
الظواهر االدبية 

النحت



:تعريفه-

:تعريفه

.هو النشر والبري والقطع: أو النحت في أصل اللغة

ار الخشب والعود إذا براه وهذَّب سطو: يقال حه، نحت النجَّ

َن ﴿ َوتَْنح  : -تعالى -ومثله في الحجارة والجبال؛ قال  تُوَن م 

يَن ﴾  ه  بَال  بُيُوتًا فَار  [.149: الشعراء]اْلج 



االصطالح 

:والنحت في االصطالح

اتها أن تعمد إلى كلمتين أو جملة فتنزع من مجموع حروف كلم
لما كان هذا كلمة فذَّة تدلُّ على ما كانت عليه الجملة نفسها، و

.النزع يشبه النحت من الخشب والحجارة سمي نحتًا

لمتين أَْخذُ كلمة من ك: "وهو في االصطالح عند الخليل بن أحمد
"متعاقبتين واشتقاق فعل منها



: ويعرف الدكتور نهاد الموسى النحت بقوله

هو بناء كلمة جديدة من كلمتين أو أكثر أو من جملة، بحيث 

تكون الكلمتان أو الكلمات متباينة في المعنى والصورة، 

ذة منها جميعًا بحظ في اللف ظ، وبحيث تكون الكلمة الجديدة آخ 

دالَّة عليها جميعًا في المعنى



:وما ورد في كالم العرب•

لَقَْد بَْسَملَْت لَْيلَى َغَداةَ لَِقيتَُها 

بَْسِم ُُ فَيَا َحبَّذَا ذَاَك الَحبِيُب المُ 



:الغرض من النحت

ن أو الجملة تيسير التعبير باالختصار واإليجاز، فالكلمتا-1•
عرب ال: "تصير كلمة واحدة بفضل النحت، يقول ابن فارس

تنحت من كلمتين كلمة واحدة، وهو جنس من االختصار، 
منسوب إلى اسمين، هما عبد ( رجل عبشمي: )وذلك مثل
.وشمس

يث وسيلة من وسائل تنمية اللغة وتكثير مفرداتها؛ ح-2•
ي اللغة، اشتقاق كلمات حديثة لمعاٍن حديثة، ليس لها ألفاظ ف
.وال تفي كلمة من الكلمات المنحوت منها بمعناها



أقسام النحت

ضمونها، وهو أن تنحت من الجملة فعالً يدلُّ على النطق بها، أو على حدوث م:النحت الفعلي-1•
(.بسم هللا الرحمن الرحيم: )من( بسمل)، و(جعلت فداك: )من( جعفد)مثل 

•

شد منها، وهو أن تنحت كلمة واحدة من كلمتين تدلُّ على صفة بمعناها أو بأ:النحت الوصفي-2•
(.ضبط وضبر)للرجل الشديد مأخوذة من ( ضبطر: )مثل

•

(حبقر)، و(جمد، وجلد)من ( جلمود)وهو أن تنحت من كلمتين اسًما، مثل :النحت االسمي-3•
(.حب، قر)للبرد، وأصله 

•

مثالً، تنحت ( خوارزم)و( طبرستان: )وهو أن تنسب شيئًا أو شخًصا إلى بلدتي:النحت النسبي-4•
لمدينتين منسوب إلى ا: ؛ أي(طبرخزي: )من اسميهما اسًما واحًدا على صيغة اسم المنسوب، فتقول

:  فة والمعتزلة، وإلى أبي حني(شفعنتي)كلتيهما، ويقولون في النسبة إلى الشافعي وأبي حنيفة 
.، ونحو ذلك كثير(حنفلتي)

•



قد انقسم الباحثون من علماء اللغة إزاء نسبة النحت إلى االشتقاق إلى أربعة فرقاء

وًعا منه؛ أن مراعاة معنى االشتقاق تنُصر جْعل النحت ن"ويرى : الفريق األول•
ل الفرق بينهما ففي كل ٍ منهما توليد شيء، وفي كل ٍ منهما فرع وأصل، وال يتمثَّ 

لمة من إال في اشتقاق كلمة من كلمتين أو أكثر على طريقة النحت واشتقاق ك
"كلمة في قياس التصريف

•

شتقاقي؛ ويذهب إلى أن النحت غريب عن نظام اللغة العربية اال: الفريق الثاني•
ته أن مين لم لذلك ال يصحُّ أن يُعَدَّ قسًما من االشتقاق فيها، وحجَّ لغويينا المتقد  

أكثر، يعتبروه من ضروب االشتقاق، وأنه يكون في نزع كلمة من كلمتين أو
تقاق بينما يكون االشتقاق في نزع كلمة من كلمة، زد على ذلك أن غاية االش

ا غاية النحت فاالختصار ليس إالَّ  استحضار معنى جديد، أمَّ

•



د توسَّط بين ويمث  له الشيخ عبدالقادر المغربي، وق: لفريق الثالث•
وليس اشتقاقًا الفريقين السابقين فاعتبر النحت من قبيل االشتقاق

من بالفعل؛ ألن االشتقاق أن تنزع من كلمة، والنحت أن تنزع
.كلمتين أو أكثر، وتسمى الكلمة المنزوعة منحوتة

•

ي، وقد وقد انفرد به العالمة محمود شكري األلوس: الفريق الرابع•
(النحت)و: "فيقول! أدرج النحت في باب االشتقاق األكبر

("االشتقاق األكبر)بأنواعه، من قسم 

•



ء أن منحوتة، فقد رأى الفرا( لكن)إن : مثل قول بعض النحويين:النحت الحرفي-5•
للساكنين، وذهب غيره من ( لكن)طرحت الهمزة للتخفيف ونون ( لكن أن)أصلها 

.خفيفًاوالكاف الزائدة ال التشبيهية، وحذفت الهمزة ت( أن)، (ال)الكوفيين إلى أن أصلها 

، (ني الحارثب)في ( بلحارث)، و(بني العنبر)في ( بلعنبر)مثل :النحت التخفيفي-6•
ا لم يمك(بني الخزرج)في ( بلخزرج)و نهم ؛ وذلك لقرب مخرجي النون والالم، فلمَّ

ظهر فيها مست وظلت، وكذلك يفعلون بكل قبيلة ت: اإلدغام لسكون الالم حذفوا، كما قالوا
ا إذا لم تظهر الالم فال يكون ذلك؛ مثل الضباب، بني الصيداء، وبني: الم المعرفة، فأمَّ

.وبني النجار

ذي وهناك تأويالت ألفاظ قائمة على وجوه فكهة يمكن حملها على النحت؛ وذلك كال-7•
أي بني، إنما : "...عن أبي عبدالرحمن الثوري، إذ قال البنه( هـ255ت )أورده الجاحظ 

"صار تأويل الدرهم دار الهم، وتأويل الدينار، يدني إلى النار

•


