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 ً  النَّْحت في العربيّة قديماً وحديثا

 د. رفـعـت هـزيـمأ. 
 رئيس قسم النقوش بجامعة اليرموك سابقًا 
 ورئيس قسم اللغة العربّية بجامعة تعز سابقاً 

 
 ص البحثملخ  

الّنحــت هــو أم تعمــد ملــ  ولمتــيم أو ىــملة أو ملــ  جملــة فتهّلــ  مــم بعــ  حروف ــا 
لـة مـا أت ـنت منـد. وقـد لرفـت العربيـة قـديمًا  ــربيم ولمـة جديـدت توـوم دهلت ـا موافقـة لده

هـو النحـت اهسـمو  - للـ  قّلـة –مند هما: الّنحـت الععلـو والنحـت النسـبوة و ـربًا ىالىـًا 
فــو معجمــد المعــرو  سمقــاييس  ةهـــ093والوصــعو. ونهــم أحمــد بــم فــارس المتــوف  ســنة 

 .األفعال منحوتس مل  أم معظم الربالو وال ماسو مم األسماء والصعات و اللغة

-و اصـــة النجليزيـــة –أمـــا فـــو العصـــر الحـــديل فقـــد تـــتّىرت العربيـــة بلغـــات الغـــرم 
  المجـاهتة ولـو تتملنـا هـنا الـد يل لوجـدنا بع ـد وأ نت من ا مئات مم األلعـاظ فـو  ـتّ 

مــم ألعــاظ النحــت اهســمو وبع ــد اا ــر مــم ألعــاظ النحــت اهســت ملو الــن  لــم تعرفــد 
ا أنواع النحت األ ـر  التـو أراد بعـ  البـاحىيم والمتـرجميم أم يقـابلوا العربية مم قبل. أم

فــ م هــنا البحــل يىبــت أم العربيــة لــم  ةفــو النجليزيــة والعرنســية -بتنوالــد –ب ــا المرّوــم 
 تتقبل ا ألم معظم ا ما يزال حبيس المهّلعات التو وردت في ا.
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    حديثاً ت في العربية قديمًا و ح  الن                         
 

 النحت عند المتقدمين: -أولً    
 ابم فارس –سيبويد  -ال ليل      
 المتْحَدىوم وابم فارس     
 النحت اهسمو والوصعو     
  المتْحَدىوم والنحت مم الربالو     
  تقويم ونتائج     

 النحت في العصر الحديث: -ثانياً 
 النحت فو النوليزية     
 م المزجوالنحت والتروي     
 نحت الدُّلابة والنحت الجاد     

 :أنواع النحت الجاد

النحـت مـم أسـماء  –النحت مـم المتروببـات  -ترجمة اللواحق  -ترجمة السوابق
 المقادير

 مهّيدو النحت ومعار وه
 قرارات مجمع القاهرت

ــــربم  َع ــــواع النحــــت ال ــــائعة: النحــــت األلجمــــّو المت  -النحــــت اهســــت ملو –أن
 ست ملو وظواهر الم تصرات والرموز وتقصير األلعاظالنحت اه

 أ رم النحت اهست ملو
 نتائج البحل
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هــو ال ليــل بــم أحمــدة فقــد لّرفــد وســّماه ومّىــل ل ــربيم  النحــت أول مــم نوــر 
؛ أ  مم قولك: حوب لل ة وهنا ي بد قول م: فقال: س...وقد أوىرت مم الحيعلة مندة
: منا وـام مـم لبـد  ـمس أو مـم لبـد قـيسة لب ـموّ  ب َم الرجلت وتعـبقَسة ورجـلتع

. ىـم أ ـار مليـد سـيبويد دوم (8)سف ـنا مـم النحـت …فت نوا مم ولمتـيم وا ـتقوا فعـمً 
ك للـ  نلــك: حــوب للــ  أم يسـّميد بقولــد: سوأمــا َحيب َـَل التــو لشمــر فمـم  ــيئيمة يــدلّ 

علونـــد مـــم ويج ســـم فـــو ال ـــافة اســـمًا بمنزلـــة جععـــروقـــد يجعلـــوم للنّ  ة…الصـــمت
ة فمــم نلــك: لب ــمّو …حــرو  األول واأل يــر وه ي رجونــد مــم حروف مــا ليعــر 

. ف نام هما ال ربام اللنام سّماهما المحدىوم: الّنحـت الّنسـبو والنحـت (8)سولبدر ّ 
؛ فتّمـــا أّول مـــا ف ـــو اســـم منســـوم ملـــ  للـــم مرّوـــم ترويبـــًا م ـــافيًاة نحـــو: (0)الععلـــوّ 

و: لبـدرّ  )ملـ        : لبقسّو )مل  لبد القيس(لب مو )نسبًة مل  لبد  مس( و
و: مرقسـو )ملـ       (اللـد)ملـ  تـيم  لبد الدار( و: لبدلّو )ملـ  لبداللـد( و: تيملـوّ 

و: ســـقزنّو )ملـــ         ة ومنـــد أي ـــًا: درب ـــّو )ملـــ  دار البّ ـــي ((4)امـــرل القـــيس(
وقد يوـوم  (5)(سوق مازم( و: رسعنّو )مل  رأس العيم( و: ب  مّو )مل  بنو ها م

منســوبًا ملــ  ذيــر نلــكة نحــو:  بر ــزّ  )ملــ   برســتام و ــوارزم( و: حنعلتــّو )ملــ  
 .(6)أبو حنيعة والمعتزلة( و:  ععنتّو )مل  ال افعو وأبو حنيعة(

ا تصـارًا ل ـاة  (7)ف ـو أم يتنحـت فعـل مـم لعـظ جملـة -أ  الععلـو -ا اا روأمّ 
سبحام اللدة و: َحْسَبَل: حسبو اللدة و: حمـَدَل:  َسْبَحَل: ِممْ  :نحو: َحْيَعَل الّرجلت و

ــيومة و: دمعــَز: أدام اللــد لــزكة و: وبتــَع: وبــت   الحمــد للــدة و: ســمَعَل: الســمم لل
علـــت فـــداءكة و:  لبـــَق أو  بقـــَل: أ ـــال اللـــد  اللـــد لـــدوكة و: جععـــَد أو جععـــَل: جت

: بسم اللـد الـرحمم الـرحيمة و: حولـق أو حوقـل: ه ََ  حـول وه قـوت بقاءكة و: بسمَل
مه باللدة و: بتبت: بتبو أنتة و: هّلل أو هيلل: ه ملد مه اللـدة و: ترّجـع واسـترجع: 

نــا مليــد راجعــوم . ولــم تســتعمل العــرم هــنه األفعــال وحــدهاة بــل أ ــافت (1)منــا للــد واإ
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مصادرهاة والّسبحلة والحسـبلة والحمدلـة والسـمعلة والبسـملة والت ليـل  -ذالباً  –ملي ا 
 ات ا أحيانًاة فمم  واهد نلك قول لمر بم أبو ربيعة:رجاعة وبع  م تقّ واهست

 لقـــــــد بســـــــملْت ليلـــــــ  ذـــــــدات لقيت ـــــــا 
 

َبْســــَملت  فيــــا حّبــــنا ناك الحــــديل المت
(9) 

 

 ورواية ال ليل:

 أقـــــــــول ل ـــــــــا ودمـــــــــعت العـــــــــيم جـــــــــار  
 

 (83)ألــــــــم تحزنــــــــك َحْيَعَلــــــــةت المنـــــــــاد 
 

 ورواية ابم األنبار :

ــــــبَ  ل  فــــــداك مــــــم األقــــــوام وــــــل مت ََ َّ  ّ 
 

ـــْرَ  ســـائلت   (88)يحولـــق مّمـــا ســـالد العت
 

 وقول ال الر:

ــــــــــــة   ــــــــــــوم وــــــــــــلب م ّي ــــــــــــيب ًم يتْزَج  بَح
 

تقـــــان ت  أمـــــام الم ايـــــا َســـــْيرتها المت
(88) 

 

 ومند أي ًا  اهدام نقل ما السيو وة أحدهما قول ال الر:

 ســــــــــــــــعد  يــــــــــــــــدوم وَدْمَعــــــــــــــــَزت زلــــــــــــــــت فــــــــــــــــو ه
 

ومــم . (80)أوىــر مـم قـول: مـا  ـاء اللـد واا ـر قـول م: فـمم وىيـر الَمْ ـَتلة: منا
هــنا ال ــرم وــنلك المصــدر: العنقلــةة مــم قــول م: فــ م قيــل وــنا قيــل وــناة والععــل: 

 .(84)تم  : مم: ه  وء

وســّم  المحــدىوم ال ــربيم اا ــريم منــد: الّنحــت اهســمو والّنحــت الوصــعوة 
ْلمتـود ) مـم: جلـد وجمـد( ويريدوم ب ما أم يتنحت مـم ولمتـيم اسـمو أو صـعةوة نحـو: جت

. ومـــــم الوا ـــــ  أم هـــــنيم (85)و: ِ ـــــَب ر للرجـــــل ال ـــــديد )مـــــم:  ـــــب  و ـــــبر(
تندام مل  ما نهم منما يسة (86)ال ربيم اللنيم ينبغو أم يوونا فرليم ل رم واحد
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مـــم أم معظـــم الربـــالو  -ميمم القـــائليم بالنحـــت بـــيم المتقـــدّ ممـــا –مليـــد ابـــم فـــارس 
س للــ  هـــنا ة من بنــ  معجمـــد سمقــاييس اللغـــةحـــوتمن -أســـماًء وأفعــاهً  - وال ماســو

الّنحت. ويـر  المنهم فو ول مادت ربالية أو  ماسية أموند أم ير  في ا  يئًا مم 
لم يبتدع هنا المنهم مه حيم رأ  رأ  العيم فساد األدّلة لل  بع  الباحىيم أند س

نا هو ينور هنه األصا لة ه فو أصالة الحرو  فو األسماء الربالية وال ماسيةة واإ
للـ  أم هـنا ه يعنـو أم ابـم . (87)سات أي ـاً األسماء وحدها بل فو األفعـال والصـع

فارس يجعل ول ما جاء مم ومم العرم لل  أوىر مم ىمىـة أحـر   ـربًا واحـدًاة 
فمنــــد مــــا نتحــــت مــــم ولمتــــيم صــــحيحتو المعنــــ  ىمىــــة أ ــــرم: س -لنــــده  –ف ــــو 
لحـق بالربـالو وال ماسـو بزيـادت وقـد أت  ردتو القياسة ومند مـا أصـلد ولمـة واحـدتم ّ 

ا نوـره مـم أمىلـة الربـالو مـم ال ـرم فمّمـ .(81)و ـع وـنا و ـعًاستد لدة ومند ما يت 
ـــَر  -أ  المنحـــوت –األول  ـــة الم ـــرفة )مـــم َجَم فـــو األســـماء قـــول م: جم ـــور للّرمل

 عَــر للن ـــرد والَجَمـــَد(ة و: َجعْ )مــم الَجلَــ   وَج َــَر(ة و: َجْلَمــد للحجـــر والبــل الوىيـــرت 
ــرَعة والَجْعــر: البئــر التــو لــم ت ــَو(ة وفــو الصــعات قــول م: الزُّْهلــوق:  )مــم َجَعــَ : صت

ــَق وَلقــَم(ة و: الِ ْبلــ ــم: الواســع )مــم َفَل ع: األوــول ال عيــ  )مــم زلــق وزهــق(ة و: الَعْلَق
عـ  وَجَعــَل(ة و:)مـم الَ لَـع والَبْلــع( ـرَع )مــم جت ععـَل الّرجــل: منا صت  ؛ وفـو األفعــال: جت

: منا نبــَت بعــد الحلــق )مــم  ــَع(ة و: ازلغــمب الّ ــعرت ــَرَق وَفَق افرنقعــوا: منا تنّحــوا )مــم َف
َزَذــَم وَلَغــَم(. ومــم أمىلــة ال ماســو منــد: الِ ْنَىْعبــة: الناقــة الغزيــرت اللبــبم )مــم  نــل 
ــْدَلْ َمس: األســد )مــم دالــَس وهمــَس(ة و: الَ َمْرَجــل: العــرس الجــواد )مــم  وىعــم(ة وال

 .(89)جل(همد وه

فـو وسـ د أو وتوـوم الزيـادت فـو ال ـرم الىـانو منـد بحـر  فـو أول اللعـظ أو 
فو األفعال: َبْلَنَم: منا فِرق فسـوتة )مـم: لـِنَم: منا لـزم بموانـد فو آ رهة فمم أمىلتد 

( والّراء زائـدتة و: َم: أذلَظ فو الومم )مم الَبْجمو: برج ةك( والباء زائدتفرقًا ه يتحرّ 
: منا اســـتدارت رهوســـد )مـــم: النبـــرلَم  ـــدت. ومن ـــا فـــو بـــتت ـــرع منا  ـــال( والمـــيم زائ ب
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ــْرنمة: القليــل        األســماء: القتْ ــرم: دويبــة )مــم ال ــرم( والقــا  زائــدتة  و: ال ِّ
: الحائـل بـيم     مم الناس )مم:  رمتت ال وء منا مّزقتد( والنال زائدتة  و: الَبـْرَزُت

ّتسـعًا مـم األر  وال ـاء زائـدت. ومن ـا فـو الصـعات: ال يئيم وـتّم بين مـا بـرازًا أ  م
بـــْردس: الرجـــل ال بيـــل )مـــم الـــردس أ  اقتحـــام األمـــور( والبـــاء زائـــدتة و: الـــدِّلبل: 

ــبرم: القصــير  ةالجمــل العظــيم )مــم: َدبلــتت ال ــوء: منا جمعتــد( والعــيم زائــدت و: ال ُّ
 .(83))وتند فو قدر ال ِّْبر( والميم زائدت

ـــ ـــة ال ـــرمأّم ـــل أ  المو ـــوع و ـــعاً  ا أمىل ـــَل  ةالىال فمن ـــا فـــو األفعـــال:  رب
: َلستَرة وفو األسماء: الّسـّنور  : منا مّد نيولدة و: اجلَ مب: استوبرة و: اقنللب الرجلت

اهيـــــةة و: الزِّلنـــــ : اللئـــــيمة و: وال ـــــعدع والَعْرقـــــدة وفـــــو الصـــــعات: الـــــّدردبيس: الدّ 
 .(88)الَ َبْنقع: األحمق

لوجـدنا فيـد أوجـد  ـع   من جـًا وت بيقـًاة  ةفـارس هـنا ولو تعّحصنا منهم ابم
أول األمـر لـم  ـربيم فتّما فـو المـن ج فالّ ـع  مـم وج ـيم: أحـدهما أنـد تحـّدل 

ة ىـــم مـــا لبـــل أم (88)أحـــدهما المنحـــوت.. واا ـــر: المو ـــوع و ـــعًاسمـــم الربـــالو س
ه نــد س  البــاحىيم ملــ  اهســتنتا  بتا دفــع بعــىمىــة أ ــرمة مّمــ -ومــا رأينــا–جعلــد 

فرق لند ابم فارس بيم ربالو وام فو األصل ىمىيًا ىم زيـد لليـد حـر  فـو آ ـره 
أو أّولــد أو وســ دة وربــالو آ ــر مســت ر  للــ   ريــق الّنحــت مــم ىمىيــيم ا تتــزه 

. (80)ساك منمــا تــّم األمــر في مــا بالّنحــتمعــًاة أو ا تتــزل أحــدهما دوم اا ــرة ف ــنا ون
م الىمىــة وأمىلتــد لبيان ــا ي ــيرام ملــ  أم  ــربًا ذيــر أم تعريــ  ابــم فــارس لش ــر 

واحدًا مم الىمىة هو المنحوت فحسمة فقد أورد أمىلـة أجـاز في ـا أم توـوم منحوتـة 
ـــْدل وهـــو صـــمبة فـــو  أو أم توـــوم مزيـــدت بحـــر ة نحـــو: َجْنـــدل: للحجـــرة مـــم الَج

ــــد وهــــو أر  صــــلبة و:  ةال ــــوءة ويجــــوز أم يوــــوم منحوتــــًا مــــم هــــنا ومــــم الَجَن
 بَنقة و: العمّلـــس: ـد ومـــم الــــَ ـــنبق: ال ويـــل الجســـمة مـــم الَعَنـــق أو منحـــوت منـــالعَ 

بل مند نصب فو أحد الموا ع للـ   .(84)يدت فيد المم أو مم لمل ولمسالنئم زِ 
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ا زيـــدت فيـــد فقـــال: سولـــيس نلـــك منحوتـــًاة ولونـــد مّمـــ ةالعصـــل بـــيم هـــنيم ال ـــربيم
  هنا المنحوت بتند ما نتحت مم ولمتـيم ووجد ال ع  اا ر: أنبد لرّ  .(85)سالميم

اتة نحــــو: مــــم ىــــمل ولمــــ -لنــــده–اىنتــــيمة فــــو حــــيم أم بعــــ  أمىلتــــد منحــــوت 
ـــق وســـلقة و: الِعلوـــد:  الَعْســـَلق: وـــل ســـبتع جـــره للـــ  الصـــيدة مـــم: َلِســـَق بـــد ولِل

ــود والّلوــدة و: الَعْصــَلبّو: الّ ــديد البــاقوة  مــم: لصــَم     ال ــديدة مــم: َلوــَد والِعْل
َم ولصــَلة و: الَقْلعَــع: مــا يــبس مــم ال ــيم للــ  األر  فيتقلّــ ة مــم: قعــَع وصــل

لّنقر ـة: و: ا   وقلَع وقلـَ ة والوتـْردوس: ال يـل العظيمـةة مـم: وـرَد ووـرَس ووـدَسة 
مــم: همــج وهــر   وقــرَش ونقــَشة و: الَ ْمرجــة: اه ــتم ة  الحــّس ال عــّوة مــم: نقــرَ 

 .(86)ومر 

د أحيانـًا فـو تحديـد ال ـرم ال ع  لنده أند يتـردّ وأّما فو الت بيق فمم أوجد 
أم يوـوم اللعـظ منحوتـًا أو أم يوـوم  -ومـا نورنـا –الن  يتصّن  فيـد اللعـظة فيتجيـز 

أم بع  أمىلتد مـم المنحـوت أو المزيـد منمـا هـو مـم الـّد يل  مزيدًا بحر ة ومن ا:
ـــرَز ودقب  ـــة: الق عـــة مـــم العجـــيم )مـــم: َف و: جـــردَم     (ة المعـــّرمة نحـــو: الَعرْزَدَق

الرجـــــــلت  عامـــــــد: منا ســـــــتره بيديـــــــد )مـــــــم: جـــــــدم والجـــــــرام(ة و: البـــــــرُز )المزيـــــــد 
ة فاأللعاظ الىمىة فارسيةة وأصول ا هو: پرازده: بالمعن  نعسدة و: َوـرده  (87)بال اء(

ة ومن ا: ال ل  بيم المنحوت (81)بام: حافظ الرذي ة و: َفْرس : المقياس المعرو 
منحـوت  - عـتوهو الباقو مم أصل السععة منا قت – أم الجنمور  لائدوادّ  والم تقّ 

مــم البجــاد والبتــردة وأم  - وهــو الوســاء الم ّ ــ– مــم الجــنم والجــنرة وأم البرجــد 
ْ َصــِلق  ة ألم األصــليم اللــنيم (89)مــم صــ ل وصــلق -وهــو ال ــديد الصــوت –الصب

نبغـو منًا أم توـوم عقـام فـو الدهلـةة فيمتّ  -فو هنه األمىلـة– نحت ابم فارس من ما
ألم النحت ه يووم مـم  ؛ة مم أحد األصليم وليست منحوتةاأللعاظ المنوورت م تقّ 

ة ومن ـــا أي ـــًا: أنــد ه يعـــّرق تعريقـــًا وا ـــحًا بـــيم نـــولو (03)حـــدتيم معنـــ ً ولمتــيم متّ 
ـــا  ـــد بحـــر  لغيرهـــاة ولونن ـــد بحـــر  للمبالغـــة والمزي ـــنيم نورهمـــا؛ أ  المزي ـــد الل المزي
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محصـورت فـو النـوم والمـيم  -لنده–ورده مم أمىلة أم حرو  المبالغة ا أنستنتج ممّ 
ــة:  ــَبم:  رقــاءة و: َرْل ــمة و: ِســْمَعّنة ِنْظَرنب وأن ــا ه تقــع مّه وســعًاة نحــو: امــرأت َ ْل

ْرقم: لل ديد الـّزرقة و: بلعـوم للـ  أنـد يـورد  .(08)للمرأت الوىيرت التسّمع والّنظرة و: زت
ة (08)ساً ت سيزيــدوم في ــا تعظيمــًا لل ــوء أو ت ــويًم وتقبيحــفــو مو ــع آ ــر أمىلــة وىيــر 

نحو: الَعْب ر: ال  م الَ ْلق )مم الب ر(ة و: الَعْلَ م: التّيس ال ويل القرنيم )مـم: 
وال(ة و: العترقوم )مم الَعِقـم(ة و: العقـرم )مـم الَعقـر(ة و: ـالعتَلم وهو الّن ل ال 

حظ هنا أم الحـرو  المزيـدت متنّولـة وـالعيم مويت  .(00)الَعْنَبس: األسد )مم العبوس(
 وال اء والّراء والباء والّنوم؛ وأن ا تقع ح وًا ه وسعًا.

ولعّل هنه المآ ن وذيرها هو التو جعلـت فريقـًا مـم اللغـوييم المحـدىيم يـرف  
للـ   ـوء فعلـ  قـدرت لغويـة فقـ   ألنـد سمم يوـم يـدلّ  ؛منهم ابم فارس رف ًا تامـاً 

ــــوس ــــل لقل ــــدسـة وهــــو سه يعــــدو الظــــ(04)وتحّي ــــل مم (05)ّم والت مــــيم والتتويــــل البعي ة ب
عًا وتعار ــًا مــع المنــاهج العامــة التــو تســير للي ــا بع ــ م وجــد فيــد ستحــايًمس وتعّســ

للـــــ  الحـــــدل وتصـــــريع ا بع ـــــ ا مـــــم ة اللغـــــات النســـــانية بصـــــدد الولمـــــات الدالبـــــ
توّل  ا صـاحبد سبـالرمـو  -مـع نلـك–ولون م  ة. وأظ ر آ روم ملجاب م بد(06)سبع 

ير ويجانم الدقّـة فـو سة وأقّروا بتند سيتعّس  فو التعسفو بع  ما اّدل  فيد النحت
فــرأ  أّم النحــت فــو  ةومــن م مــم لــّدل منهبــد بعــ  التعــديل .(07)سبعــ  المــوا م

لنــد  لــ  ويعيــة وقــوع الحــدل الــن  يعبِّــرالّربــالو هــو مــم أصــليم ىمىيــيم يــدهم ل
و: هـــروَل: مـــم: هـــرَم       منحـــوت مـــم: دحـــره فجـــر ةالمنحـــوتة فععـــل دحـــرَ  

و: دلىـره:  ة ـرم و ـرم ووّل ة و:  ـرمش الوتـام: أفسـدهة مـم:  ـرم و ـّوه أو مـم:
منا صرلدة مم: دّلد فعىرة و: بحىرت الّدجاجـةت مـم: بحىـْت وأىـارت التـرام لتلـتق  

ألم  ؛ستعســير ن ــوء الىمىــو وــنلكوأ ــن بع ــ م بمــنهم ابــم فــارس فــو  .(01)مب الَحــ
نعســدة نحــو:  بعــ  األفعــال الىمىيــة تقبــل الحــلب ملــ  أصــليم لوــل من مــا معنــ  فــو

 ةالجمــعة واألصــل فيــد: سقــْ  لــْ س األولــ  ق ــَع والىانيــة جمــعَ سق ــ س ويعيــد الق ــع و 
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قلـــــت حروت ـــــا ملـــــ  مـــــا قبل ـــــا فصـــــارت ق ـــــ ة و: وباهســـــتعمال أتهملـــــت الـــــمم ونت 
حــدول النحــت فــو الربــالو... ه يســتبعد  سقمــشس... وسبعــجسس... ومــم يســّلم ب موــام

 .(09)حدوىد فو الىمىوس

 ائعــة مــن م بالّنقــد والــّرف ة بــل تجــاوزت نلــك ملــ  اقتــرا  مــنهم  ولــم توتــ ِ 
بديل ير  أم وىيرًا مم الربالو ليس منحوتًا وه مزيـدًاة ويـرّد ن ـتتد فـو العربيـة ملـ  

أحــد الحــرفيم المتمــاىليم فــو مبــدال ؛ أ  سDissimilation ظــاهرت الم العــة الصــوتية
ــَل حرفــًا يغلــم أم يوــوم مــم الحــرو  المائعــة أو المتوســ ة )وهــو الــمم  صــيغة َفعب

ـــّراء( ـــعس ةوالمـــيم والنـــوم وال  -بـــنلك–وفّســـر هـــههء  .(43)مىـــل: َتَقْرَصـــَع فتصـــل ا تقصب
نحــو: دحــرَ  وبعىــَق وقر ــَم والبتحتـــر  -أســماء وأفعــاهً  –بعــ  أمىلــة ابــم فــارس 

مــم الم ــّع   -لنــدهم–َجْنــدل والجم ــور وَبْلَ ــَ  وتــبْلَ َص وبــرَجَمة ف ــو وبحىــر و 
 (40)وَجدبَل وَجمبـرَ  -(48)المنقلبة لم َبْحَنرَ  -وبتبَر وبنبرَ  (48)العيم: دربَ  وبىبَق وقّ مَ 
ــمَ  ة فــو حــيم أن ــا لنــد ابــم فــارس مــم المنحــوت أو المزيــد (44)وَب بــَ  وتــب بَص وبجب

فّسروا الولمات المنت ية بـالميم مىـل: بلعـوم وحلقـوم وزلقـوم و ر ـوم  وما .(45)بحر 
 .(46)بتّم الميم في ا هو سلممة التنويم فو اللغة الحميرية القديمةس

يســّلموم بــتم العربيــة لرفــت  -قــدام  ومحــدىيم –فمــم الوا ــ  منًا أم الجميــع 
المصــوم مــم لعــظ  قــديمًا  ــربيم مــم الّنحــت همــا: الّنحــت الّنســبو والّنحــت الععلــوّ 

الّنحـت اهسـمو أو  ال م  فو ال رم الىالل منـد أ  -بنلك –الجملةة فينحصر 
 – وام الـرأ  فـو مـنهم ابـم فـارس ف نـد يموـم البرهنـة للـ  وجـوده  اً الوصعو. وأيّ 

بتمىلــة ه يموــم تعســير صــوذ ا بغيــر النحــتة فمن ــا ىمىــة أمىلــة  ريعــة  -للــ  قّلــة
امة و: سِمْ ـَلْوزس ـة حّم الرّمــَحْبَرمس: مم مرقـر  هو: سالمت  ا ابم منظور لم األزهـنقل

للم م ة الحلوت المّ ة مم: م مش ولوزة و: سالِعْرنمس لولد العترت مـم اليربـوعة مـم: 
هـــو: سالَعَجْم ـــ س ل ــرم  مـــم التمـــرة مـــم:  ة ورابـــعو نوــره الســـيو و(47)فــتر وأرنـــم

من ـا وــنلك: سالّمعـةس للّــن  ه رأ   . ولعــلّ (41)َلَجـم: الّنـو  و:  ــاجم: واد  معـرو 
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ة و: سالَعَراجلــةس أو سالَعْرَجلــةس للجمالــة مــم النــاسة (49)لــد ويقــول لوــل أحــد: أنــا معــك
أ : لمـم يم ـو للــ  رجليـدة فيوـوم منحوتــًا مـم الجـار والمجــرورة ويهّيـد هـنا قــول 

وت ـىـو المنحـ. ون ي  ملي ـا مىـاليم للىم(53)اللغوييم مم هههء ه يوونوم مّه م اتً 
ة واللــوم األصــحر: لشحمــر ال ــارم (58)ود واألحمــرـهمــا اللــوم األســمر: مــم األســ

 : مم األصعر واألحمرة ما لم يوم م تقًا مم لعظ الصحراء.(58)مل  ذبرت

 يحةالعصـــالعربيــة ا فـــو العصــر الحـــديل فالظــاهر أم اســـتعمال الّنحــت فـــو أّمــ
ا ت األجنبيـــة و اصـــة النجليزيـــةة مّمـــيعـــود ملـــ  تتّىرهـــا بتســـاليم التعبيـــر فـــو اللغـــا

يستدلو أم يووم الحديل لند في ا مد ًم مل  البحل فيد فو العربية. وبالرذم مم 
فـــ م أوىـــر  ةأم البـــاحىيم الغـــربييم ي تلعـــوم فـــو ظـــاهرت الّنحـــت اصـــ محًا وتعريعـــاً 

 و: contamination و: blendالمــــــناهم  ــــــيولًا وقبــــــوًه يجعــــــل المصــــــ لحات: 
telescoped word :و portmanteau word  مترادفـةة ويعـّر  أصـحابد المنحـوت

 freeبتنـد اللعـظ النــاتج لـم  ـّم اىنتــيم أو أوىـر مـم الوحــدات الصـرفية المنعصـلة 

morpheme وينبغـــو هنـــا التـــنوير بـــتم ال ـــبد  .(50)مت ـــّمنًا دههت تلـــك الوحـــدات
ـــيم الّنحـــت والترويـــم المزجـــو  ـــد  أّد  ملـــ  compoundingالوا ـــ  ب ـــدا ل ما لن ت

أو وحـــدتيم صـــرفيتيمة ذيـــر أم العـــارق  لعـــظ مرّوـــم مـــم ولمتـــيمالبـــاحىيمة فومهمـــا 
الدقيق بين ما هو أّم المرّوم المزجو يحتعظ بالعناصر الموّونة لد تاّمـًة دوم نقصـامة 

 father-in-lawالةس و: ّســـسالغ washing machineسالحّمـــامس و:  bathroom و:ـنحـــ
ةة و: سبرمائّوس و: سهسـلوّوس فـو العربيـةة فـو ـّزوجةس فو النجليزيـلّزو  أو اـو الـسحم

ـــ(54)حـــيم يلحـــق لناصـــر المنحـــوت حـــن  وا تصـــار ا جعـــل بعـــ  المحـــدىيم ة مّم
ة بينمـــا رأ  األوىـــروم أنـــد  ـــرم مـــم اه ـــتقاق (55)يقرنـــوم بـــيم الّنحـــت واه تـــزال
 .(56)وسّماه بع  م اه تقاق الوتّبار

 ؛ف ـو  ـربام: أحـدهما لعـوّ  ذيـر متعّمـد ةوئد واسـتعمالدأّما مم حيل ويعية ن ـ
ة لسـامة من يـهد  وجـود ولمتـيم متـرادفتيم ألند ين ت ذالبـًا لـم   ـت مـم المـتوّلم أو زلبـ
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أو  ــبد متــرادفتيم فــو نهنــد توــادام توونــام متســاويتيم فــو ممءمت مــا لمــا يريــده ملــ  
ذعــال األ ــر  مّمــ  -وــو ه يتوقــ  لــم الوــمم–ا ي ــ ره منعــد مــم ا تيــار محــداهما واإ

)مـم:  herribleماة نحـو: ـفينتج لم نلك ولمة منحوتة مـم ولتي ـ ةمل  ا تيارهما معاً 
horribe+terrible ع( و: ـفظيــsmever مــ(م: ـsmart + clever ة و: ـنوــ)ّو

preet  :مـــم(eetsw   ـــوو ـــد مقصـــودة وهـــو  .(57)ظريـــ ( ettyprحل واا ـــر متعّم
الوّتام والمحّرريم فـو الوتـم والصـح  وذيرهـا مـم وسـائل نولام: نوع تصوذد أقمم 

س الــن  اســتعملد  ــد حســيم فــو سالعنقلــةاللــمم للــ  ســبيل الّدلابــة أو الــت ّومة ولعــظ 
فـو لنـوام محـد   –نحتـًا مـم سمتعائـلس وسمت ـائمس –سمت ـائلس ة ولعـظ أ(57)وتـام ساألّيـامس
 ــويم الرحبــانييمة فيــروز واأل س وصــعًا لعــمّ سفيرحبــانوّ  ة وقــول بع ــ م:(51)المســرحيات

ة ولعظ سِ يْن ـا سس الـن  ورد ل يوس  وهبونسبًة مل  الممىّ وقولد: صر ة سيوس بّيةس 
فو صحيعة مصرية وصـعًا لوميـة مـم الب ـا س أتنزلـت ملـ  األسـواق دوم مزالـة الّ ـيم 

ْلنــا روايــة األزهــر : سفــمم يبرقــل للينــاة و: دَ  -فــو القــديم –الملتصـق ب ــا. ولعــّل منــد 
ة ولعـظ (59)مم الَبْرقلةة وهو أم يقول وه يععلة وَيعـد وه يتنجـزة أت ـن مـم البـرق والقـولس

سالَبْلَوَعــةس فــو بيــت للزم  ــر  يــرّد بــد للــ   قــول أهــل الســّنة: مم اللــد تعــال  يتــر  بــم 
 وي ة وهو قولد:

 قــــــــــــــد  ــــــــــــــّب وه ب لقــــــــــــــد فت ّوفــــــــــــــوا
 

ــــــور  فتســــــتروا بالبلوعــــــة  (63) ــــــنع ال
 

ويتــداول النــاس ألعــاظ هــنا النــوع  .(68)سجّبالــةس )مــم: جّبــة ودّرالــة(ووــنلك لعــظ 
ولنا ف ند قصير العمر ه يواد  ؛بع  الوقت ىم ينصرفوم لن ا ليحّل محّل ا ذيرها

 يد ل معجم اللغة مه نادرًا.

ـــالعلوم وا ـــاحىيم والم ـــتغليم ب ـــم و ـــع الب ـــد ِم ـــانو من ادام والعنـــوم والنـــوع الى
عــاظ الح ــارتة فيتعــت  لـــد بــنلك بــام اهســتعمال فــو لغـــة وأللصــياذة المصــ لحات 

الوتابـــة ليتصـــب  جـــزءًا أصـــيًم في ـــاة ومـــم ألعاظـــد فـــو النوليزيـــة تعبيـــرًا لـــم  ـــهوم 
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ــــّد ام  smoke    ــــبام fog)مــــم:  smogالحيــــات المعاصــــرت:  د ــــام( وصــــعًا لل
      stagflationو ســــــماء بعــــــ  المــــــدم م ــــــب ًا الّ ــــــبامة و: الوىيــــــ  الــــــن  يغ ِّــــــ

روـــــود( بيانـــــًا لحالـــــة تجمـــــع بـــــيم الّروـــــود  stagnationت ـــــّ م  inflation)مـــــم: 
ـــــــة  breakfastذـــــــداء   lunch)مـــــــم:  brunchاهقتصـــــــاد  والت ـــــــّ مة و:  وجب

 )مــم:         motelوجبـة تنـوم لـم وجبتـو الع ـور والغـداء( و: )الع ـور( وهـو 
motorist راوـــم الســـيارت   hotel ـــدق للـــ  ال ـــرق ـــدق( وهـــو فن العامـــة  ـــار   فن

محظ أم بع  أمىلتد يغدو قادرًا لل  صـوم ولمـات المدم للمسافريم بسيارات م. ويت 
 .antismogوالمروبم  smoggyالتو صيغ من ا الصعة  smogجديدتة نحو: 

ة ألم اســتعمالد  ــّيق العصــيحةومــازال نحــتت الدلابــة والــت ّوم بعيــدًا لــم العربيــة 
و اصــة الدارســيم فــو جامعــات  -المىقعــيم العــرم جــدًا ه يتجــاوز لغــة ال  ــام لنــد 

وه  -س وىيروممنا التقوا فو جلسات  اصة أو حلقات مغلقةة فو حيم تحمّ  – الغرم
للنـوع الىـانو أ  الجـاّد منـدة ووـام مـم  -ما الباحىيم فـو العلـوم والعنـوم والمتـرجميمسيّ 
ســــماليل مظ ــــر و أ ــــدّ  منيــــر هم حماســــة أحمــــد فــــارس ال ــــدياق وســــا ع الحصــــر  واإ

النيم حاولوا ت بيقد ت بيقًا لمليًا فقابلوا بما صاذوا مم أمىلتد المنحـوَت ة (68)البعلبوو
ـــَم  لـــم نقل ـــم بعـــ  المنحوتـــات  ف ـــمً فـــو النجليزيـــة وذيرهـــاة  -بتنوالـــد  –والمروب

و اصة المعجمات ىنائية اللغة ب ربي ا –  األلجمية بالتعريم. ولو نظرنا فو مهلعاتد
لوجـــدنا أن ـــا ســـعت ملـــ  مد ـــال أربعـــة أنـــواع مـــم الّنحـــت ملـــ    -صالعـــام والمت صـــ
 العربيةة وهو: 

ىم ا تصارها ونحـت اسـم  أو صـعة من ـا ومـم  ة(prefixesترجمة السوابق ) -8
 pre-ومن ا:        ترجمة ما يلي ا: والمقابل لمعظم هنه السوابق ظرو  فو العربيةة

ـــْمة نحـــو:  ←سقبـــلس    hyper-و:           super-؛ و: وّ َقْبتـــاري  Prehistoricَق
ـــــــْوة نحــــــو:  ←ووّل ــــــا بمعنــــــ  سفــــــوقس  ultra-و:  ــــــْو بيعّوة و:  supernaturalَف َف
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hypergeometric  :َفْوهندســـــــــــــّوة وultraviolet  ّو:     ؛َفْوبنعســـــــــــــجو-sub و-
under  و-infra  َتحــْ   دتْوة نحـو:  ←وىمىت ا بمعن  ستحتة دومسsubaverage 
َعـــدّ  ة األ ـــع infrared raysَتْحَبْحـــرّ ة و:  underseaلّو أو: دتومتوســـ ّوة و: َتْحمت

ـْلم semisolidِ ـْمة نحـو:  ←سِ ْبدس  semi-؛ و: الدُّوحمراء  circum-؛ و: ِ ْبصت
َبْيـة نحو:  ←سبيمس     inter-؛ و: َحْو مسوّ  circumsolarَحْوة نحو:  ←سَحْولس 

interdental ؛ و: وَبْيِســـــــــــــنّو أو: َبْيتســـــــــــــنان-extra  ـــــــــــــاة نحـــــــــــــو:  ←س ـــــــــــــار س 
extracardial  :اقلبّوة و -mid  ة نحـو: ـِنْصـ ←سمنتص ة نص سmiddorsal 

 di- ا  ملي ا ىمل أ رياتة أوهها: ِنْصَظ رّ  )أ : واقع فو منتص  الظبْ ر(. ويت 
اىنــامة مّرتــامسة وت تصــر ملــ  ا لــة للــ  األســماء ومعناهــا سو الدّ نات األصــل اليونــان

)أ : نو ب نــيمة أو: مــزدو   ِىْنَب نــّو  digastricِىْنلــونّوة و:  dichroicْنـــسة نحــو: سىِ 
سة وهـــو وـــالتو ســـبقت ا أصـــًم ولمـــًمة ومعناهـــا سىمىـــةة ىتمىـــوّ  tri-الـــب م(؛ والىانيـــة: 

ِىْل ــــــــلعّو )أ : ىمىــــــــّو األ ــــــــمع(ة و:  trilateral تصــــــــر ملــــــــ : سِىلـــــــــْسة نحــــــــو وتت 
trimorphic مـــاّدت نات ىمىـــة أ ـــوال(؛ واأل يـــرت: ِىْل ـــولّو )أ : -de  نات األصـــل

المتينو ومعناها سينزعة يتزيلس وهو تد ل لل  األفعال فتدّل لل   ّد معاني اة نحـو: 
magnetize  :يتمغن ؛ وdemagnetize  يتزيل المغن ة. و ريقة الّنحت المّتبعة هنـا

   مـــم أحـــد م نحـــت فعـــل  مهّلـــهـــو نقـــل هـــنه األفعـــال ملـــ  العربيـــة ترجمـــًة أو تعريبـــًا ىـــ
الععليم: سيزيـل أو ينـزعس بعـد ا تصـارهما ملـ  سيتـزس أو: سيتنـزس ومـم الععـل األصـلو قبـل 

يتزهر  )أ :  dehydrogenateيتَزْذن ة و:  demagnetizeلليدة نحو: -de د ول 
 decarbonizeيتَزْر م )أ : يتزيل الّر وبـة(ة و:  dehumidityيزيل ال درجة(ة و: 

)ينـــزع أوســـيد الوربـــوم(ة و: يتَنْزوـــر  decarbonateو:      وـــر )ينـــزع الوربـــوم(ة يتنزْ 
decalcity )(60)يتنزول )ينزع الوالسيوم. 
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ا يترّوـم ( ىم ا تصارها ونحـت فعـل  من ـا ومّمـsuffixesترجمة اللواحق ) - 8
ملــ  ساستئصــالس وا تصــارها ملــ   - ectomyَفْعَلــَل: فمن ــا ترجمــة  مع ــا للــ  وزم

ـــــ  سَوجــــــْسة  -algiaْلسة و: سَصـــــ ـــــ  سَوَجـــــعس وا تصـــــارها مل ـــــْت س  -stomyمل ـــــ  سَف مل
مل  سَقْ عس وا تصارها مل  سَقْ  سة ف نا وام الحديل  tomyوا تصارها مل  سَفتْـس و: 
فـــالمنحوت هـــو: َصـــْلَوَل صـــلولًةة  -مـــىمً - nephrectomyلـــم استئصـــال الوليـــة 

ف و:  nephrostomyلًةة ولم فتح ا ف و: َوْجَعَل وجع nephralgiaولم وجع ا 
 ة وهلم جّرا.(64)ف و: ق ول ق ولة nephrotomyَفْتَوَل فتولًةة ولم ق ع ا 

النحـت مـم األســماء والصـعات المرّوبـة: ويوــوم بترجمـة المروبـم اســمًا أو  - 0
ـــْرنمة sleepwalkingصـــعًة ىـــم بنحـــت ولمـــة مـــم لناصـــر الترجمـــةة نحـــو:   (65)السب

و:         الّرْوَمجــة )روــوم األمــوا (ة surf-ridingو:  ةاء النــوم()أ : الّســير أىنــ
woolsy-linsey  :الَوْتصـــــــو  )الوتّـــــــام والصـــــــو (ة وleukocyte (66)الوتَرْي ـــــــة 

 hydroelectric( و: اً المتَجْوقــــل )المنقــــول جــــوّ  airborne)الورّيــــة البي ــــاء(ة و: 
و:            )هزلـّو جـّدّ (ة َهْزجـدّ  seriocomicالو رمائّو )و ربـّو مـائّو(ة و: 

medieval  :ـــــروم الوســـــ  (ة و ـــــ  الق  transliterationقروســـــ و )منســـــوم مل
 space-timeالَنْقحــرت )نقــل حــرو  اللعــظ مــم لغتــد ملــ  حــرو  لغــة أ ــر (ة و: 

ة و: (67)الَحْيـَزَمم )الحّيـز والـزمم( temps-espaceالزبْموام )الزمـام والموـام(ة و: 
zoophyte ــــ الَ ْمَســــل  oenomelة و: (61)م والَحْينبــــات )الحيــــوام والنبــــات(الَحْيَن

و:          الَبْ َ ــــــــم )ب يمــــــــة  ــــــــ مة(ة  megathere)ال مــــــــر والعســــــــل(ة و: 
nasalized consonant  ّـــن مجـــراه مـــم األنـــ  والعـــم أنعمـــّو )للصـــوت الـــن  يت 

و:    والجـّو(ة  َبْرماجّو )معّد لمستعمال فو البّر والماء triphibianو:  ة(69)معًا(
secco ) ربم . وقـد يوـوم النحـت مـم المَعـ(73)الربْجَصعة )الّرسـم للـ  الجـّص الجـا
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َوْ َر يســّو  magnetoelectricityأو:  electro-magneticه مــم المتــرجمة نحــو: 
نا مـا ورد مـم هـنه األلعـاظ أفعـالو أو م ـتقاتو فـو األصـل  )و ربائّو مغنا يسـّو(. واإ

س يســير وهــو sleepwalkس ا نجــد نظــائر لــد بالّنحــت أي ــًاة فالععــلالمتــرجم لنــد ف ننــ
َســــْرنمس. ومـــــم  sleepwalkerيتَســـــْرنمسة واســــم العالـــــل منــــد نــــائمس يقابلــــد س يقابلـــــد سالمت

ال ريــ  هنـــا مقابلـــة المنحــوت األجنبـــّو بمنحـــوت للـــ   ــاولتد فـــو العربيـــةة نحـــو: 
brunch  :َفَ ْرَذد )الع ور والغداء(ة وsmog  ْـب )ال ـبام والـد ام( و:  (78)َ مال ب

libocedrus (78)لتْبَترز )لبنام وَأْرز( اسمًا ل جر  مم الصنوبريات. 

الّنحـــــــت مـــــــم أســـــــماء المقـــــــادير )أ : المقـــــــاييس والمواييـــــــل والمســـــــاحات  -4
والميل واللِّتر والردم وال وتار واار  واألوزام(: ومعظم ا د يل فو العربية والمتر

)أ :  decagramقن ــار والغــرام. فمــم المنحــوت من ــا: الَعْ ــَرم والويلــو والّر ــل وال
و: الَعْ ـــــــــــَرم   )ل ـــــــــــرت لتـــــــــــرات(ة  decaliterل ـــــــــــرت ذرامـــــــــــات(ة و: الَعْ ـــــــــــَرل 

decameter  ل ـــــرت أمتـــــار(ة و: الَعْ ـــــَرر(decaare أّمـــــ .)ا صـــــيغ )ل ـــــرت آرات
العتْ ـــرتل  و:    )لتْ ـــر الغـــرام(ة  decigramأجزائ ـــا ف ـــو للـــ  الترتيـــم: العتْ ـــرتم 

deciliter  لتْ ـــر اللتـــر(ة و: العتْ ـــرتم(decimeter  ة)ر   )لتْ ـــر المتـــر و: العتْ ـــرت
deciare )(70))لتْ ر اار. 

وال ــم  فــو األ ــن بالّنحــت فــو العربيــة المعاصــرت مماىــل لل ــم  فــو قبــول 
فـو ويعيـة بنائ مـا. فقـد رأ  بعـ   -ومـا بّينـا –الترويم المزجوة ألن ما مت ـاب ام 

ــــيل الــــن  ه ينق ــــع مــــم  ــــو نقــــل هــــنا الّس ــــاحىيم أم الّنحــــت يمونــــد أم يتســــ م ف الب
مص لحات العلوم وألعاظ الح ارت مل  العربيةة لل  أم تترال  فو صوذد  رو ة 
أهّم ـــا: أم يوـــوم المنحـــوت منســـجم الحـــرو ة وللـــ  وزم مـــم أوزام العربيـــةة وأم 

لــرامى  حاجــات اللغــة مــم مفــراد وتيــهدّ  . ولــار  آ ــروم اللجــوء (47)نيــة ونســم واإ
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ســمالوال ه قياســوة وبتنــد يســـتغلق  -لقّلتــد فــو العربيــة قــديماً  –مليــد محتجــيم بتنــد 
والترجمـة  لوسـائل األ ـر  واه ـتقاق والمجـازلل  الع م لغمـو  أصـلدة ورأوا أم ا

مليـــــد ألم للمــــاء العصـــــر العباســــو مـــــع وـــــل  -مناً  -تغنــــو لنـــــدة سفــــم حاجـــــة بنــــا
–ة وألم الّنحــــت (75س)اظ جديـــدت لــــم ينحتـــوا ولمـــة للميـــة واحـــدتاحتياجـــات م ملـــ  ألعـــ

 .(76)ي ّوه ولم العربية -لندهم

ليــا فــو وهــو المهسســة اللغويــة العت  –ومــا وــام لمجمــع اللغــة العربيــة فــو القــاهرت 
وال ىمىة ـف غل نعسد ب ا   ؛أم يبق  بعيدًا لم بحل هنه المستلة -الو م العربو

. (77)  بــيم الــراذبيم فــو اســتعمال الّنحــت والراف ــيم لــد مل ــا ال ــم ود ا ــتدب ـلقــ
والىانيــة لــام  8904ووانــت البدايــة بتعيــد تتســيس المجمــع فــو الــّدورتيم األولــ  لــام 

تقريـرو  8941. ىم لتر  لل  مهتمر المجمع فو دورتـد الرابعـة ل ـرت لـام 8905
فـانت    ة بيعـةألّدتد لجنة األصول مصحوبًا بمنحوتات و عت ا لجنـة الويميـاء وال

ّدم المهتمر مل  الموافقة لل  جواز النحت لنـدما تتلجـإ مليـد ال ـرورت العلميـة. ىـم قتـ
بحــــلو نوــــر فيــــد ة 8957ملــــ  مــــهتمر المجمــــع فــــو دورتــــد الىالىــــة والع ــــريم لــــام 

أم المصـــ ل  العلمـــو األجنبـــو ينبغـــو أم يقابلـــد مصـــ ل و مـــم ولمـــة  (71)صـــاحبد
ّمـــا أم يتعـــرب  أو  اك ف ّمـــواحـــدتة فـــ نا لـــم يتيّســـر نلـــ لربيـــة أم يتعـــربم المصـــ ل  واإ

ــــرة وأحســــم مــــم نلــــك يت  ــــده –وصــــ  بولمتــــيم أو أوى أم يتنحــــت مــــم تعريــــ   -لن
ونّيـل البحـل بمنحوتـات فـو  ةالمص ل  أو وصعد أو ترجمتد ولمةو معردت مستساذة

ال ــّم ت ــر   ريقتــد فــو الّنحــتة فتتحيــل البحــل والمنحوتــات ملــ  لجنتــو األصــول 
ولـــاد المجمـــع ملـــ  النظـــر فـــو المســـتلة فـــو دورتـــد الحاديـــة والىمىـــيم لـــام  وال ـــم.
وأوصت فو تقريرها ب جازت الّنحت وفقًا  ةة فراجعت لجنة األصول الملّ  ولد8965

ل ــواب  و ــعت ا لــد. وهوــنا أصــدر المجمــع قــرارًا سيجيــز أم يتنحــت مــم ولمتــيم أو 
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م األصـلو مـم اسـت دا -ا أموـممـ–أوىر اسمو أو فعلو لنـد الحاجـةة للـ  أم يترالـ  
 ــتر  أم يوــوم للــ  وزم لربــو ؛ فــ م وــام المنحــوت اســمًا ات الحــرو  دوم الّزوائــد

م وــــام فعــــًم وــــام للــــ  وزم َفْعَلــــَل مه منا  والوصــــ  منــــد ب  ــــافة يــــاء الّنســــمة واإ
 .(79)اقت ت ذير نلك ال رورتة ونلك جريًا لل  ما ورد مم الولمات المنحوتةس

فــــ ّم تتّبــــع  ةفــــو قــــرار المجمــــع أنــــواع الّنحــــت التــــو أوردناهــــا فــــ نا وــــام المــــراد
اهستعمال اللغو  يتظ ر أم العربية المعاصرت لم تتقّبل سو  أمىلة قليلة منـدة نحـو: 
ــــــة معظــــــم  ــــــالّرذم مــــــم موافق ــــــلس و سنقحــــــرتس و سو رمــــــائّوس و سو ر يســــــوسة ب سمجوق

اد الّنحـــت مـــم األلعـــاظ المنحوتـــات لل ـــواب  المحـــّددت فـــو القـــرار. أّمـــا منا وـــام المـــر 
العربيــة بعيــدًا لــم التــتّىر بالترجمــةة ف ّننــا ه نوــاد نجــد منــد مه منحوتــات معــدوداتة 

سفصــــعمّيةس نحتــــًا مــــم يــــة دار العلــــوم بجامعــــة القــــاهرتة ويج ولنحــــو: سَدْرلمــــّوس ل ــــرّ 
والعاميـةة و: سَمْسـروايةس الـن  نحتـد توفيـق الحوـيم ليصـ  بـد مهلبعـد سبنـك  يحةالعصـ
فــو  -س حاسـنةس وقــد نوـره أنــور الجنـد د يمــز  فيـد المســرحية والروايـةة ولـقس ألّنـالق

وصـعًا لمريـد   ـد حسـيمة وسفقلغّيـةس -وتابد ساللغة العربية بيم حمات ـا و صـوم اس 
ــ-الــن  صــاذد محمــد لبــد الجــواد  س وتــام سالمسلســل فــو ذريــم لغــة العــرمق محّق

مــا لــدا  –. ولوــم هــنه المنحوتــات صــل بعقــد اللغــةلمــا يتّ  -ألبــو ال ــاهر التميمــو 
من ظـــّل  ةذيـــر متداولـــةة وأذلـــم الظـــّم أم  ـــيولد يرجـــع ملـــ  أســـبام ىقافيـــة -أّول ـــا

األزهريوم والّدرلميوم  وال لقود  مم الّسنيم يمّىلوم نظامو التعلـيم القـديم والجديـد 
 -ووـــنلك  ّعتـــد وانســـجام حروفـــد –فســـالدت المقابلـــة المســـتمّرت بين مـــا  ةفـــو مصـــر

 تداول هنا المنحوت. لل 

–؛ أحــدهما: أم الّنحــت يــهّد   أمــريم ويبــدو أم لــدم تقّبــل الّنحــت يرجــع ملــ 

ا يجعـــل المعنـــ  مســـتغلقًاة فـــتّن  ملـــ  ذمـــو  األصـــول المنحـــوت من ـــا مّمـــ -ذالبـــاً 
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ـــد  ملـــ  األصـــول والمعـــانو ألســـماءللمـــرء أم ي والّرومجـــة والّســـرنمة والّرجصـــعة   ت
؟ة َنَم وَصــْلَولَ وَسـرْ وأفعــال  مىـل: َزْذـَنَ  وَنْزوـَر رَم والَعْ ـَرل؛ والصـلولة والَعْ ـَرم والَعْ ـ

واا ر: أم الّنحت فو بعـ  المنحوتـات يجعل ـا  ـبي ة بالمرّوـم المزجـو الـن  لـم 
ومــم الوا ــ  أم العربــّو يعّ ــل أم يقــول:  ــارق لل بيعــةة  .تستســغد العربيــة أي ــاً 

للـــ  أم ي تزل ــــا  -ّرذم مـــم  ول ــــابــــال - و: ىنـــائو اللّــــومة و: واقـــع  ــــار  القلـــم
ْنلــونوة و:  ــاقلبّو. وهوـنا أدرك المتحّمســوم للّنحــت ىبالّنحـت ملــ : َفــْو  بيعـّوة و: 

مـــــم الم ـــــتغليم بـــــالعلوم والترجمـــــة بعـــــد زهـــــاء قـــــرم  مـــــم الجـــــدال الّنظـــــر  وصـــــوم 
ة الــرأ  القائــل سمم ترجمــة الولمــة األلجميــة بولمتــيم صــحّ  ةالمنحوتــات ب ــرق  ــّت 

لـــربيتيم وىيـــرًا مـــا توـــوم أصـــل  وأدّل للـــ  المعنـــ  مـــم نحـــت ولمـــة لربيـــة واحـــدت 
ــة للــ  نلــك أم المعجــم (13)يمّج ــا الــنوق ويســتغلق في ــا المعنــ س . ومــم أقــو  األدّل

ول لربيـة وهو معجم لربو ىمىو اللغات أنجزه باحىوم مـم سـبع د- و الموّحدال بّ 
لــم يلجــت ملــ  النحــت أو س -لعــرمتوليــ  مــم اتحــاد األ بــاء امــم الم ــرق والمغــرم ب

الترويم مّه فيما ندرة وتم تووم الولمة قـد  ـاع اسـتعمال ا أو توـوم اللعظـة مقبولـة 
ة ولــنا ه نجــد فيــد (18)ستّبــاع القوالــد وال ــواب  المقــّررتمع ومـةة أو فــو الّنســبةة مــع ا

: سرنمة و: ىنب نـو و: فوبنعسـجّو و: وري ـة و: صـلولةة بـل المنحوتات: زهر  و
يقابل ـــا فيـــد للـــ  الترتيـــم: نـــزع ال يـــدروجيم و: َســـْيرنومّو و: نو ب نـــيمة و: فـــوق 

 البنعسجّوة و: ورّية بي اءة و: استئصال الولية. 

ــة المنحــوت فــو العربيــة المعاصــرت – ِمــم األنــواع التــو نورناهــا  -ذيــر أّم قّل
للـــ  انصـــراف ا لـــم الّنحـــت انصـــرافًا تامـــًاة وبرهـــام نلـــك أن ـــا تقّبلـــت ليســـت مهّ ـــرًا 

 ربم والّنحت اهست ملو.عَ نوليم آ ريم مند هما المنحوت األلجمّو المت 

فتّما أّول ما ف و نقل المنحوت فو لغة أجنبية نقًم حرفيًا مل  العربيةة ومم أمىلتـد 
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)مم:  transistorالترانزستور  (ة و:oxys + acide)مم:  oxideال ائعة: األوسيد 
resistor   transfer ة و: النتربـول)interpol            :مـم(international 

+ police)(18) ة و: التليىـومtelethon  :مـم(television + marathon)(10) :ة و
ــــــتِّلوس  و: النترفــــــوم     (ة teleprinter + exhchange)مــــــم:  telexال

interphone  :مـــــــم(intercommunication + telephone ة)    :و
و:        (ة geography + politices)مــم:  geopolitical (14)الجيوبوليتيويــة
 .(interconnected + networkالنترنت )مم 

ة ف و مص ل  نقترحـد لمـا يتسـّم  فـو لغـات الغـرم (15)أّما الّنحت اهست ملوو 
Acronym(16)قــرم الع ــريمة ىــم ازداد اســتعمالد ة وقــد  ــاع في ــا منــن منتصــ  ال

فو العقود األ يرت ازديـادًا وبيـرًا. والمـراد بـد نحـت لعـظ  مصـوم مـم مجمـوع الحـرو  
ليحـّل محّل ـا فـو اهسـتعمال.  -ه يقل لم ىمىـة–التو يتست ل ب ا لدد مم األلعاظ 

مل وينبغو قبل الوـمم لليـد فـو العربيـة أم نتنّبـد ملـ   ـرورت التمييـز بينـد وبـيم ىـ
 ظواهر لغوية  بي ة بدة وهو:

(: وهو الحرو  التو يستعمل ا المهّلعـوم Abbriviationsالم تصرات ) -أ
ا تصارًا لشلعاظ التو يوىر ورودها فو ما يصـّنعوم للـ   ةوالمترجموم والمع رسوم

النحــو الــن  نجــده فــو المعجمــات والموســولات والع ــارس تجّنبــًا لتورارهــا. وه ي عــ  
 ةلرفــت نلــك قــديمًا واســتعمال اللغــوييم مــم مــهّلعو المعــاجم الحــرو : د أم العربيــة

و: مو ــع و: جمــع و:        قريــة  جــج ا تصــارًا للولمــات: بلــد و: ةم ة  ةع ةت
و: جمــع الجمــعة واســتعمال للمــاء الحــديل النبــو  الحــرو : صــ ة  ة  ةمعــرو 

ىمـة حـّد أو . ولـيس (17) ـل: أهـو صـحي  أم حسـم أم  عيــ  لبيام درجة الحديـ
 ــر  هســتعمال الم تصــرات فــو لصــرنا هــناة من يوعــو توا ــع أهــل اه تصــاص 
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للي ا منا وانت  اصًة بعلم مم العلـوم أو بعـمم مـم العنـومة أو تقّبـل أصـحام الّلغـة 
ل ا منا وانت لامًة وو تستقّر وت يعة وه ت تل  العربية المعاصرت مم حيل  يوع 

والم تصرات في ـا ىمىـة أ ـرم؛ أّول ـا: لربـّو  ةرمهنه الظاهرت في ا لم لغات الغ
 ة الص يماىل ما رأيناه لند القدام ة ومند اسـتعمال المعّلمـيم اليـوم الحـرو :  

ف و تعنو:  عي  ومقبول  ةم لتقدير درجات ال لبة فو اهمتحانات ة    ة  ةل
بـةة وا سـتعمال ألعـاظ وجّيد وجّيد جـدًا وممتـاز. وىاني ـا: لربـّو مـت ون مـم ألعـاظ معرب

ه توـاد تتوتـم مه  -ومـا فـو ذيرهـا– األوزام والمقاييس والمواييل ف ن ا فـو العربيـة 
و:    م تصــرتة نحــو: م )ذــرام( و: وــغ )ويلــوذرام( و: م)ِمْتــر( و: وــم )ويلــومتر( 

بــةة  م وانــت أصــولد الم تصــر من ــا ذيــر معرب ل)ِلْتــر( وهلــّم جــّرا. وىالى ــا: معــربم واإ
(ة TNT(ة والمـــــادت المتعّجـــــرت: تـــــو مم تـــــو )DDTِدِدِت ) : ـــــراتنحـــــو: مبيـــــد الح

(ة BBC(ة وهيئـة النالــة البري انيـة: بـو بـو ســو )FMوالموجـة الناليـة م  مم )
ـــة الم ـــابرات المروزيـــة األمريويـــة: ســـو آ  ميـــد ) وموتـــم التحقيقـــات  ة(CIAوووال

ســو د   :لم ــغو  أو المــدمج(ة والقــرص اFBIالعيــدرالو األمريوــو: م  بــو آ  )
(CD.) 

ـــم مـــم Symbolsالّرمـــوز ) -م ـــد المهّلعـــوم فـــو لل (: وهـــو مـــا اصـــ ل  للي
العلوم أو فـمم مـم العنـوم للدهلـة للـ  معنـ  أو مع ـوم أو  ـوء. وقـد توـوم الرمـوز 
م ـــــارات ولممـــــات أو أ ـــــواًه ورســـــومًاة واســـــتعمال ال ـــــارات ال اّصـــــة بالّ ـــــرم 

بــيم لــدديم للدهلــة للــ  أم أّول مــا  >رت والجمــع والّ ــر  والقســمةة واســتعمال ال ــا
للدهلـــــة للـــــ  العوـــــسة واســـــتعمال رســـــم الـــــّنجم  <أوبـــــر مـــــم اا ـــــر؛ أو ال ـــــارت 

*(asterisk ّفو اللغات األجنبية لـدههت  ـّت  يحـّددها المهّلعـوم. ومـا ي م ) نـا هنـا
 –اء وهنا  ائع فو للوم الريا يات والعيزيـاء والويميـ –أّم الرموز قد تووم حروفًا 
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ـــــة ـــــ   xوحـــــر   ةواســـــتعمال حـــــر  الّســـــيم فـــــو العربي ـــــة لل ـــــة للدهل فـــــو النجليزي
 .(11)المج ول

وهو استعمال اللعـظ م تصـرًا  :(19)(clippingتقصير )أو: َقْصر( األلعاظ ) - 
 هــات ( و telephone)مــم:  phone؛ نحــو: ًة ون قــًاة مّمــا بحــن  جزئــد األولوتابــ

(omnibus) bus  :باصة حافلةة وvan ((caravan سـّيارت وتسـتعمل  لربـة تجّرهـا
ّمـا بحـن  جزئـد األ يـر؛ نحـو:   photoمتْ َتبـرة و:   lab ((laboratory للّسـومة واإ

((photograph  :صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورتة وfax ((facsimile :فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوسة وexam 
((examination امة ا تبــــــــــــارة و:ـامتحــــــــــــkilo ((kilogram وذرامة و:ـويلــــــــــــ ad 
((advetisment ممة و:ـملــــــ  cab((cabriolet ــــــ  و:     رتة ـارت أجـــــــسّي

fan((fanatic  :مولـــعو ب ـــوءة وeuro ((european currency  اليـــورو: العملـــة
وقـد  ال ـات  المحمول الجـّوال.mobile ( (mobile phoneو:  األوروبيـة الموّحـدتة

 flu      ا نحـــــو:ـزء المتوســــ  بين مــــــاة ويتحــــتعظ بالجــــــن  هـــــنام الجــــزآم ومهمــــــيتحــــ
((influenza :منعلونزا. ف نا وام التقصـير وتابـًة ه ن قـًاة نحـو prof (professor) 

اللعظ مم  فيووم (deputyأو:  department) deptو:  diss ((dissertationو: 
الم تصـرات. وه تعـر  العربيـة هــنه الظـاهرت مه فيمـا لّربتـد مــم أمىلت ـاة نحـو: بــاص 

لوفاوس وويلو  اي  .وموب

نا أم الم تصـــرات هــــو أوىــــر الظـــواهر الــــىمل  ــــب ًا بالّنحــــت ويتبـــّيم مــــم هــــ
اهسـت ملو مّمــا يـهّد  ملــ  وقـوع اللبــبس بين مــاة ولوـم العــرق بـيم هــاتيم الظــاهرتيم 
مم ج تيم؛ محـداهما: أم حـرو  المنحـوت اهسـت ملو تـتتل  لتولّـد لعظـًا جديـدًا ه 

؛ فـو حـيم فـو اسـتعمالد وتـة سـواء فـو ن قـد أويواد ي تل  لم األلعاظ ذيـر المنح
 -بـنلك– فين ـق اللعـظ الم تصـر  ةتبق  حـرو  الم تصـرات منعصـلة ذيـر مهتلعـة



      838 

 ـــا  ملـــ  اللغـــة وتـــد ل حرفـــًا حرفـــًاة واأل ـــر : أم ألعـــاظ المنحـــوت اهســـت ملو تت 
 -وهـو منحـوت –معجم ا بوصع ا مـواد لغويـة جديـدتة فيتسـتعمل لعـظ سالنازيـةس مـىًم 

لعا ــيةس وهــو لعـــظ ذيــر منحــوتة فـــو حــيم تنــوم حـــرو  اســمًا وصــعًة اســـتعمال سا
 .(93)الم تصر لم ألعاظد ولون ا ه تحّل محل ا لل  سبيل اللغاء أبداً 

وقــد د ــل العربيــة فــو النصــ  الىــانو مــم القــرم الع ــريم منحوتــات اســت ملية   
ــــات المعاصــــرتة ف ــــو أســــماء ل ــــروات أو لم ترلــــات أو  ــــل  ــــّت  مجــــاهت الحي تمّى

قليميــة ودوليــة أو لغيــر  ألمــرا  أو دار راـنلــكة فمن ــا: الــلمنّظمــات وأحــزام قوميــة واإ
Radar  :ممRadio detecting and ranging  و: الّليزرLaser م: ـمLight 

amplification by stimulated emission of radiation و: سـام    ةSAM 
و: أواوــس وهـو صــارُو مــم األر  ملـ  الجــّوة  Surface to Air Missileمـم: 

Awacs  :مـمAirborne Warning & control system  وهـو  ـائرت لذنـنار
 SECAMة و: سـيوام Phase Alternating Lineمـم:  PALرة و: بـال ـالمبّوـ

وهمـــا نظامـــام لذرســـال  Séquentiel couleur à mémoireمـــم العرنســـّية: 
 Acquiredم: مــ AIDS؛ أّول مــا بري ــانو واا ــر فرنســوة و: اليــدز التلعزيــونو

Immone Deficiency Syndrome  متمزمـة لـوز المنالـة الموتسـبةة و: النازيـة
Nazism  :مـم األلمانيـةNationalsozialistische Deutshe Arbeiterpartei 

ـــــال اه ـــــتراوو األلمـــــانوة و: الغســـــتابو   : مـــــم األلمانيـــــة Gestapoحـــــزم العّم

Statspolizei Geheime از الم ــــــــابراتة و: النــــــــاتو ال ــــــــر ة الســــــــّرية؛ أ  ج ــــــــ
NATO  :مـــــمOrganization North Atlantic Treaty  حلـــــ   ـــــمالو

 ,Unit Nations Educational مــم: UNESCOاأل لســوة و: اليونســوو 

Sientific & Cultural Or  :المنظمــة الدوليــة للتربيــة والعلــوم والىقافــةة ونظيرهــا
ـــــوم والىقافـــــةة و: األونـــــروا المنظمـــــة الســـــممية للتربيـــــة وا ISESCOاليسيســـــوو  لعل
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UNRWA  :مــمU.N. Relief & Works Agency  ووالــة ذــول وت ــغيل
 U.N. International              مــم:  UNICEFالمجئـيمة و: اليونيسـي  

Children’s Emergency Fund  الصـــندوق الــدولو لرلايـــة ال عولـــةة و: العـــاو
FAO  :مـمFood & Agriculture Org. of the U.N.  المنظمـة الدوليـة لشذنيـة

 Organ. of  Petroleum Exportingمــم:  OPECوالّزرالــةة و: األوبــك  

Countries  ـــــــنع ة و: العيعـــــــا ـــــــدول المصـــــــّدرت لل مـــــــم العرنســـــــية:  FIFAمنظمـــــــة ال
Fédération Intern. Football Association  لوـرت القـدمة و:  اهتحـاد الـدولو

 General Agreement on Tariffs & Tradeمــم:  GATTالجــات 
 Intern. Airمـم:  IATAالمعاهـدت الدوليـة للتعرفـة الجمرويـة والتجـارتة و: مياتـا 

Transport Assoc.   اهتحـــــاد الــــدولو للنقـــــل الجــــّو ة و: األيـــــزو ) ـــــ ادت
المنظمـــة الدوليـــة للمقـــاييس Standards Or  Intern مـــم:   ISOالجـــودت(

 والمواصعات.

اهســــت ملو قــــد ي ــــابق لعظــــًا معروفــــًا فــــو اللغــــة ومــــم ال ريــــ  أم المنحــــوت 
اتحــــاد  PENسقلــــمس والمنحــــوت  Penالمســــتعمل في ــــاة فمــــم نلــــك فــــو النوليزيــــة: 

 ,Intern. Assoc. of Poets, Playwrights, Editors؛ مـم: الوتّـام الـدولو

Essayists & Novelists :ة وفـــو األلمانيـــةTee  :س ـــا س والمنحـــوتTEE 
 .Trans-Europ-Expressع؛ مم: ق ار أوروبا السري

العربية المعاصرت باستعمال المنحوتات اهسـت ملية ال ـائعة لالميـًاة  ولم توت ِ 
ىــم بصــوم  ةبــل تجــاوزت نلــك ملــ  محاوات ــا بترجمــة التســمية العربيــة ملــ  النوليزيــة

 SANA)  )Syrianمنحــوت اســت ملو مــم تلــك الترجمــةة فمــم نلــك مــىًم: ســانا

Arab News Agency  و:            الووالــــة العربيـــــة الســــورية لشنبـــــاءة
و:             ووالــة األنبــاء الوويتيــةة   KUNA) )Kuwait News Agوونــا
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و:         ووالـة األنبـاء الليبيـةة  Jamaheeriyya News Ag (JANA)جانـا
ـــــك ALECSOاألليوســـــو  ـــــة للتربيـــــة والىقافـــــة والعلـــــومة و: األواب : المنظمـــــة العربي

OAPEC .أمـــا فـــو أســـماء  منظمـــة الـــدول العربيـــة المصـــدرت للـــنع ة وذيرهـــا وىيـــر
 Company فيغلـم أم ينت ـو المنحـوت بالن ايــة سوـوس المقت عـة مـم ولمــة ةال ـروات
 ـروة الزيـت  Arab American Oil Company و؛ مـم:ـوت: أراموــات للمنحـمحاو

يــة الىانيــةة فمــم أمىلتــد: العربيــة األمريويــةة الــن  د ــل العربيــة أوا ــر الحــرم العالم
العربيـةة ال ـروة ال بيـة  .Thameco :The Arabian  Medical Co)) تـاميوو

األردنيـة للصـنالات ت ال رك.Jordan wood Industries Co (Jwico) و: جويوو
ال ـروة السـعودية  Saudi Electric Supply Co (Sesco) ال  بيةة و: سيسوو

 ا.جرّ  للمواد الو ربائيةة وهلمّ 

اســـتعمال هـــنه المنحوتـــات فـــو ذيـــر  -أول األمـــر–ويبـــدو لـــو أم القصـــد وـــام 
العربيـــة فحســـمة أ  فــــو المراســـمت واهتعاقيــــات مـــع الــــدول األجنبيـــة ومهسســــات ا 

ولوــم وســائل اللــمم الم تلعــة أ ــالت  ةو ــروات ا محاوــات لشســلوم المتّبــع هنــاك
أحـــــدهما:  ـــــول  ةماســـــتعمال ا فـــــو العربيـــــة أي ـــــًا. وربمـــــا ســـــالد للـــــ  نلـــــك أمـــــرا

التسمياتة فالوىير من ا يتجاوز أربع ولمـات والنـاس أميـلت ملـ  الم تصـر؛ واا ـر: 
ــــو مجــــال واحــــدة والمنظمــــات  ــــة ف ــــت لمهسســــات أو  ــــروات لامل ت ــــاب  ا منا وان
م وـام ت ـابد  الىمل: الدولية والعربية والسممية ل هوم التربيـة والىقافـة والعلـومة واإ

 ليونسوو واألليوسو واليسيسوو قد يهد  مل  اللببس.أ  ا -هنا–المنحوتات 

أدروــوا أم هــنه المنحوتـــات  -أو بع ــ م –ذيــر أم الممحــظ أّم أولــو األمـــر 
اهســـت ملية لـــيس ل ـــا فـــو العربيـــة معنـــ ة ف ـــًم لـــم لجمت ـــا وم العت ـــا أصـــول 
العربيــة وقوالــدهاة فتحّولــوا ملــ  تســميات لربيــة وا ــحة. وصــارت  ــروات األدويــة 

مستح رات التجميل مىًم تحمل أسـماء األ بـاء وـالراز  وابـم سـينا وابـم النعـيسة و 
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صــــل بمجــــال لمل ــــا والّ ــــعاء والحومــــة ودار الــــدواءة أو أســــماء مــــدم أو أســــماء تتّ 
واســــتبدلت المهسســــات  وأفاميــــا. ومواقــــع أىريــــة وســــياحّية نحــــو: أوذاريــــت ولمريــــت
أســماء لربيــة  الصــةة فحلّــت  وال ــروات الحووميــة فــو ســورية بتســمائ ا المنحوتــة

و: سمهسســـــة     سمهسســـــة ســـــّياراتس ال اصـــــة ب ـــــهوم الّنقـــــل محـــــل سأفتوما ـــــيمسة 
صـــيدليةس المســـهولة لـــم صـــنالة الـــدواء محـــل سفـــارموسسة و: سمهسســـة محروقـــاتس 

اتد محــل سســادوومسة ون جــت الــيمم هــنا الــّن ج المســهولة لــم تســويق الــنع  وم ــتقّ 
 منية اسم مملوت ا القديمة سسبتس.فا تارت لووالة األنباء الي

نا وانت بع  هـنه التسـميات تستعصـو للـ  الترجمـة ملـ  اللغـات األجنبيـة  واإ
ا يتـي  ل ـا اهنت ـار فـو العربيـة ألن ا أسماء ألممة ف ن ا جميع ا تمتاز بالِقَصر ممّ 

 وذيرهاة ويجعل ا فو ذن  لم الّنحت.

فـــو التســـميات المترجمـــة ملـــ  ىـــم انتقلـــت هـــنه الظـــاهرت اللغويـــة مـــم اهســـتعمال 
ـ لة اهستعمال فو التسميات العربية ونلكة فلقيْت هنا قبوًه. ولعّل مرّد نلـك ملـ  الصِّ

د مــم دهلـــة موحيــةة فاســم حروـــة نيم المنحــوت اهســـت ملو ومــا يت ــمّ الوا ــحة بــ
م ليوــوم رويــزت سحمــاسس )مــم: حروــة المقاومــة الســممية( مــرتب  بالحماســة لذســم

)مـم: أفـوا         مـة سأمـلس السرائيلو فـو فلسـ يمة واسـم منظّ  لمحتمل المقاومة
المقاومة اللبنانية( أتريد بـد بعـل األمـل لـد  ال ائعـة الّ ـيعّية فـو لبنـام لنيـل حقوق ـا 
التو وانت محرومة من اة وسالح ـدس )مـم: حـزم ال ـعم الـديمقرا و األردنـو( اسـم 

جميع األحزام والقو  الديمقرا ية فو  ل   مّ الو معق مع برنامج هنا الحزم الدّ يتّ 
أم الّرب  الدهلو بيم المنحوت والدهلة هـو السـبم فـو القلـم  جب ة واحدت. وه  كّ 

ــالمنحوت سوا س )مــم: ووالــة  األنبــاء العلســ ينية( فحّولــد ملــ  الموــانو الــن  لحــق ب
ا زام بتحريرها. أمّ فوتّم وا ع المنحوت أراد التعبير لم الوفاء لعلس يم واهلت ةسوفاس

المنحــوت الــن  ه يــوحو لعظــد بمعنــاهة نحــو سواسس )مــم: ووالــة األنبــاء الســعودية( 
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ذمـو  ه ي تل  مم حيـل ذرابتـد و  -حينئن–فم ي عع لد نحتد مم العربيةة ألند 
أصلد ور انتد لم المنحوتات التو نورناها مـم الترجمـة النوليزيـةة نحـو: سـانا و: 

 اب  ا. وقد ف ـم ل ـنا القـائموم للـ  سال ـروة السـعودية للتنميـة وونا و: جاناة وما 
؛ فحّولـوا التسـمية Saudi Industrial Development Co         :سالصـنالية

ا س ملـــ  اللعـــظ العربـــو سِصـــْدقس مســـتعيديم بـــنلك مّمـــSidcوهـــو المنحـــوت األجنبـــو س
 .(98)سمحّببة فو المعاممت التجارية ستت مند الولمة مم معام  

لعصــور الســابقة ا لر ــناه أم دور النحــت فــو العربيــة وــام فــو ا ــ  مّمــويتّ 
ه قياسـوة وهـو لنـد النـا قيم بالعربيـة  اللغـوييم والنحـات سـمالوّ محدودًاة ف و لنـد 

أمىلة محعوظـة مـم النحـت النسـبو والنحـت الععلـو ه يوـادوم يجاوزون ـاة وهـو لنـد 
ل الّلغــو  ولونــد لــم يغّيــر مــم حــال ابــم فــارس وَمــم تابعــد اجت ــاد نظــر  أفــاد البحــ

 -ا فو العصر الحديل فقد وانت الغلبـة بعـد صـراع دام قرنـًا أو يزيـد اللغة  يئًا. أمّ 
سـيم لـد لمعار يد ومنوريدة فبالرذم مم التـزام معظـم المتحمِّ – ب تم األ ن بالنحت 

تـات م لمنحو  -بنلك–بال رو  التو و ع ا مجمع اللغة العربية فو القاهرت لي منوا 
حبيسة تلـك  -حت  اام– تف ن ا ظلّ  ةالمقترحة فو وتب م ومعجمات م الحيات والبقاء

ربم والّنحـــت َعـــالمهّلعـــات. وه ينعـــو هـــنه النتيجـــة تقّبـــل العربيـــة المعاصـــرت للّنحـــت المت 
اهســــت ملو ألّم نلــــك يرجــــع ملــــ  لــــامليم م مــــيم؛ أحــــدهما: أم هــــنه المنحوتــــات 

ظــم لغــات ا جعل ــا  ــائعة فــو معصــعة العالميــةة مّمــ -لوىــرت اســتعمال ا– اوتســبت 
؛ واا ـــر: أم النـــا قيم بالعربيـــة ه يع نـــوم للبنـــاء اللغـــو  العـــالم بمـــا في ـــا العربيـــة
بل ينظروم ملي ا نظرت م مل  اللعـظ المعـربم المعـردة فـم فـرق  ةالمرّوم ل نه األلعاظ

ولعَظـــْو ساهمبرياليــــةس  ةمبــــيم لعَظـــْو سالــــتلوسس وسالنازيـــةس المنحــــوتي -مـــىمً –لنـــدهم 
ولعّل هنا يهّوـد أم قـرارات المجـامع اللغويـة واجت ـادات  .وسالبل عيةس ذير المنحوتيم

م وانت مبّرأت مـم وـل ليـم  –المجت ديم فو مسائل اللغة ه تست يع  أم تجـد  –واإ
–سـبيل ا ملـ  اهسـتعمال مـا لـم يتقّبل ـا الـنوق اللغـو  العـام. ف ـل سـيووم مستسـاذًا 
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لد فـو الـيمم ولـاش الن  وت –أم يص  مهّلعو وتم األلمم سا ع الحصر   -مىمً 
وراقّوس )نحتـًا مـم: سـورّ  ولراقـّو( بتنـد سستـ -فو سورية ىم فو العـراق ىـم فـو مصـر

)مــم: يمنــّو وســورّ ( للــ   ريقــة   أو سَيَمــرّ س )مــم: يمنــّو ومصــرّ ( أو سَيْمَســرّ س
وم الباحىوم فو للم األحيـاء لل جـيم مـم أو أم يص ؟(98)القدماء فو الّنحت النسبو

ــــعيناس )مــــم: اليوســــعّو والولمنتينــــا(ة و:  النبــــات والحيــــوام منحوتــــًا اســــمّيًا مىــــل ساليتوست
زس )مــــــم:  ــــــات ومــــــالز(ة و: و: سالّ ــــــالِ     سالبتْرتمــــــومس )مــــــم برتقــــــال وليمــــــوم(ة 

 ؟(90)ْحَدىيم فو الّنحت المعربمسالبقروسس )مم: بقر وجاموس( لل  منهم المت 
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 الحواشي 
ـــق 68-63 8العـــيم ( 1 . وفـــو لســـام العـــرم ) ـــمس(: ستعب ـــم الّرجـــل وتعـــبقس: منا تعّل

 أو جوار  أو وهءس. لبد  مس أو لبد القيس مّما بحل    بسبم مم أسبام
 .076ة 033 0وتام سيبويد   (8

 و: فصول فو فقد العربية لرم ـام لبـد التـوام 84-80اه تقاق والتعريم للمغربو  ( 0
038. 

 .415-414 8المزهر للسيو و   (4

يبــــدو أم هــــنه المنحوتــــات متــــتّ رت زمنــــًا لــــم ســــابقات اة وقــــد وردت فــــو تقريــــر لجنــــة  ( 5
ة انظــر: 8941األصــول بمجمــع اللغــة العربيــة بالقــاهرت فــو دورتــد الرابعــة ل ــرت لــام 

 .889ويعتش ستتالعربية العصح  الحديىة لـ 

وـنا:  ـععتنّو هالصيغة األ يرت:  ععنعّوة ولون ا وردت رّج  محققو المزهر أم تووم   (6
صــيغة ة فـو حـيم وردت سـابقت ا ب836 شفـو: العربيــة لسـتتويعت -بالتـاء قبـل النـوم–

 .19ألنيسحنعلّو فو: مم أسرار اللغة 

ال ائع فو تعريعد أّند نحت مـم ولمتـيم أو أوىـر. ومـا نورنـاه أدّق وأ ـب  ألنـد يعّسـر   (7
ة بعـ  منحوتاتـدة نحـو: جععـَلة وحولـقة و بقـَلة انظـر: و صـحّ ا تم  القـدام  فـ

 .846-845الّنحت فو اللغة العربية لن اد الموس  

-801ة و: النحــــت للموســــ : 19-16ة و: مــــم أســــرار اللغــــة 415-410المزهــــر  ( 1
846. 

للســام )بســمل( هــنه روايتــد فــو ديوانــد فــو بيــت معــرد منســوم مليــدة أمــا الروايــة فــو ا ( 9
 ل بوسر الميم.حبيم المبسمِ ف و: ال

 ة وأورد ال ليل هنا  اهديم آ ريم للععل سحيعلس نعسد.63 8( العيم 83

 ( اللسام )حلق(.88

  ر .أ( اللسام )حياة هلل(ة وفيد  واهد 88

 .414 8( المزهر 80
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وجعل الموسـ  منـد قـول م: سفـنَلَك الحسـاَم: منا أجملـد  .853ة 846( النحت للموس  84
وــــنا ووــــناسة ولســــت أراه منحوتــــًا. أمــــا سالعنعنــــةس فــــو اصــــ م  للمــــاء  قــــائًم: فــــنلك

 ف و ا تقاق صرفو مم حر  الجر سلمس. ةالحديل وللماء اللغة

 .038ة و: فصول 84-80( اه تقاق والتعريم 85

ة وقــارم 888( ألن مــا ومــا قــال الموســ  مت ــاب ام فــو  ريقــة النحــتة انظــر: النحــت 86
 .817-816حد وافو بعقد اللغة لعلو لبد الوا

. وقــد أحصـــ  المهّلــ  مــا نوــره ابـــم 846( دراســات فــو فقــد اللغـــة لصــبحو الصــال  87
مئــة ولمــة منحوتــة بــيم فبلــغ أوىــر مــم ىمى ةفــارس فــو أبــوام مزيــدات الىمىــو وحــدها

 مند. 851فعل وصعةة انظر ص 

 .535 8( مقاييس اللغة 81

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاييس: 89         ة 580 4ة و: 50 0ة و: 001ة 844 8ة و: 531-536 8( المق
 .78-78 6و: 

 .881 5ة و: 457ة 874ة 878 0ة و: 009 8ة و: 000ة 804 8( المقاييس: 83

  ة 584 4ة و: 459ة 438ة 863ة 54 0ة و: 048 8ة و: 588 8( المقـــــــــــــــــاييس: 88
 .70 6ة و: 889 5و: 

 .089 8( المقاييس: 88

 .841( دراسات للصال  80

 .067ة 059 4ة و: 588 8( المقاييس: 84

 .840 8( المقاييس: 85

 .78 6ة و: 410ة 894ة 887 5ة و: 073ة 068ة 059 4( المقاييس: 86

 .580 4ة و: 536ة 000 8( المقاييس: 87

لّربـت  قـدن  تنور المعجمات أصلد ومعنـاه. و مم سَورده بامس ال مت ون( فعل سجردَمس 81
ّرذيـ سة انظـر: اللسـام )جـردمة م قديمًا سَوردهس مل  سجردقةس وسجردقس بمعنـ  سالر الع

 جردق(. أما سفرس س ف و مم: فرسنك.

 .058 0ة و: 535ة 003 8( المقاييس: 89
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 .815-814ة وقارم بـ: النحت للموس  869-861( انظر: دراسات للصال  03

 .008ة 089 8( المقاييس: 08

 .057 4( المقاييس: 08

 .069-057 4( المقاييس: 00

 اللد العميلو.لم: مقدمة لدرس لغة العرم لعبد نقمً  813( الّنحت للموس  04

 .16( المباحل اللغوية لمص ع  جواد 05

 .819-811( فقد اللغة لوافو 06

 .878ة 867( دراسات للصال  07

دام  ســـبقوا ملـــ  هـــنا المـــنهمة فقـــد نتقـــل لـــم . ويبـــدو أم القتـــ85( اه ــتقاق والتعريـــم 01
 .858م: بتعل وأتىير. انظر: الّنحت للموس الزم  ر  أند جعل سبتعىَرس منحوتًا م

 .835-838( العلسعة اللغوية لجرجو زيدام 09

 .035( فصول لعبد التوام 43

نقــــًم لــــم: فقــــد اللســــام لـــــ: ورامــــت الونتــــور . ونوــــر  810-818( الّنحــــت للموســــ  48
األسـبق ملـ   -بـنلك –فيووم الونتور   8985الموس  أم الوتام المنوور نت ر لام 

 المنهم.هنا 

 .95( المباحل لجواد 48

 . واألصــل لنــده هــو سجــّمسة ولونــد يــر  أمّ 74( فقــد اللغــة المقــارم لبــراهيم الســامرائو 40
 سدحر س منحوت مم: دَحَر ودَرَ .

 890. وقد تحـّدل المهّلـ  لـم ن ـوء الربـالو ب ـرق أ ـر ة انظـر ص036( فصول 44
 مند.

ــَر وحتَــَرة  ( بعىــق: مــم بعــَق وىبــقة و: قر ــم: مــم قــرَ  45 وق ــَمة والبتحتــر: مــم بَت
ــَد أو بزيــادت النــومة والجم ــور: مــم جمــَر وج ــَرة و: بل ــ :  وجنــدل: مــم جــدل والَجَن

ة و: بـرجم: بزيـادت الـّراء. انظرهـا ة و: تـبل ص: مـم الّل ـص والـبَ صمم بت َ  وأتبلـ َ 
 .887 5ة و: 588 536ة 000-089 8فو: المقاييس 

ألم  ةقــــــال: فــــــو النقــــــوش اليمنيــــــة القديمــــــةلصــــــوام أم يت . وا93( مــــــم أســــــرار اللغــــــة 46
محــظ أم ابــم فــارس جعــل البلعــوم والزلقــوم وحــدهما المصــ لحيم ذيــر متــرادفيم. ويت 
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 وجعل الحلقوم وال ر وم مم المزيد بحر . ةمم المنحوت

( اللسام )حبرم و:  لز و: فرنم(ة و: القاموس )محبرم و: م لوز و: فرنـم( ولـم يـرد 47
فـو بـام مـا  585 4أّم سفرنمس منحـوتة وأورده ابـم فـارس فـو المقـاييس  فو ولي ما

-19انظــر: مــم أســرار اللغــة  ةو ــع و ــعًا. ولوــم مبــراهيم أنــيس نوــر أنــد منحــوت
93. 

 .414 8( المزهر 41

 ( اللسام )أمع(. واألرج  أند مم قول م: مّنو معوم.49
أو الجمالـــة مـــم ال يـــل. ( ولــد فـــو اللســـام وتـــا  العـــروس دهلـــة أ ــر  هـــو: الق عـــة 53

ونوـر وــم المعجمـيم أّنــد بصـيغة سحرجلــةس بالحـاء الم ملــة بلغـة تمــيمة انظـر: اللســام 
 )لرجل(. )لرجل وحرجل( و: التا 

 .035( فصول 58

 ( اللسام )صحر(.58

 . وانظــر تعصــيلCrystal, (1).pp. 46, 276و:  Hartmann, p.28( انظــر: 50
 محــظ أّم بع ــ م أورد تعريعــات م تلعــةيت . و Cannon. p 275 ff: المســتلة فــو

 pp. 30, 214, 276 ولونـد أورد ل ـا األمىلـة نعسـ اة انظـر: ةللمصـ لحات المـنوورت
, Pei   

لـــ:  زجوـو: الترويــم المــ P. 749 , Cannonو:  PP. 33-34, Emery( انظــر: 54
ة وقارم بـ: من جّية و ـع المصـ لحات وت بيق ـا ألحمـد  ـعيق ال  يـم: 894هزيم 
-709د لمحمـد أحمـد الـدالو: و ال ريق ملـ  و ـع مصـ ل  للمـو موّحـف و: 580
748. 

 .69-67ة وانظر: الّنحت للموس  16( مم أسرار اللغة 55

 .840: و: دراسات للصال  079اللد أميم ق لعبد( اه تقا56

 P. 732 f , Cannon( انظر 57
ة ومم الوا   أم  د أ( ورد لنده بصيغتو المعرد سالعنقلةس والجمع سالعناقلس57
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ينحتد مم األسلوم ال ائع لند األزهرييم: ف ْم قيَل )قالوا قلتم( قلنا.  حسيم
 ألمه. 84وانظر الحا ية 

 س لميل حبيبو.( سأبو سعيد المت ائل51

 ( انظر: اللسام )هللة و: وتام الحاء الم ملة(.59

   ابم لقيل.نقًم لم حا ية ال  ر  لل   ر  846( انظر: الّنحت للموس  63

 نقًم لم أ بار الحمق  والمغعليم هبم الجوز . 19( الّنحت للموس  68

و:       ( انظــر: ســّر الليــال فــو القلــم والبــدال لل ــدياق و: آراء وأحاديــل للحصــر ة68
 تجديد العربية؛ و: قاموس الن  ة لمظ رة وقاموس المورد للبعلبوو.

للبعلبوــوة وىمــة أمىلــة م ــاب ة فــو معجمــات ( معظــم هــنه األمىلــة مــم قــاموس المــورد 60
 أ ر ة انظر مىًم: معجم المن ل العرنسو العربو لس يل مدريس وجبور لبد النور.

ـــة لرمســـيس 64 ـــَلس لوجـــع الوليـــةة جـــرجس( األمىل ـــد نحـــَت سَوْجَع . وهحـــظ ن ـــاد الموســـ  أن
وسـ  سة انظر منهم جرجس فـو: الّنحـت للمسوجولَ  -وفقًا لمنهبد -وينبغو أم تووم

898-891. 

 .845( وقال بع  م: السبْرَمنةة انظر: النحت للموس  65

 ( وفو قاموس الن  ة لسماليل مظ ر: الوري .66

( المصـــ لحام مـــم مصــــ لحات نظريـــة النســــبّيةة وهمـــا بمعنــــ  واحـــد ألم األول مــــم 67
يةة وهــــو فــــو: ـوس المــــورد للبعلبوــــوة والىــــانو مــــم العرنســـــة وهــــو فــــو قامـــــالنجليزيــــ

 .91باحل اللغوية الم

 ( المراد بد الحيوانات البحرية ال بي ة بالنبات والسعنج والمرجام.61

 .98( مم أسرار اللغة 69

( اللعظام األ يرام منحوتـام مـم ىـمل ولمـاتة ومىل مـا: متَزْمَلـق )مـزّود بزمـام منزلـق( 73
 رأينا أمىلة مند لند ابم فارس.ة وقد zippered: ترجمة لـ
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ـــا78 ـــامس فـــو ( المنحوت ـــاموس المـــورد للبعلبوـــوة وىاني مـــا بصـــيغة سدتْ ب ـــرام فـــو ق م األ ي
 معجم المغنو األوبر لحسم الورمو.

 .84( المص لحات العلمية لل  ابو 78

 بعلبوو.لل( جميع األمىلة مم قاموس المورد 70

 .408-408ة و: اه تقاق ألميم 86( انظر: تجديد العربية 74

 .15انظر: المباحل اللغوية  نستاس الورملوةأ( هنا رأ  75

ة وانظـر مناق ـة اراء العـريقيم فـو 16( العبارت لمصـ ع  جـواد فـو: المباحـل اللغويـة 76
 .858-808الّنحت للموس  

بـــراهيم  :( مــم أل ــاء المجمــع المهّيــديم للّنحــت77 للــو الجــارم ولبــد القــادر المغربــو واإ
 در  ومص ع  ال  ابو.ومم المعار يم: أنستاس الورملو وأحمد السون ةحمروش

 ة وقد تقّدم الحديل لم منهبد.جرجس( هو ال بيم رمسيس 71

و:   ة 038-818لر ًا لمناق ات المجمع ونـّص قـراره فـو: الّنحـت للموسـ   ( انظر79
 .888-889العربية لستتويعتش 

 .084ة وانظر: دراسات 81( المص لحات العلمية 13

أصـدرها موتـم  –وفـو ىمىـة معـاجم  .8910م ( مم مقدمـة ال بعـة الىالىـة للمعجـم لـا18
يوجـد مـم مصـ لحات ا التـو تتجـاوز  ه ةفو ال ـم والعيزيـاء والـنع  -تنسيق التعريم

؛ انظــر: من جيــة بنــاء صــ لحًا صــيغت بالنحــتأحــد ل ــر ألعــًا ســو  ىمىــة ل ــر م
 .588المص لحات لل  يم: 

سالمنظمـــة الدوليـــة .Criminal Pol. Org  intern( اســـم النتربـــول وـــامًم هـــو: 18
وأن ـــت اهتحـــاد األوروبـــو منظمـــة مماىلـــة نتحـــت اســـم ا للـــ  هـــنا  ةلل ـــر ة الجنائيـــةس

 .europolالنحوة وهو: اليوروبول 

( التليىــوم هــو برنــامج تلعزيــونو  ويــل لتحقيــق ذــر  معــّيم وحــّل النــاس مــىًم للــ  10
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 التبّرع لم روع  ير .

فيقــــــول: العوامــــــل  ةىــــــانو مــــــم الولمــــــةوبع ــــــ م يتــــــرجم الجــــــزء ال ة( تســــــتعمل صــــــعةً 14
 الجيوسياسية.

ة و سمنحوتـات البـدوءس فـو: منحوتـات 0هو سولمة أوائليةس فو: معجـم للـم اللغـة لل ـولو ( 15
ــة لجــمل محمــد صــال : 885البــدوء لنصــير   ووــنلك فــو: الرمــوز والم تصــرات األجنبّي

 .855م و سالم تصرات اللغويةس فو: الم تصرات اللغوية ألبو سلي ة8381

 PP. 90,  414  , (Crystal (2و:  ةMcCull, P. 27f( انظر 16

 باد ة و: الجامع الصغير للسيو و.آ( انظر مىًم القاموس المحي  للعيروز 17

( انظــر المزيــد لــم الم تصــرات والّرمــوز فــو العربيــة وذيرهــا فــو: العممــات والّرمــوز 11
ة و: نحوتـــــات البـــــدوء لنصـــــيرلمحعـــــوظة و: الم تصـــــرات والّرمـــــوز للســـــامرائوة و: م

 الرموز والم تصرات لصال .

ملـ  ستـر يمس. قـارم بــ: مـم أسـرار اللغـة  40( ترجمد معجم للم اللغة النظر  لل ـولو: 19
98-94. 

 ,McCully :ةـّول الم تصــرات ملــ  منحوتــات است مليـــل لــدم تحـــ( انظــر فــو تعليــ93

p.30  
 .869( الم تصرات اللغوية 98

 نحت النسبو لعظ سَتْلَحمّوس اسمًا ألسرت فلس ينية مم بيت لحم.( مم  ري  ال98
 .س مم: مسرائيل   فلس يمممسرا ي( مم  ري  النحت اهسمو لعظ س90

 تذييل: 
وتام سالنبحت فو العربّية: دراسة  –بعد اهنت اء مم  بالة البحل  –وقع فو يد     

يدلو مل  التعديلة وقرأتت بحىًا  مام(ة فلْم أجْد فيد 8338ومعجمس ألحمد م لوم )بيروت 
النبحت وبيام حقيقتد ونبنت مم قوالدهس لمحمود  ور  وتام سلغوّيًا يقتبس فيد واتبد مم 
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يعدو أْم يووم جمعًا وتبويبًا لما ورد  م(ة والظاهر أّند ه8984االوسو )المتوف  سنة 
 فو وتم المتقّدميم.
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 المراجع 

 بالعربيــة: -أولً 

 .م8951أحاديل فو اللغة واألدم: سا ع الحصر . بيروت آراء و  -

 .م8956القاهرت  .اللد أميماه ـتقاق: لبد -

 .م8947ة القاهرت 8اه تقاق والتعريم: لبد القادر المغربو.   -

 .م8947تجديد العربية: مسماليل مظ ر. القاهرت  -

ة اســـات اللةويـــةمجلـــة الدر  .رفعـــت هـــزيم :الترويـــم المزجـــو فـــو العربيـــة المعاصـــرت -
 .837-890مة ص8333ة العدد األول 8الملك فيصلة الريا ة مج مروز

 .م8961ة بيروت 0دراسات فو فقد اللغة: صبحو الصال .   -
مجلــة  الّرمــوز والم تصــرات األجنبّيــة بــيم الترجمــة والتعريــم: جــمل محمــد صــال . -

 .8381-8339م(ة ص 8333) 75ة العدد مجمع اللةة العربية بدمشق

 العربيـــة العصـــح  الحديىـــة:  . ســـتتويعتشة ترجمـــة: محمـــد حســـم لبـــد العزيـــز. -
 .م8915القاهرت 

 .م8964العممات والرموز: حسيم محعوظ. بغداد  -

بـراهيم السـامرائوة  - العيم: ال ليل بم أحمد العراهيد ة تحقيق م ـد  الم زومـو واإ
 .م8915-8913بغداد 

 .م8913ة القاهرت 8توام.  فصول فو فقد العربية: رم ام لبد ال -

 .م8970ة القاهرت 7فقد اللغة: للو لبد الواحد وافو.    -

 .م8910ة 0فقد اللغة المقارم: مبراهيم السامرائو. بيروت   -

العلســـعة اللغويـــة واأللعـــاظ العربيـــة: جرجـــو زيـــدامة مراجعـــة مـــراد وامـــل. بيـــروت  -
 .م8918

د: م - مجلـة مجمـع حمـد أحمـد الـدالو. فو ال ريق مل  مص ل  للمو لربو موحب
 .754-785م(ة ص 8333) 75العدد  دمشق،
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 باد . بيروت. د.ت.آالقاموس المحي : العيروز  -

 قاموس الن  ة: مسماليل مظ ر. القاهرت. د.ت. -

 .م8977-8966تحقيق لبد السمم هاروم. القاهرت.  ةالوتام: سيبويد -

 لسام العرم: ابم منظور. بيروت. د.ت. -

 .م8965احل اللغوية فو العراق: مص ع  جواد. بغداد المب -

 مجلــة مجمــع الم تصـرات اللغويــة الحديىــة فـو اللغــة العربيــة: لصــام أبـو ســليم. -
 .878-855مة ص 8997ة 58العدد  اللةة العربية األردني،

 مجلــــة المجمــــع الم تصـــرات والرمـــوز فــــو التـــرال العربــــو: مبـــراهيم الســــامرائو. -
 .884-835مة ص8917ة 08العدد  األردني،

 ورفيقيـــد.  المزهـــر فـــو للـــوم اللغـــة: الســـيو وة تحقيـــق محمـــد أحمـــد جـــاد المـــول -
 .م8951القاهرت 

ة دم ـــــق 8المصـــــ لحات العلميـــــة فـــــو اللغـــــة العربيـــــة: مصـــــ ع  ال ـــــ ابو.   - 
 .م8965

 .م8910ب  را  محمد هيىم ال يا . سويسرا  0المعجم ال بو الموحد:   -

 .م8918لنظر : محمد للو ال ولو. بيروت معجم للم اللغة ا -

 .هـ8019ة القاهرت 8المقاييس: ابم فارسة تحقيق لبد السمم هاروم.   -

 .م8975ة القاهرت 5مم أسرار اللغة: مبراهيم أنيس.   -

ة 08ة العــــدد مجلــــة المجمــــع األردنــــيمنحوتــــات البــــدوء: لبــــد المجيــــد نصــــير.  -
  .883-885م. ص 8917

ـــة بنـــاء ال - ـــع مصـــ لحات وت بيقات ـــا: أحمـــد  ـــعيق ال  يـــمة من جّي ـــة مجم مجل
 .573-497م(ة ص 8333) 75العدد دمشق، 

 .م8916ة بيروت 8لربو: منير البعلبوو.  -المورد: قاموس منوليز  -

 .م8914الّنحت فو اللغة العربية: ن اد الموس . الريا   -
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