الصحايب يف فقو اللغة العربية ومسائلها وسنن العػرب يف كالمهػا ،أرػد بػن فػارس ،أبػو احلسػٌن .دار الكتػب العلميػة ،بػًنكت:
لبناف ٔٗٔٚ ،ق
فصول يف فقو العربية ،التواب ،رمضاف عبد .مكتبة اخلاصلي ،القاهرةٜٜٜٔ :
فقو اللغة مفهومو موضوعو ،زلد بن إبراهيم احلمد ،دار ابن حزؽلة ،ادلملكة العربية السعودية :الرايضٕٔٗ٘ ،ق.
مهع اذلوامع يف شرح مجع اجلوامع ،السيوطي ،إماـ جالؿ الدين .اجلزء السادس ،امقق الدكتور عبد العاؿ سػا مكػرـ ،مدسسػة
لسان العرب ،ابن منظور .اجلزء ٗٔ ،الطبعة الثالثة ،دار إحياء الرتاث العريب ،بًنكت-لبناف ،السنة ٜٔٛٙ
 28النحت يف اللغة العربية دراسة ومعجم ،الدكتور أرد مطلوب ،ادلرجع السابق ،صٖٔٔ-ٕٜٔ.
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ادلعجم ادلفصل يف علوم اللغة (األلسنيات) ،يعقوب ،أميل .اجمللد الثامم ،دار الكتب العلمية ،بػًنكت-لبنػاف ،سػنة ٕٔٗٔه ػ -

ٕٔٓٓ ـ

ادلزىػػر يف علػػوم اللغػة وأنواعهػػا ،جػػالؿ الػػدين السػػبوطي ،لعبػػد الػػررن .اجلػػزء األكؿ ،الطبعػػة الثالثػػة ،مكتبػػة دار الػرتاث ،القػػاهرة،
سنة ٕٓٓٛ
النحت يف اللغة العربية دراسة ومعجم ،مطلوب ،أرد .مكتبة لبناف ،لبناف.ٕٕٓٓ ،
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