
 -911- 

 النَّحُت َواالختَصار
 نيبيادق القالدكُتور َحاِمد صَ 

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن       

 :النَّحُت ُلغًة واصطالحًا 

"النتتون والحتتا   -هتتت 513معجتتم مقتتاييل اللًتتة البتتن فتتارل  ت –النحتتت لًتتة  
ت تار الخشتبَة ينِر شتي  وتوتويتب بحديتوالتا : كلمة تدل علت  َنج  ا هتُ تَتتتحِ دة. وَنَحتَت النجا

نوتتانو كتتالًريلة التتتي نحتتتا . والنَّحيتتتة: الةبيعتتةو يريتتدون الحالتتة التتتي ُنِحتتت عليهتتا ا ِ 
 نوان. وما وقة من المنحوت ُنحاتة ".ُغِرل عليها ا ِ 

وال تجد في المعاجم األختر  ليتادة عتن هتوا وتو   )تافة  لوتان العتر  البتن 
 "وَنحَت الجبل ينحتب: َقةعب". هت :199منظورو ت 

 و ومنب: 9 وقد ورد اللفظ في القرآن الكريم

  ُِبُيوتا   َبالَ ِحُتوَن ال جِ ن  وون ِمن ُوُهوِلها ُقُصورا  َوتَ َتتَّخ 

  17 األعراف: 

 ََوَكاُنوا  َين ِحُتوَن ِمن ال ِجَباِل ُبُيوتا  آِمِنين  :28 الحجر  

  ََقاَل أَتع ُبُدون َما َتن ِحُتون  :13 الصافات  

الداللتتتتتة اللًويتتتتتة للفتتتتتظ متتتتتن معانيهتتتتتا: القةتتتتت و والنشتتتتترو واالختتتتتتلالو وهكتتتتتواو ف
 والتنقيصو والتووية والبنا .

أمتتتا النحتتتت اصتتتةنحا و ف ننتتتا نلحتتتظ فروقتتتا  فتتتي مفهومتتتب بتتتين اللًتتتويين العتتتر  
فتتتب ابتتتن فتتتارل  والمتقتتتدمين والمعاصتتترين   -وهتتتو أكمتتتر متتتن توواتتت  فتتتي  تحديتتتد  –َعرا
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ملتتة واحتتدةو وهتتو جتتنل متتن االختصتتار. وولتتك "العتتر  تنحتتت متتن كلمتتتين ك : 8 قتتال
  رجل َعب َشميا  منوو  من اومين. وأنشد الخليل  وافر :

ُلن ِك َحي َعلُة المنادي  أُقوُل لها َوَدَمُ  الَعي ِن جار   ألم َتح 

 من قولب َحيَّ َعَل .

هوا موهبنا في أنَّ األشيا  اللائدة عن منمة أحرف فأكمرهتا َمن حتوت ممتل قتول 
ب ه َصتِلق(  أناتمتن  )تبة وَ)تَبر . وفتي قتولهم  صَ  وَبة ر   للرجل الشديد:  ِ)تالعر 

تتتَوَصتتتلق . وفتتتي  ال متتتن  َصتتتَهلَ  تتتم  أنتتتب متتتن  الدَ ل  صَّ ل د والصتتتدم . وقتتتد وكرنتتتا ولتتتك صا
: ".. ومعن  النحت أن ُتؤَخَو كلمتان   5 ". وفيب جا مقاييل اللًةبوجوهب في كتا  "

 . واألصل في ولك ما وكر  الخليل".ة  منهما بحظ  منهما كلمة تكون آخو وتُن َحتَ 

فتتي  مصتتادر التتدرل   7 ولقتتد ظتتلَّ هتتوا المفهتتوم للنحتتت  يتتتردد ختتنل العصتتور
اللًتتتوي حتتتت  عصتتترنا الحا)تتترو فاوتتتتقرأ اللًويتتتون المعاصتتترون منحوتتتتات العتتتر  

م تعمد  ل  كلمتين أو جملتة فتنتتلم متن مجمتو  "أن :مأمورة مم انتهوا  ل  أنَّ النحتال
 . 3 ما كانت تدلا عليب الجملة نفوها"وَّة تدلا عل  فَ كلمة حروف كلماتها 

وتتتتماا    6 وهتتتتو )تتتتر  متتتتن االشتتتتتقاق لتتتتب أكمتتتتر متتتتن جتتتتور حتتتتت   نَّ بع)تتتتهم
 االشتتتتقاق الكباتتتار . ولكنتتتب لتتتيل اشتتتتقاقا  تصتتتريفيا و بمعنتتت  أن أقيوتتتة التصتتتريف ال 

نحتتتتت هتتتتي االختصتتتتار تجيتتتتل اشتتتتتقاق كلمتتتتة متتتتن كلمتتتتتين أو أكمتتتتر. متتتتما  ن غايتتتتة ال
فحوتتت . وموتتتلكب علتتت  متتتا يتتتوكر عبداللتتتب أمتتتين: "أن تعمتتتد  لتتت  كلمتتتتين أو أكمتتترو 

منهماو أو من بع)تها حرفتا  أو أكمتر وت)تم متا بقتي متن أحترف كتلا  فتوقة من كل  
كلمتتة  لتت  أختتر  وتؤلتتف منهتتا جميعتتا  كلمتتة واحتتدةو فيهتتا بعتت  أحتترف الكلمتتتينو أو 

 . 1 "األكمرو وما تدالن عليب من معان

شتتارة فتتي هتتو  المرحلتتة متتن البحتتظ  لتت  تتتداخل ظتتاهرة النحتتت متت  وتجتتدر ا ِ 
  التركي   و الرمل  و االختصار و وهو ما ونحاول بيانب في الفقرات التالية:
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 :النحت ظاهرة لغوية نجد لها شواهد قليلة في العربية الفصحى 

دمتة  اختلفتت آرا  النحت حقيقة واقعة في اللًتة العربيتة القديمتة والمولتدة والمح
 العلما  في تأويلب.

هت  أول من عر  لبو وعرافب علت  913حمد الفراهيدي  تأوكان الخليل بن 
نحتتو متتا بيانتتاو واوتشتتهد لتتب فتتي  العتتين  بممتتالينو وهمتتا:  حيعتتل  متتن  حيَّ علتت  و 

علتت  . متتم  كمتتر متتن الحيعلتتةو أي متتن قتتول  حتتيَّ أومنتتب حيعتتَل يحيعتتل حيعلتتة و وقتتد 
"وهتتتوا يشتتتبب قتتتولهم: تعبشتتتم الرجتتتل وتعتتتبقلو  : 2 ختتترو فقتتتالالممتتتال اآاوتتتتةرد  لتتت  
 وا كتتان متتن عبتتد شتتملو أو متتن عبتتد قتتيلو فأختتووا متتن كلمتتتين  -يورجتتل عبشتتم
 قال: :و واشتقوا فعن  لمةمتعاقبتين ك

 قبلي أويرا  يمانيا  1 كأن  لم َترَ  وت)حك مني شيخة عبشمية

ن  عبتد  وأختتو الشتين والمتيم متتن نوتبها  لت  عبتد شتتملو فأختو العتين والبتتا  مت
 شمل  وأوقة الدال والوينو فبن  متن الكلمتتين كلمتةو فهتوا متن النحتتو وهتو متن 

 الحجة".

وهتو فتي الواقت  نتيجتة متن نتتائ  و أي أن ولتك حجتة. "وقولب "وهتو متن الحجتة
92 رة االوتتتعمال لتتبع  األلفتتاظ علتت  متتا رو   لوتتان العتتر   عتتن الخليتتلكمتت

1

" ن  : 
للنحتت  وا كمتر اوتتعمالهم للكلمتتين )تموا بعت  حتروف  حتداهما  لت   العر  تلجأ

ة متن  ال   أن  و وعنتب عتن تتو ويعل  الخليل أنَّ  لن  منحو "بع  حروف األخر 
 أيتتتل  ممتتتا تشتتتهد بتتتب هتتتت  أنَّ  لتتتيل  منحوتتتتة متتتن  ال 821أبتتتي لكريتتتا الفتتتراا   ت

ال ال أحتد و والممتا ل العربتي: " ئتنتي بتب متن للًات الوامية ال ويما العبرية  لتو  يت= 
99 حيظ أيل وليل"

92

مبات أصلب  ال أيتل  فت أيل   مباتو و ليل  نفي هوا ا ِ ..   
 مم ُركِّ  نحتا  بًية االختصار.
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وبعد الخليل بن أحمد ف ننا نلحظ أن متابعتات اللًتويين وأصتحا  المعتاجم قتد 
نمتا لتم يخصتص للنحتت ب -تلميو الخليل–هت  922جا ت عر)ا  فويبويب  ت ابتا و وان

عتتتتتتر  لتتتتتتب عنتتتتتتتد حديمتتتتتتب عتتتتتتتن المركتتتتتت  ا )تتتتتتتافي. فقتتتتتتال فتتتتتتتي شتتتتتتأن  بعلنبتتتتتتتر  
98 و بلحتتارظ 

99

"وكتتولك يفعلتتون بكتتلِّ قبيلتتة يظهتتر فيهتتا الم المعرفتتة. فتت وا لتتم تظهتتر  : 
 النم فيها يكون ولك".

ن كتتانوا يتتدونون  وتناقتتل النحقتتون أمملتتة الخليتتل دون تحليتتل لظتتاهرة النحتتتو وان
تعتتر  لهتتمو وقتتد وكتترهم الوتتيوةي فتتي  الملهتتر  كتتابن الوتتكيت أمملتتة وشتتواهد ممتتا 

هتتت  صتتاح  الجمهتترةو وابتتن 589هتتت  فتتي  صتتنط المنةتتقو وابتتن دريتتد  ت877 ت
 ... وغيرهم. هت  صاح  الخصائص518جني  ت

لتت   النحتتت  اهتمامتتا  خاصتتا و فهتتو لتتم 518غيتتر أن ابتتن فتتارل  ت هتتت  قتتد أو 
لقليلتتة. بتتل ابتتتدم لنفوتتب متتوهبا  فتتي القيتتال يكتتتِف باالوتشتتهاد علتت  وجتتود  باألمملتتة ا

واالشتقاق حين رأ  أن األشيا  اللائدة علت  منمتة أحترف أكمرهتا منحتوت. وقتد بنت  
معجمب  المقاييل  عل  أوال هو  النظريةو وانته   لت  تعريتف النحتت علت  نحتو 

 ما وبق بيانب.

ففتتتي ويبتتتدو أن التووتتت  فتتتي مفهتتتوم النحتتتت اوتتتتمر  لتتت  متتتا بعتتتد ابتتتن فتتتارلو 
95 الملهتتتر

98

ل الشتتتيب أبتتتو عممتتتان بتتتن عيوتتت  أت فتتتي معجتتتم األدبتتتا : وتتت"قتتتال يتتتاقو  : 
97 هتتت  النحتتوي الظهيتتر الفاروتتي311البلةتتي  ت

95

عمتتا وقتت  فتتي ألفتتاظ العتتر و علتت    
َة   93 ممال  َشَقح 

97

فقال: هوا ُيوم  في كنم العر  المنحتوتو ومعنتا  أن الكلمتة   
شبتين ويجعلهما واحدةو فشقحة  منحتوت منحوتة من كلمتين كما ينحت النجار خ

ل فتي  من شقَّ َحَةت و فوتألب البلةتي أن ُيم بتت لتب متا وقت  متن هتوا الممتال  ليتب ليعتوا
كتتتا  –ووتتماها  معرفتهتتا عليتتبو فأمنهتتا عليتتب فتتي نحتتو عشتترين ورقتتة متتن ِحف ظتتبو

 تنبيب البارعين عل  المنحوت من كنم العر ".
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وا كان النص الوابق قتد حتدد معجتم األلفتاظ المنحوتتة فتي عشترين صتفحةو  وان
ف ننا نوتةي  القول  ن رصيد النحت في العربية القديمة والمولدة ظل محدودا و ولقتد 

بتتا  علتت  ريو فتتي جمعتتب مرتا هأحوتتن التتدكتور رموتتيل جتترجلو ع)تتو المجمتت  القتتا
96 حروف المعجم. ونجتلئ منب اآتي

93

 : 

 أَلليُّ  من لم يلل مم يللي و -أ

 لمنوو   ل  وي يلن .َلني  الرمح اأَ 

 البأبأة  من قول ا نوان بأبي أنَت وُأميو أي: أفديك و –َبأَبأ  - 

َبَب   عند المدط و البخبخة  حكاية بٍب ببٍ  –َبخ 

 برق=   نق= بألوان شت . من برق   نق= و

 البرق   من برق ورقعةو أي خرقة و

َقتتل  التتوي ال مةتتر بعتتد   البرقلتتة  البرقلتتة كتتنم ال يتبعتتب فعتتل. متتن البتترق  –َبر 
 القول و

َمل   بوملة  بوم اللب الرحمن الرحيم و –َبو 

َمَر  ُبِعظ   أُ بَ   مير وع 

  وظ   من بني الحارظ بن كع ِبل حارِ 

 و وةعم    َ م والبلعوم  َبلعَ ل  البَ 

 ر  من بني العنبر وبَ ل َعن  بَ 

 الَبل َق   األر  القفر من بلق   بقعة و

ن من بني أود بلقينو كما قالوا بلحرظ وبلهجيم وهو من َبل َقين  يقال لبني القي
وا نوبت  ليهم قلت قيني وال تقل بلقيني   عن "لوان العر " و –شواو التخفيفو وان
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 الَبل كَفة  بن كيف .

 ".8/853َتي َملي  نوبة  ل  النت. أي تيم النت "الملهر للويوةي  -ت

  و525منةقو عن  صنط ال -جعفدة  ُجعلت فداك –َفد َجع   -ج

َفتت 91 لَجع 
96

عتتن الملهتترو وفيتتب: وهتتي بالتتدال والتتنم  –جعفلتتة  جعلتتت فتتداك  –  
  و9/727خةأو 

  و595عن فقب اللًة للمعالبيو ص –الجعلفة  حكاية قول ُجعلت فداك 

 جتم  خلقب واشتد واشديدو من جلدو أي صل . وجعدو أي الَجل َعد  الصل  ال

صفاقب من جلن  بلق وَجلن بق  حكاية صوت با  )خم في ح  الة فتحب وان

 الُجلمود  هو الصخرو من جلد   جمد و

 الحجارة المجموعة من جم    جمد و الَجع َمد 

َهر   جم  الترا  عل  القبر. من جم    هاَر .  َجم 

 َ    وقرَّ وحبقر  حَ  -ط

: بقيتتتة المتتترق وحمتتتاظ اللحتتتم متتتن أوتتتفل القتتتدرو وأحوتتتبب يقتتتال ُحم ُفتتتل  الُحمفتتتل
 كوا قال ابن ويد . من حظ   تفل و بالتا .

 ِحدبير  الحدبا . من حد    كبير و

 َحد قل  الحدقلة:  دارة العين في النظر. من حدقة   نقل و

كَ   َلة  )ر  من المشي. من حركة   رجل والَحر 

رَ حَ   يا  نوبة  ل  ح)رموت ومِ ) 

 حلقوم  حلق   ةعم و
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َدلَ    الحمدلة: حكاية قول: الحمد للب و َحم 

 معتللة و ن َفلي  نوبة  ل  حنيفة  حَ 

َقل  الحوقلةو والحولقة: حكاية قول: ال حول وال قوة  ال باللب و  َحو 

 حيا عل  الصنة حيا عل  الفنط و :َحي َعل  الحيعلة: حكاية قول

 .َحي َهل  الحيهلة: حكاية قول: حيا هنو أي هلم أو أقبل 

 الخرُةوم  من خرة ةال كالعمود   ةعم و -خ

َف   عي= مخرف و أي واو  من: خرج   فرج و  َخر 

 الوتتترا  والمتتترأة ال يتتتدوم ودهتتتا متتتن: ختتتت و أي وهتتت   وختتتترو أي  خي َتعتتتورال
 غدر وخدم .

 الدمعلة  حكاية قول: أدام اللب علك . -د

 الوَّب َحَلة  حكاية قول: وبحان اللب و -ل

 َوب َةَر  الوبةرة: ا ورام في المشي. من وبة   وار .

َجلة: دلك الشي  وصقلب. من وحل  جن ووَ  َجَل  الوَّح   ح 

َعلة   .5نقن  عن حاشية الخ)ري  – حكاية قول: الونم عليكم   الوَّم 

ل   شديد  صل  و -=  الشَّص 

 ي   حنفي وعفي  شافَشَفعنِ 

 شقحة   شق  حة  و

 َصعلك  صعَّر خد   وفلكو أي افتقر و -ص

 ملل. من صلد  صخد و َصل خد  الشديد الةويل والصخر األ
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لدم  الشديد الحافر. من صلد   صدم .  الصِّ

ب َةر  ال)خم المكتنل الشديد. من )بة   )رَّ . -   ال)َّ

 الةَّل َبَقة والةاب قلة  حكاية قول أةال اللب بقاَ ك . -ة

 َعب َدريا  نوبة  ل  عبد الدارو وهم بةن من قري= و -م

: اوم للبَرد      نو وهتو حت ُّ الًمتامو فتالعين مبدلتة َعب َقر  الَع ُّ الوي ينتلل متن الُمتل 
د و : البر   من الحا . والقرا

 عبَدلي  نوم من البةيب يقال لب الخرواني منوو  لعبداللب بن ةاهر و

 عبشمي  منوو   ل  عبد شمل و

 عبقوي  منوو   ل  عبد قيل و

تتتتل   العصتتتتلبي والعصتتتتلو : الشتتتتديد الخلتتتتق العظتتتتيم متتتتن الرجتتتتال. متتتتن  ُعص 
 عص   صل . وقد ورد في خةبة الحجاج: قد لفها الليل بعصلبي .

 غول   الًولبة: انتلاعك الشي  من يد ا نوانو من غص    ول  . -غ

 فرجل  فرجل الرجل فرجلةو وهو أن يتفج  ويورم. فرج رجليب و -ف

 فرن   الفرن : ولد الفأر من اليربوم  من فأر   أرن  و

 العدد كوا وكوا والفولكة   من قولهم  فولك 

 من ف ن قيل .قلة  الفن

 من القش و أي الجلد اليابل   قدم و .قشعم  القشعم: الُمون -ق

 القصل   القوي الصل  كالعصل  و
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وقعد موتوفلا و أي  .قعفل  جلل القعقل و وهي جلوة الموتوفل من قعد وفلَّ 
 غير مةمئن .

َقويا  النو  المرئ القيل بن حجر الكندي و -م  َمر 

 : ما شا  اللب ولالمشألة  حكاية قو 

كَن  قال  ما شا  اللب كان و :مش 

 المشلول  المشمشة الحلوة النواة. من المشمل   اللول .

  .من نمق   رقَّ  .النمرقة  الةنفوة -ن

  وهشي   قال ويبويب: يريد هل شي و فأدغم النم في الشين   -هت

 اللب .    قال: ال  لب  الا  هيلل هيللة كهلل تهلين  

 الولولة   حكاية واوين . من ويل  لب و -و

 .ويلمِّب  أصلب الدعا  عليبو مم اوتعمل في التعج . من ويل ألمِّب 

وبقي أن نقول  نب من ت)افر الشواهد عل  وجود  النحت  في العربية القديمة 
ا والمولدة كما أو)حت األمملة التي عر)ناهاو ف ن العلما  المتقدمين لم يحفلو 
بتتتب احتفتتتاَ هم بتتتاألنوام األختتتر  متتتتن ووتتتائل تنميتتتة اللًتتتة كالقيتتتال واالشتتتتتقاق 

 والتعري و ولعل ولك راج  لألوبا  التالية:

 نَّ النحت ال يؤدي  ل  ليادة مةاردة في متن اللًتةو ومهمتا حاولنتا التوليتد  -9
 منب فويظل وويلة غير مخصبة لتكمير األلفاظ.

الرغبة في اختصتار ألفتاظ أو جمتل كانتت كميترة  نَّ مدعاة اللجو   ليب هي  -8
 الدوران عل  األلونة.
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 ن نجتتتاط الكلمتتتة المنحوتتتتتة يتوقتتتف علتتت  حوتتتتن جروتتتها ومقتتتدار  يحائهتتتتا  -5
92 بالمعن  األصليو وبعدها عن الًمو 

91

 . 

ومتتن هتتوا المنةلتتق عتتر  العلمتتا  المحتتدمون لظتتاهرة المنحتتوت القتتديم والمولتتد. 
ًربتتي فتتي كتابتتب  االشتتتقاق والتعريتت  و وقتتد تابعتتب فتتي وكتتان أشتتهرهم عبتتدالقادر الم

لتت   وم عتتر  المًربتتي علتت   رجتتام النحتتت ولتتك كتتلا متتن كتتت  فتتي فقتتب اللًتتة. ويقتت
91 أربعة أقوام هي

92

 : 

النحتت الفعلتتي: ويتتما متتن نحتت فعتتل متتن جملتة يتتدل علت  حكايتتة القتتول أو  -9
لة حتتتدوظ الم)تتتمون ممتتتل قتتتولهم  بابتتتأ   وا قتتتال: بتتتأبي أنتتتت وأمتتتي. الهمتتت

األخيرة منحوتة من أنت. وممل  جعفتل  متن ُجعلتت فتداك. و وتبحل  متن 
 ... وهكوا. وبحان اللب. و حوقل  من ال حول وال قوة  ال باللب

النحتتتت الوصتتتتفي: ويتتتتتما متتتتن نحتتتتت كلمتتتتة متتتتن  كلمتتتتتين تتتتتدل علتتتت  صتتتتفة  -8
منحتوت متن )تبة  وشتد منهتاو ممتل  )تبةر  للرجتل الشتديدأبمعناهاو أو 

د م.وصبر. و الصلدم  من ل د والصَّ  حوت من الصَّ

النحت االومي: أن ننحت من كلمتين اوما  ممل  جلمود  من جُلد وَجُمتدو  -5
وف المنحتوت عتين حتروف المنحتوت وقد يأتي من هوا النوم ما تكون حر 

َة   علتت  منتتب و ويكتتون أمتتر النحتتت فتتي الصتتيًة ال فتتي المتتادة ممتتل  َشتتقح 
 َة .ولن َوَفر جل اوم للكب= منحوت من شقَّ وحَ 

النحتتت النوتتبي: وغالبتتا  متتا يكتتون متتن أعتتنم  قبائتتل كتتلا منهتتا مؤلتتف متتن  -7
اومين مت)ايفين نحت منهما عند النوت  اوتم ربتاعي متم نوت   ليتب ممتل 
 عبشتتمي  متتن عبتتد شتتمل. و عبتتدري  متتن عبتتد التتدار. ويقولتتون بالنوتتبة 
 لتتتتت  بلتتتتتدتي ةبروتتتتتتان وختتتتتوارلم  ةبرختتتتتلي و ويقولتتتتتون فتتتتتي النوتتتتتبة  لتتتتت  

 بي حنيفة  شفعنفي .الشافعي وأ
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وتتابقةو فأغلبهتتا أمتتا متتن ناحيتتة البنيتتة الصتترفية لأللفتتاظ المنحوتتتة فتتي القائمتتة ال
فعلتتتتل  واللمتتتتب  تفعلتتتتل و تكتتتتون فعتتتتن  متعتتتتديا  تتتتتأتي علتتتت    الربتتتتاعيو وهتتتتي حتتتتين

 وا اقت)تت ال)ترورة غيتر ولتك.  و التفعلل  لنلمو  الا   للمتعدي والمصدر  الفعللة
رة   فعللتتتتتتيا و أي ب )تتتتتتافة يتتتتتتا  النوتتتتتت   ممتتتتتتل: وقتتتتتتد جتتتتتتا  الوصتتتتتتف علتتتتتت  صتتتتتتو 

عبمشيا 
 82

91

 . 
 :النحت بين القياس والسماع 

ظلتتتت موتتتألة قياوتتتية  النحتتتت و َبل تتتَب االعتتتتراف بتتتب بتتتين أختتتو ورد بتتتين اللًتتتويين 
والنحاة. وقد اختلفت اآرا  حولب قديما  وحديما . وليل أدلَّ علت  ولتك متن أن مجمت  

و ولتتم يتعجتتل فتتي اتختتاو قتترار تبلبتتا  مفتوحتتا  فتتي مناقشتتاللًتتة العربيتتة بالقتتاهرة أبقتت  ا
بشتتتأنب ةيلتتتة منمتتتين وتتتنةو وانتهتتت   لتتت  أن أقتتترَّ فتتتي جلوتتتة مخصصتتتة للنحتتتت وتتتنة 

89 م بجوال اللجو   ليب عند الحاجة9167-3916
82

 . 

ف المتقتدمين متن ظتاهرة  النحتت و وعرفنتا أن ابتن قتولقد أشرنا متن قبتل  لت  مو 
وب موهبا  في النحتو فهو ير  أن األلفاظ اللائتدة علت  فارل قد حاول أن يبتدم لنف

88 منمة أحرف أكمرهتا منحتوتو وقتد قتال
89

علتم أن للربتاعي والخماوتي متوهبا  فتي ا: " 
.. أما اآخترون فت نهم  القيال يوتنبةب النظر الدقيق وولك أن أكمر ما ترا  منحوتا "

ولتوا فتي النحتت  ال بمتا ُوتم  لم يتووعوا في دراوتب والتلموا جان  االعتتدالو ولتم يق
85 عن العر  ألن الحكم فيب ال يةرد

88

 . 

المحدمون فقد أعادوا ةترط الموتألة متن جديتد فتي )تو  متا اوتتجد  أما اللًويون
علتتت   اللًتتتة العربيتتتة المعاصتتترة. وقتتتد كتتتان لهتتتم موقتتتف  لا  النحتتتتو فهتتتم بتتتين داٍم 

بتأقوال كتل فريتق  متحملو وراف  ممتن و ومتووتة حتور. ووتأعمد  لت  االوتشتهاد
دون التتلام بترتيت  معتين لمنحظتنتا أن عتتر  الق)تية لتم تتصتعد تصتعدا  ارتقائيتتا و 

87 بل  نها لتبدو في بعت  األحيتان منحظتات عتابرةو وأحيانتا  مصتاحبة لننفعتال
85

  .
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م  لمجم  اللًتة العربيتة بالقتاهرة 9153  من دور االنعقاد الماني  82  ففي الجلوة
ارم : هتتتتتل يجتتتتتول أن ننحتتتتتت متتتتتن  كهربتتتتتا  ومًنةتتتتتيل  لفتتتتتظ توتتتتتاَ ل  علتتتتتي الجتتتتت

 كهرةيل ؟ وولك تيويرا  عل  مؤلفي الكتت  العلميتة باالعتمتاد علت  ا يجتال التوي 
... غيتتتتر أن  أحمتتتتد ا وتتتتكندري  هتتتتدد بمًتتتتادرة قاعتتتتة  هتتتتو متتتتن خصتتتتائص العربيتتتتة

ق علت  المداوالت  ن قرر المجم   مبات النحت وويلة لًوية للتوليتدو وقتال: "ال أوافت
ووتاد الجلوتة مناقشتات مرتجلتةو وبتدا بتين الحا)ترين ختنفو  وقلت  أو)تام اللًتة"

فقال  فارل نمر : ال يوجد في اللًة ا نجليلية نحت  كوا! . فتردا عليتب  عبتدالقادر 
الجلائري : بأن النحتت موجتود فتي العربيتةو ولل)ترورة يمكتن اللجتو   ليتبو وبخاصتة 

 . 87 في األلفاظ الةويلة

آختتتتتتتر ننقلتتتتتتتب متتتتتتتن مجلتتتتتتتة مجمتتتتتتت   اللًتتتتتتتة العربيتتتتتتتة بالقتتتتتتتاهرة   الجتتتتتتتل  ومشتتتتتتتهد 
فتتتتتتي   فبعتتتتتتد أن قتتتتتتدام  رموتتتتتتيل جتتتتتترجل  بحمتتتتتتب المووتتتتتتوم  النحتتتتتتت -م 95/9168

وتم  وألتمَّ بتتاريب أ و تواَ ل الشيب محمود شتلتوت: "كنتت أحت ُّ أن 69العربيةو ص
لصفات فقتة النحت في اللًة العربية ومكانتب في الجاهلية: أكان خاصا  باألوما  وا

أو كان يشمل األفعال أي)ا و ونقةتة أختر  أريتد أن أوتو)تحها عتن األوتال التوي 
لو أردنا أن نلتلمب في النحت. أيأخو كتلا منتا بمتا يوتهل عليتب نةقتب أم هنتاك أوتل 

.. وأيُّ  عامتتة للنحتتت نتبعهتتا جميعتتا ؟ وهتتل تةتترد تبعتتا  لتلتتك األوتتل قواعتتد النحتتت؟
 -فتي الواقت  –  األميتر مصتةف  الشتهابي: هتوا نحت في كلمتة  برمتائي ؟  فأجتا 

تركيتت  ملجتتتي.  وعقاتتت   التتتدكتور منصتتتور فهمتتتي: وتتتوا  أكانتتتت  برمتتتائي  نحتتتتا  أم 
 كانت تركيبا  ملجيا  فال)رورة تبيحب والووق ال ينفر منب".

ومتتتن أشتتتهر دعتتتاة  النحتتتت  المتحموتتتين لتتتب: أحمتتتد فتتتارل الشتتتدياقو وجتتتورجي  
وواة  الحصتريو وعبداللتب العنيلتيو وعبداللتب أمتينو  ليدانو وعبدالقادر الجلائريو

وصبحي الصالح. وهم يرون أن في اتخاو النحت )ترورة تقت)تيها الحاجتة. ف)تن  
 عن أننا نولك نهجا  ةرقب المتقدمون.
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وا قتتال بع)تهم  ن النحتتت مقصتور علتت  األلفتاظ التتتي  83 يتوتاَ ل الجلائتري : "وان
لة والهيللتتتتة والحمدلتتتتةو فتتتت نَّ أحمتتتتد فتتتتارل اوتتتتتعملها العتتتتر  فقتتتتة كالبوتتتتملة والوتتتتبح
"هتتتل لعاقتتتل أن يقتتتول  ن الوتتتبحلة اللمتتتة  :الشتتتدياق قتتتال فتتتي كتابتتتب  كشتتتف المخباتتتا 

رةو فت وا وتاغ للعتر  وغيرها غير اللم م  أنَّ الو)   نما يراع  فيب الللوم وال)رو 
 لنا أن ننحت ما يللمنا وتملا  ليب حاجتنا". غنحت ألفاظ وا

: "النحتتت نتتامول فاعتتل علتت  األلفتتاظو وغايتتة متتا يفعلتتب  86 انوقتتال جتتورجي ليتتد
 مكان". نما هو االختصار في نةقها توهين  للفظها واقتصادا  في الوقت بقد ا ِ 

وقتتتد أختتتو علمتتتا  التتتنفل يعتنتتتون بتتتتدقيق أحتتتنم  : ".. 81 يوقتتتال وتتتاة  الحصتتتر 
لنتتا أن  متتور التربيتتةو أفتتن يجتتولأوصتتاروا يتةرقتتون  ليهتتا فتتي  Daydreamاليقظتتة 

 ننتتي أعتترف أن ممتتل هتتو  الكلمتتات  ويقظتتة  -نقتتول مقابتتل ولتتك  حلقظتتة  متتن  حلتتم
وتتمام ولكننتتي ال أجتتد فيهتتا متتا يليتتدها تتتة تظهتتر بتتادئ األمتتر غريبتتة علتت  األالمنحو 

.. هتتتوا وال أظتتتن أن حاجتنتتتا  لتتت  ممتتتل هتتتو   غرابتتتة عتتتن الكلمتتتات المنحوتتتتة القديمتتتة
البوتملة والحوقلتة والمشتلول والشتقحة و  الكلمات تقل عن حاجة أجدادنا  لت  أممتال

فلمتتاوا ال نجتتوال ألنفوتتنا فتتي هتتوا التتدور التتوي يمتتتال بتتالتفكير .. والعلتتم .. متتا جتتوال  
أجتتتتتدادنا ألنفوتتتتتهم؟ قتتتتتد يقتتتتتال: لتتتتتيل للنحتتتتتت قواعتتتتتد وأصتتتتتول مابتتتتتتة وأولان معينتتتتتة 

واغا  فاالوتروال في النحت يخلا بتناوق اللًة وبفتح بابا  للفو) . لكننا ال نجتد موت
للتخوف من هو  الناحية:  ننا نقترط اوتعمال النحتت ألجتل االصتةنحات العلميتةو 
وهتتتتوا االصتتتتتةنحات محتتتتتدودة بةبيعتتتتتة الحتتتتتال فتتتتتن يصتتتتتع  مراعتتتتتاة التناوتتتتتق فتتتتتي 

 تكوينها".

: "ال عتور لعتالم مةلت  فتي  نكتار  82 ونختم هو  الفقرة بما وكر  صبحي الصالح
نتبو ما وق  للعر  من النحت ولو قلين و   ال ما وق  البن فارل مما ال تكلُّتف فيتبو وان
العنمتة الجليتل التوي عرفنتا   تقليتديا  محافظتا    اليوعنا في تقبل النحت متا ووت  هتو
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أكمتتر ممتتا عرفنتتا   مبتكتترا  أصتتين  و فلتتوال اوتتتناد   لتت  نصتتوص ال تقبتتل الجتتدل لمتتا 
ال هتوا البحتظ تجرأ عل  الوها  في النحتت واك المتوه  البعيتد". وي)تيف: "ومتا ل 

يوتتتهوينا حتتت  أغرانتتا بدراوتتة مقتتاييل اللًتتة دراوتتة  حصتتائية دقيقتتة فاوتتتخرجنا متتن 
  كلمتة منحوتتة متا بتين فعتل وصتفةو 522أبوا  مليدات المنمي وحتدها أكمتر متن  

 وهي جميعا  مما صرط ابن فارل بنحتب بعبارة قاةعة".

ري الكرملتتتتتيو ومتتتتن أشتتتتهر الراف)تتتتين الممتتتتانعين  للنحتتتتت : األ  أنوتتتتتال متتتتا
الرالقو والتتتتدكتور مصتتتتةف  جتتتتوادو وتتتتكندريو واألوتتتتتاو علتتتتي عبتتتتدوالشتتتتيب أحمتتتتد ا ِ 

والتتدكتور أنتتيل فريحتتة. وهتتم يتترون أن المتتروي منتتب قلتتة ال ينبنتتي عليهتتا قيتتال. وهتتو 
مظهر لةفولة اللًتاتو ف)تن   لت  افتقتاد  لقاعتدةو وأن لنتا فتي الووتائل األختر  فتي 

 العربية غن ".

: "قتتال األ  أنوتتتال متتاري  81  المباحتتظ اللًويتتة فتتي العتتراق وجتتا  فتتي كتتتا  
الكرملتي فتتي اعترا)تتب علتت  خةتتة المجمتت  بعتد أن وهتت  معظتتم أع)تتائب  لتت  قبتتول 
النحت في هوا العصر: ال أر  حاجة  ل  النحتو ألن علما  العصر العباوتي مت  

 عتتن أنَّ  واحتتدة علميتتةو هتتوا ف)تتن   لمتتةكتتلِّ احتيتتاجهم  لتت  ألفتتاظ جديتتدة لتتم ينحتتتوا ك
األلفاظ التي يكمر ترددها عل  ألونتهم فكان ولك وتببا  للنحتتو  العر  لم تنحت  الا 

أمتتتتا التتتتتي ال يكمتتتتر ترددهتتتتا علتتتت  ألوتتتتنتهم فلتتتتم يحلمتتتتوا بنحتهتتتتاو ومملهتتتتا عنتتتتدنا اآن 
أي متتتتا هتتتتو شتتتتي و وشتتتتنوو أي: أيُّ شتتتتي  هتتتتو؟   لتتتت   وولتتتتي= وموشتتتتي  52  أيتتتت=
 غيرها".

ونحتتتن نتتتر  أنَّ رأ  األ  أنوتتتتال " : 59 فقتتتالوعلتتتق التتتدكتور مصتتتةف  جتتتوادو 
و Psychosomaticفي المصتةلح  -ممن   –عل  صوا  .. ف نب ال يصح النحت 

أي الة  النفوي الجومي خشية التفرية في االوم ب )تاعة شتي  متن أحرفتب كتأن 
يقتتتتال:  النفوتتتتجي  أو   النفوجوتتتتمي  ممتتتتا يبعتتتتد االوتتتتم عتتتتن أصتتتتلب فيختتتتتلة بًيتتتتر  
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لمرتجاة منب. وعل  وكر النحت أود أن أشير  لت  أنتي ال أركتن  ليتب وتوه  الفائدة ا
في المصةلحات الجديدةو ألنب نادر في العربية ويشو  كلمهتا. ومتا وكتر  ابتن فتارل 
في مقاييل اللًة وفقب اللًة ال يعتدو الظتن والتخمتين والتأويتل البعيتد. وكتلا متا مبتت 

وحوقتتل:  قتتال: وتتبحان اللتتبو عنتتدي منتتب عتتدة  رمتتول جميلتتة  ممتتل وتتبحل فتتننو أي
. ولتتوال أن هتتو  الجمتتل كانتتت متتن الشتتهرة والتكتترار .. باللتتب قتتال: ال حتتول وال قتتوة  الا 

بالمكتتان المعلتتوم متتا اوتتتجالوا لهتتا هتتوا االختصتتارو متتم  ن النحتتت اتختتو لألفعتتال ال 
 ..". لألوما 

علت  وال يًر  عن البال أن فيمتا وتبق متن قتول التدعاة المتحموتين للنحتت رداا  
تتتتة فتتتتي  متتتا ورد علتتتت  لوتتتاني  الكرملتتتتي وجتتتواد  فتتتت ن فتتتي  الشتتتتهرة والتكتتترار  وبخاصا
وا جتتتتال  المصتتتتةلحات العلميتتتتة وألفتتتتاظ الح)تتتتارة متتتتا يتتتتدعو  لتتتت  توتتتتوي  النحتتتتت. وان
ألجتتدادنا النحتتت فِلتتَم ال يجتتول لنتتا؟ متتم  ن قتتول مصتتةف  جتتواد مجالفتتة وا)تتحة فتتي 

النحتتتت االوتتتمي  علتتت  أنتتتوام قصتتر  المنحتتتوت علتتت  األفعتتتال فقتتتة. وقتتتد قتتدمنا أمملتتتة
 !!والنوبي والوصفي

"الحقيقتتة أن العربيتتة فتتي ةورهتتا التتتاريخي ال تعتترف النحتتت.  : 58 ويقتتول فريحتتة
قتتتل ودمعتتتل وةلبتتتق كلمتتتات منحوتتتتة. والحقيقتتتة أنهتتتا  تتتَمَل وَحو  فقتتتد اعتبتتتروا كلمتتتة َبو 

أنهتم  ولو واختصارات لجمل مفيدة: بوم اللب الرحمن الرحيمو ال حول وال قوة ..  لب
لتتم يفوتتروها لنتتا لكنتتا نجهتتل معناهتتا اآنو وولتتك ألنهتتا بعيتتدة كتتل البعتتد عتتن النحتتت. 
ومتتن هتتوا القبيتتل  تتتابلين  و أرامكتتو  و وتتوكوني  فتت ن عامتتة النتتال ال يعرفتتون أنهتتا 

كمبتدأ  –اختصارات ألوما  شركات. أما الوب  في كون العربية غير قابلة للنحتت 
و وكل جتور Triliteralismبلًت مرتبة المنمية  فهو أنها في ةورها الحالي -لًوي

يت)تتمن فكتترة معينتتة. وأي تًييتتر فتتي ترتيتت  حروفتتبو أو أي نقصتتان أو ليتتادة عليتتب 
 :.. أمتتا اللًتتات األوروبيتتة ف نهتتا تقبتتل االنتتدماج والصتتهرو فنقتتول تفقتتد الجتتور معنتتا 

 ميكتترو   التتتي تتكتتون متتن عنصتترين  ميكتترول  ومعناهتتا صتتًيرو ومتتن  بيتتول  
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مائي . ولك ألن  .عناها حياةوم قد يوفق المرُ   ل  نوم من النحت كما في لفظة  َبر 
مائي  حصل عندنا ولن عربي  ل   ما   و كلمة  َبر   مقة  واحدو وعند  )افتها 

 مألوفو وظل معن  الكلمتين وا)حا . هوا نوم من  التوفيقات  كما أوميب".

  النحتتتت: الشتتتيب محمتتتد علتتتي ومتتتن أشتتتهر المتووتتتةين الحتتتورين فتتتي التتتدعوة  لتتت
النجارو واألوتاو علي الجارمو واألميتر مصتةف  الشتهابيو والتدكتور  بتراهيم أنتيلو 
واألوتاو عبال حونو والدكتور  براهيم الوتامرائي .. وغيترهم كميتر .. ولقتد اتوتمت 

 آراؤهم بالحور والتردد.

متت  اللًتتة ولتتيل أدلا علتت   الحتتور  متتن أن ننقتتل جانبتتا  متتن حيميتتات مناقشتتة مج
ب بعتد منمتين وتنة متن العربية بالقاهرة عندما ةرط مو)وم  النحت  التخاو قرار فيت

 :863-867م  ص67/9163و وتنة 59البحوظ والمحا)راتو الدورة المداوالت  
األوتاو أمين الخولي: هوا قرار اللجنة في موألة النحتتو وهتوا القترار لتيل مو)ت  "

الرلاق ع)تو اللجنتة عتن متنت  األوتتاو علتي عبتدالموافقة بتين أع)تا  اللجنتةو فقتد ا
ا  رأي فيتتتبو واعتر)تتتُت أنتتتا علتتت  متتتا فيتتتب متتتن قيتتتود واشتتتتراةات. وةلتتت  الشتتتيب دبتتت 

النجتتار  مبتتات مخالفتتتب للختتروج علتت  ولن فعلتتل وتفعلتتل عنتتد ال)تترورةو فهتتو ال يريتتد 
 أن يقبل الخروج عن هوين الولنين ال بال)رورة وال بالحاجة.

 جمتتتام فتتتي األمتتتري: فتتتي المتتتؤتمر الما)تتتي حصتتتل شتتتبب  األوتتتتاو محمتتتد بهجتتتة
  بةنقدمات  وما  ل  ولك .الهجوم عل   روقدميات و

 األوتاو أمين الخولي: هوا في التركي  الملجي.

 الدكتور  براهيم مدكور: نحن في النحت.

رجح أن يؤجل النظر فتي هتوا  لت  ال)ترورة أاألوتاو محمد بهجة األمري: لولك 
 في وقتها".
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و التتتحفظ فتتي آمتتار األميتتر مصتتةف  الشتتهابيو فهتتو يقتتول فتتي تعليقتتب علتت  ويبتتد
"رأيي أنب ال وبيل  ل   يجاد قواعد  بحظ رمويل جرجل الوي وبقت ا شارة  ليب:

عاماة للنحت يمكن تةبيقها في كلِّ الحاالتو وعندي أن كلمتين عربيتين نقرهما في 
كلمتة واحتدة منحوتتة مبهمتة  مقابلتة المصتةلح ا فرنجتي أف)تل متن أن نوردهمتا فتي

أف)تتل  Athoptéaesالداللتتة  فمتتمن  المصتتةلح "موتتتقيمات األجنحتتة" التتوي يقابتتل 
 Acànth والمصتتتتتةلح شتتتتتائكات التتتتترؤول المقابتتتتتل متتتتتن كلمتتتتتة  موتتتتتجنيات .

océqhales   المنحوتتتتتة. وال ي)تتتتيرنا مةلقتتتتا  تأديتتتتة شوروتتتتياتأف)تتتتل متتتتن كلمتتتتة  
 وا داللتهما الوا)حة وخفتهما عل  اللوانفرنجي بكلمتين عربيتين لهمالمصةلح ا ِ 

فاألوتتال التتوي نبتًيتتب دائمتتا  فتتي  قرارنتتا للمصتتةلحات هتتو الو)تتوط والخفتتة ليقبلهتتا 
الجمهور وال تمجها اآوان". وهتو فتي معجمتب أللفتاظ اللراعتة لجتأ  لت  النحتت بقلتةو 

ل  57 و يقتولLibocedrusومتن ولتك: ُلَبتأر 
55

+Liban : "االوتم العلمتي منحتوت متن 
Cedrus  :لا  نحتتتا  متتن لبنتتان وأرل لرائحتتة خشتت  هتتو  األشتتجارو ولهتتوا وتتميتها ُلب تتَأر 

تُ جتتتنل شتتتجر حرجتتتيو وللتتتتلين متتتن ال ة  متتتن تحتتتت بتتتر  فصتتتيلة الصتتتنوبرية". وقال َتح 
و "وهي الةبقتة التتي تكتون تحتت ةبقتة التترا  الوتةحية المتجانوتة Subsoilوتربة 

53 م تناول جل ا  منها"لاها أالتركي  ووا ( أتناولها المحراظ ك
57

 . 

56 ويتفتتق التتدكتور  بتتراهيم أنتتيل متت  الشتتهابيو يقتتول
53

: "ومتت  وفتترة متتا روي متتن  
أمملتتة النحتتت تحتترج معظتتم اللًتتويين فتتي شتتأنب واعتبتترو  متتن الوتتمامو فلتتم يبيحتتوا لنتتا 
نحن المولدين أن ننه  نهجب أو ننو  عل  منوالب. وم  هوا فقتد اعتبتر  ابتن فتارل 

د  ابتتتتن مالتتتتك فتتتتي كتابتتتتب التوتتتتهيل قياوتتتتياا  كتتتتولك. أمتتتتا الوتتتترُّ فتتتتي هتتتتوا قياوتتتتياا و وعتتتت
االختنف بين القتدما  فهتو أن معظمهتم لتم يجتد القتدر التوي روي متن أمملتة النحتت 
كافيتتا  لقياوتتيتبو وأنهتتم رأوا أن تلتتك األمملتتة ال تكتتاد تخ)تت  لةريقتتة معينتتةو أو نظتتام 

 خاص".
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نتب وتوا  فتي ترتيت  الحتروفو أو أمملة الخنف في المنحوت والمنحتوت م ومن
بما يج  االحتفاظ بب من حروفو وما يمكن االوتًنا  عنبو قولهم: جعفل وجعفد  

متن الحتتلم والترأي  .. وغيرهتا ممتتا  -و حوقتل وحولتق  و ةبلتق وةلبتتق  و الحرلمتة
 وبق وكر .

وبعدو فووا  أكان النحت وماعيا  أم قياويا و ف نب يظل أحد روافد تنمية اللًة 
معاصرةو وخاصة في مجال المصةلحات العلميةو واأللفاظ الح)ارية التي يكمر ال

دورانها عل  ألونة النالو ولكنب رافد يأتي في المرتبة األخيرة بعد القيال 
 واالشتقاق والت)مين والتعري . وهو ما وتو)حب الفقرات التالية:

 :النحت في ضوء قرارات المجمع واالستعمال المعاصر 

51 بالنحتت –م  9158اللًة العربية بالقاهرة منو  نشتائب   ُشًل مجم 
56

فتدارت   
حولب مناقشات في المجلل والمؤتمرو وألقيت فيب بحوظ )افيةو عتدا عتن البحتوظ 

 التي تناولتب بالبحظ خارج المجم . ومن أهم هو  البحوظ:

بحتتظ الشتتيب  بتتراهيم حمتترو=و وهتتو مممتتل لمتتا أجمتت  عليتتب أع)تتا  اللجنتتة  -
نتتتة متتتن: 71/9172فهتتتا المجمتتت  فتتتي التتتدورة الرابعتتتة عشتتترة  التتتتي أل م و وكانتتتت مكوا

الشتتتيب محمتتتود شتتتلتوتو والتتتدكتور أحمتتتد لكتتتيو واألوتتتتاو مصتتتةف  نظيتتتفو والشتتتيب 
و 829عبتتدالقادر المًربتتي. وقتتد نشتتر البحتتظ فتتي مجلتتة المجمتت  الجتتل  الوتتاب و ص

 وأهم ما جا  في البحظ:

من كلمتين فأكمر. وُينحتظ فتي  النحت )ر ( من االختصارو وهو أخو  كلمة
 جرائية:ظاهرة النحت ا ِ 

أنب ال يج  في النحت األخو متن كلمتة متن المنحتوت منتبو فت ن  التدمعلة   -9
52 و فيهما حرف من حروف لفظ الجنلةو الكبتعة  لم يؤخ

51

 . 
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 أنب ال يج  أن ُتؤخو الكلمة األول  بتمامها. -8

اتها فتتي النحتتتو فتت نَّ أنتتب ال تجتت  المحافظتتة علتت  حركتتات الحتتروف ووتتكن -5
 الشين في  مشكنة  واكنة وهي في المنحوت منب متحركة.

ختتتتنف لمنحظتتتتة أممتتتتال  جعفتتتتل ترتيتتتت  الحتتتتروف فتتتتي النحتتتتت مو)تتتتوم  -7
51 وجعفد 

52

 . 

وعل  الرغم من أن البحظ انته   لت  اعتبتار النحتت وتماعيا  ألناتب يولاتد ألفاظتا  
أنتتب أنهتت   والشتتةة  الا  عمتتل ابتتن فتتارل بالتعوتتفلتتيل للعتتر  عهتتد( بهتتاو ووصتتف 

تقريتتر  بتتالقول: "بجتتوال النحتتت فتتي العلتتوم والفنتتون للحاجتتة الملحتتة  لتت  التعبيتتر عتتن 
72 معانيهتتا بألفتتاظ عربيتتة متتوجلة"

51

و وختتتم البحتتظ بنمتتووج لكلمتتات منحوتتتة و)تتعت  
 لمصةلحات كمياويةو وهي من و)  لجنة الكيميا  والةبيعة في المجم و ومنها: 

 To Hydrolise                       حلمأ  حلل بالما  

 Anhydrous     ال مائي 

 Amphoteric  برمائي  نحت من البر والما  

ًََرويا   Colloid                    شبًرا   شبب غرا   شب

–  98 و جلوتتتة  97وبنتتتا   علتتت  هتتتوا البحتتتظو وبعتتتد مناقشتتتة المتتتؤتمر  دورة  
جتتول النحتتت عنتتدما تلجتتل  ليتتب ال)تترورة "ي اتختتو القتترار األول للنحتتت وهتتو:  9172
 العلمية".

بحتتظ التتدكتور رموتتيل جتترجل المووتتوم بتتت النحت فتتي اللًتتة العربيتتة و وقتتد  -
أتبعتتب بجتتدول باأللفتتاظ المنحوتتتة فتتي اللًتتة  وم9131ألقتتا  فتتي جلوتتة المتتؤتمر عتتام 

العربية.  )افة  ل  بع  الكلمات الةبيعية المنحوتة للنظر. ولقد عقات  األع)تا  
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ل  البحظو مم انته  األمر ب حالتب عل  لجنة األصول  البحظ منشور في الجتل  ع
  .12 -69المالظ عشر من المجلةو ص

وأهتتم متتا جتتا  فيتتب أن جمهتتور العلمتتا  يتتر  أن المصتتةلحات المركبتتة متتن عتتدة 
بتة  أن نجتاري لًتات أور نًيارها. لولك لم يبتق أمامنتا  الا كلمات )عيفة يجمل بنا أن 

متتتا أن ننحتتتت متتتن  المصتتتةلحات الوصتتتفية  فتتتي هتتتوا الم)تتت تتتا أن نعتتترا  وان مارو ف ما
كلمتتتات مفتتتردة موتوتتتاغة ال لتتتبل فيهتتتا بحيتتتظ يصتتتبح لكتتتل مصتتتةلح علمتتتي مقابتتتل 

 عربي مكون من كلمة واحدة وات معن  محدد.

وردا الدكتور جرجل عل  دعو  من يرون في المنحتوت غرابتة فتي الوتم و أو 
بت)تحية حتتنوة الجتترلو وال باوتتتعمال النحتتت  "ال نةالتت  تعقيتدا  فتتي النةتتقو فقتتال:

فتتي األد  والمووتتيق  والفنتتونو بتتل نشتتدد فتتي حصتتر  فتتي العلتتوم: كالةتت  والكيميتتا  
.. ونحن را)ون عن األلفاظ العلمية الموتًربةو وويكون وقعها  والفيليا  والريا)ة

مووتيقية مقين  فتي أول األمترو لكتن  وا تتداولتها األلوتنو واعتادتهتا اآوان أصتبحت 
 أكمر من المصةلحات الًربية".

 واقترط في ختام بحمب منمة مقترحات:

 وبأن ُيصاغ المصةلح من كلمة واحدةااللتلام  -9

 ف وا لم يتيور ولك تنحت كلمة عربية من تعريف المصةلحو -8

فتتتح بتتا  النحتتت  يجتتاد مصتتتةلحات العلتتوم كالةتت  والهندوتتة والكيميتتتا   -5
 ..  لب.. والةبيعة والصيدلة

ا  متتا كتتان األمتتر أياتت"التعليتتق علتت  البحتتظ قتتال األميتتر مصتتةف  الشتتهابي:  وفتتي
متتتتات فرأيتتتتي أال ن)تتتت  قواعتتتتد عامتتتتة للنحتتتتت يمكتتتتن أن نوتتتتير عليهتتتتا فتتتتي نحتتتتت الكل

عنتتد ال)تترورة القصتتو . وعلتت  شتترة أن تكتتون الكلمتتة  المةلوبتتة وال نلجتتأ للنحتتت  الا 
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  التدكتور منصتور فهمتي المنحوتة موتواغة وعل  أولان العربية المألوفة". مم ةال
ألنهتا اللجنتة المختصتة أن يحال بحظ الدكتور رمويل جترجل  لت  لجنتة األصتول 

 خوت الموافقة بولك.بولكو واتُّ 

م  67/9163ولما عاد المو)وم  ل  المؤتمر في دورتتب الحاديتة والمنمتين   -
تجتتا   ن اال :قتتدام التتدكتور  بتتراهيم أنتتيل دراوتتة جيتتدة فتتي مو)تتوم النحتتتو قتتال فيهتتا

فتتي تةتتور البنيتتة فتتي الكلمتتات فتتي اللًتتات القديمتتة ومعظتتم اللًتتات األوروبيتتة  العتتام
فتتي . ووتيةر هتوا الميتتل العتام علتت  النتال يميتل نحتتو تقصتيرها واختصتتارهاالحديمتة 

كنمهتتم فتتي العصتتر الحتتديظ عصتتر الوتترعة. ونلحتتظ هتتوا فتتي كلمتتات  نجليليتتة متتن 
 . Photo, Pram,Labممل 

يتتون بتتين موتتلك األةفتتال فتتي اختتتلال األلفتتاظ الكبيتترة البنيتتة  "ويفتترق هتتؤال  اللًو 
وموتتلك الكبتتتار. فاألةفتتتال يقتةعتتون الجتتتل  األول متتتن الكلمتتةو فتتتي حتتتين أن الكبتتتار 
يقتةعون الجل  األخير منها. ومن ةرق االختصار فتي الكلمتات أوتما  الشتهاداتو 

ة  يونوتكو  واأللقا  وبع  المؤوواتو ولعل من أشهر أمملة هتوا االختصتار كلمت
الحديمتتةو وللًتتويين األوروبيتتين مصتتةلح يعبتترون بتتب عتتن ظتتاهرة اختتتلال البنيتتة فتتي 

Haplology" 79 :الكلمات هو
72

 . 

ويتتتر   بتتتراهيم أنتتتيل أن ظتتتاهرة النحتتتت فيمتتتتا ُروي عتتتن العتتتر  تتفتتتق متتت  هتتتتوا 
االتجا  العام في اللًاتو وال بتأل علينتا  ن أختونا بهتا فتي اعتتدال )تمن توجيهتات 

78 يواتر األمتر علت  لجتان المصتةلحات العلميتةمبوةة ت
79

. وبعتد مراجعتة اللجنتة متا  
دار فتتي المجمتت  حتتول مو)تتوم النحتتت وبعتتد أن اوتتتمعت  لتت  بحتتظ التتدكتور أنتتيل 

 اتخو المجلل قرار  األخير في النحتو وهو:

"النحت ظاهرة لًوية احتاجت  ليها اللًة قديما  وحديما . ولم يلتلم فيب األختو متن 
وال موافقتتتتة الحركتتتتات والوتتتتكناتو وقتتتتد وردت متتتتن هتتتتوا النتتتتوم كمتتتترة تجيتتتتل  الكلمتتتتات
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قياوتتيتب. ومتتن متتمَّ يجتتول أن ينحتتت متتن كلمتتتين أو أكمتتر اوتتم( أو فعتتل عنتتد الحاجتتةو 
ئتتتدو فتتت ن كتتتان علتتت  أن يراعتتت  متتتا أمكتتتن اوتتتتخدام األصتتتلي متتتن الحتتتروف دون اللوا

ب )تتتافة يتتتا  أن يكتتتون علتتت   ولن عربتتتيو والوصتتتف منتتتب  المنحتتتوت اوتتتما  اشتتتترة
ن كتتتان فعتتتن  كتتتان علتتت  ولن فعلتتتل أو تفعلتتتل  الا    وا اقت)تتتت غيتتتر ولتتتك النوتتت و وان

 . 78 ال)رورةو وولك جريا  عل  ما ورد من الكلمات العربية"

وتجدر ا شارة  ل  أن القرار لم يحة بموافقة أع)ا  اللجنة الكاملةو فقتد امتنت  
الختتولي علتت  متتا فيتتب متتن قيتتود  علتتيا عبتتدالرلاق متتن  بتتدا  رأي فيتتبو واعتتتر  أمتتين

وتفعلتل ال بال)ترورة  وشروةو ورف  محمد علتي النجتار أن يخترج علت  ولن فعلتل
75 وال بالحاجة

78

 . 

وهنا يةرط وؤال نفوتب: لمتاوا لتم يمتر  النحتت  هتوا النقتا= الحتاد بتين اللًتويين 
قتد قد وهت   لت  قياوتيتبو بتل  نتب  -ممن   -المتقدمين؟ عل  الرغم من أن ابن فارل

تتتم نظريتتتتب عمليتتتا  متتتن ختتتنل  المقتتتاييل  و المجمتتتل . بينمتتتا نجتتتدو فتتتي العصتتتر  دعا
الحتتتديظو أنتتتب عنتتتدما حتتتاول المجمتتت  أن يفتتتتح بتتتا  النقتتتا= حتتتول  مكانيتتتة النحتتتت 
التخاو   حد  ووائل التوليد يجابتب بممتل هتو  المعار)تات علت  النحتو التوي تتبعنتا 

 أصدا   فيما تقدم.

العربيتتتتة لًتتتتة ح)تتتتارة وتتتتائدةو وكانتتتتت مفتتتتاهيم تلتتتتك أقتتتتول: قتتتتديما و كانتتتتت اللًتتتتة 
العصتتور تصتتن  علتت  أيتتدي أبنائهتتا. ولقتتد كتتان ديتتدن اللًتتويين المتقتتدمين أن يعكفتتوا 
عل  لًتهم العربيتة لتوليتد األلفتاظ للمعتاني الجديتدة الةارئتةو ولتم يشتعروا بتالحرج  ن  

ن الًلبتتتة هتتم أختتتووا متتن لًتتتات األمتتم األختتتر  ةالمتتا ظلتتتت العربيتتة راجحتتتة فتتي ميتتتلا
 والهيمنة عل  اللًات األخر .

ولكتتن العربيتتة فتتي حا)تترها خ)تتعت لمتتؤمرات لًويتتة تمملتتت فتتي هيمنتتة اللًتتات 
األوروبيتتتة علتتت  مفتتتاهيم العصتتتر وووتتتائل التعبيتتتر عنتتتب. وبتتتات متتتن المتعتتتور علتتت  
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نوان العربي اليوم أن يمارل حياتب اليومية دون اوتعمال ألفاظ لًات وافدة أكان ا ِ 
أو مشتتربب أو ووتتائل مواصتتنتبو وحياتتتب فتتي الوتتلم والحتتر . ناهيتتك عتتن فتي ملبوتتب 

 اعتماد  عل  اللًات األجنبية وويلة للتعليم العالي ومتابعة  نجالاتب.

وهوا الحال و)  اللًويين المعاصترين فتي متألق اوتتوج  علتيهم أن يجتدوا لتب 
منئمتتتة علتتت  مخرجتتتا  لتصتتتير العربيتتتة "وافيتتتة بمةالتتت  العلتتتوم والفنتتتون فتتتي تقتتتدمهاو 

والحق أنهم عمتدوا  لت  كتل الووتائل كالقيتال  –العموم لحاجات الحياة في العصر" 
واالشتقاق والت)مين والتعري و وكان فيها غنا  كبير. غير أنهم رأوا أنب قد تعولهم 
الحاجة  ل  النحت. ومن هنا كان االختنف في النظترة  لت  النحتت: فتي متت  نلجتأ 

  ليب؟ وما أنواعب؟

  نلجأ للنحت؟متى 

تتة األوتتتاو  وتتماعيل مظهتترو وفتتي كتابتتب  تجديتتد  ممتتن أولتت  النحتتت عنايتتة خاصا
  صفحةو وقد حدد المشكلة )تمن األوتئلة 78العربية  عقد فصن  للنحت يق  في  

76 التالية
75

 : 

أيعتبتتر النحتتت قياوتتيا  أم وتتماعياا  ومتتا حتتدا القيتتال والوتتمام فيتتب عنتتد فقهتتا   -9
 اللًة؟

  النحتتتت فتتتي و)تتت  المصتتتةلحات التتتتي نعجتتتل عتتتن أيجتتتول أن نجتتتري علتتت -8
 ترجمتها أو تعريبها تعريبا  يفي بحاجة اللًة؟

 هل يفود النحت اللًة العربية  وا روعي فيب: -5

 أال يكون نابيا  بالجرل عن وليقة العر ؟ -أ

 أن يكون المنحوت عل  ولن عربي نةق بب العر ؟  - 
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عرا ؟ -ج  أن يؤدي حاجات اللًة من  فراد وتمنية ونو  وان

أيجتتول أن ننحتتت ألفاظتتا  علتت  ولن غيتتر عربتتي عنتتد ال)تترورةو أم نقتصتتر  -7
 ؟عل  أن يكون المنحوت  ةنقا  عل  ولن عربي

هل التوليم بأن اللًتة العربيتة لًتة اشتتقاق ينتافي النحتت مت  مراعتاة شتروة  -3
 كالتي وكرناها؟

 وا أ)تتفنا  جتتالة النحتتت  لتت  االشتتتقاقو هتتل يكتتون هتتوا تووتتيعا  فتتي اللًتتة  -6
 را ؟يا  أم ت)ييقا  وتعووتيوير 

ولقتتد كتتان غتتر  األوتتتاو مظهتتر فتتي بحمتتب التأكيتتد علتت  )تترورة اتاختتاو النحتتت 
 حد  ووائل صوغ المصةلحات العلمية جريا  عل  ما ولكب أوتنفنا قبتل أن تجمتد 
اللًتة بجمتود أهلهتا. وفيمتتا وتبق تقديمتب متن اوتتتعرا  للبحتوظ ال)تافية  جابتة عتتن 

ر أننتا نتود التوقتف عنتد الشتروة التتي يجت  مراعاتهتا معظم األوتئلة المةروحتة. غيت
 عند النحت. وبيان مت  يمكن أن نلجأ  ليب؟

ق اآمال العري)ة عل  النحتو كمتا ال ينبًتي أن وابتدا   نقول: يج  أن ال نعلِّ 
نوصد بابب. فللنحتت فوائتد فتي تيوتير االختصتار فحوت . فت وا أد  هتوا االختصتار 

ل  هجتر   ل  والدة الًرائ  الممجوج ة عل  األلونو والعوتيرة علت   األوتمامو فتاألو 
والصدود عنبو ولقد وبق أن وكرنا رأي األميتر مصتةف  الشتهابي بتأن فتي الترجمتة 

72 كلمتين مندوحة لنا عن غري  النحتب
77

 . 

قوام عملية النحت مجرد  وقاة بع  الحتروف متن كلمتتين أو أكمترو أو  وليل
هتتتوا الموتتتلك  ن  لتتتم تتتتراَم فيتتتب قتتتوانين بنيتتتة دمتتت  جتتتلأين تتتتتم ختتتبة عشتتتوا . فتتت ن 

الكلمة العربية صوتا  وتركيبتا  وتيؤدي بالتتالي  لت  عيتو  لفظيتة كتقتار  مختارج 
 .الحروف مما يمقتل نةقتب. وقتد وصتفب علمتا  البنغتة بالتنتافر والًرابتة والتعقيتد

71 هتتتت  فتتتي مقدمتتتة  الجمهتتترة 589يقتتتول ابتتتن دريتتتد  
73

"اعلتتتم أنَّ أحوتتتن األبنيتتتة  : 
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عنتتدهم أن يبنتتوا بتتامتلاج الحتتروف المتباعتتدة. أال تتتر   أنتتك ال تجتتد بنتتا   رباعيتتا  
بنتا  يجعتتل بالوتتينو وهتتو  لواالقتتة  الا مصتمت الحتتروف ال متتلاج لتب متتن حتتروف ا

الوتتين ليانتتة وجروتتها متتن جتتوهر الًنَّتتة فلتتولك  قليتتل جتتدا  ممتتل َعوتتَجٍدو وولتتك أنَّ 
قو الف متتتا روتتتمتب ممتتتل: َدعَشتتتجتتتا ت فتتتي هتتتوا البنتتتا  ... فتتت ن جتتتاَ ك بنتتتا  يختتت

وصتتتَفع َهٍ و أو ممتتتل َعق َجتتت=و وَشتتتع َفٍ  ف نتتتب لتتتيل متتتن كتتتنم  و)تتتعم  وُح)تتتاَف ٍ 
 العر  فاردد ".

32 هت 518وقال ابن جني  ت
76

: "أما  همال ما أهمل مما تحتملب قوتمة التركيت   
ة في بع  األصول المتصوارة أو الموتعملةو فأكمر  متروك لنوتمقالو وبقيتب ملحق

و  بتتب ومقفتتاة علتتت   متتر . فمتتن ولتتتك متتا رفتتت  اوتتتعمالب لتقتتار  حروفتتتب نحتتو: وتتتص 
و وشتتت    و ومتتتظ و وَ)تتت=  و وظتتتظ  وهتتتوا حتتتديظ وا)تتتح لنفتتتور الحتتتلِّ عنتتتبو  ووةتتتل 

 . و وكتتت و وجتتتكا والمشتتتقة علتتت  التتتنفل لتكلافتتتبو وكتتتولك نحتتتو: قتتت و وجتتتقو وكتتتقَّ وقتتتكا
عتتتتن معظتتتتم وكتتتتولك حتتتتروف الحلتتتتق: هتتتتي متتتتن االئتتتتتنف أبعتتتتد لتقتتتتار  مخارجهتتتتا 

ألقتو  علت  األ)تعف منتين منهتا قتدام ااالحروفو أعني حروف الفم. ف ن ُجم  بتين 
و وأخو وعهٍدو وعهر  وكولك مت  تقتار  الحرفتان لتم يجمت  بينهمتا نحو: أهلو وأحد

 . ال بتقديم األقو  منهما"

وربمتتا كتتان الوتتب  ورا  نجتتاط بعتت  المنحوتتتات القليلتتة  أنهتتا جتتا ت بعتتد شتتيوم 
ألواوتتتية ألصتتتول الكلمتتتات كبوتتتمل وحمتتتدل وبرمتتتائي. متتتم قيامهتتتا علتتت  الموتتتميات ا

تحكتتم القتتيم الصتتوتية القويتتة فتتي اللفظتتتين  أو األلفتتاظ و علتت  القتتيم ال)تتعيفة فيهتتا. 
39 ف)تتن  عتتن تباعتتد مختتارج حروفهتتا عنتتد النةتتق. يقتتول عبداللتتب أمتتين

71

"يحوتتن أن  : 
لتتين فتي الكلمتة المنحوتتة ُيراع  في النحتو أن تكون الكلمتان المنحوت منهمتا ممم

تممتتين  حوتتنا . باختيتتار الحتتروف التتتي تتتوكار وتتام  اللفتتظ المنحتتوت بمتتا ُنحتتَت منتتب  
و كمتا تقتدامو لكتن:  َكتر( و وَفح  َمتل( فكلمتا "فحم الوكار" ممن  يمكن أن ينحت منهما: َفح 

 فحكر": بالوين التي هي أقو  حروف ُوكَّر داللة عليب"." أف)ل من ""فحمل
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ا فكميتترا  متتا يتتأتي النحتتت بًرائتت و ومنهتتا متتا نجتتد  متتن منحوتتتات عبداللتتب ومت  هتتو
38  أنب قد اقترطلوي حاور أن يق  في الًرائ و  الا أمين نفوبو وهو ا

72

 : 

 من نحال   كبريتو نقول: َكب َنحو أو َكَبن َحل.

 من كربون  كلورو نقول: َكل َكر.

 َلأَف .أَ ك َف و أو: ومن ألوت   أكوجين  ف)ةو نقول: أل أَ 

 ك َصدو أو َكَرك َصد.أَ ومن كربون  ُأكوجين  صوديومو نقول: ُكر  

 ك َصدو أو َنَتك َصد(.ومن نتروجين  أكوجين  صوديومو نقول: ُنت أَ 

لوتتتتات أملتتتة متتتن تكلتتتف وغرابتتتةو وفتتتي قولنتتتا: ولكتتتن ال يخفتتت  متتتا فتتتي هتتتو  األم
كمتتتتر ألقتتتتد الف)تتتتةو وكربونتتتتات الصتتتتوديومو ونتتتتترات الصتتتتوديومو و)تتتتوط ووتتتتهولة. و 

اوتتتتتعمال النحتتتتتو وبخاصتتتتة عنتتتتد ترجمتتتتة الكواوتتتت  متتتتن وا)تتتتعو المعتتتتاجم المنائيتتتتة 
متتن معجتتم المتتورد لمنيتتر بعلبكتتي  -متتمن   – الوتتوابق واللواحتتق و ففتتي صتتفحة واحتتدة 

و الدالتتة decaنجتتد ممتتل هتتو  المنحوتتتات الًرائتت و وهتتو يعتتال  الكلمتتات المبتتدو ة بتتت 
 عل   َعش رة :

 Decagonلوايا  الَعش رل  ُمَعشَّر ال

 Decagrammeر غرامات  شَ غ  وحدة العَ رَ ش  العَ 

 Decahedronر الوةوط  شَّ عَ ل مُ رَ ش  العَ 

 Decaliterالَعش رل  وحدة الَعش ر لتيرات  

تتتتترلو Deci –فتتتتت وا انتقتتتتتل  لتتتتت   تتتتترغو والُعش  تتتتتر و قتتتتتال: الُعش  و الدالتتتتتة علتتتتت   ُعش 
 ..  لب. والُعش رم

 يليلو ينلم منو يخل  عنو تماما  فقال: تعني: ينقصو العكلو de –والبادئة 
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ِكل  ينلم أكويد الكربون    Decarbonateُيَنل 

 Decarbonizeُينلكر  ينلم الكربون  

كلةو التنلكل   نلم الكالويوم    Decalcificationالنال 

 Deflorationالنلهرة  نوم اللهور  

 Demagnetizeُيَلغنة  يليل أمر المًنةة  

35 يقول جميل منئكة
71

 وا دعت  ليب )رورة علمية  : "ُيحون تجن  النحت  الا  
مللمةو ألنب مدعاة للًمو  والتعقيد. وهو غير مأنولو وليل من ةبيعة العربيتة. 
وكتتتلا متتتا ورد منتتتب فهتتتو شتتتاو ال ُيقتتتال عليتتتب. وعلتتت  ولتتتك فتتت ن اوتتتتعمال مصتتتةلح 

و أي مبتعتتتد عتتتن المركتتتلو خيتتتر متتتن Centrifugal انتبتتتاوي  أو  نابتتتو  فتتتي مقابتتتل 
كتتلي  متتن  عتتن   مركتتلي . وممتتل ولتتك يقتتال فتتي اوتتترجام  وتتمعي    لفظتتة  َعَمر 

مصةلح  ومبصيا  الوي اقترحب بع  المشتًلين  بصري  أو  وم  بصري  عل 
 في العلومو فهوا غير وا)ح وموتهجن ال تقبلب األون العربية".

وتقاة. بعدو فلقد رأينا أن مولك النحتت يجتري علت   ةرائتق مختلفتة متن دمت  وان
وأنب عندما دعت الحاجتة  ليتب قلتين  فتي العربيتة القديمتة وعلت  شتروةها فتي الصتوغ 

فلما تووا  فيب المعاصرون ووا  تحت وةأة الحاجةو أو بتأمير  ووالبنا   كان مقبوال  
اللًتتتتات الوافتتتتدةو أو لتتتتداعي التووتتتت  بحتتتتدا واتتتتتب  ولاتتتتد غرائتتتت  يوتتتتتًلق فيهتتتتا المعنتتتت  

 لخروجها عن نةاق المفهومية والو)وط.

العودة  ل  البدايات األول  ليظل النحت قليل االوتعمالو ال نلجأ  وليل لنا  الا 
 ليب  ال بعد شيوم ورووخ الموميات المتراد نحتهتاو مت  الحترص علت  جمتال ا يقتام 

 الصوتي للكلمة المنحوتةو وأن تكون رباعية الحروف ما أمكن.
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37 ل براهيم أني يقول
32

حتت : "حين نقتارن بتين االشتتقاق ومتا يوتميب القتدما  بالن 
عمليتتتة  ةالتتتة لبنيتتتة الكلمتتتاتو فتتتي حتتتين أن   نلحتتتظ أن االشتتتتقاق فتتتي أغلتتت  صتتتور 

تتالنحتتت اختتتلال واختصتتار فتتي الكلمتتات والعبتتارات   ". ونفهتتم متتن هتتوا القتتول أن منح 
ن  لم يقة  صلتب  بما)تي العربيتة. جديدا  ةرأ عل  النحت في العربية المعاصرةو وان

ولقد وبق أن أشرنا  ل  أن العربية المعاصرة قد تأمرت باللًتات األوروبيتة وبخاصتة 
أنها لًات حاملة للمصةلحو ولها وابقة في التقنية وما يترت  عليها متن تًييتر فتي 
أوجتتب مناشتتة الحيتتاة المختلفتتة. يقتتول أحمتتد األخ)تتر غتتلال  متتدير معهتتد الدراوتتات 

"المصةلحات العربيتة غيتر قتاراة فتي ميتادين نجتد فيهتا  لرباة :واألبحاظ والتعري  با
المصتةلحات األجنبيتة قتتارة. واالوتتقرار أواوتتي للتواصتل والتفتاهم. لتتولك جعلنتا متتن 
مبتتادئ منهجيتنتتا للتعريتت  المواكتت  مبتتدأ االعتمتتاد علتت  الدواجيتتة اللًتتةو ألنَّ اللًتتة 

د وجتتدنا صتتعوبة عظيمتتة فتتي .. لقتت األجنبيتتة تقتتوم لتتدينا بتتدور المرجتت  فتتي المفتتاهيم
متتتتتتن لًتتتتتتتين: الفرنوتتتتتتية و)تتتتتت  المصتتتتتتةلحاتو ألن مصتتتتتتةلحاتنا العربيتتتتتتة تنةلتتتتتتق 

33 وا نكليلية"
39

 . 

والحتتق أن خصتتائص العربيتتة مًتتايرة للاًتتات األوروبيتتة. ولكتتن تظتتل فتتي العربيتتة 
مرونة لتقبتل أنمتاة لًويتة بقتدر متتوالن. فت وا كانتت اللًتات الهنديتة األوروبيتة لًتات 

ل صتتتاق فتتتي الدرجتتتة األولتتت و وتكتتتاد تخلتتتو متتتن االشتتتتقاقو فتتت نَّ العربيتتتة لًتتتة نحتتتت وان
36 األول و ولكنها ال تخلو من النحتاشتقاق في الدرجة 

38

 . 

  ف ننا نر  أن اللًة العربية قد تقبالت أنواعا  جديدة للنحتو وفي )و  ما قدامنا
 يمكن تصنيفها )ن نوعي ن رئيويين:

 األول: النحت الرمزي

   هيئتين:ويأتي عل
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وهتتو متتا يتتتما فيتتب النحتتت عتتن ةريتتق الرمتتل للكلمتتة نحتتت الحتترور الرمتتز   -أ
بحرفو أو حرفين ينتلعان من أول الكلمة المنحوتةو أو ووةهاو أو آخرهاو وأحيانتا  
قد يرمل  ل  الكلمة األصل بعنمة متن غيتر حروفهتا. وهتوا النتوم يكمتر شتيوعب فتي 

وقتتتد عتتترف العتتتر  قتتتديما  هتتتوا اللتتتون متتتن   وSymbolsاللًتتتات األوروبيتتتةو ويوتتتمونب 
المختصراتو مم هم يقبلون منب بع  الرمول الشائعة التداول اليومو ومن أمملة هوا 

 النوم:

قديما :  اوتعمل العر  العنمات والرمول في كتابة المصاحف والتجويدو وعلم 
وتتتا  مصتتتةلح الحتتتديظو والمعتتتاجم اللًويتتتةو والتتتتراجمو وكتتتت  الةتتت  والكيميتتتا  والح

 والهندوة والفلكو وعلم العرو   ومنب:

31 د كتاا  المصاحفو وعلما  التجويدعن
35

 : 

 عنمة الوقف النلم. -م

 وقف الممنوم.عنمة ال -ال

 عنمة الوقف الجائل. -ج

ل .عنمة الوقف الجائل م  كون الوصل أَ  -صل   و 

 عنمة الوقف الجائل م  كون الوقف أول . -قل 

عانق الوقف بحيظ  وا ُوقفت عل  أحد المو)تعين ال يصتح عنمة ت –. .. ...
 الوقف عل  اآخر.

وبي  منها ما جا  في مقدمة الجام  بوعند علما  مصةلح الحديظ الن -
 الصحيح للويوةي :

 البخاري. -خ
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 مولم. -م

 للبخاري ومولم. -ق

 أبو داود. -د

 الترموي. -ت

 النوائي. -ن

 ألحمد في الموند. -حم

 اللب في لوائد .البن عبد -عم

 للحاكم في الموتدرك. -ك

 للبخاري في األد . -خد

 لب في التاريب. -تب

 للحديظ الصحيح. -صح

 للحديظ الحون. -ط

 للحديظ ال)عيف. - 

 بادي في القامول المحية :أوعند أصحا  المعاجم  مما اوتعملب الفيرول  -

 مو) . - م

 بلد. - د

 قرية. - ة

 جم . - ج
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 معروف. - م

 ا اوتعملب النوااخ ورواة األوانيد  رمول غير منةوقة : ومم -

 أخبرناو أنبأناو حدمنا. –ناو أناو منا 

 صل  اللب عليب وولم  يوتعمل في الخة م  النةق بب عل  أصلب . -ص

 عليب الونم  يوتعمل في الخة م  النةق بب عل  أصلب . –عم 

 ةق بب عل  أصلب .رحمب اللب  بعد األعنم يوتعمل في الخة م  الن -رط

 بعتد األعتنم يوتتعمل فتي الختة مت  النةتق بتب علت   ر)ي اللب عنب –ر  
 أصلب .

 حينئٍو  يوتعمل في الخة م  النةق بب عل  أصلب . -ط

 ممنوم  يوتعمل في الخة م  النةق بب عل  أصلب . -مم

 انته   يوتعمل في الخة م  النةق بب عل  أصلب . -أهت

 في الخة م  النةق بب عل  أصلب . ل  آخر   يوتعمل  - لب

 ومما اوتعملب أهل العلوم: -

32 ر علتتتتتي التتتتتدفامالتتتتتدكتو متتتتتا أورد  
37

هتتتتتت  بعلتتتتتم 219: "اشتتتتتتهر القلصتتتتتادي  ت 
الحوا  فكت  كتا   كشف األورار عن علتم الًبتار  حيتظ كتان أول متن اوتتعمل 

لرفتاعي الرمول وا شتارات الجبريتة التتي توتتعمل  لت  يومنتا الحا)ترو ويتوكر أنتور ا
"أن القلصتتتتادي اوتتتتتعمل حتتتترف  ج   :وتتتتنم فتتتتي ح)تتتتارتب ونظمتتتتب  ا ِ فتتتتي كتابتتتتب 

 و 8و م  للمتالو أي لمربت  المجهتول  ل للجورو و =  للشي و أي المجهول  ل 
 و والحتتترف  ل  لعنمتتتتة يوتتتاويو وللنوتتتبة متتتتنظ 5و ك و أي لكعتتت  المجهتتتول  ل

م للقلصتتتادي فتتتي ابتكتتتار  .  .. ومتتت  األوتتتف أنكتتتر علمتتتا  الًتتتر  اتبتتتاعه .نقتتتاة  . 
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ن نوتتبوا هتتوا االكتشتتاف  لتت  أللرمتتول وا شتتارات الجبريتتةو بتتل تعتتدا  تجتتاهلهم ولتتك بتت
 * خةتتتأ  وتعنتتتتا  والتتتوي أتتتت  بعتتتد القلصتتتادي بمتتتا يقتتتار  القتتترن vieta فرانوتتتو فيتتتتب 

 والنصف".

والمنحظ أن الرمول جو لو مو كو مأخووة من الحرف األول للكلماتو عتدا 
خووة من آخر  يعدل . وأن عنمة الجتور الموتتعملة اليتوم هتي الجتيم  ل  ف نها مأ

22 ريبيةللنوبة التقالعربيةو وأنهم عرفوا الرمل  ة  

7
و جا  و ظا  للجي  والظتلو   

ومنهتتا  جتتتا  و ظتتتا  لتمتتام الجيتت  والظتتلو ممتتا يقتتوم عليتتب علتتم حوتتا  المملمتتات 
31 ة التي يدور بها الخة الدَّوارلتحديد أنصاف األوتار مرتبةا  باللاوي

33

 . 

ر العلميتتتةو أو ترمتتتل  لتتت  موتتتميات يكمتتتوحتتتديما :  وهتتتي رمتتتول تكمتتتر فتتتي اللًتتتة 
شيوعها في الحياة العامةو أو أوما  منظمات دوليةو أو ما يوتعمل في االتصاالت 

وأكمرهتتا دخيتتل علتت   –الوتتلكية والنوتتلكية ممتتا يعتترف بالنحتتت العنتتواني  التلًرافتتي  
بلتتب ية. فما كان شائعا  وقد م)  عليب لمتنو وقتد ترواتب فتي اللًتات األختر  قالعرب

أن األف)ل اللجو   ل  الترجمتة واقتتراط البتديل العربتي  العربية من با  الدخيل.  الا 
المناوتت و فتتت ن التتداف  لشتتتيوعها الرغبتتتة فتتي الوتتتهولة واالقتصتتتاد فتتي الحيتتتل الكتتتتابيا 

 والوقت .

62 بع)ها منةوقا و ومنهاةو ويوتعمل جدول العناصر الكيميائي -
36

 : 

 Ca Calcium كا كالويوم

 C Carbon ك كربون

 CI Chlorine كل كلور

 Cu Copper نح نحال
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 Au  Gold= Aurum و وه 

 Mg Magnesium م  مًنيويوم

 Mn Manganese م منجنيل

 Hg Mercury   لئبق

 O Oxygen أ كوجينأُ 

 K Potassium بو بوتاويوم

 Ag Silver= Argentum ف )ةف

 Na Sodium ص  صوديوم

 Sn Tin ق قصدير

 رمول أو مختصرات غير منةوقة توتعمل في مجاالت مختلفة: -

  ل/ج وؤال/ جوا 

 m م المتر

 cm وم الوانتيمتر

 l ل اللتر

 hr ل الوااعة
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 min د الدقيقة

 sec ظ المانية

 .Dr د. الدكتور

 .Tel ت تلفون

 degree Centigrade= °C °م لمئويةالدرجة ا

 Degree Fahrenhiet=°F °ف الدرجة الفهرنهايتية

 التاريب الهجري/ الميندي هت/م

و واقتتتتترط مجمتتتتت  اللًتتتتة العربيتتتتتة األردنتتتتي تعريتتتتت  رمتتتتول وحتتتتتدات النظتتتتام التتتتتدا  - وليا
69 ومنها

31

 : 

الرمز العربي  الرمز الَدولي   الَوْحَدة المفهوم
 المقترح

 كت غ Kg غرام كيلو الكتلة

 أ A أمبير التيار الكهربائي

 ك K نفِ ِكل   ةالحرارة الدايناميا 

 مل mol ولمُ  كمية الماداة
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 هل Hz هرت ل ترداد

 ن N نيوتن قوة

 و W واة قدرة

 ف V لتفو   َجه د كهربائي

 9292 ك  exa E  كلا

 9293بي  peta P بيتا

 9298تت  tera T تيرا

 926م   mega M ميًا

 925كت  Kilo K كيلو

 928هت  hecto H هكتو

 92دك  deca da ايكَ دِ 

 9– 92د  deci C يويدِ 

 8-92وت  Centi C ونتي

 milli M 92-5 ليمِ 

 النحت األوائلي - 
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وهتتو متتا يتتتم النحتتت فيتتب ب)تتم الحتتروف األوائتتل متتن الكلمتتات التتتي يتتتألف منهتتا 
المتتتتاني متتتتن كلمتتتتات المصتتتتةلح المصتتتتةلح المركتتتت  وأحيانتتتتا  بأختتتتو الحتتتترفين األول و 

و وقتتتد وتتتماا  عبدالمجيتتتد نصتتتير  ع)تتتو Acronymالمركتتت و ويوتتتم  با نجليليتتتة 
68 مجم  اللًة العربية األردني  بت"منحوتات البدو "

32

وقد يلفظ النحت األوائلي هتوا  – 
تتاةو ممتتل  د. د. ت . ويكمتتر  النحتتت  اوتتتعمالمتصتتن  كقولنتتا  ليتتلر و أو حروفتتا  مهجا

اللًتتتتة المعاصتتتترة فتتتتي توتتتتمية المؤووتتتتات والمنظمتتتتات العالميتتتتة والدوليتتتتة  األوائلتتتتي فتتتتي
نتتتتاج العالميتتتة المختلفتتتةو واعتتتةو وشتتتركات ا ِ والوةنيتتتةو وأوتتتما  شتتتركات الةيتتترانو وا ِ 

والحاوتتو و والتتتلكلو والفتتاكلو ونحوهتتاو ونظتترا  لداللتتة بع)تتها علتت  مفتتاهيم اكتوتتبت 
األعنمو فقد بات متن المتعتور ترجمتة شيوعا  عالميا  حت  غدت مشهورة كشهرة أوما  

بقتتا  علتت  رمولهتتاو ممتتل  أوبيتتكو أوابيتتك ال رمولهتتاو فاقتصتتر علتت  ترجمتتة معانيهتتا وا ِ 
 OPEC, AOPEC لمنظمتة األقةتار المصتدرة للبتترولو ومنظمتة األقةتار العربيتتة  

 ومن أمملة هوا النوم: .المصدرة للبترول  النفة 

 اليونوكو  UNESCO  – المتحدة للتربية والعلوم والمقافة: منظمة األمم 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation. 

 ليكوو  أALECSO - :المنظمة العربية للتربية والمقافة والعلوم 
Arab League Educational, Cultural and Scientic Organisation. 

   فاوFAO  – ة واللراعة:المنظمة العالمية لألغوي 

Food and Agriculture Organization (UN . 

   أيواIAEA - :الوكالة الدولية للةاقة الورية 

International Atomic Energy Agency. 

   األواكلAWACS  – :نظام ا نوار والمراقبة المبكر أو المتةور 
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Advanced Warning and Control System. (AWAX  

   ناواNASA  –  الف)ا  األمريكية:وكالة 

National Aeronautics And Space Agency. 

   ا يدلAIDS  – : فقدان ظاهرة المناعة المكتوبة  النمناعية 

Acquird Immune Deficiency Syndrome. 

 

  :ومنهتتتتتا أي)تتتتتا : النتتتتتاتوNATO و الوتتتتتنتوCENTO و أياتتتتتتاIATA و األرامكتتتتتو
ARAMCO و األونتتتترواUNRWA و التتتترادارRADARلو و أيتتتتISO و وكميتتتتر

 غيرها مما اوتعي  بها عن الكلمات المكونة لها.

وقد يتعور في بع  األحيان  يجاد ترجمة لمنحوتات أوائليةو هي أصن  رمول 
ألعنم شركاتو أو منتجاتو وعندئو نلجأ  لت  تهجئتة حروفهتا كمتا هتي فتي لًاتهتاو 

  ... ,MIG, GM, IBM, PVS, NCR, NTSC, KFUPMممل:

الترجمة ممكنةو ولكن المنحوتات األوائلية اكتوبت شتهرة وشتيوعا    أو قد تكون
 تترجم المعاني مم تختصر ما أمكنو ممل: فعندئوٍ 

 :هيئة وياوية   CD: Corps Diplomatique 

 : التيار المتناو           AC: Alternating Current 

 :التيار المتواصل                       DC: Direct Current 

 وبوبات العالية جدا :ال         VHF: very high frequency 

 : الوبوبات المتًيرة جدا  UHF: Ultra high frequency 

  :ومنهاVSTOL, AM, FM, PAL, SECAM, MOSFET, USA 
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وقد تعمر عل  بع  التوفيقات الناجحة في منحوتات أوائلية عربية معاصرة  
 ممل:

 65 فتح
31

 : حركة تحرير فلوةين. 

 أفواج المقاومة اللبنانية.أمل : 

 .حمال: حركة المقاومة ا ونمية 

 .وال: وكالة األنبا  الوعودية 

 .وفا: وكالة األنبا  الفلوةينية 

 .كونا: وكالة األنبا  الكويتية 

 .ص.  : صندوق البريد 

 .ر.  : رمل بريدي 

 .ج. م. م: جمهورية مصر العربية 

 .ل. ل: ليرة لبنانية 

  :وعودي ريالر. ل. 

 .م: قبل الميند. ق 

 .ل. ت: وجل تجاري 

 .ف: منظمة تحرير فلوةين. م. ت 

 القيادة الموحدة لننتفا)ة. 65 قاوم : 
 بات:ثانيًا: النحت من الُمركَّ 
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متت  ق)تتية  المركبتتات و  وارتبةتتت ق)تتية النحتتتو فتتي التتدرل اللًتتوي المعاصتتر
وروبيتة. وهتو وبخاصة  التركي  الملجي  منب لتشابب بنائتب مت   مركبتات اللًتات األ

المصتتتةلحات علتتت  نحتتتو متتتا وتتتنعر  فتتتي  يمتتتدُّ العربيتتتة المعاصتتترة بكميتتتر متتتنبتتتا ( 
 تناولنا لهوا المو)وم.

والتركي  المألوف في العربية قوامب َ)مُّ كلمتين  حداهما  لت  األختر  وجعلهمتا 
67 منهمتتتا نيتتتتة أي  اوتتتما  واحتتتتدا  دون  نقتتتاص متتتتن بِ 

62

. وقتتتتد وكتتتتر النحتتتاة أنواعتتتتا  منتتتتبو  
وتتتنادي  تتتتأبَة شتتتراا  و ا تبتتتاعي*  َحتتتي َص َبتتتي ص ها: ا )تتتافي  عبداللتتتب و ا ِ أشتتتهر 

تبتتام: هتتو ا تيتتان بكلمتتة علتت  ولن كلمتتة وتتابقة لتعليتتل معناهتتاو وا ِ  –وشتتور متتور  
 الوصفي  فاةمة اللهرا  . –وكميرا  ما تكون المانية ال معن  لها 

تتتتتتَرمَ لجتتتتتتي  ممتتتتتتل: َبع  وقتتتتتد ألحقتتتتتتوا بهتتتتتتو  األنتتتتتتوام  المركتتتتت  الم و وَح)  وتو لَبتتتتتتكَّ
ُمتت ِجَل  –لو ومتتاَر وراَمُهر  تتِديَكر و وقتتاليقن. وهتتي أوتتما  نجتتد فتتي شتتروحها َوتتر  و وَمع 

ماِن ُجعن واحدا .  في المعجم: او 

ب عن األنتوام األختر . ونعنتي ئالمرك  الملجي يختلف من حيظ بنا والحق أنَّ 
المبنتي والُمع تر   –عترا  ا ِ ولتيل متا يقابتل  Structureنيتة الكلمتة بت البنا   هنتا بِ 
  فتتالملج فيتتب يقتتوم علتت  االنتقتتاص متتن العناصتتر األصتتلية وتًييتتر -فتتي علتتم النحتتو

حروفهتتا. وكتتولك التحتتام   دغتتام  هتتو  العناصتتر منتحتتتة علتت  أوتتال هيئتتة مختلفتتة 
جديدة تؤدي  ل  لون متن المنحتوت الختالص التوي قتد تختفتي فيتب عناصتر التكتوين 

 نوكر بع  األمملة: األصلية. ولتو)يح ولك

  ولعتتم أنَّ  لتتو   اوتتم رجتتل   وبتتادي فتتي متتادة  لتتو  أا وتتةرال : وكتتر  الفيرول
تتُةرُ أَوتتةَّر أوتتةرا  وبنتت  عليهتتا حوتتابا و فقيتتل   "... وَرُجتتل(  فقتتال:  و متتم ال ٍ  -و 

تتتُةر الُ  : ُمَعرفَتتتة و و األصتتتُةر الُ   لتقتتتدم  ُملجتتتا وُنلعتتتت ا )تتتافةو فقيتتتل  األو 
  ".الوين عل  الةا
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ف التأويل وغرابة التلفيتقو وقتد تنباتب لتولك هو  الحكاية من تكلا  وال يخف  ما في
"ا وةرال : معنا  مقيتال النجتوم    فقال:855 -858صاح  مفاتيح العلوم  ص

 اصتتةر : هتتو التتنجمو و البتتون : هتتو المتترآةو ومتتن ووهتتو باليونانيتتة:  صتتةرالبونو 
وي بع  المتولعين باالشتتقاقات فتي هتوا ولك قيل لعلم النجوم:  صةرنومياو وقد يه

االوتتتم بمتتتا ال معنتتت  لتتتبو وهتتتو أنهتتتم يلعمتتتون أنا  ال   اوتتتم رجتتتلو وأوتتتُةر جمتتت  
 وةرو وهو الخة. وهوا اوم يونانيو في اشتقاقب من لوان العر  جهل ووخف".

تتُةرال   األصتتل   :9/825ويقتتول التتدرل اللًتتوي الحتتديظ  المعجتتم الكبيتتر  "أو 
تت astrolabiumيونتتاني  ُتروالبون : آلتتة فلكيتتة كانتتت توتتتعمل قتتديما  فتتي رصتتد ال أو 

األجتتترام الوتتتماويةو متتتم ُأةلتتتق االوتتتم علتتت  آلتتتة كتتتان يوتتتتعملها المنحتتتون فتتتي القتتترن 
 المامن عشر لقيال اللوايا".

مركتت  متتن كلمتتتين:  أوتتةر  وتتياان متتن   ومهمتتا كتتان األمتتر فتت نَّ  ا وتتةرال 
وحتدة المرآة. مم ُملجت الكلمتتان وصتارتا الخة أو النجم. و ال   ويان: الرجل أو 

و تتتدلا علتت  مفهتتوم محتتدد  آلتتة فلكيتتة  اختفتتت فيهتتا عناصتتر التكتتوين محكيتتة واحتتدة
 األصلية بالنحت.

  المنجنيتتق  بفتتتح المتتيم ووتتكون النتتون األولتت  وكوتتر المانيتتةو وفيتتب لًتتات : قتتال
بتتتتة  الجتتتتوهري صتتتتاح  الصتتتتحاط: "المنجنيتتتتق: التتتتتي ُترمتتتت  بهتتتتا الحجتتتتارةو معرا

وقتتتال ابتتتن خلكتتتان فتتتي  ووأصتتتلها بالفاروتتتية  َمتتتن  جتتتي نيتتتك و أي: متتتا أجتتتودني"
 : أي شتي و وتفوتير  نيتتك : تتتبچ َمتتن  و أنتاو وتفوتير   :"قلتت فتفوتير تاريختب:

 أي: أنا أي شي  جيد". .جياد

61 هت  هتوا الخةتأ فقتال172وقد صحح  ابن كمالو ت
69

"وال يخفت  متا فيتب متن  : 
و منجتتك  فتتي لًتتة  و منجنيتتق و معتترا :  منجتتك نيتتك القصتتورو واألقتتر  أن يكتتون 

 عل بالحيلو ويكون المعن : ما ُيف عل بالحيل جيدا ".الفرل ما ُيف  
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 اوتمان ُجعتن اوتما   :أقول: هي كلمة معرابةو يمكتن وصتف متا جتر  لهتا بقولنتا
بعلبتتتتتكو وح)تتتتترموتو  :تتتتتتوكر المعتتتتتاجم متتتتتن أممالهتتتتتا متتتتتن نحتتتتتو واحتتتتتدا   علتتتتت  متتتتتا

 .. وغيرها. وكربن و وبًداد وبختنصرو ووامرا و

ونؤكتتد متترة أختتر  أن ةريقتتة المتتلج فتتي ممتتل هتتو  الكلمتتات يتتتما بةريتتق ا دغتتام 
والنحتتتتت اللتتتتوين ت)تتتتي  فيهمتتتتا عناصتتتتر التكتتتتوين األصتتتتليةو ويًتتتتدو التركيتتتت  وحتتتتدة 

 محكيةو ف وا عدنا  ل  المراج  نتحقق من تأصيلها وجدنا المفارقات.

تتتتتر يتتتتوكر عبدالصتتتتبور شتتتتاهين أن أصتتتتتل  بُ  تتتتر  متتتتن  نبوختتتتو  َنصا َتَنصَّ 62 خ 
68

و  
تتر  اوتتم صتتنمو تركاتت  منهمتتا اوتتم ووالصتتوا  أنهتتا متتن  بوختتت  بمعنتت  ابتتنو   َنصَّ

واحد ُجعل علما  عل  الشخص الوي ُوجد وليتدا  بجتوار ولتك الصتنمو فنوت   ليتبو  و 
61 لم يكن يعرف لب أ  ينو   ليبو وصار اللفظ المرك  علما  عليب

65

 . 

12 هت 315تو قال نشوان الحميري  وفي  ح)رموت 
67

وتم ملتك متن ا".. هتو :  
ملتتوك حميتترو وهتتو ح)تترموت بتتن وتتبأ األصتتًرو وبتتب وتتمي وادي ح)تترموت. متتن 

و والنوبة  لت  ح)ترموت: ح)ترميو ولد  الملوك العباهلة الوين كت   ليهم النبي
 ."والجم  ح)ارم

ووتتكون  بفتتتح فوتتكون ففتتتح وبفتتتح المتتيم -وقتتال صتتاح  القتتامول: "ح)تترموت
 بلدو قبيلةو ويقال: هوا ح)رموت". :-)م الميمالواو. وتُ 

هتتت . واللفتتظ 881 صتتم باللتتب متتامن خلفتتا  العباوتتيين  تو وتتامرا و مدينتتة المعت
19 رأ   ن  َمتت رَّ مركتت  منحتتوت متتن  ُوتت

63

ولكتتن هنتتاك رأ  آختتر  . متتن رأ  أو  وتتا َ   
أو متتن   Summurimموريمال يتتر  أن االوتتم متتن أصتتل  بتتابلي أشتتوري  هتتو  ُوتت

Ta -Ma -ur-uS  18رماتا   وُ   اليونانية 
66

 . 

لقد كتان بحتظ  المركت  الملجتي  مو)توم متداوالت فتي المجمت  القتاهري نظترا  
بيتة صتيًت علت  أوتال المتلج ا دغتاميو و ألنب يشكل حلقة وصل م  مركبات أور 
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وهتتتتي فتتتتي الواقتتتت  كميتتتترةو ألن تلتتتتك اللًتتتتات  نمتتتتا هتتتتي لًتتتتات  لصتتتتاقية  أو وصتتتتلية  
Agglutinative   تتًير معاني مفرداتها بحوت  الكواوتAffixation  التصتدير ال 

Prefixation و التووتتتية ال  Infixation لحتتتاق ال ا ِ   وSuffixation فتتتيمكن . 
وغيرهتاو  de, per, in, con, re .. الصتدور اآتيتة: Form أن  يوتبق الجتور

وكتتتولك يمكتتتن  لصتتتاق  .لمعنتتت  الكاوتتتعة وبنيتتتة الجتتتور مابتتتتة فتتًيتتتر المعتتتاني تبعتتتا  
 وغيرهاو فيتًير المعن .… tion, al, ly, ness, ism  اللواحق ممل:

نمتا يميلهتا أنهتا محتدودة تجمعهتا عل  أن العربية ليوت خالية من   اللوائتد و وان
وهي تعمل عن ةريق التحول التداخلي لبنيتة الجتور مت  الحركتة  وكلمة  وألتمونيها 
 كات و مكتو و مكت  ..  لب. و و اكتت و اوتكت َ و كتا و كاتَ ممل: َكَتَ و أكتَ 

15 الحميد حون  ع)و المجم  القتاهري البحظ الوي قدمب عبدفي لقد جا  
61

  :
"نوتتتةي  متتن ختتنل الموتتلك التتوي يتبعتتب اللًويتتون فتتي المركتت  الملجتتي أن نجعتتل 
المتتلج بتتين كلمتتتين أو أكمتتر قاعتتدة نحتتوو حتتووها فتتي أوتتما  التتبند والعقتتاقير الةبيتتة 

كتتولك فيمتتا يتترا  علمتتا  الةبيعتتة والكيميتتا  وغيرهتتا متتن مصتتةلحاتو وتتوا  أكانتتت و 
الكلمتتتات:  الصتتتلة بتتتين الكلمتتتات المملوجتتتة صتتتلة ت)تتتايف أم صتتتلة وصتتتفيةو فمتتتمن  

وكولك  يورك شيرو برورودو وأشباهها من أوما  األماكن. –نيوفوندالند  –نيويورك 
أوتما  العقتاقير  يمكتن أن تكتون ونامكيو وأممالها من  –ما لهر –ورد الكلمات: ما

التتتتتي أجراهتتتتا علمتتتتا  اللًتتتتة علتتتت  المركبتتتتات  مركبتتتتات ملجيتتتتة تةبتتتتق عليهتتتتا القواعتتتتد
في التركي  الملجي ويوتةيعون  الملجية. وبولك يجد علما  العلوم المختلفة متوعا  

أصلها  ل  كلمات امتلجت وصارت كلمة واحتدة تجتري   يرجوتعمال مصةلحات ا
 ."نحوية والصرفيةعليها القواعد ال

لقتتد راجعتتت لجنتتة  األصتتول  فتتي المجمتت  مو)تتوم المركتت  الملجتتي واوتتتمعت 
وانتهتتت  لتت  اتختتاو القتترار   لتت  بحمتتي األوتتتاوين عبدالحميتتد حوتتنو وأمتتين الختتولي.
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17 التتتتالي
62

 كلمتتتتين  حتتتداهما  لتتت  األختتتر و وجعلهمتتتا اوتتتما   "المركتتت  الملجتتتي )تتتمُّ  : 
نو ويكتتون ولتتك فتتي بتي  نتتت الكلمتتتان عتتربيتين أم معتترَّ وبنتتا . وتتوا  أكا و  عرابتتا  واحتتدا  

أعتتنم األشتتخاص وفتتي أعتتنم األجنتتال والظتتروف واألحتتوال واألصتتوات والمركبتتات 
العدديتتة. ويجتتول صتتوغ المركتت  الملجتتي فتتي المصتتةلحات العلميتتة عنتتد ال)تترورةو 

 عل  أال يقبل منب  ال ما يقر  المجم ".

 )وم في رحا  المجم  يفتتح أمامنتا أبوابتا  مير حول هوا المو وفيما نقلنا  عما أُ 
 ب البحظ  ل  آفاق أوو :جديدةو ويوجا 

النحتتتتت والتركيتتتت  وجهتتتتان لحقيقتتتتة واحتتتتدة  عنتتتتدما تمتتتتتلج عناصتتتتر التكتتتتوين  -9
13 هتتت 518بتتن جنتتي  امنهمتتا لتكتتوين عنصتتر لًتتوي جديتتدو يقتتول  األصتتلية فتتي كتتل  

61

 : 
16 متتتتوه  الخليتتتتل"

12

ر اوتتتتتعمالهاو   وكمتتتت   ال أن  أصتتتتلها عنتتتتد فتتتتي  لتتتتن و وولتتتتك أنَّ   
  وهمتتا وتتاكنتان فحتتوفت األلتتف و فالتقتتت ألتتف  ال  ونتتون  أن  فحتتوفت الهمتتلة تخفيفتتا  

لةت النم بالنونو وصتار فصارت  لن  فخُ  من  ال  لوكونها ووكون النون بعدهاو
 لهما باالمتلاج والتركي  الوي وق  بينهما حكم آخر".

وا متتتا كتتتان هتتتوا التقتتتار  ملحوظتتتا  بتتت ين النحتتتت والتركيتتت و فتتت ن  النحتتتت متتتن وان
المركبات  يتو  ليشمل صنوفا  متعتددةو أشتار  ليهتا األوتتاو أمتين الختولي فتي بحمتب 

 الوابق وكر و ومنها:

بة أو مختلةتة  ملمعتة: صتدر عربية كانت أم معرا  والمرك  الملجي في األعنم -
تان  و: عربوتتتت –وتتتتيبويب  –عربتتتتي والحقتتتتة أجنبيتتتتة أو العكتتتتل و ممتتتتل: بلحتتتتارظ 

 عربوات. -يونوكو -بارومتر  -أمبيرمتر -فولتميتر –نيودلهي 

بتتيَن  –مركتت   تبتتاعي لظتتروف اللمتتان والمكتتان والصتتفات: ممتتل: صتتباَط موتتا    -
... ونحوهتتا المنحتتظ أن العربيتتة حتتين بنتتت جتتلأي  أيتتدي وتتبأ -شتتَور متتور -بتتين
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ول: أنجلتتتتو المركتتتت  اختتتتتارت الفتتتتتح التماوتتتتا  للخفتتتتة. وفتتتتي العربيتتتتة المعاصتتتترة نقتتتت
 أف َرويوي. –وكوون. أنجلو أمريكي 

بتتتت تعريبتتتا  جلئيتتتا و أوأمركبتتتات مختلةتتتة مشتتتتقة متتتن   - صتتتوتيا . ويكمتتتر  وتتتما  ُعرا
 اوتعمالها في مجال العلوم للداللة عل  عملياتو أو آالت: ممل:

  و وقتتتد تبتتتدأ بتتتت كهر  أو  كهتتترو و واألف)تتتل Electroمصتتتةلحات تبتتتدأ بالكاوتتتعة   
دمنتتا نهتتدف  لتت  االختصتتارو نحتتو: كهر)تتوئيو وكهَرميكتتانيكيو حتتوف التتواو متتا 

وكهَرمًنتتتتي. فالنظريتتتة التتتتي يعتتتدُّ ال)تتتو  بحوتتتبها أمواجتتتا  موصتتتوفة بتتتت كهربا    
بهتتا بةريتتق التركيتت  النحتتتي  Electromagnetic theoryال  مًنتتاةيل  نعرا

 فنقول: النظرية الكهَرمًنتياة.

   بمعنتتت   dynamicوائيو جتتتويو بمعنتتت  هتتت aerial متتتن  Aerodynamicsوِلتتتت   
 حركي  نقول: جوحركي.

 Electroومن المصةلحات المشتملة عل  الكاوعة:      

 Electormagnestim الكهَرمًنتية

 Electromagnectic lens عدوة كهَرمًنتية

 Electromagnetic waves أمواج كهَرمًنتية

 Hydroelectric كهربي مائيال كهرمائيال كهرمي

 Electrostatic ال كهراكدة راكدةكهربية 

 Electrodynamic كهربية ديناميةال كهرينامية
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  ideال  ومتتتن الكواوتتت  النحقتتتة التتتتي ُأدغمتتتت بتتتبع  العناصتتتر الكيماويتتتة  يتتتد
 : 19   وهاك أمملة لها م  كلمة  كبريت ic-  و يكous  و ولال iteو بيت 

 Sulphate      كبريت  آتال كبريتات 

 Sulphide       ديكبريت  يدال كبريت

 Sulphurous acid   ت  ولال حم  الكبريتوليحم  كبر 

 Sulpheric acid    حم  كبريت  يكال حم  الكبريتيك

 ن موتتلك النحتتت الموفتتق قتتد تتتما فيتتب المتتلج بعتتد شتتيوم التوتتميات األواوتتية  -8
ألصتتول الكلمتتات المنحوتتتةو شتتتيوعا  دختتل فتتي صتتتميم الحيتتاة الفكريتتة واالجتماعيتتتةو 

ولتم  وبعتد شتيوم  بوتم اللتب الترحمن الترحيم  تلجتأ العربيتة  لت   البوتملة   الا  لتم فممن  
نتواي   ..يعد عويرا   دراك مفهوم الكلمة المنحوتة  بوملة  فتن نوتتةي  أن نتقبتل  حرا

فتتتت وا أدركنتتتتتا  وThermonuclear بترجمتتتتة لمقابلتتتتت ال بعتتتتد شتتتتتيوم  حتتتتراري نتتتتتووي  
ويتةو ووتهل علينتا النةتق بتت حراري أيتوني و متم المعاني األصتلية لمفهتوم الحترارة النو 

 .Thermoionicايونيو مم حرايوني مقابل حرا 

 ن أهميتتة الشتتيوم ملحوظتتة فتتي صتتوغ التراكيتت  فتتي اللًتتات األوروبيتتة. ف)تتن  
 Hyphen  -اوتتتعمال الشتترةة   د يعمتتدون أمنتتا  مرحلتتة الشتتيوم  لتت علتت  أنهتتم قتت

 :لة انتقاليةو فممن  قالوا فتي ا نجليليتةللوصل بين الكلمات قبل تمام االلتحاق كمرح
Breakfast - Lunch   متم عتدلوا  لتBranch  لوجبتة الةعتام الجامعتة لافةتار

لتتتدلا علتت  التتدخان  Smogمتتم عتتدلوا  لتت   Smoke - Fogوالعشتتا . وقتتالوا: 
متم عتدلوا  لت   Transfer - Resistorالمختلة بال)با  في مدينة لنتدن. وقتالوا: 

Transister 12  ترانوتتور  ليتل  مقاوم النقلو أو مقاوم التحو تدلا عل
18

. وقتد عتراف  
"وجتتتود كلمتتتة هتتتي خلتتتية متتتن عناصتتتر مختلفتتتةو أو صتتتيرورة   أولمتتتان  المتتتلج بأنتتتب:

الكلمتتتين كلمتتة واحتتدة عتتن ةريتتق المتتلج بينهمتتا. أو تكتتوين كلمتتة صتتناعية مشتتتملة 
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11 عل  مليٍ  من أصوات كلمتين أخريين وجامعتة لمعنييهمتا"
15

ومتن ولتك اوتتعمال و  
 لمن . -مكان و و الحيلمن  من  الحيل - اللمكان  من  اللمان

نجليلية يتعدد رومهاو فتكت  مفصتولةو وأحيانا  نر  أن بع  المركبات في ا ِ 
و متم  نتب قتد ُيلحتظ اختتنف alreadyو أو all readyأو بشرةةو أو مترابةة ممل: 

و  Headmasterو:  Gentlemanو أو Gentle manنبتتترة النةتتتق فتتتي ممتتتل 
Head-masterو وHead master كلمتتتات . وليوتتتت الكواوتتت  فتتتي لًتتتاتهم  الا 

عمل فيها اختلال مم ُركِّبت م  غيرها  فادة معن  جديدو وهوا وا)ح فتي منقوصة أُ 
 لتتتتب. وهتتتتو   ...  re - و  عتتتتودةex - و  ختتتتارجيCo - و  متتتت bi -ممتتتتل  منتتتتائي

22 شيوعها ُحوفت وتمَّ التحامها  وا عمَّ الكواو  تكت  أحيانا  بشرةة حت  
17

 . 

لقتتتتتتتد وتتتتتتتتواغت العربيتتتتتتتتة المولتتتتتتتدة  بعتتتتتتتتد عصتتتتتتتتر االحتجتتتتتتتاج اللًتتتتتتتتوي  بعتتتتتتتت  
التراكيتتتتت  المكونتتتتتتة متتتتتتن كواوتتتتتت   وتتتتتتابقة والحقتتتتتتة و ممتتتتتتل: متتتتتتالهر  متتتتتتا   لهتتتتتتر و 

آ  و  ورد و علتتتتت  نحتتتتتو  جتتتتتن   الفاروتتتتتية المكونتتتتتة متتتتتن  كتتتتتل  ومتتتتتاورد  متتتتتا  
 وم الجديد .ونورول من  نو  رول و أي  الي

هتتواو ممتتل المشتتتًلين بتتالعلوم  لتت  نتتوم متتن بعتت  ُوفتتق  ةوفتتي العربيتتة المعاصتتر 
ميتل تعريبتا   و Alcoyleليتل ال و  و وغَ Formyle ونمليتل ال Carbonyleت ِلت اقتراط َفح 

Hydrolise  29وَحل َمأ  حلََّل بالما   ال
13

Amyloide 28وَنَشويد ال  و 
16

 . 

25 و )تتتر  ختتتاص متتتن التركيتتت لعربيتتتَةو وهتتتلقتتتد أمتتتدَّ النحتتتُت ا -5
11

و بكلمتتتات  
 ووات قيمة اصةنحيةو ومن ولك:

 صوغ مصةلحات من  اوم   حرف/ أو )مير و ممل: -
 ياة . من  لم   -ةياللمَّ 

 العنعنة من  عن وعن .
 الكيفياة من  كيف   ياة .
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 ياة .  الُهوياة من  هو
 و ياة .يهما الماهيَّة من  ما هوو 

 ة .نياة من   ناب   يا ا ِ 
 الليويَّة من  ليل  ياة .

 قبتاريب من   قبل   تاريب .
دخال النم عليهاو ممل - 27 تراكي   ال  النافية وان

12

 : 
   الوي ال يتناه .يو للشالالمتناهي
 و للشي  الوي ال يدوم.الالدائمي

 النأدريينو لةائفة من الفنوفة العناديين.
 acentricكلي ال ر النم

 Wireless = الالسلكي
 anaerobicال  الالهوائي
 Asymmetricalال  النتناظري
 The unconsciousnessالنوعي ال 
 Immoralال  الالأخالقي

 anhydrousال  الالمائي
 The unlimitedالنمحدود ال 

متتن حيتتظ القلتتة والكمتترةو وبعتتدو فمهمتتا اختلفتتت اآرا  حتتول النحتتت واالختصتتار 
بوجتتود  فتتي العربيتتةو وأن نتتتلمل فيتتب القيتتال. فتت ن ولتتك لتتم يمنتت  أن نقتترا والوتتمام و 

فائتتدة االقتصتتاد عنتتد الختتة  الكتابتتة  والنةتتق. علتت  أنتتب يظتتل بابتتا  )تتيِّقا  متتن أبتتوا  
نَّ فتتتي اللجتتتو   لتتت  الترجمتتتة الدقيقتتتة أف)تتتل متتتن النحتتتت  تنميتتتة العربيتتتة المعاصتتترة. وان

 الدخيل منب.
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 الهوامش والتعليقات

 من وورة الشعرا . 971واقرأ أي)ا  اآية   -9

ن العتتتر  فتتتي أبتتتو الحوتتتن أحمتتتد بتتتن فتتتارل: الصتتتاحبي فتتتي فقتتتب اللًتتتة ووتتتنَ   -8
بيتتروت: مؤووتتة بتدران للةباعتتة والنشتترو   كنمهتاو تحقيتتق مصتتةف  الشتويمي

. وعبشمي  نوبة  ل  عبد شمل و وتوتشهد كت  اللًة 819 و ص9167 ة
َحُك ِمنِّي َشي َخة( َعب َشميَّة(..بِت:   وَت) 

الوتتنم محمتتد مقتتاييل اللًتتةو تحقيتتق عبدمعجتتم أبتتو الحوتتن أحمتتد بتتن فتتارل:   -5
هتتتتت و انظتتتتر الجتتتتل  9566و 9هتتتتارون  القتتتتاهرة: دار  حيتتتتا  الكتتتتت  العربيتتتتةو ة

 .727و وانظر الجل  الخامل أي)ا و ص581 -582األولو ص
هتت  أجتال النحتت متن 752شارة هنا  ل  أن أبا منصتور المعتالبي  تا ِ  تجدر  -7

ر العربيتتتةو تحقيتتتتق الوتتتتقا وآختتتترينو متتتنظ كلمتتتتاتو يقتتتتول فتتتي  فقتتتتب اللًتتتتة ووتتتت
متتتن   : "العتتتر  تنحتتتت متتتن كلمتتتتين ومتتتنٍظ كلمتتتة واحتتتدةو وهتتتو جتتتنل512ص

 ...". و منوو   ل  عبد شملي  مِ االختصارو كقولهم: رجل َعب ش
عبتتتتدالقادر الجلائتتتتري: االشتتتتتقاق والتعريتتتت   القتتتتاهرة: مةبعتتتتة لجنتتتتة التتتتتأليف   -3

 .95م و ص9171و 8والترجمة والنشرو ة
لتتتب أمتتتين: االشتتتتقاق  القتتتاهرة: مةبعتتتة لجنتتتة التتتتأليف والترجمتتتة والنشتتترو عبدال  -6

 .519م و ص9136و 9ة
 .519المرج  نفوبو ص   -1
 بتحقيق عبداللب دروي=. 9/61معجم العينو   -2
 و 932البيتتت متتن قصتتيدة عبتتد يًتتوظ بتتن وقتتاصو وهتتو فتتي المف)تتليات  ص  -1

ب ال فيتتتتلتتتت  عبتتتد شتتتتملو ويقتتت "عبشتتتتمية: نوتتتبة  وجتتتا  فتتتي حاشتتتتية المحققتتتين:
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عميتتر بتتن عبتتد شتتملو كتتان  نتتيمتتن ب  عبشتتمل. والتتوي أوتتر عبتتد يًتتوظ فت تت
أهوجو فانةلق بب  ل  أهلبو فقالت أمتب لعبتد يًتوظو ورأتتب عظيمتا  جمتين : َمتن  
أنتتت؟ قتتال: أنتتا وتتيد القتتومو ف)تتحكت وقالتتت: قبحتتك اللتتب متتن وتتيد قتتوم حتتين 

لتم تَتَر: ُروي أورك هوا األهوج! فعنَّ ولتك قتول عبتد يًتوظ:  وت)تحك منتي . 
"أبقتت  متتن الهمتتلة    بوتتكون الهمتتلة فتتي آختتر الفعتتلو قتتال الفتترا :أي)تتا   لتتم تتترأ  

 مادة عبشم . –خلفا " وانظر  لوان العر  البن منظور 
 لوان العر و المو)  نفوب.  -92
 لوان العر و مادة  ليل .  -99
جتنل التدين الوتيوةي: الملهتر فتتي علتوم اللًتة وأنواعهتاو  القتاهرة: البتتابي   -98
و دون تتتاريب و تحقيتتق محمتتد أحمتتد جتتاد المتتول و وآختترينو الجتتل  9لحلبتتيو ةا

 و وقد نوبب أي)ا   ل  الجوهري صاح   الصحاط .723األولو ص
وقابتتتتتتل بدراوتتتتتتات فتتتتتتي فقتتتتتتب اللًتتتتتتة  -725 -728المرجتتتتتت  الوتتتتتتابقو ص   -95

 .863لصبحي الصالحو ص
بتين هو الحون بن الحظير بن أبي الحوتين النعمتانيو متن قريتة النعمانيتة  -97

بًتتتتداد وواوتتتتة. ويكنتتتت  بتتتتأبي علتتتتي الظهيتتتتري. كتتتتان مبتتتترلا  فتتتتي اللًتتتتة والنحتتتتو 
والعرو  والشعر واألخبار والفقب والمنةق والهيئة والة . دختل الشتامو وأقتام 

بًيتتتة الوعتتتاةو  -م312بالقتتتدل متتتدة. متتتم وهتتت   لتتت  مصتتتر وتُتتتوفي فيهتتتا عتتتام 
 .2/922و ومعجم األدبا  891ص

كتتب= لتتب قرنتتان كتتلا منهمتتا يحكتتي شتتق الشتتقةح   علتت  ولن وتتفرجل : ال  -93
 حة .

و ص ص 9169و وتتتنة 95مجلتتتة مجمتتت  اللًتتتة العربيتتتة القتتتاهريو مجلتتتد   -96
61- 16. 
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ما عليب المعاصرون اآن هو ما انته   ليتب مجمت  اللًتة العربيتة القتاهري   -91
"أنتب ال يجت  فتي النحتت األختو متن كتل كلمتة متن المنحتوت" و"أمتا ترتيت   من

  .1/829ل كنم"  مجلة المجم  القاهري الحروف في النحت فهو مح
متن المنحتتظ أن كميتترا  متن األلفتتاظ المنحوتتتة تكتون متتدار التنتتدر والفكاهتتة.   -92

ونجتتد فتتي كتتتا  التتبخن  للجتتاحظ تتتأوينت ألفتتاظ تتتأوين  نحتيتتا . ومتتن ولتتك متتا 
يوكر  أن  التدرهم  متن  دار الهتم . وأن  التدينار  ألناتب  يتدني  لت  النتار . وأن 

ويلقتتي . وأن العصتتفور ُوتتمي عصتتفورا  ألنتتب  ُوتتمي وتتلوقيا و ألنتتب  يوتتتلا الكلتت  
 انظتتر:  – عصت  وفترا . وأن ةتاعون عمتتوال ُوتمي بتولك ألنتتب  عتما وآوت   

و تحقيتتق ةتتب الحتتاجري . وعنتتد تدريوتتي لمو)تتوم  النحتتت  926التتبخن و ص
متن  لميتل الًرفتة . وكتان  Roomateتندر ةنبي بنحت  لمًرف  ترجمتة ِلتت

 لو قيل  َمواِكن . أف)ل
. 517و واالشتتتتقاق لعبداللتتتب أمتتتينو ص93 -95االشتتتتقاق والتعريتتت و ص  -91

  بتصرف .
انظتر: كتتتا  فتي أصتتول العربيتتة  مجموعتة القتترارات :  ختراج محمتتد أحمتتد   -82

 خلتتتف اللتتتب ومحمتتتتد شتتتوقي أمتتتتين  القتتتاهرة: مجمتتت  اللًتتتتة العربيتتتة بالقتتتتاهرةو ة
 .39 -71ص ص  و 9161

 .39 -71و ص ص انظر: المرج  الوابق  -89
 .9/582ابن فارل: معجم مقاييل اللًةو   -88
جتتنل التتدين الوتتيوةي: الملهتتر فتتي علتتوم اللًتتة وأنواعهتتا  القتتاهرة: البتتابي   -85

تحقيتتق محمتتد أحمتتد جتتاد المتتول  وآختترينو الجتتل   وو دون تتتاريب 9الحلبتتيو ة
 .723األولو ص

ل الوتين  لت   لاي 813 -8/815انظر: محا)ر الجلوات   -87  . ولعل تحوا
 وكندري.في اللهجة المصرية هو الوي أمار الشيب ا ِ 
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 .96ص واالشتقاق والتعري   -83
الفلوتتتفة اللًويتتتة. مراجعتتتة وتعليتتتق متتتراد كامتتتل  القتتتاهرة: دار الهتتتنلو دون   -86

 .19تاريب و ص
 القتتاهرة: معهتتتد الدراوتتتات  ومصتتةف  جتتتواد: المباحتتظ اللًويتتتة فتتي العتتتراق  -81

 .11و ص 9133ةو  والعربية العالية
م و 9116و 6وتتتتات فتتتتي فقتتتتب اللًتتتتة  بيتتتتروت: دار العلتتتتم للمنيتتتتينو ةدرا  -82

 .832و و 819ص
 .26 -23مصةف  جواد: ص  -81
وكر مصةف  جواد في هام= الكتا  الوابق: "أي=. من المنحوت قديما    -52

ال اآن كمتتا ظتتن األ  أنوتتتال وواردة فتتي كميتتر متتن كتتت  األد  كاألغتتانيو 
شتي  : "وقتالوا أي شتي و متم خففتت  متادة -قال الفيومي في  المصباط المنير

 قالب الفارابي". .فيفا  وجعن كلمة واحدة فقيل أي=اليا و وحوفت الهملة تخ
 .26المرج  الوابقو ص  -59
أنتتيل فريحتتة: فتتي اللًتتة العربيتتة وبعتت  مشتتكنتها  بيتتروت: دار النهتتارو   -58

 .969 -962م  ص9166و 9ة
نتتوم متتن التتتحكم ال يتتر  أمتتين الختتولي أن قصتتر القتترار علتت  فعلتتل وتفعلتتل   -55

مبتترر لتتبو ألن ابتتن فتتارل قصتتد  لتت  أن يبتتيان أن الرباعيتتات جمهرتهتتا وكمرتهتتا 
جتتا ت عتتن ةريتتق النحتتتو وقتتد عتتر  فتتي بحمتتب التتوي قدامتتب للمجمتت  بعنتتوان 
 المركتتتت  الملجتتتتي  قائمتتتتة بأفعتتتتال منحوتتتتتة جتتتتا ت علتتتت  غيتتتتر فعلتتتتل وتفعلتتتتل 

  .821و ص67/9163 انظر: البحوظ والمحا)رات 
للراعية مصةف  الشهابي: معجم الشهابي في مصةلحات العلوم ااألمير   -57

 .797م و ص9112 و9 بيروت: مكتبة لبنانو ة
 .127المرج  الوابقو ص   -53
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م و 9112و 6 بتتتراهيم أنتتتيل: متتتن أوتتترار اللًتتتة  القتتتاهرة: مكتبتتتة األنجلتتتوو ة  -56
 .21ص

  متن التدورة األولت و وفتي 1أمير مو)وم  النحت  في المجمت  فتي الجلوتة    -51
  متتتن متتتؤتمر التتتدورة 98و 99  متتتن التتتدورة المانيتتتةو وفتتتي الجلوتتتة  82لجلوتتتة  ا

  متتن مجلتتل التتدورة التاوتتعة عشتترة. وفتتي الجلوتتة 3الرابعتتة عشتترة. وفتتي الجلوتتة  
  متن التدورة المالمتة 1و 2  من مجلل الدورة الحادية والعشرين. وفي الجلوتة  1 

متن متؤتمر التدورة الحاديتة   2والعشرين. وأخيرا  صدر القرار بشأنب في الجلوتة  
 . أي أنب اوتًرق منمين عاما  من المداوالت والنقا=.9163والمنمينو ونة 

هتتتتتو  منحظتتتتتة جتتتتتديرة باالعتبتتتتتار  وا الحظنتتتتتا أن  الرمتتتتتل  هتتتتتو نتتتتتوم متتتتتن   -52
 المنحوتات. فالرمل  ل  للمجهول ال عنقة صوتية بلفظ المجهول.

فلوتتتتتةين  واللفتتتتتظ  متتتتتن المنحوتتتتتتات المحدمتتتتتة  فتتتتتتح  متتتتتن  حركتتتتتة تحريتتتتتر  -51
. وكتتتولك PLOالمنحتتتوت مقلتتتو  أوائتتتل الجملتتتةو أو الترجمتتتة المقابلتتتة لحتتتروف 

  وفا  و وال  و كونا  لوكاالت األنبا  لفلوةين والوعودية والكويت.
 .1/825مجلة المجم    -72
: عمليتتتتتة دمتتتتت  Hapologyو ومعنتتتتت  32كتتتتتتا  فتتتتتي أصتتتتتول اللًتتتتتةو ص  -79

 االختلال.وحدتين صوتيتين في وحدة واحدةو عل  وبيل 
ال )رورة لوكر هتو  التوجيهتات ألن القترار التوي اتختو  المجمت  ت)تمنتها   -78

وو  تأكيد  عل  أن نجتاط الكلمتة يتوقتف علت  حوتن جروتها ومقتدار  يحائهتا 
 بالمعن  األصلي.

 .71كتا  في أصول اللًةو ص  -75
 .71المرج  نفوبو ص  -77
 .9/6  القاهريو انظر: مجلة المجم ةأهداف مجم  اللًة العربيمن   -73
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  القتتتاهرة: مكتبتتة النه)تتتةو دون تتتتاريب و   وتتماعيل مظهتتتر: تجديتتد العربيتتتة  -76
 .96 -93ص  ص

و وتأكيتتتتتتدا  لدعوتتتتتتتب أصتتتتتتدر معجمتتتتتتب  قتتتتتتامول 86المرجتتتتتت  الوتتتتتتابقو ص  -71
 النه)ة  )منب عددا  ال بأل بب من المنحوتات.

 .95/11انظر مجلة مجم  اللًة العربية بالقاهرةو   -72
الحوتن األلدي: جمهترة اللًتةو  بيتروت: دار  ابن دريد: أبو بكر محمد بتن  -71

وحتتروف الوالقتتة  .98 -99صتادرو مصتتورة عتتن الةبعتتة األصتتلية و ص ص 
 ن ف   م . هي: ر ل

ابتتتن جنتتتيو أبتتتو الفتتتتح عممتتتان: الخصتتتائصو تحقيتتتق محمتتتد علتتتي النجتتتارو   -32
و وانظتتتتتتتتتر: 9/37م و 9136 -38و 8دار الكتتتتتتتتتت  المصتتتتتتتتتريةو ة :القتتتتتتتتتاهرة 

 -9136و الةبعتتتتة األولتتتت  756 -759ص ص  االشتتتتتقاق: عبداللتتتتب أمتتتتينو
 لجنة التأليف والترجمة بالقاهرة.

 .776المرج  الوابقو ص  -39
 .775 -772المرج  الوابقو ص ص   -38
جميتتل منئكتتة: فتتي موتتتللمات المصتتةلح العلمتتي. مجلتتة المجمتت  العلمتتي    -35

 .91و ص9117و ونة 87العراقيو مجلد 
 .26من أورار اللًةو ص  -37
اتحتتاد المجتتالل العلميتتة فتتي العتتراقو مقتتال  -لعربتتيمجلتتة البحتتظ العلمتتي ا  -33

 و 39لعلمتي وأمملتة تو)تيحية لتولك و صبعنوان  أولو  اختيتار المصتةلح ا
68. 

ولتتك أنهتتم عنتتدما  وهنتتاك فتترق بتتين النحتتت فتتي العربيتتة واللًتتات األوروبيتتة  -36
ينحتون كلمة علمية واحدة متن كلمتتين يونتانيتينو فت نهم يهتمتون بجعتل الكلمتة 

مفهومة علت  قتدر الموتتةام. متمَّ  ن الةالت  األوروبتي يتتعلم مبتادئ  المنحوتة
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اليونانيتتة والنتينيتتةو وهتتو يعتترف معنتت  اللوائتتد متتن الكواوتت  التتتي ت)تتاف  لتت  
الكلمة. فالمعجم اليوناني النتيني مشترك بين ا نجليلية والفرنوية فيما يتعلتق 

 عل  الخصوص بالمصةلحات العلمية.
المصتتحف الشتتريفو  ورة. مجمتت  الملتتك فهتتد لةباعتتةالمنتت مصتتحف المدينتتة  -31

 هت.9723
علتتتتتتي عبداللتتتتتتب التتتتتتدفام: المتتتتتتدخل  لتتتتتت  تتتتتتتاريب الريا)تتتتتتيات عنتتتتتتد العتتتتتتر    -32

 .828 -829م  ص9129و 9والمولمينو  بيروت: مؤووة الروالةو ة
عتتالم فرنوتتي عتتا= فيمتتا  Francois Vieteفيتتتب  ا* ووكتتر فتتي الهتتام=: "فرانوتتو 

بعلتتتتتتم المملمتتتتتتات والجبتتتتتتر والهندوتتتتتتة ونظريتتتتتتة م و اشتتتتتتتهر 9625 -9372بتتتتتتين  
 األعداد.

 .796انظر: الرول  المعجم العربي الحديظ و ص  -31
و 9حوتتتتتن الوتتتتتعران: معجتتتتتم المصتتتتتةلح  القتتتتتاهرة: األنجلتتتتتو المصتتتتتريةو ة  -62

 .862ص و 9115
مجمتتتتت  اللًتتتتتة العربيتتتتتة األردنتتتتتي: تعريتتتتت  رمتتتتتول وحتتتتتدات النظتتتتتام التتتتتدولي   -69

 .91 -1م و ص ص 9111ومصةلحاتها  عمان: منشورات المجم و 
مو ص 9112و 58انظتتتتر: مجلتتتتة مجمتتتت  اللًتتتتة العربيتتتتة األردنتتتتيو العتتتتدد   -68

ال Nymال فتتتتوقو Acroمركبتتتتة متتتتن أصتتتتليين يونتتتتانياي نو  Acronymو. 993
ب تباعتتتب بتتتنقة ممتتتل   ص.   ينةتتتق  م. وفتتتي منحتتتوت البتتتدو  نلجتتتأ أحيانتتتا  اوتتت

ج .م.  ملهتتاأو نقتتول:  صتتندوق البريتتد و ومبتتا و  حروفتتا  مهجتتاةو فنقتتول:  صتتاد
 و ر. ل. وغيرها.UNم.و 

نلجتتأ  لتت   عتتادة ترتيتت   المنحتوت و والنحتتت عنتتد أكمتتر اللًتتويين ال  أحيانتا    -65
 Now ye  مأخووة من حروف جملة:Nylon)ابة لبو فممن  كلمة  نايلون 

old Nippon. 
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وقتتد اختلفتتوا فتتي بعتت  الكتتت . وال وتتيما األدوات النحويتتة المركبتتةو ممتتل:   -67
 kenة من  ال  أن  و و لم  من  ال  ما و و لكنَّ  متن  ال  كتن  لان   المكون

الوامية تعني هكوا و و ليل  من  ال  أي=و ومعناها: ال شي و أو "ال أيل" 
  متاو  متم قتوي التركيت  علت  ةريقتة النحتت فصتارت لتيل  و مهمتا  متن  َمتب

انظر  –  األول  شرةية والمانية لائدة وقد ُقلبت األلف األول  ها    -أو ما ما
المجمت  العلمتي  اهيم الوتامرائي المنشتورة فتي مجلتةفي ولتك: مقالتة التدكتور  بتر 

 .816 -826م  ص ص 9131و ونة 6العراقي  المجلد 
وا مبت أنهتا مركبتاتو هوقد دار الخنفو أ ي مركبات حقيقية أم بوائة؟ وان

المتة فهل التركي  فيها تركي  نحتو أو تركي  اتصال يتربة الكلمتتين  يجتاد م
 بن  وقاة أو حوف؟

هتتو  أشتتهر األمملتتة التتتي ينوتتبون  وكرهتتا  لتت  وتتيبويبو وقتتد وكرهتتا اللاجتتاج   -63
أبتو  –  واحدا   أحدهما  ل  اآخر فجعن اوما   )مَّ  تحت با   االومين اللوين

هت : ما ينصرف وما ال ينصرفو بتحقيق هد  قراعة 599 وحاق اللجاج  ت
 .982م و ص 9119ونميةو ا ِ  القاهرة: المجلل األعل  للشؤون 

مُ   وم مو) .خولوتان. ومارورجل: ا يدينة بنواحل: موراَمُهر 
   شتتعظ بتتن قتتيلو متتن  ِكن تتدة  أوتتلم متتم متتات وتتنة أربعتتين  عتتن ومعتتديكر : األ

  .557المعارف البن قتيبةو ص
 النوتتخة التتتي حققهتتا  7/9733صتتحاط اللًتتة وتتتاج العربيتتةو فصتتل الجتتيم   -66

 عبدالًفور عةار .
حامد صادق قنيبي: دراوات فتي تأصتيل المعربتات والمصتةلح متن ختنل   -61

هتت  مخةتوة 172باشتا المتتوف  دراوة "في تحقيق تعري  الكلمة " البن كمتال 
 .32 -31ُمعدا للنشر و ص

و 9انظتتتر: اللًتتتة العربيتتتة لًتتتة العلتتتوم والتقنيتتتة  التتتدمام: دار ا صتتتتنطو ة  -62
 .819 و ص9125
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 .71ديو والمعارف البن قتيبةو صباأالقامول المحية للفيرول   -61
هتتت : شتتمل العلتتوم ودوا  كتتنم 315نشتتوان بتتن وتتعيد الحميتتري اليمنتتي  ت  -12

 .9/752و الجل  األول ت  العر  من الكلومو  بيروت: عالم الكت و د.
 .818المعارف البن قتيبةو ص  -19
انظر: ةب باقر: من ترامنا اللًوي ما يوم  فتي العربيتة بالتدخيلو  بًتداد:   -18

 .961م و ص 9122ات المجم  العلمي العراقيو مةبوع
 .37كتا  في أصول اللًة  مجموعة القرارات  و ص  -15
 .38المرج  الوابقو ص  -17
أبتتو الفتتتح عممتتان: وتترُّ صتتناعة ا عتترا و تحقيتتق حوتتن هنتتداوي  دمشتتق:   -13

 .523م  الجل  األولو ص9123و 9دار القلمو ة
األمتتتتتر:  أن    وموهبتتتتتب فتتتتتي هتتتتتوا913الخليتتتتتل بتتتتتن أحمتتتتتد الفراهيتتتتتدي  ت  -16

الكلمتتتتين  وا ركبتتتتاو ولكتتتل  منهمتتتا معنتتت  وحكتتتمو أصتتتبح لهمتتتا بالتركيتتت  حكتتتم 
 .9/721الكتا   -جديد"

انظتتر: محمتتود فهمتتي حجتتالي: اللًتتة العربيتتة عبتتر العصتتور  القتتاهرة: دار   -11
 .922 -11م و ص 9112المقافةو ة 

 لقد اكتو  هوا اللفظ شيوعا  عالميا  مما أغن  عن التفكير في و)   -12
مقابتتتتل عربتتتتي لتتتتب. وربمتتتتا تصتتتتادف بعتتتت  مصتتتتةلحات الحاوتتتتو  هتتتتو  

 – Metal- Oxyde نحتتتت أوائلتتتي  متتتن MOSالظتتتاهرةو ممتتتل 
Semiconductor  ومعنتتا : معتتتدن فأكوتتتيد شتتبب ناقتتتل. ومملتتتبMosfet 

 -Metal- Oxyde- Semiconductor Field المنحتتوت متتن
Effect Transistor معتتتدني شتتتبب موصتتتل يتمتتتت ومعنتتتا : ترانوتتتتور  

 لكرتونية عالية وباوتهنك متدٍن للةاقة. بحركية 
تكوال: دار العالميةو  -محمد فريد غنايم: قامول الكمبيوتر العربي  داالل

 .577د.ت و ص
وتتتيفن أولمتتان: دور الكلمتتة فتتي اللًتتةو ترجمتتة كمتتال محمتتد بشتتر  القتتاهرة:   -11

 .979ت و ص مكتبة الشبا و د.
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منو مدير مركل اللًة كتور محمد أمين البت هو  الفقرة بالتشاور م  الدتُ ك  -22
م  فتتي جامعتتة الملتتك فهتتد للبتتترول والمعتتادنو وقتتد ELC   9121ا نجليليتتة

 ناقشت معب بع  األمملة الواردة في هوا البحظ.
 م .9135 ونة  1/827مجلة مجم  اللًة العربية بالقاهرة   -29
 .583صبحي الصالح: دراوات في فقب اللًةو ص  -28
م  لمجم  اللًة 9135ر لجنة قرار  النحت  األول  ونة المنحظ أن تقري  -25

ين النحتتت والتركيتت  الملجتتي  انظتتر مجلتتة المجمتت  بتتالعربيتتة بالقتتاهرة لتتم يفتتراق 
و الجلوتتة 89م و وفتتي محا)تتر المجمتت  اللًتتوي  التتدورة 9135وتتنة  1/828

كلاتب يحتتاج  ي"التركيت  الملجت مو قتال العقتاد:91/99/9168المامنة للمجلل  
دة نظتتتتر ألن كلمتتتتات ح)تتتترموت وبعلبتتتتك وغيرهتتتتا  نمتتتتا حوتتتتبت متتتتن  لتتتت   عتتتتا

فاوتتم ح)تترموت قتتديم  والتركيتت  الملجتتي لجهتتل النحتتاة بأصتتول هتتو  الكلمتتات
عتتترف قبتتتل المتتتيندو وقبتتتل تةتتتور اللهجتتتة القرشتتتية التتتتي ينوتتتبها النحتتتاة بمعنتتت  

وبعلبتك: مركت   )تافي باللًتة الوتريانية القديمتة بمعنت  مكتان  .ح)ر  المتوت
 بعل".

وتعليتتق: محمتتد خلتتف اللتتب أحمتتد  نظتتر: مجموعتتة القتترارات العلميتتةو )تتبةا  -27
م. وقتتد جتتا  فتتي 9119أمتتين  قتترارات مجمتت  اللًتتة العربيتتة  القتتاهرةو  يشتتوقو 

"يجتتتتتول دختتتتتول  أل  علتتتتت  حتتتتترف النفتتتتتي المتصتتتتتل  :32اقتتتتتتراط المجمتتتتت و ص
-الننهتتائي -النوتتلكي -باالوتتمو واوتتتعمالب فتتي لًتتة  العلتتم ممتتل: النهتتوائي

 ل ولك".مما ماو  وي نوانالن
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