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 قرارات مجمع اللغة العربية وأكاديمية اللغة العبرية
 دراسة مقارنة فى منهج التجديد اللغوى

 

  )*(عصام عيد محمود 
 

 الملخص
ٌعالج البحث  منهج التجدٌد الذى تصدر فى ضوئه قرارات مجمع اللؽة 
العربٌة بالقاهرة،وأكادٌمٌة اللؽة العبرٌة بإسرائٌل ،وٌركزالبحث بشكل خاص على 

ارت الخاصة بالمفردات والتى تصب بصفة أساسٌة فى موضوع توسٌع اللؽة القر
العربٌة واللؽة العبرٌة لسد الفراغ المعجمى فى اللؽتٌن وجعلهما مالئمتٌن لمتطلبات 

 العصر ومستجداته.
والؽرض من هذا البحث هو محاولة الوصول إلى الثوابت المنهجٌة التى 

قاهرة وأكادٌمٌة اللؽة العبرٌة كل فى تجدٌد لؽته انطلق منها مجمع اللؽة العربٌة بال
كما ٌسعى البحث إلى رصد نقاط االتفاق واالختالؾ بٌن المنهجٌن بما ٌحقق لنا 
رؤٌة مقارنة شاملة ترتكز على رصد لما دار من مناقشات ،ومداوالت حول القضاٌا 

فرصة االطالع  المتعلقة بمستقبل اللؽتٌن فى مجال التجدٌد اللؽوى مما ٌحقق للعربٌة
 على تجربة لؽة عادت الى الحٌاة بعد ان كانت حبٌسة النصوص الدٌنٌة.

فقد جاء البحث فى أربعة  –ولتحقٌق الؽرض من البحث  –ومن هنا     
 محاور رئٌسة لتكشؾ عن المنهج المتبع فى المجمع واالكادٌمٌة وهى:

 أوال:قرارات االشتقاق .
 ثانٌا: قرارات النحت.

 رات التعرٌب والعبرنة.ثالثا: قرا
 رابعا: قرارات التطوٌر الداللى )االستنباط( .

ومنهج البحث هو المنهج المقارن الذى ٌعتمد على المقارنة بٌن المنهجٌن   
والذى ٌهدؾ الى بٌان األسسس الحاكمة لقرارت المجمع ،واألكادٌمٌة فٌما ٌتعلق 

النتائج المستهدفة من البحث  بالتجدٌد اللؽوى .ولتطبٌق هذا المنهج ،والوصول إلى
،اعتمد البحث على محاضر الجلسات الخاصة بالمجمع ،ومجلة المجمع التى تحوى 

فى  -الكثٌر من القرارات إلى جانب العدٌد من األبحاث التى ٌبنى علٌها المجمع 
قراراته  وهو ما ٌمثل الجانب النظرى من القضٌة موضع البحث.كذلك  –الؽالب 

مجموعة المصطلحات العلمٌة التى أقرها المجمع ،وأصدرها فى عدة لجأ البحث إلى 
 أجزاء والتى تمثل الجانب العملى أو التطبٌقى لقررات المجمع.

وعلى الجهة األخرى ، اللؽة العبرٌة ،اعتمد البحث على مصادر مناظرة 
لتلك التى اعتمد علٌها فى دراسة الموضوع لدى المجمع وهى : محاضر جلسات 

والتى تصدرها األكادٌمٌة זיכרונות האקדמיה ללשון העברית مٌة األكادٌ
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التى تصدرها األكادٌمة أربع مرات فى العام وتضم לשוננו سنوٌا،وكذلك دورٌة 
األبحاث ،والقرارات النهائٌة التى توافق علٌها األكادٌمٌة، أما الجانب التطبٌقى 

العتماد على الموقع لقرارات األكادٌمٌة فقد تمثل بشكل مباشر ،ورئٌس فى ا
االلٌكترونى لألكادٌمة بهدؾ االطالع على مجموعة المعاجم المتخصصة ،والتى 

 تؽطى بمصطلحاتها مختلؾ المجاالت، وتصدرها األكادٌمٌة بشكل شبه دائم .
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Abstract 

Addresses the research methodology of renewal, which issued in 

light of the decisions of the Arabic Language Academy in Cairo, and the 

Academy of the Hebrew language of Israel, and in particular on the 

decisions of vocabulary, which serve mainly the subject of the expansion of 

Arabic and Hebrew to fill the void lexical in both languages and make   
 

Them Compatible to the requirements of the times and 

Requirements. 
The purpose of this research is to try to access the constants methodology, 

which set out the Arabic Language Academy in Cairo and the Academy of 

the Hebrew language all in the renewal of his language as research seeks to 

monitor the points of agreement and differences between the two approaches 

in order to achieve our vision of a comprehensive comparison based on the 

monitoring of the discussion, and deliberations about issues concerning the 

future of languages in the field of linguistic innovation which yields the 

opportunity to see on the Arabic language experience    back to life after it 

was trapped in religious text. 
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 مقدمة:
اللؽة كائن حى،واللؽة الحٌة فقط هً التً تمتلك القدرة على مساٌرة العصر 
الذي تعٌش فٌه، وهى فقط القادرة على أن ُتكٌؾ نفسها وفقا لمتطلبات العصر 

ؽٌر ومستحدثاته لتلبٌة االحتٌاجات اللؽوٌة للمتحدثٌن بها.فاللؽة أٌا كانت، تخضع للت
المستمر فى أصواتها ،وتراكٌبها، وصٌؽها ،ومعانٌها وإن اختلؾ اٌقاع هذا التؽٌر 

 من فترة ألخرى .
وألن مستحدثات الحٌاة ال تتوقؾ والمفاهٌم الجدٌدة ال تنتهً، فإن         

اللؽة فً حاجة دائمة إلى مفردات جدٌدة لتعبر بها عن هذه المستحدثات وتلك 
باق بٌن الحٌاة المعاصرة بمستحدثاتها وتطوراتها المتالحقة المفاهٌم، وهنا ٌنشأ س

وبٌن اللؽة التً تحاول اللحاق بهذه التطورات.ورؼبة اللؽة فً اللحاق بتطورات 
 ومستجدات العصر هى التى تدفعها دائما فى اتجاه التجدٌد اللؽوى. 

حالة من  1لقد عكست اللؽة العربٌة والعبرٌة فى مطلع العصر الحدٌث
مود اللؽوى والفكرى الذى أصاب المتحدثٌن باللؽتٌن.فقد استمرت حالة الجمود الج

الفكرى واللؽوى فى العربٌة قُرابة ثالثة قرون،هى مدة الحكم التركى لمصر حٌث 
فُرضت اللؽة التركٌة على الدواوٌن بدٌال للؽة العربٌة،وؼلبت على لؽة اإلدارة 

وهو األمر الذى ترتب علٌه أن 2.التركٌةالمصطلحات التركٌة أو العربٌة المشوبة ب
اتسم المشهد اللؽوى للؽة العربٌة مع مطلع القرن التاسع عشر بكثرة األلفاظ التركٌة 
والفارسٌة،واأللفاظ المولدة دونما حاجة حضارٌة أو فكرٌة مما ٌنبئ عن المرض 
طا والتضخم أكثر مما ٌنبئ عن التطور والنمو ،ٌضاؾ إلى ذلك شٌوع العامٌة نم

 وتركٌبا فى أسلوب األدب شعره ونثره. 
وإذا كان هذا هو حال العربٌة األمر الذى تطلب تجدٌدها فإن حال العبرٌة 
كان هو األصعب إذ أن األمر كان ٌتطلب إعادة إحٌائها اذ تتمتع اللؽة العبرٌة 
بخصوصٌة شدٌدة فى هذا المجال فقد ظلت اللؽة العبرٌة لقرون طوٌلة حبٌسة 

لدٌنٌة ، ال ُتؽادر جدران المعابد،وكان استخدامها قاصرا على الصلوات النصوص ا

حٌث كان إحٌاؤها قاصًرا على  3فقط،حتى فى فترة إحٌاء العبرٌة فى عصر الهسكااله

الكتابة فقط ، وفى مجاالت محددة . ولم ٌنجح األدب العبرى الحدٌث الذى بدأ إحٌاؤه 
إمداد العبرٌة إال بقدر ضئٌل من فى القرنٌن الثامن عشر والتاسع عشر،فى 

 .وهو ما جعلها بعٌدة تماما عن مجال اللؽات الحٌة4.التجدٌدات

فى سد الفراغ المعجمى فى اللؽتٌن  –وما زالت  –لقد كانت الرؼبة 
وجعلهما مالئمتٌن لمتطلبات العصر ومستجداته هى الدافع،والمحرك األول لجمٌع 

بٌة حجم هذا الفراغ بعد جالء الحملة الفرنسٌة دعوات التجدٌد فٌهما.فقد أدركت العر
م،وإدراك الفارق بٌن الحضارتٌن العربٌة الحدٌثة والفرنسٌة  1081عن مصر فى 

  الحدٌثة،مما دفع محمد على إلى إرسال البعثات إلى أوروبا والتى كان من أهم
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جمة آثارها أن أخذت العربٌة تستجٌب لعوامل النمو،فأخذ ٌتسع متنها عن طرٌق تر
 المصطلحات العلمٌة وتولٌد كلمات عربٌة جدٌدة .

أما العبرٌة فقد أدركت حجم الفراغ المعجمى الذى تعانى منه مع قدوم 
إلى فلسطٌن ومحاولته إحٌاء اللؽة العبرٌة كلؽة حدٌث  5 (אלעזר בן יהודא)

 إذ بدأ ٌظهر عجز اللؽة العبرٌة عن الوفاء بمتطلباتها،وبدا واضحا مدى ما 6ٌومى
تعانٌه اللؽة العبرٌة من نقص فى المفردات فً مواجهة الواقع الذي ترٌد التعبٌر 
عنه،خاصة مع قٌام الدولة وإعالن اللؽة العبرٌة لؽة رسمٌة لها، ثم إنشاء العدٌد من 

وٌؤكد ذلك حرص لجنة اللؽة ومن بعدها ،7المؤسسات كالمدارس والجامعة العبرٌة

قوامٌس المتخصصة فى مجاالت التكنولوجٌا والعلوم األكادٌمٌة على الدفع بعشرات ال
االجتماعٌة والفنون وهو العمل الذى بدأ مع تأسٌسهما ومازال مستمرا حتى ٌومنا 

 . 8هذا
ولعل الشعور بحجم هذا الفراغ المعجمى الذى تعانٌه العبرٌة هو ما دفع " 

האקדמיה  זיכרונותرئٌس األكادٌمٌة أن ٌؤكد فى العدد األول من  " טור סיני
على أن أحد األدوار األساسٌة المنوطة بها األكادٌمٌة هو وضع ללשון העברית 

المصطلحات،ألن العبرٌة بالرؼم من استخدامها فى الحٌاة العامة والوزرات والتعلٌم 
إال أنها ما زالت بعٌدة عن الدقة،وخاصة فى المجاالت الحضارٌة الوافدة بتأثٌر 

بعد ذلك االهتمام بأسس الكتابة والصرؾ والتركٌب الحضارة األوروبٌة،و ٌأتى 

وانعكس هذا االهتمام بالمفردات والمصطلحات فى أن األكادٌمٌة كانت . 9واألسلوب

 10.تقوم بٌن الحٌن واآلخر بتؽٌٌر بعضها خضوعا لشٌوع االستخدام
إن الرؼبة فى سد الفراغ المعجمى،واستخدام المفردات استخداما مشتركا 

تخداما ٌلقى قبول الجمٌع ، والرؼبة فى توحٌد وضع المصطلحات هى بٌن الناس،اس
التى أدت إلى إنشاء هٌئة معتمدة تكون مهمتها الحفاظ على اللؽة وتجدٌدها وجعلها 

 مالئمة لمتطلبات العصر.
ومن هنا ظهرت الحاجة فى اللؽتٌن إلى مؤسسة علٌا تكون مهمتها األولى 

بشكل مباشر فى قرار إنشاء مجمع اللؽة العربٌة تطوٌر وتجدٌد اللؽة وهو ما انعكس 
بالقاهرة ؛لٌقوم على أمر اللؽة العربٌة فى العصر الحدٌث ، وأكادٌمٌة اللؽة العبرٌة 

      فى إسرائٌل لتتولى أمر اللؽة العبرٌة الحدٌثة .

 نشأة المجمع واألكاديمية
فكررة قصرور مع نهاٌة القرن التاسع عشر وبداٌة القرن العشرٌن كان تروٌج 

اللؽة العربٌة عن مواكبة العلوم قد وصل مداه، األمر الرذى أدى إلرى ظهرور حالرة مرن 
 الحراك اللؽوى لردرء هرذه التهمرة عرن اللؽرة العربٌة،وأسرفر هرذا الحرراك اللؽروى عرن
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ممررا مهررد الطرٌررق .12والمجررامع ؼٌررر الرسررمٌة11ظهرور مجموعررة مررن الجهررود الفردٌررة

كرأول  1391اهرة والذى صدر مرسوم بإنشائه فى عام لنشأة مجمع اللؽة العربٌة بالق

 .13مجمع رسمى للؽة العربٌة فى مصر

ٌالحررظ أن الحفرراظ 14والمتأمرل ألؼررراض المجمررع كمررا حررددها مرسرروم إنشررائه

على سرالمة اللؽرة العربٌرة ،وتنمٌتهرا وتطوٌعهرا لمتطلبرات الحٌراة العلمٌرة والحضرارٌة 
تررى وضررعها المجمررع نصررب عٌنٌه،والررذى والثقافٌررة الحدٌثررة كرران مررن أهررم األهررداؾ ال

تبلور منذ الجلسات األولى له وما دار مرن مناقشرات حرول طرق،ووسرائل تنمٌرة اللؽرة 
العربٌررررة حٌرررررث نررررراقش المجمررررع سررررربل الوضرررررع اللؽرررروى بصررررروره المختلفرررررة مرررررن 

 اشتقاق،وتعرٌب،وقٌاس،ونحت،ومجاز،وارتجال . 
بعد  1399نونا بإنشائها رسمٌا عام أما األكادٌمٌة،فقد أقر البرلمان اإلسرائٌلى قا    

"مشروع قانون "المؤسسة العلٌا בן ציון דינורأن قدم وزٌر التربٌة والتعلٌم آنذاك "
للؽة العبرٌة" للعمل فى أربعة مجاالت هى : النحو،والمفردات،وطرق الكتابة 

وتخوٌلها سلطة العناٌة بأبحاث العبرٌة،ووضع المعجم ،15والنسخ، والعبرنة

 . 16 ى التارٌخى الشامل للؽة العبرٌةاألكادٌم

 وكما مهدت لظهور المجمع بعض الجهود الفردٌة والجماعٌة فقد سبقت

والتى ،17األكادٌمٌة هى األخرى مجموعة من الجهود سواء الفردٌة أو المنظمة

ساهمت من ناحٌة فى تمهٌد الطرٌق إلنشاء األكادٌمٌة وفى تجدٌد وإحٌاء اللؽة 
ناحٌة أخرى.ؼٌر أن هذه الجهود لم ٌكن ٌصاحبها النجاح فى العبرٌة الحدٌثة من 

كثٌر من األحٌان،ألن بعض هذه التجدٌدات كانت تنتهى وتندثر بمرور الزمن بٌنما 
بشكل عام  -كان النجاح حلٌفا للبعض اآلخر،أضؾ إلى ذلك أن تجدٌد اللؽة وتوسٌعها

 بذل هنا وهناك.مسألة أكبر بكثٌر من جهود متناثرة ت -والعبرٌة بشكل خاص
 وقد حدد قانون إنشاء األكادٌمٌة أهدافها وهى :

 العمل على جمع وبحث مفردات اللؽة العبرٌة فى جمٌع عصورها ومستوٌاتها. - أ
 العمل على بحث بنٌة اللؽة العبرٌة وتارٌخها وتطورها. - ب
توجٌه وسائل تطور اللؽة العبرٌة وفقا لطبٌعتها واحتٌاجاتها وإمكاناتها فى جمٌع  -ت

المفردات أو النحو أو طرق الكتابة  مجاالت النظرٌة والعلمٌة سواء فىال

18.والنسخ
 

وٌقول )ابن حاٌٌم( إن ترتٌب األهداؾ على هذا النحو لٌس مصادفة إذ نجد   
أمرٌن جدٌدٌن فى تحدٌد وظائؾ األكادٌمٌة وأهدافها ،األول : أن هذه المؤسسة 

 وهذا ٌعنى أنها ستكون، ٌه التطورولكن مهمتها توج 19لٌست مؤسسة تقوم بالتطوٌر
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بمثابة )منظم لهذا التطور( . الثانى : أن عمل هذه المؤسسة العلٌا ٌعتمد فى جزء 
 كبٌر منه على القٌام بأبحاث متعددة فى جمٌع مراحل وروافد اللؽة .وهو ما ٌكسب

 .20المؤسسة الطابع األكادٌمى
األكادٌمٌة كانت تصب فى النهاٌة إن األهداؾ التى أُنشئ من أجلها المجمع و       

فى هدؾ واحد هو جعل اللؽتٌن وافٌتٌن بمطالب العصر ومستحدثاته،قادرتٌن على 
استٌعاب احتٌاجات المتحدثٌن بهما ولتحقٌق هذا الهدؾ اتخذت المؤسستان مجموعة 
من القرارات الممنهجة فى إطار التجدٌد اللؽوى للؽتٌن وٌمكن تصنٌؾ هذه القرارات 

بعة محاور رئٌسة تكشؾ بشكل مباشر عن المنهج الذى اتبعه سواء المجمع أو فى أر
 األكادٌمٌة وهذه المحاور هى: 

 :قرارات االشتقاق أوال
 : قرارات النحتثانيا
 : قرارات التعرٌب والعبرنةثالثا
    : قرارات التطوٌر الداللىرابعا

 أوال: المنهج الذى تصدر فى ضوئه قرارات االشتقاق 

االشتقاق موضوعا لمداوالت المجمع منذ الجلسات األولى حٌث اتخذ كان  

وُنشرت دراستان فى .21المجمع قرارات عملٌة عدٌدة ذات صبؽة مبدئٌة عامة

 أما الثانٌة فهى دراسة "للشٌخ حسٌن والى" 22 االشتقاق األولى لـ"عبد هللا األمٌن "

اق ،وأنواعه ، وأهمٌته وعالجت الدراستان قضاٌا مهمة منها قضٌة تعرٌؾ االشتق23

 بالنسبة لنمو و توسٌع اللؽة العربٌة .
وحرصت األكادٌمٌة منذ البداٌة على االهتمام بقضٌة االشتقاق على اعتبار أنها 
الطرٌقة األمثل لسد الفراغ المعجمى للؽة العبرٌة الحدٌثة فنشرت على صفحات 

فعلى سبٌل المثال نشر  العدٌد من األبحاث التى تدور حول هذا الموضوع 24دورٌاتها

 25כיצד? –התרחבות המלון העברי " دراسة بعنوان:רפאיל ניר"
تناول فٌها 

الوسائل المختلفة للتولٌد الصرفى للكلمات الجدٌدة وجمٌعها تدور حول منهج 
االشتقاق سواء عن طرٌق الجذر والوزن أو عن طرٌق االشتقاق باضافة سابقة او 

" دراسة أخرى حول نفس الموضوع אורנןעוזי " الحقة الى الجذر .ونشر

 .26על יצירת שרשים חדשים ו כמה מלים מחודשותبعنوان:
لقد وسع مجمع اللؽة العربٌة واألكادٌمٌة على السواء من إمكانٌة االشتقاق      

التقلٌدٌة التى استخدمتها اللؽة إلى مدى بعٌد ،واعتبر مجمع اللؽة العربٌة بالقاهرة أن 

 . 27سٌلة األمثل الصالحة إلثراء اللؽة العربٌةاالشتقاق هو الو
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ؼٌر أن الجدٌد فى منهج االشتقاق الذى اتبعه سواء المجمع أو األكادٌمٌة هو أنهما    
اتبعا منهجا فى االشتقاق ٌهدؾ إلى تخصٌص عدد من األوزان االسمٌة والفعلٌة 

صوغ بصورة معٌنة للداللة على مجاالت معان محددة ،وذلك ضمن جهودهما ل
المصطلح العلمى.وربما كان الدافع وراء تخصٌص بعض األوزان فى داللة معٌنة 
هو أن ٌصبح للفظ معنى معٌن،هذا المعنى ٌصبح بمثابة العالمة متى طرقت السمع 

 28.أثارت فى الذهن داللة معٌنة ٌشترك فى فهمها أفراد البٌئة اللؽوٌة
 تخصيص أوزان 

للداللة  29ٌاسٌة بعض المصادر الثالثٌةجاء قرار المجمع فى هذا المجال بق

على معان محددة مثل: قٌاسٌة وزن فُعال للداللة على األمراض أو فّعال للداللة قٌاسا 
على االحتراؾ أو مالزمة الشًء،وؼٌر ذلك مما سنعرضه فٌما ٌأتى .وجاء 

 تخصٌص األوزان على النحو التالى: 

 أسماء األمراض  -أ

 30من جهرروده لصرروغ المصررطلح العلمررىأقررر مجمررع اللؽررة العربٌررة ضرر
قٌاسٌة وزن فَُعال للداللة على أسماء األمراض حٌث جراء فرى القررار" ٌقراس مرن 

 31وزن َفَعَل الالزم مفتوح العٌن مصردرا علرى وزن فَُعرال للداللرة علرى المررض"
مثل:ُصداع،ُرعاؾ ،ُسعال ، ُهزال، ُكساح ،وقرد أورد المعجرم الوسرٌط العدٌرد مرن 

ُبهاق،ُجذام،ُجسرراد:وجع فررى الجسررد أو :32ض علررى هررذا الرروزن مثررلأسررماء األمرررا

الرربطن، ُجشررار: ُسررعال أو خشررونة فررى الصرردر ، ُخشررام : داء ٌأخررذ فررى الخٌشرروم ، 
 ُبحاح:  ؼلظ الصوت وخشونته من داء .

واتبعت األكادٌمٌة نفس المنهج فخصصت وزنا ألسرماء األمرراض وهرو 
داء  ַכֶלֶבת كثٌررة فرى العبرٌرة مثرل: وجاءت علٌره أسرماء أمرراضֶלת  ַפֶעّوزن 

نكرررراؾ ، التهرررراب الؽرررردة  ַחֶזֶרת جرررررب،ַגֶרֶבת  ورم، انتفررررا ،ַבֶצֶקת  الكلررررب،
 ַשֶחֶפת تشرنج ، ַכוֶֶצת حصروة،ַחֶצֶצת  بثؽة ،مرض لثوى لٌفى، ַחמֶֶכתالنكفٌة، 
 שחף. من الجذر

األمرراض فرى للداللرة علرى أسرماء  ֶלתַפֶעّّوأدى تخصٌص األكادٌمٌة لروزن 
العبرٌرررة الحدٌثرررة إلرررى اسرررتبعاد بعرررض أسرررماء األمرررراض القدٌمرررة والترررى وردت فرررى 

فبردال مررن  33مررثال ֶלתַפֶעّّالمصرادر العبرٌرة ،لٌحررل محلهرا أسررماء أمرراض علرى وزن 

خنررراق  ַקֶרֶמת الرررواردتٌن فرررى التلمرررود اسرررتحدثت العبرٌرررة الحدٌثرررةפישון ،وאסכרה
(استحدثت العبرٌرة 93-0فى العهد القدٌم )ملوك أول  الواردةיֵָרקֹון  ،دفترٌا،وبدال من

اسررتحداث  بمعنررى ٌرقرران . وقررد شرراع اشررتقاق هررذا الرروزن وأدى إلررى ַצֶהֶבתالحدٌثررة 
 )مررض الكرالم(ַדֶבֶרת  واسرتعمالها اسرتعماالً مجازٌراً مثرلֶלת ַפֶעّكلمات على وزن 
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 34للداللة على ثرثرة أعضاء الكنٌست اإلسرائٌلى
 لة:أسماء اآل -ب

 أقررر مجمررع اللؽررة العربٌررة بالقرراهرة سرربعة أوزان قٌاسررٌة للداللررة علررى اسررم اآللررة

 : 35وهى
 وزن ِمْفعل مثل: ِمكشط ، ِمشرط. -1
 وزن ِمْفعلة مثل:محفظة ،مروحة ،مخرطة.  -1
 وزن مفعال مثل: مفتاح ، مثقاب ، مصباح. -9
اصة ، ثقَّابة. -4 الة مثل: دبَّاسة ، ؼوَّ  وزن فعَّ
 ، ِؼطاء ، ِحزام. وزن ِفعال مثل: ِسوار -9
 وزن فاعلة مثل: شاحنة ، قاطرة ، طائرة. -6
 وزن فاعول:مثل حاسوب ،ساطور. -3

 
أما األكادٌمٌة فقرد أقررت اشرتقاق معظرم أسرماء اآللرة مرن الصرٌػ الشرائعة فرى 

"الذى ال تضع فٌه العبرٌة الحدٌثة إال االسرم الرذى ٌردل ַמְפֵעל  العبرٌة على وزن

 ַמְסֵרקمثررررل: ַמְפֶעֶלת وַמְפֵעָלה منرررره والمؤنررررث  36علررررى أداة أو جهرررراز"

منشرة الذباب)آلرة ٌدوٌرة لقترل الرذباب ,ַמְצֵלף مفتاح ,ַמְפֵתחַ مفك ,ַמְבֵרגتسرٌحة
( mixerخالط،خفاقررررة ) ַמְבֵללمقمررررر كهربررررائى )توسررررتر(، ַמְצנֵםوطررررردة(،

 .  مقٌاس األعماقַמְגֵשש حارق،موقد،ַמְבֵער
ַמְשֵבת  االسرم (1333)لعرام( 144كذلك أقرت األكادٌمٌة فى جلستها رقم )

ولررم ٌناقشره أي مررن األعضرراء ممررا دعررا رئررٌس   immobilizerمقرابال لررـ  )מנוע(
 "إلى إقراره  نظرا لشٌوعه بٌن الناس،وفى الجلسرةמרדכי בר אשרاألكادٌمٌة "

مقابال لرـ  ַמְקֵשר )ְפנִים(أقرت األكادٌمٌة اسم اآللة  (1881) لعام  (163رقم )
intercommunication  وكانررت األكادٌمٌررة قررد أوردت فررى مقابررل هررذا المصررطلح

 ואלקטרוניקה ֶקֶשר ضررمن معجررم مصررطلحات ֶקֶשר ְפנִיםاألجنبررً مصررطلح
 وهو مصطلح كان ٌستخدم لالتصال بٌن أفراد طاقم الدبابة.     (1338)عام

رال فرى الداللرة علرى اسرم اآللرة  وإذا كان المجمع قرد أقرر بعردم قٌاسرٌة وزن فعَّ

)وهرو مرا  37ַפָעלإن أكادٌمٌة اللؽة العبرٌة قرد أقررت ثالثرة تجدٌردات علرى وزن ف

رررال فرررى العربٌرررة( تررردل جمٌعهرررا علرررى اآللرررة وهرررى  مقرررابال  ַאָםתٌقابرررل وزن فعَّ
وهرو مرا  subtractre  مقرابال لرـ ַחָןר،و adder مقرابال لرـ ַחָבר،و  verifierلرـ

الوزن ُخصصت داللته ،وشراع " على أساس أن هذا עוזי אורנן اعترض علٌه "
بقبولهرا لهرذه  استخدامه فى الداللة على أسماء المهن والوظائؾ كما أن األكادٌمٌرة

التجدٌررردات تضرررر بجررروهر األوزان االسرررمٌة الترررى لعبرررت دورا هامرررا فرررى تطرررور 
 الكلمات على مدار السنٌن . 
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 ناتفى استثمار جمٌع إمكا -من جانب بعض األعضاء-ؼٌر أن الرؼبة الشدٌدة 
" זאב בן חייםاللؽة العبرٌة وتسخٌرها لنمو وإثراء العبرٌة الحدٌثة جعلت " 

" ٌبدٌا تحفظهما على تقٌٌد األوزان بدالالت معٌنة على اعتبار מנם צבי קדרי،و"
أن هذا التحدٌد قد ٌؤدى إلى عدم إثراء اللؽة العبرٌة ،والوقوؾ بداللة بعض األوزان 

 بتجاوزه مستقبال .عند حد معٌن ؼٌر مسموح للوزن 

 المهن والوظائف -ج

ررال ،واشررتقاقه للداللررة علررى      أقررر مجمررع اللؽررة العربٌررة بالقرراهرة قٌاسررٌة وزن فعَّ

اد، وجرراء علررى هررذا الرروزن بهررذه 38االحتررراؾ أو مالزمررة الشررىء ررار، حرردَّ مثررل نجَّ

ررال : بررائع التوا اد: مررن ٌبرررد الحدٌررد بررالمبرد، تبَّ بررل، الداللررة أمثلررة كثٌرررة مثررل برررَّ
اط ،  رال: صرانع الحبرال، خررَّ ال : صاحب الجمرال والعامرل علٌهرا ، حبَّ اح، جمَّ جرَّ

ام : محترؾ الحجامة.  حجَّ

الرة(       رال( فقرد أقرر المجمرع تخصرٌص وزن )فعَّ وانطالقا من استخدام وزن )فعَّ
وكرران مبعررث  -إلررى جانررب األوزان القٌاسررٌة األخرررى –للداللررة علررى اسررم اآللررة 

الرة ل لرة فرى العصرر تخصٌص هذه ال صٌؽة فى هذه الداللة هو كثررة اسرتعمال فعَّ
امة،وربما كانرت هرذه الكثررة سرببا فرى تخصرٌص  اعة،خرَّ الة،سمَّ الحدٌث مثل: ؼسَّ

ال فى  هذا المعنى الة ولٌس فعَّ وقد استحدث المجمع على هذا الروزن أسرماء  39فعَّ

ادة )جهررراز ٌبررررد الطعرررام والشرررراب(، ثالجرررة، درَّ  ادة )سرررفٌنة مثرررل : بررررَّ اجرررة،طرَّ
احرة ،  ارة )آلة تعصر بها الفواكره وقصرب السركر ونحوه(،ؼالٌرة، قدَّ حربٌة(،عصَّ

اشة. احة،كمَّ َّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ارة، فّت  كسَّ

فرى الداللرة علرى أصرحاب المهرن والحررؾ  לַפָעّوخصصت األكادٌمٌرة وزن      
ر مفرررتش المعررراٌٌ ַאָםתواسرررُتحدثت علٌررره أسرررماء كثٌررررة فرررى هرررذا المعنرررى مثرررل:

مخررر ، مرردٌر  ַבטָם ،censorبمعنررى  رقٌررب ַבָדק جنرردى، ַחטָלوالمكاٌٌررل ، 
ُمفصرل ثٌراب، مصرمم، وٌقابرل فرى ַגָזר  جّصاص ، صانع الجربس، ַגָבסمسرح، 

عامرل فرى محطرة  ַדָלק ضابط التجنٌد ،مأمور التجنٌد ، ַגטָס ،cutterاإلنجلٌزٌة  
   طّباع ، عامل فى مطبعة.   ַדָפסبنزٌن، 

أى -هررذا المررنهج فررى التجدٌررد  وٌالحررظ أن المجمررع ،واألكادٌمٌررة قررد اسررتفادا مررن
اسرررتفادة كبٌررررة حٌرررث اسرررتبعد كالهمرررا العدٌرررد مرررن  -تخصرررٌص أوزان اسرررمٌة 

ٌُسررتخدم برردال منهررا كلمررة واحرردة علررى أحررد األوزان ذات الوظررائؾ  40المركبررات ل

احرردة علررى الكلمتررٌن الداللٌررة فقررد جرراء فررى قرررارات المجمررع انرره تفضررل الكلمررة الو
 فررأكثر عنررد وضررع اصررطالح جدٌررد ، إذا أمكررن ذلررك ، وإذا لررم ٌمكررن ذلررك تفضررل
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 41 الترجمة الحرفٌة
وبناء على ذلك استبعد مجمع اللؽة العربٌة بالقاهرة التركٌب )مجالة     

لٌحل بدال منه مْكشاؾ على وزن   galvanoscopeالتٌار(كترجمة للمصطلح 

 بدال من أداة البرق كمقابل لكلمة وكذلك ِمْبرقة 42ِمْفعال
telegraph

ونفَّاطة بدال  43 

وربما كانت أوزان اسم اآللة اختصارا للمركبات ،إذ ٌذهب عبد  44من لمبة جاز
القادر المؽربى إلى أن اسم اآللة صٌؽة أراد العرب من وضعها اختصار التركٌب 

ة الفتح(، ومبرد)آلة اإلضافى، فقولهم مثال مفتاح إنما أرادوا اختصار كلمتى )آل

 .45البرد(، وملعقة)آلة اللعق( وهكذا
 :46أما األكادٌمٌة فقد استبعدت العدٌد من المركبات مثل  
 بمعنى بوصلة.  ַמְצֵפןوحل محله  מורה חרחור  -أ
 بمعنى   ُسل.   ַשֶחֶפת وحل محله גניחת דם   -ب
 بمعنى سائس.  ַסטָסوحل محله מגדל סוסים  - 
    بمعنى قاطرة. ַקָחר  وحل محله ר עגלת הקיטו -د
 بمعنى مصور.  ַצָלם وحل محلهציר אור   -هـ

 
 اشتقاق األفعال من أسماء وظهور أوزان فعلية مستحدثة :

اهتم المجمع واألكادٌمٌة بوضع صٌػ فعلٌة جدٌدة انطالقا من األسماء خاصة 
تٌن فاتخذ المجمع قرارا أسماء األعٌان سواء العربٌة،أو العبرٌة أو األعجمٌة فى اللؽ

فى الدورة األولى أجاز فٌه االشتقاق من أسماء األعٌان للضرورة فى لؽة 
ولكنه عاد وعّدل القرار فى الدورة الثانٌة حٌث رأت لجنة األصول التوسع 47العلوم

فى هذه اإلجازة بحٌث ٌكون االشتقاق من ؼٌر تقٌد بالضرورة وبالتالى أمكن اشتقاق 
 ن االسم ُطحلُب والفعل تلفن من االسم تلٌفون .الفعل َطحلََب م

 ،وשוק  منִשוֵק  ،وַביִת  من ִביֵתواشتقت األكادٌمٌة أفعاال من أسماء مثل: 
 ִטְלפֹון. منִטְלֵפן      זָָהב من ִהזְַדֵהב

وهناك نوع آخر من االشتقاق ٌؤدى إلى ظهور أوزان فعلٌة مستحدثة ،وهو ذلك 
الخطأ بتوهم أصالة الحرؾ الزائد أو ما ٌعرؾ بالقٌاس النوع الذى ٌعتمد على 

الخاطئ . وٌؤدى هذا النوع من االشتقاق إلى ظهور فعل لمعنى جدٌد لم ٌكن هذا 
المعنى لٌظهر فى فعل خاص لو لم ٌشتق بهذه الصورة ولوجود حرؾ من الحروؾ 

 .48 الزائدة فى االسم على األصل الفعلى
لتالى :" تدعو الحاجة إلى اشتقاق صٌػ على وجاء قرار المجمع على النحو ا 

وزن )تمفعل( من كلمات مزٌد فٌها المٌم على حسبان المٌم أصلٌة مثل : 
 تمحور،تمركز، تمفصل، وعلى الرؼم من أن ذلك ال ٌجرى على قاعدة العربٌة التى
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تلزم بالرجوع إلى الفعل المجرد للصوغ منه،فقد ورد فى مسموع العربٌة ما روعى 
 -تمندل  –تبقاء الحرؾ الزائد وبخاصة المٌم عند االشتقاق كما فى تمسكنفٌه اس

وأضاؾ القرار أن فقهاء العربٌة عللوا ذلك بأن فٌه إبقاء للمعنى، 49 تمنطق "

والطرٌؾ فى األمر أن مبرر المجمع إلقرار هذا النوع 50وصٌانة له من االشتراك

ة من أجله نفس النوع وهو من االشتقاق هو نفسه المبرر الذى أجازت األكادٌمٌ

 51 والفعل". "الحفاظ على العالقة بٌن االسم
وقد أثارت قضٌة اشتقاق األفعال من األسماء وظهور أوزان فعلٌة مستحدثة 
بتجذٌر الحرؾ الزائد جدال واسعا داخل األكادٌمٌة،ودارت حولها مناقشات موسعة 

كان االقتراح األول     to maintainفمثال عند مناقشة إٌجاد مقابل للفعل اإلنجلٌزى 
 وكان هدفها هو الحفاظ على العالقة بٌن االسم ִתְחֵזקللجنة المصطلحات هو

 ؼٌر أن هذا التجدٌد لم ٌلق قبوال فأقرت اللجنة بدٌال عنه ִתְחֵזק والفعل  תחזוקה

 ولم ٌكؾ مبدأ "الحفاظ على العالقة بٌن االسم.52ִקיֵםو  החזיק במצב תקין 

 .  ִתְחזֵקار  الفعل والفعل" إلقر
لقد رأت األكادٌمٌة فى ذلك الوقت ضرورة عدم إشاعة هذه الطرٌقة    

فى حدود  -كوسٌلة من وسائل االشتقاق فى العبرٌة الحدٌثة بالرؼم من أنها ُوِجدت
بقوله : "إننا نكثر بعض לייבל فى العهد القدٌم والمشنا وهو ما عبر عنه  -ضٌقة

من أسماء مشتقة من أفعال ثم نعود ونشتق من هذه الشىء من استحداث كلمات 
األسماء أفعاال... واعتقد أنه خالل عشرٌن عاما سٌكون هناك المئات من هذه 
الكلمات والتى لم ٌتجاوز عددها فى العهد القدٌم اثنٌن ... إن العبرٌة بهذا ستفقد 

 .53طابعها، إننا نفسد اللؽة "
ى أن شٌوع مثل هذا النوع من عن وجهة نظر أخرى وه"בן חיים"لقد عبر

االشتقاق قد ٌؽٌر حجر األساس فى اللؽة العبرٌة وهو ثالثٌة الجذور حٌث سٌحل 

 54.بدٌال عنها الجذور الرباعٌة
وعلى أٌة حال  فقد سٌطر مبدأ رفض األفعال المشتقة من أسماء على  

من هذه  قرارات األكادٌمٌة فى هذه المرحلة من عمر األكادٌمٌة حٌث ُرفض الكثٌر
األفعال بالرؼم من شٌوعها . ؼٌر أنه ال ٌجب أن نؽفل أن األكادٌمٌة قد أقرت بعض 

 55 תנופה منהתניף  هذه األفعال المشتقة من أسماء وهى أفعال ؼٌر قلٌلة مثل  :
 ،وִתְקֵשר   و 57ִחְברות - ִחְבֵרת  و 56מושגمن   המשגה وהמשיג وكذلك 

 . 58ְמֺתְקָשר و ִמַתְקֵשר
ما سبق من مناقشات أننا أمام منهجٌن فى التعامل مع هذه القضٌة وٌتضح م

 داخل األكادٌمٌة: المنهج األول:ٌرى ضرورة الحفاظ  على طابع العبرٌة والحفاظ
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بشكل أساسى على خاصٌة الجذور الثالثٌة ،وعدم إبعاد العبرٌة الحدٌثة عن 
 ة.مصادرها والتصدى بقوة لفرض سمات اللؽات األجنبٌة على اللؽ

المنهج الثانى:ٌرى أن اللؽة فى حاجة إلى مصطلحات مختصرة مكونة من 
החזיק במצב  ولٌس تعبٌر مكون من أكثر من كلمة مثل ִתְחֵזק مفردة واحدة مثل

وٌرى دعاة هذا المنهج أن مثل هذه الصٌػ مستخدمة فى الحٌاة وأن األكادٌمٌة  תקין 
 ملزمة باالستجابة لمتطلبات الحدٌث الحى.

أدى وجود منهجٌن إلى تؽٌر فى توجهات قرار األكادٌمٌة  تجاه هذه القضٌة،  لقد
اعُتبرت هذه الطرٌقة ؼٌر مناسبة ألنها سُتفقد اللؽة العبرٌة  -كما سبق  -ففى البداٌة 

طابعها وستحولها إلى لؽة أجنبٌة ، باستثناء بعض الحاالت النادرة التى لم ٌكن فٌها 
قرار هذه األفعال وقد استمر هذا التوجه حتى منتصؾ أى خٌار أمام األكادٌمٌة إل

  .59 الثمانٌنٌات تقرٌبا
وعلى الرؼم من ظهور هذه األفعال مرتبطة دائما وبشكل مباشر باالشتقاق من 
اسم وهو األمر الذى جعل العدٌد من أعضاء األكادٌمٌة والباحثٌن ٌنكر أننا أمام 

إلى أوزان    تحولت الظاهرة هذه بأن ٌعترؾ)עוזי אורנן( أوزان مستحدثة،إال أن 
كمقابل  ִתְשֵאלفعلٌة حقٌقٌة فهو ٌقول أن  هناك فعل واحد ٌشذ عن هذه القاعدة وهو

فهذا الفعل حطم كل القواعد بإضافته صامت إلى الجذر  to inquireللفعل األجنبى 
 هذا الصامت ال ٌرتبط بوزن اسمى وهو ما لم ٌحدث من قبل .

ن مجمع اللؽة العربٌة لم ٌتوسع فى هذا النوع من االشتقاق والذى ٌالحظ هنا أ
ممثال فى وزن مفعل  -كما سبق فى القرار -واكتفى بما ورد مسموعا من العربٌة

إنما جاء علٌها حدٌثا بعض أالفعال على  -كما سبق-وهى صٌؽة لٌست مستحدثة
ؽط عكس األكادٌمٌة التى توسعت فى إقرار هذا النوع من االشتقاق تحت ض

 االستخدام.

 ابتداع جذور جديدة بتجذير الحرف الزائد
اتفق المجمع واألكادٌمٌة فى ابتداع جذور جدٌدة بتجذٌر الحرؾ الزائد.ؼٌر أننا 
نلحظ اختالفا كمٌا واضحا فى هذا المجال بٌن المجمع واألكادٌمٌة،ذلك أن مجموع 

العربٌة لٌست فى جذور العربٌة أكبر بكثٌر من مجموع جذور العبرٌة؛ ولذا فإن 
 حاجة البتداع جذور جدٌدة على عكس حال اللؽة العبرٌة .

وانعكس هذا االختالؾ فى قرار المجمع الذى جاء فٌه أن توهم أصالة الحرؾ 
الزائدة أو المتحول لم ٌبلػ درجة القاعدة العامة ... وترى اللجنة أن فى وسع المجمع 

صالة الحرؾ الزائد أو المتحول،مما أن ٌقبل نظائر األمثلة الواردة على توهم أ

ولم تستحدث العربٌة الحدٌثة 60.ٌستعمله المحدثون،إذا اشتهرت ودعت إلٌها الحاجة

التاء ،أو الحقة  –جذورا ثالثٌة من جذور جوفاء بتجذٌر الحرؾ الزائد )سابقة المٌم 

 وما ورد من نماذ  لجذور مشتقة بتجذٌر الحرؾ الزائد قلٌل مثل توهم.61النون(
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 أصالة التاء فى:
اتهم :والتاء هنا لٌست أصلٌة ولكنها منقلبة عن الواو فى وزن افتعل فأصل الفعل  -أ

هو وهَم والفعل المثال عندما ٌشتق منه وزن افتعل ُتبدل الواو تاء ثم تدؼم فى تاء 
 افتعل فأصل الفعل أتهم  هو أوتهم ، ثم اشتقوا من اتهم لفظة تهمة ومتهم .

تخم أصله اّتخم على وزن افتعل من الفعل "وخم "وقد أبدلت الواو تخم :الفعل  -ب
تاء وأدؼمت التاءان بتاء مشددة وُخفؾ الفعل تخم فُتوهم أصالة التاء فاشتق منه 

 .62"التخمة" على اعتبار أصالة التاء
جذور جدٌدة ومن  ابتداع فى 63الطرٌقة هذه أما األكادٌمٌة فقد اعتمدت على        

 لمعنى جدٌد فعل ظهور هو" األفعال من النوع هذا فى . والجدٌد دٌدةج ثم أفعال

وقد   64" الصورة بهذه ٌُشتق لم لو خاص فعل فى لٌظهر المعنى هذا ٌكن لم جدٌد

ومن  ִהְמִפיל وִהְתִפיל صاحب اشتقاق أفعال بهذه الطرٌقة ظهور وزنٌن هما : 
 ( ִהְמִפיל  أمثلة ذلك )مطلوب أمثلة لوزن

 . دفع، ضرب الكرة بسرعة  65ףִהְתנִי-1
 واشتق هذا الفعل كما ٌلى : 

رفع )العلم  הפעיל , ֵהנִיף لوح بٌدٌه هز،اشتق  (נף  )נוף  من الفعل األجوؾ
رفع،رفرفة،واالسم المشتق  ֲהנָָפה مثال ( جعله ٌرفرؾ،ثم اشتق االسم المشتق

فع إلى أعلى ،رفع بمعنى رفع ،وحدٌثا: د( 14و13/6 خرو ) ְתנוָפה المزٌد بالتاء
 הפעיל, بتجذٌر التاء،ثم اشتق منه ת'נ'ף ،قوة دافعة.واشتق من هذا االسم الجذر 

 أثناء to driveدفع. وقد أقرت األكادٌمٌة هذا الفعل فى مقابل الفعل األجنبىִהְתנִיף 
مصطلحات التنس وكان من االعتراضات التى وجهها بعض األعضاء: لماذا  مناقشة

 الرد أنه ال ٌؤدى المعنى المطلوب. وكان ִהנִיף عللم ٌستخدم الف
وقد تشتق األكادٌمٌة من الجذر الذى توهمت فٌه أصالة الحرؾ الزائد مباشرة       

ת.ע.ד األكادٌمٌة على أن تشتق فمن الجذر  وافقت (1333)لعام  198ففى الجلسة 
معنى صّدق على ب certification األجنبى لالسم كمقابلַהְתָעָדה االسم المشتق 

 شهادة ، شهد رسمٌا على صحة شىء  . 
 وٌالحظ فى هذا الفعل انه جاء اشتقاقا مباشرا من الجذر حٌث أن العبرٌة الحدٌثة ال

وهو جذر اشتق ٌتجذٌر الحرؾ الزائد  ת.ע.דمن الجذر ִהְפִעיל ٌوجد فٌها وزن 
 بمعنى شهد. עודالمشتق من الفعل األجوؾ תעודה  التاء من االسم

ִתֵעד  هو פעל وبالرؼم من العبرٌة الحدٌثة قد اشتقت من هذا الجذر فعال على وزن
 جاءַהְתָעָדה إال أن اشتقاق األكادٌمٌة لالسم  ִתעוד واشتقت منه االسم المشتق

   documentationالذى ٌدل على معنى الفعل األجنبى  ִתעוד لداللة مختلفة  عن
  ִתעודٌد بالوثائق،دعم بالوثائق وبما أن أى حفظ الوثائق أو المستندات،تزو

 ُخصصت فى أداء معنى محددا فقد أصبح من ؼٌر الممكن استخدامها فى معنى جدٌد
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 -من وزن فعلى ؼٌر موجود  -األمر الذى دفع األكادٌمٌة  إلى استحداث اسم مشتق 
 من نفس الجذر حتى تترابط المشتقات بجذر واحد .

كادٌمٌة اختلؾ عن منهج مجمع اللؽة العربٌة بالقاهرة وٌالحظ هنا أن منهج األ    
،وهو اختالؾ مرده إلى التباٌن فى احتٌاجات اللؽتٌن، فالعربٌة تتسم بوفرة جذورها 
وثراء مفرداتها أما العبرٌة فهى فى حاجه للمزٌد من الجذور للوفاء بمتطلباتها تجاه 

 متحدثٌها.

 النحتثانيا: المنهج الذى تصدر فى ضوئه قرارات 

ودار نقاش حاد بٌن  66أثٌر موضوع النحت فى المجمع منذ الدورة األولى

أعضاء المجمع  واعتبر بعض األعضاء مثل الشٌخ أحمد االسكندرى أن النحت ٌعد 

 .67خرقا لقواعد اللؽة
 القررار مبررات فى وجاء النحت قٌاسٌة بجواز قرارا النهاٌة فى اتخذ المجمع أن ؼٌر

أكثرر  أو كلمتٌن من ٌُنحت أن ٌجوز ثم ومن قٌاسٌته تجٌز كثرة النوع هذا من وردت"
 كررل واضررحا المنحرروت المصررطلح ٌكررون أن علررى 68 "الحاجررة عنررد فعررل أو مررن اسررم

 المجمررررررع أقرهررررررا التررررررى المنحوتررررررة الكلمررررررات ومررررررن .النطررررررق سررررررهل الوضرررررروح
 alkaloid:  شبقلى ،albuminoid: ،شبزال amphoteric:حمقلى:

ففى البداٌة عارضت  69،فس المسلك تقرٌباوقد سلكت األكادٌمٌة ن

 –בין وطالبت أن تكون كتابتها من كلمتٌن בינלאומי ورفضت صٌػ مثل: 70النحت

، إال أنها عادت وأقرت بعد ذلك العدٌد من الصٌػ المنحوتة ذلك ألن النحت לאומי
إلى جانب أنه وسٌلة هامة من وسائل التجدٌد فى العبرٌة الحدٌثة فإنه ٌعفٌها من 

الفات كثٌرة قد تحدث حول الصٌػ ؼٌر المنحوتة مثل مكان هاء التعرٌؾ هل خ
 –מחזיר ٌوضع قبل الجزء األول أم الثانى ، وكذلك نهاٌة الجمع فى تركٌب مثل 

 أم بعد الجزء الثانى فنقولאור  -מחזירי  هل توضع بعد الجزء األول فنقول אור
ة منحوتة ٌجعل من السهل إقرارها فى صورة كلمة واحد  لكن אורים –מחזיר 

 . 71 جمعها أو تعرٌفها
والمالحررظ هنررا أن األكادٌمٌررة تفضررل المصررطلح المكررون مررن لفررظ  واحررد علررى      

المصطلح المكون من أكثر من لفظ  ،وهو منهج اقره المجمع هو اآلخر اذ ٌؤكد علرى 
مرن  هذه الفكرة فى توصٌاته الترى أقرهرا ووردت فرى بداٌرة الجرزء الحرادى والعشررٌن

إذ ٌؤكد على ضرورة إفراد المصطلح الواحرد بلفرظ  72 مجموعة المصطلحات العلمٌة

واحد ما أمكن وهذا ٌساعد على تسرهٌل االشرتقاق والنسربة واإلضرافة والتثنٌرة والجمرع 
وٌضرب مثال بلفظ "ترمومتر " بدال من "مقٌراس درجرة الحررارة" ، فٌقرال: "قرراءات 

 درجرة الحررارة" أو "مقراٌٌس درجرات الحررارة ترمومترٌه"بدٌال عن "قراءات مقٌاس
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 البالتٌنٌة" . هذا باإلضافة إلى ما فى هذا التعبٌر األخٌر من اللبس. 
وبٌنما نجد أن المجمع قد قررر االسرتعانة بالنحرت عنردما تردعو الضررورة العلمٌرة إلرى 
وضع المصطلحات العلمٌة ولم ٌتبع منهجا محددا فرى ذلرك ، حٌرث ُسرجلت نمراذ  فرى 

مع اللؽة العربٌة مثل : تحتربة بدٌال عن تحت تربة وحٌزمن بدٌال عن حٌز زمنى مج
و نومشى بدٌال عن مشى أثناء النوم .نجرد أن األكادٌمٌرة اسرتخدمت النحرت فرى جمٌرع 
المجاالت على حد سواء واتبعت فى نحت المفردات طرقرا محرددة  شركلت منهجرا فرى 

 نحت المفردات ٌمكن حصرها فٌما ٌلى :

 المنحوتة من 73תקליטור+ اسم دون حذؾ أى عنصر منهما مثل :اسم  -1

وذلك  compact  -discبسقوط االلؾ فى مقابل االسم األجنبى תקליט+אור   
 קול)سٌنما( وهى مكونة منקולנוע  . רמזורو מגדלור قٌاسا على 

. وكذلك االسم אור + מגדלالمنحوتة من מגדלורحركة وكذلك   נועصوت،و

كما نحتت  74.بمعنى ؼرٌب alienكمقابل لـ  זָר + ַחיوت من والمنح ַחיְזַר

 + stick كمقابل لـ  אֹור+ַמֵקל والمنحوت منַמְקלֹור األكادٌمٌة االسم 

light 75وهى عصا صؽٌرة تضىء لٌال إلرشاد المارة. 
 واالسم רמזإشارة سٌر ضوئٌة المنحوتة من الفعل  רמזורفعل + اسم  مثل :  -1

 أللؾ.ضوء حٌث حذفت ا אור
حفر وقد  חפרدفع و דחף بولدوزر وهى منحوتة من דחפור:  فعل + فعل مثل -9

بدأت بهما الكلمة  חף تٌسر النحت هنا ألن الكلمة األولى تنتهى بحرفٌن هما :
 الثانٌة .

 والعبرنة التعريب ثالثا :المنهج الذى تصدر فى ضوئه قرارات
المجامع التى وضرعت منهًجرا محردد ٌعد مجمع اللؽة العربٌة بالقاهرة من أول         

المعالم للتعرٌب إذ اتخذ المجمع قرارات تناولت القواعد التى ٌمكرن اعتمادهرا وجعلهرا 

بداٌررة مررن تعرٌررب الحررروؾ وقواعررد نطررق 76مرجًعررا فررى تعرٌررب األلفرراظ األعجمٌررة

. 77المعرب وكتابته ومروًرا بتصرٌؾ األعالم المعربة والنسب من المعرب

ٌُسرتعمل بعرض وقد ات         خذ المجمع قرارا بشأن التعرٌب نصه "ٌجٌز المجمرع أن 

 .78 " األلفاظ األعجمٌة ، عند الضرورة،على طرٌقة العرب فى تعرٌبهم
برل مرا اشرُتق        َّ وما لبث المجمع أن أقر معربرات كثٌررة فرى العلروم والفنرون ،وَق

ط ، فرررأى أن منهررا مررن أفعررال وأسررماء وأخررذ ٌضررع للتعرٌررب بعررض القٌررود والضررواب
ٌُعرررب مرا دل علررى أسرماء األعررالم وأسرماء األجنرراس مثرل : أكسررجٌن،  األولرى هرو أن 
 وإنزٌم ،وأٌون ،وإلكترون ،وما ٌدل على تصنٌؾ عام مرن أنرواع النبرات والحٌروان أو
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علررى سلسررلة متشررابهة فررى الكٌمٌرراء أو مررا ٌنسررب إلررى علررم مررن اسررم شررخص أو مكرران 
ٌُنظر إلٌه ف ى توجس وخٌفة كما كان الشأن من قبل ، وإن كران ال وأصبح التعرٌب ال 

 79.ٌلجأ إلٌه إال عند الضرورة
ولم ٌختلؾ الوضع فى األكادٌمٌة عنه فى المجمع من حٌث ضررورة الحفراظ           

على نقاء اللؽة وابتعادها عن السٌر فى ركاب اللؽات األجنبٌة ،ؼٌر أن الواقع اللؽوى 
األحٌان ٌثبت عكس ذلك حٌث أقرت األكادٌمٌة العدٌرد  داخل األكادٌمٌة كان فى بعض

من األلفاظ المعبرنة وخاصة فى مجال المصطلح العلمى على نحرو مرا سرنتحدث عنره 
 فى الفقرات التالٌة.

وقد عبرت األكادٌمٌة عن خشٌتها مرن التزاٌرد المسرتمر فرى اسرتخدام الكلمرات          
 1889عررام  )יום השפה העברית( ة األجنبٌررة ففررى االحتفررال بٌرروم اللؽررة العبرٌرر

والذى نظمته األكادٌمٌرة أعررب الحاضررون عرن اسرتٌاءهم مرن تفشرى االنجلٌزٌرة فرى 
)מלי اللؽررة العبرٌررة وأنهررا وصررلت إلررى جررذور العبرٌررة .وفررى عبررارة سرراخرة قالررت 

"لُحسن  طرالع العبرٌرة أن الجرائرد الكبررى تأسسرت  قبرل عشررات   פולישוק בלוך(
أمررا اآلن فالجرائررد  ידיעות אחרונות ،وהארץ  ،و מעריבاؤها السررنٌن فجررأت أسررم
    80".גלובוס لها أسماء مثل :

وتعررد القرررارات المتعلقررة بتعرٌررب  اللواصق،واالشررتقاق مررن الُمعرررب هررى أكثررر       
القرارات ارتباطا بمنهج التجدٌد حٌث فرضت قضٌة إٌجاد مقابالت للواصق األجنبٌرة 

الت سرواء داخرل المجمرع أو األكادٌمٌرة والترى كران هردفها نفسها على كثٌر من المرداو
األساسرررى هرررو مقابلرررة المصرررطلحات األجنبٌرررة الترررى تتضرررمن مثرررل هرررذه اللواصرررق 

 بمصطلحات تؤدى معناها. 
 مرن االشرتقاق اللواصرق، بتعرٌرب المتعلقة القرارات لتناول هنا المجال ٌتسع وال      

 المرنهج ٌبررز كنمروذ  فقرط اللواصرق تعرٌرب عن الحدٌث سنخصص لذا معا الُمعرب
 مرع التعامرل فى  واألكادٌمٌة المجمع منهج وجاء .اللواصق هذه مع التعامل فى المتبع
 : ٌلى كما اللواصق هذه

 أوال :  السوابق 
 نظرا لكثرة عدد هذه السوابق واللواحق فقد راعٌنا اعتبارٌن عند طرحها:        

واللواحرق دورانرا فٌمرا اقرره المجمرع واألكادٌمٌرة  األول هو اختٌار أكثرر هرذه السروابق
من مفردات ومصطلحات جدٌدة. أما الثانً فهو المقارنة بٌن سروابق ولواحرق متماثلرة 
حتى ٌتضح منهج المجمع واألكادٌمٌة وما بٌنهما من نقاط تالق وافتراق . وسرنعرض 

 لهذه السوابق واللواحق مرتبة حسب الترتٌب االلفبائى األوروبً.

 وهى السابقة التى تعبر عن مفهوم الضدٌة ،والتقابل فى المصطلحات:     -anti-أ

 بمعنى :عكس ، مقابل، -ant ،و   -antiاألوروبٌة،وترجع هذه السابقة إلى الٌونانٌة
  antibioticبدال من. وقد عبر عنها المجمع بكلمة مضاد  مثل: مضاد الحٌوٌات : 
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وسلكت األكادٌمٌة  سلوكا مماثال عن  81 ٌوتى،كما عربها فى موضع آخر إلى: انتب
 : ְתהוָדה-ֵאיָבר נֹוֵגדمثل:  נֹוֵגדالتعامل مع هذه السابقة حٌث ترجمتها إلى 

antiresonant term
بمعنى عضو مضاد للرنٌن . وعبرنتها فى موضع آخر إلى:  82

antiprismo ְפִריזְמֹו:-ַאנְִטי مثل: ַאנְִטי
83 

وعبر عنه  infrared 84جمعى الوحٌد الواردة فٌه هو والمصطلح الم:  infra -ب

وتعاملت األكادٌمٌة مع هذه السابقة تارة  85تحُمر(–المجمع بــ )تحت األحمر

و  far infrared radiation:  ְרחֹוָקה ֲאֺדָםה-ְקִרינָה ַתתنحو  -תתبالترجمه إلى 

 –كما هو واضح  –وهو مقابل ٌضم  86ִאינְְפָרא ָאדֹוםتارة أخرى بالعبرنه نحو: 

عنصرٌن األول أجنبى والثانى عبرى وهو ما أدى إلى أن تنسحب مناقشات 
إلى نقاش حول -ultra و-infra األعضاء من مجرد البحث عن مقابل عبرى للسابقتٌن

جدوى وجود عنصر أجنبى إلى جانب عنصر عبرى فى مركب واحد  حٌث عبر 
ستخدام السوابق فى العبرٌة " عن خشٌته من الزٌادة الملحوظة فى اבן חיים"

مضٌفا إلى حدٌثة أن الكلمات التى تحتوى على   "בן נון " الحدٌثة وأٌده فى ذلك
عناصر هندوأوروبٌة وعناصر عبرٌة مسألة ؼٌر مقبولة ألن ذلك ٌفرض على اللؽة 
العبرٌة قوانٌن اللؽة األجنبٌة حٌث تم بناء المركب على طرٌقة اللؽة األجنبٌة وأن 

ضٌة قضٌة حٌوٌة ستحدد االتجاه الذى ستلجأ إلٌه العبرٌة وهل ستخضع هذه الق
للقوانٌن الحاكمة للمركبات فى العبرٌة أم أنها ستخضع للتٌارات القادمة من اللؽات 

 –אינפרא  ،وאדום  -תתاألجنبٌة وفى النهاٌة قُدمت اقتراحات للتصوٌت هى :
وجاءت نتٌجة   סגול –אולטרא وסגול  –על  ،وאדום  -עבר ،وאדום  

التصوٌت بموافقة خمسة أعضاء على إضافة المصطلح المعبرن إلى الكلمة 
 סגול –על  وאדום  -תת العبرٌة،ومعارضة اثنا عشر عضوا وقد قُبل االقتراح 

87. 
عبر عنها المجمع بـ واحد أو فرد مثل خلٌة أحادٌة النواة فى مقابل :  Mono -ج

mononuclear cell 88 ٌمٌة مع المجمع هنا اٌضا حٌث ترجمتها إلىوالتقت األكاد 

89 فى مقابل ַחְדִצְבִעי, ַחְדּגֹונִיمثل  ַחד
monochromatic    كما عبرنت األكادٌمٌة

 monoperoxy  90: ֵפרֹוְקִסי -מֹונֹוالسابقة نحو 
وهى سابقة توضػ فى أول االسم  للداللة على تعدد ما ٌلٌها مثل: متعدد :  poly-د 

polymorphic  ،alcohol polyhydric  :تعدد االٌدروكسٌدالشكل: كحول م
كما  91

92 : ترجمها المجمع إلى اسم الفاعل مثل: متعدد كبرٌتٌد الصودٌوم
 sodium  

polysulphide وتعاملت معها األكادٌمٌة تارة بالترجمة ووضعت لها مقابال مساوٌا. 
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،وتارة أخرى  ְלִפידסו-ַרב أى متعدد مثل :רב للمقابل الذى وضعه المجمع وهو 
 ִצְבִעי,-ַרב polynomial:  פֹוִלינֹום ֵאיָבר,-ַרב،و  סוְלִפיד-פֹוִליبالعبرنة مثل 
polychromaticפֹוִליְכרֹוָמִטי 

93. 
وتعبر هذه السابقة عن مفهوم وجود شىء قبل آخر فى المكان أو المكانة : pre -هـ

 ما قبل نحو: ما قبل عصر وقد وضع لها المجمع مقابل هو قبل ،أو94أو الزمن 

95: الكمبرى
  pre Cambrian Eras ، أما األكادٌمٌة فقد أقرت مقابال للسابقة  pre ،

 preوفى مقابل,، חיכי -ְקַדםنجد  pre palatalفمثال فى مقابل  96 -ְקַדם هو

military  وقد  היסטורי  -ְקַדם ،מקצועי  -ְקַדם  ، وكذلك  צבאי -ְקַדם نجد
 عتمادا على مبدأ القٌاس على مفردات أخرى مستخدمة فى العبرٌة مثلا قُبل القرار

وقد انسحبت المناقشات فى اتجاه إمكانٌة  97  ֶקֶברمن ְקַבר  و ֶחֶדרمن ֲחַדר 

قٌاسا على ما هو בין לאומי   وקרקעי  -תת ابتداع كلمات ذات سوابق مثل
-חוץ -תוך-לעواالستفادة من سوابق مثل אביב -תל  موجود فى العبرٌة نحو

 ترجمت األكادٌمٌة هذه السابقة إلى كلمة كما 98. ...الخ فى تجدٌد العبرٌة الحدٌثة
99فى مقابل ְמֺמְחזָר ִלְפנֵי ִשםושنحو  ִלְפנֵי

 pre-consumer recycle 
ترجمها المجمع إلى عدة مقابالت منها ال مثل: ال ٌستكشؾ: : un -و

undetectable  مشبع   ال –،و ؼٌر مثل : ؼٌر مشبعunsaturated  :وعدم مثل،

 unsaturation عدم التشبع:
أما األكادٌمٌة  فقد أوجدت أكثر من مقابل لهذه  100

ִאי  و ַאל وكذلك  unsaturated 101:  ָרווי-ֹלאمثل  ֹלאالسابقة فقد ترجمتها إلى 

unbalance:  ִאי ִאזון ַאְלִעטֹנֶת,مثل 
 : חֶֹסר ַהָכָרהمثل חֶֹסר وكذلك  102

unconsciousness 103  وهو ما ٌعكس كٌؾ أن     األكادٌمٌة كثٌرا ماكانت تجد

بعض الصعوبات عند اقرار مقابل لبعض السوابق نظرا لوجود اكثر من مقابل 
צבי وهو ما عبر عنه   unعبرى لهذه السابقة ومن بٌن هذه السوابق السابقة ــ 

أن     المشكلة الحقٌقٌة هى اذ قال " )תשנ"ב(لعام   ר"ג فى الجلسة رقمקדרי   
فى  חוסר -בלתי  -לא   -אי   نعرؾ متى نستخدم المقابالت العبرٌة مثل إننا ال

 فاألمر ٌحتا  إلى بحث"   -unمقابل السابقة االنجلٌزٌة 

مثل  infraوعبر عنها المجمع  بـ تحت أو دون اللتان خصصتا للسابقة :  Sub -ز

.والتقت األكادٌمٌة  sub-tangentالمماس :،وتحت  sub-normalتحت العمودى : 
 :ָאטֹוִמי-ֶחְלִקיק ַתת 104نحو -ַתתمع المجمع فى ترجمة هذ السابقة إلى 

subatomic hparticle ְקִריִטית :-ַמֲעֶרֶכת ַתת ،وsubcritical system. 
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 ثانيا: اللواحق
ما ٌرجع ذلك اهتم المجمع اهتماما خاصا بإٌجاد مقابل للواحق األجنبٌة،ورب       

االهتمام حسب تعبٌر د. رشاد الحمزاوى إلى حاجة المجمع إلى التعبٌر عن أسماء 

اآللة والمواد الكٌمٌائٌة التى لها مشاكل ممٌزة
105
 ومن اللواحق إلى اقرها المجمع:.

فى الصفات وتأتى بمعنى قابل لـ  ableوتشٌع الالحقة   :  ـــ   ible ـــ Able -أ
لـ .وبالرؼم من قرار المجمع بترجمة الكلمات المنتهٌة بـ ،و صالح لـ ،وعرضة 

(Able- بالفعل المضارع المبنى للمجهول ،وترجمة االسم منها بالمصدر )

إال أن المجمع اتخذ عدة وسائل لمقابلة هذه الالحقة وجاءت هذه  106الصناعى

 المقابالت كالتالى:
،وٌنفصل:  readableقرأ: مقابلتها بالفعل المضارع المبنى للمجهول فٌقال ٌُ  -1

detachable:ٌُؤكل  ، eatable:ٌُشرب ،drinkable  كما ٌترجم االسم منها بالمصدر
107واالنفصالٌة فى مقابل Readabilityالصناعى فٌقال المقروئٌة: 

 detachability . 
ترجمتها إلرى: قابرل لرـ أو ؼٌرر قابرل لرـ+ االسرم المشرتق المعررؾ نحرو: دٌرن ؼٌرر   -2

  Dette Insaisissable، دٌن ؼٌر قابرل للحجرز :  Det Inaccessible: قابل للحوالة

flexible، قابل لالنثناء: Solubleقابل للذوبان: 
 108  

 inflammable، و  Fermentableترجمتها الى: اسم المفعول نحو: خمور:  -3

 109حروق
 . والincompressibleترجمتها إلى: أداة نفً + فعل مطاوع مثل :ال ٌنضبط : -4

 indecomposable 110ٌنحل ، ال ٌتحلل : 
وفً العبرٌة الحدٌثة دعت الحاجة إلى إٌجاد صٌؽة عبرٌة مقابلة للصفات  

وقدم اللؽوٌون عدة محاوالت   ible –111أو  – ableاألجنبٌة المنتهٌة بالالحقة 

 مثل: able 112إلٌجاد مقابل الالحقة  صرفٌة

نى قابل لـ ، مالئم لـ + االسم المشتق بمع ניתן לأو  עלול לأو  ראוי לاستخدام  -1

 أي :
             ל ראוי        

   المشتق االسم+                   עלול ל                  
 ניתן ל                  

 ניתן להעברהقابل للكسر  עלול להשברصالح لالستعمال،  ראוי לשמושمثل: 
 .ضقابل لالعترا ניתן לערעורقابل للنقل ، 

-ברقابل للتنفٌذ،  בצוע-: בר+ االسم المشتق مثل  בן, ברاستخدام البادئة -1
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 . قابل للنقل העברה
 ְבלוִעיمثل :  ָפעוִליوإضافة ٌاء نسب إلٌه لٌصبح الوزن  ָפעולاستخدام وزن -9
 بمعنى قابل لالمتصاص. absorbableكترجمة لـ  ְספוִגיو
هاء التعرٌؾ إلٌه ،وتم اقتراح هذه الصٌؽة بناًء  بعد إضافة נְִפָעלاستخدام وزن -4

ستخدام ا (، أو11/43)الوٌون הנאכלתعلى االستخدام الوارد فً العهد القدٌم وهو 

 . 113נאכלי, נכבסיبعد إضافة ٌاء النسب إلى نهاٌته مثل :  נפעל
أو  – ableؼٌررر أن هررذه الوسررائل الصرررفٌة إلٌجرراد مقابررل للصررفات المنتهٌررة بررـ       
ible  لم تجد طرٌقها إلى اللؽة ألسباب ربما تتعلق باالشرتقاق ،فعلرى سربٌل المثرال كران

 ראוי לשמוש .أو  בצוע-ברمن الصعب اشتقاق صٌؽة االسم المشتق من 
والرذي اسرتخدمته  - ָפִעילونتٌجة لتلك الصرعوبات لجرأت األكادٌمٌرة إلرى وزن         

 -لعدٌرد مرن المفرردات والسرٌما الصرفاتالعبرٌة فرً مراحلهرا المختلفرة وجراءت علٌره ا
وهرى معنرى القابلٌرة  - ibleأو  – ableلٌدل على الوظٌفة الداللٌة التى تفٌردها الالحقرة 

relocatableזִָחיַח:   : executable 114ָבִציעַ  : مثررل
115 malleable iron  

اسرم  وأ בר وفى بعض األحٌان كانت األكادٌمٌة  تستخدم البادئة. 116  ַבְרזֶל ָחִשיל

ְמַקטֵם ְסִביָבה و  ַקטָָמה-ַברترجمتهرا األكادٌمٌرة  إلرى  sustainableالفاعل مثرل : 

 117 .ְמַקטֵם و
ومن هنا فإن المجمع قد استفاد مرن مجموعرة األوزان العربٌرة الموجرودة فرى 

هررذه الالحقررة بٌنمررا اعتمرردت األكادٌمٌررة  علررى تخصررٌص وزن اسررمى وتطرروٌر  مقابلررة
ذه الالحقررة واللجرروء فررى بعررض األحٌرران إلررى اسررم الفاعررل أو بعررض داللترره لمقابلررة هرر

 السوابق .
فً هذا المعنى إلى استبعاد الوسائل السرابقة  ָפִעילوٌالحظ أن استخدام وزن 

ومررن أمثلررة ذلررك فررً  118مئررات الصررفات فررً هررذا المعنررى ָפִעילفاسررُتحدثت فررى وزن 
قابرل للمررور أو السرٌر  ָעִבירكرل،صالح لأل ָאִכילقابل للكسر، ָשִבירالعبرٌة الحدٌثة 

 لٌن، قابل لالنثناء. ָגִמיש ،
 scope كذلك أقر المجمع وضع صٌػ عربٌة للمقاٌٌس المختومة باللواحق) 

 - Meter - Graph بحٌرررث تلترررزم صرررٌؽة واحررردة تجررررى علٌهرررا كلمرررات الجرررنس )

 وجاءت على النحو التالى : 119الواحد
 ( نحو :Graphله صيغة ِمْفَعلة )ـــ فما يراد به الرسم وضع  Graph -ب

 tele،ُمبرقة: seismo graph،مرجفة:Thermo graph:مرسمة الحرارة 

graph : كذلك استخدم المجمع صٌؽة مفعال نحو:منسا،Pantograph  وإلى جانب
بطرق أخرى مثال عبر عنها بـ بلفظة تصوٌر  Graphذلك عبر المجمع عن الالحقة 
،وعبر عنها بلفظة رسم مثل : Photomicrography مثل التصوٌر المجهارى :
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Stereographالرسم المجسادى  
120. 

فررى أؼلررب الحرراالت مثررل:   graph أمررا األكادٌمٌررة فقررد عبرنررت الالحقررة

hodograph: הֹודֹוְגַרף 
telegraph:ֶטֵלְגַרף121

 :קֹואֹוְרִדינָטֹוְגָרף122

coordinatograph : ת ַהֵלָדהֲעֺקםַ وترجمتهررا فررى بعررض االحٌرران إلررى خررط مثررل : 
parturiograph  123 .أى خط )رسم بٌانى( للوالدة 

وذلك بالرؼم من أن  -( scopeـ فما ٌراد به الكشؾ ٌوضع له ِمْفعال) scope -ج
كما سبق فى  – Graphالمجمع سبق و استخدم وزن مفعال  فى الداللة على الالحقة 

  124: ومثل – Pantographمنسا  :

،مجسام :   Stethoscopeمسماع: Microscopeار: ، مجه telescope :مقراب 
Stereoscope أما إذا تعذر اشتقاق اسم األلة من المعنى أو حالت دون ذلك 

نحو  125 صعوبات أخرى وضع السم اآللة لفظ  ِمْكشاؾ مضاًفا إلى عمل اآللة

Electroscope ،مكشاؾ الكهربٌة :Thermo scope 126 : مكشاؾ الحرارة . 

: electroscopeكادٌمٌرررررة  هرررررذه الالحقرررررة ترررررارة بالعبرنرررررة مثرررررل :وقابلرررررت األ      

وترررارة telescope 128:  ִמְשֶקֶפתوترررارة باسرررتخدام وزن مثرررل  127ֶאֶלְקְטרֹוְסקֹופ

 :  ַמְרֶאה ַלחות ִהיְגרֹוְסקֹופ,أخررررررى كانرررررت تترجمررررره حسرررررب معنررررراه مثرررررل 

hygroscope 129 الرطوبرة بمعنى منظار الرطوبة : أداة تظهر التؽٌرر الطرارع علرى

 الجوٌة )والترجمة العبرٌة الحرفٌة بمعنى كاشؾ الرطوبة(
سلك المجمع فى ترجمتها مسلكٌن: األول هو استخدام وزن ِمفعل  ـmeter   -د

Barometer،ِمضؽط :    Telemeterنحو:ِمرقب: 
والثانى هو التعبٌر عن  130

مثل : مقٌاس الالحقة باإلضافة حٌث ٌأتى لفظها األول مكونا من لفظة )مقٌاس ( 
   ،مقٌاس األلوان Ammeter،مقٌاس األمبٌرات:  Electrometerالكهربٌة: 

131
Colorimeter. 

واذا كان المجمع قد استفاد من األوزان المتاحة فى اللؽة العربٌة وخاصة 
أوزان أسماء اآللة فإن األكادٌمٌة  سلكت مسلكا مختلفا حٌث استخدمت ثالث طرق 

 النحو التالى : لمقابلة هذه الالحقة على
 ַּגְלוָנֹוֶמֶטר : - electrometer:ֶאֶלְקְטרֹוֶמטֶ  عبرنة الالحقة مثل : -1

Galvanometer-132  :  ִדיָלטֹוֶמֶטר
dilatometer. 

 وهى سابقة تعنى معٌار أو مقٌاس نحو:-ַמדترجمة الالحقة إلى السابقة العبرٌة  -1

 voltmeter: ב, פֹוָלִריֶמֶטרִקחו-ַמד 133וֹוְלְטֶמֶטר ֶמַתח,-ַמד polarimeter
134 
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 .thermometer 135:  ַמְדחֹם, ֶתְרמֹוֶמֶטר ,
 .136 מֹוֵסר:  Transmitterوضعها فى وزن اسم الفاعل نحو  -9
_ الحقة معناها فى االنجلٌزٌة انزٌمة أو خمٌرر أمرا   aseالالحقة  ose–و   ase -هـ

 ا .فتعنى فى االنجلٌزٌة سكر أو له صفات كذ ose–الالحقة 
 وتعامرل المجمررع مرع هرراتٌن الالحقترٌن تررارة بالتعرٌرب وتررارة أخررى بالترجمررة مرثال 

sucraseوذلرك فرى مقابرل 137 آز السركر -: مائز السركرsucrose  سركروز ، قصرب:

 139وذلك عكس مرنهج األكادٌمٌرة الترى عبرنرت الالحقتران بشركل شربه دائرم.138 السكر
وهررى עמילז والخمررائر فررى مثررل للداللررة علررى االنزٌمررات ז  _  إلررى   aseفعبرنررت 

خمٌرة فى اللعاب والعصارة البنكرٌاسٌة تساعد على تحوٌل النشا إلرى سركر،وعبرنت 
–ose  ַלאְקטֹוזللداللرررة علرررى السررركرٌات مثرررل : ֹוזإلرررى   :lactose  سررركر اللررربن– 

 و، glucose:  ְּגלוקֹוז، و  aldose:  ַאְלדֹוז،  sucrose:  סוְכרֹוזالكترررررررررررررروز،و 
 hexose 140: ֹוזֶהְקס

وٌمكن القول أن مجمع اللؽة العربٌة بالقاهرة قد نجح إلى حد كبٌر فى التعامل 
مع اللواحق األوروبٌة السٌما فٌما ٌتعلق باسم اآللة فى حٌن أن األكادٌمٌة لجأت إلى 
العبرنة فى أعلب األحوال واستفادت من إمكانٌة العبرنة بقدر كبٌر إلى جانب 

 بق العبرٌة واآلرامٌة.االعتماد على السوا

 رابعا:المنهج الذى تصدر فى ضوئه قرارات التطوير الداللى  
وٌطلق علٌه "االستنباط" أو"إحٌاء فصٌح اللؽة".واألساس فٌه هو" تطور      

أى أن اللفظ ثابت والمعنى هو الذى ٌتطور. وٌتم التطوٌر 141"المعنى بالنسبة للفظ

األدباء والُكتاب والشعراء ،وقد ٌقوم الداللى عادة عن طرٌق بعض األفراد ك
بالتطوٌر الداللى المجامع اللؽوٌة والهٌئات العلمٌة حٌن تحتا  إلى لفظ ما للتعبٌر عن 
فكرة أو مفهوم معٌن،ولهذا تعطى الكلمة معنى جدٌدا ٌبدأ أول األمر اصطالحٌا ثم قد 

 142.ٌخر  إلى دائرة المجتمع فٌؽزو اللؽة المشتركة كذلك
ٌُستجد من احتٌاجات لؽوٌة تواجه اللؽة نتٌجة لتطور وٌؤدى     إلى هذا التطوٌر ما 

المجتمع وظهور مستجدات لم تكن معروفة من قبل،األمر الذى ٌتطلب جهودا لتلبٌة 
االحتٌاجات اللؽوٌة الجدٌدة لمتحدثى اللؽة،فتلجأ اللؽة إلى مصادرها القدٌمة وتنتقى 

 حدٌث بمعان حدٌثة.منها مفردات ثم ُتخضعها لالستخدام ال
وٌتشابه إلى حد كبٌر المنهج الذى اتبعه مجمع اللؽة العربٌة ،وأكادٌمٌة اللؽة       

 العبرٌة فى تطوٌر
فى  -داللة العدٌد من األلفاظ بإضافة مدلول جدٌد إلى لفظ قدٌم فقد حاوال 
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أن العثور على هذه المفردات فى المصادر القدٌمة.و قد ساعد على ذلك  –البداٌة 
العبرٌة الحدٌثة والعربٌة الحدٌثة تتمٌزان بأن طبقات اللؽة القدٌمة مفتوحة أمامهما. 

 ومما أقره المجمع فى هذا اإلطار :
ومعناها األساسى هو اإلبل ٌسٌر الواحد منها وراء اآلخر والمعنى المولد  القطار : -أ

 143 هو َمْركبات السكة الحدٌد ووافق المجمع على هذا االستخدام.
وهى مشتقة من مادة )دب ب( وٌبردو أن األصرل الحسرى لهرذه المرادة فرى : الدبابة -ب

اللؽررات السررامٌة هررو حكاٌررة المشررى للحٌرروان ثررم انتقررل لٌرردل علررى كررل مررا ٌمشررى علررى 

وقد انتقلت الداللة إلى معنى البطء والمهل ، وفى العربٌة نجد: دب النمرل  144األرض

ودبٌبا أى مشى على ُهنٌرة ولرم ٌسررع وقرد وؼٌره  من الحٌوان على األرض ٌدب دبا 
اسرتعمل القرررآن الكرررٌم لفظررة الدابررة لمررا ٌررُدب علررى األرض إنسررانا كرران أو حٌوانررا أمررا 
لفظة الدبابة التى تدل على آالت الحرب فٌبدو أن العرب لم تكن تعرؾ هذه اآللرة قبرل 

صرردر اإلسررالم ألنهررم لررم ٌحرراربوا مررن حصررون وٌبرردو أن اللفظررة كانررت معروفررة فررى 
اإلسالم وكانرت الدبابرة تصرنع مرن جلرود وخشرب ٌردخل فٌهرا الرجرال فُتردفع فرى أصرل 
الحصن المحاصر وُسمٌت بذلك ألنهرا تردفع فتردب، وفرى العربٌرة الحدٌثرة دلرت اللفظرة 
على سرٌارة مصرفحة بهرا مردافع تهجرم علرى صرفوؾ العردو وترمرى بالقرذائؾ،وهو مرا 

الحركرة بلطرؾ أو االنرزالق ثرم الهمرس، على  דבב نجده فى العبرٌة حٌث ٌدل الفعل 
 .  145كما ٌستعمل بمعنى الشتم والقذؾ

وهو الذى من عادته أن ٌجهر بكالمه، وتطور معناها حدٌثا لٌعنى  الِمْجهار: -ج
جهاز تصُدر عنه ذبذبات صوتٌة جهٌرة بفعل الذبذبات الكهربٌة فٌه )وهو المعروؾ 

 146(.بالمٌكروفون
وس : المذٌاع : من الٌكتم سرا أومن ال ٌستطٌع كتم وجاء فى تا  العر: المذياع -

 147 خبره و الرٌب أن )الرادٌو( ال ٌكتم خبرا.
وهى فى األصل بٌوت من األخبٌة وقٌل أن  المظلة ال تكون : المظلة ، الشمسية -د

إال من الثٌاب .والمظلة ما تستظل به الملوك عند ركوبهم وقد ارتضى المجمع هذا 
علة من ظل النهار ٌظل كذلك ارتضى استعمال كلمة شمسٌة ألنها االستعمال ألنها مف

 .148منسوبة إلى الشمس والمالبسة هنا أنها تقى حاملها من حر الشمس

 ومما أقرته األكاديمية فى ضوء هذا المنهج:
فى  מזנק الكلمة תשנ"ד لعامרי"ד أقرت األكادٌمٌة  فى الجلسة رقم   מזנק -א

 ז.נ.קقوة للنجدة أو اإلنقاذ السرٌع ، وقد ورد الجذر بمعنى استدعاء  alarmمقابل 
( بمعنى وثب، قفز وهو معنى استخدم فٌه فى 99/11فى العهد القدٌم فى تثنٌة )

 العبرٌة الحدٌثة كذلك فى مجال الرٌاضة البدنٌة .
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  )אהרון דותן( و  בר אשר(وبالرؼم من اعتراض بعض األعضاء مثل  )
والذى ٌعنى النجدة والصرا    ז.ע.ק بل من الجذرواللذٌن دعوا إلى إٌجاد مقا

وجاء   ז.נ.ק واالستؽاثة إال أن األكادٌمٌة أقرت هذا التجدٌد وتطوٌر داللة الجذر
" من أن  الجٌش ورجال اإلطفاء الذٌن طلبوا إٌجاد مقابل لـ אבנרذلك بعد ما ذكره "

alarm  הזנקהٌسمون هذه العملٌة       
(وبمعنى 9-9ردت فى العهد القدٌم بمعنى فخ)عاموسوמֹוֵקש -ב

( وتطور معناها فى العبرٌة الحدٌثة لٌعطى معنى 18-18()19-11قبة،عثرة)أمثال
 لؽم.

فى العهد القدٌم بمعنى التهاب،مرض ٌصاحبه ارتفاع فى درجة ַקַדַחת   -ג
ٌا، ( فى العبرٌة الحدٌثة تدل على مرض معٌن هو المالر16-16الحرارة)الوٌون 

 الحمى .
-3فى العهد القدٌم بمعنى ناسخ ألسفار التوراة ،ُمَدّون )عزرا סֹוֵפר  -ה
 ( تستخدم حدٌثا بمعنى أدٌب، روائى.96-11()نحمٌا11

 منهج المجمع واألكاديمية فى التجديد بين الثبات والتغيير 
و حرص المجمع منذ البداٌة على وضع منهج ثابت فى التجدٌد هدفه األول ه       

الحفاظ على سالمة اللؽة العربٌة وحماٌتها من سٌطرة اللؽات األجنبٌة علٌها هذا 

دستور للعمل ،"149 المنهج هو ما أطلق علٌه "الشٌخ أحمد السكندرى" لفظ "دستور"

ٌوحد طرٌقة البحث عند لجان المجمع ، وعند العلماء الذٌن ٌعاضدونه فى تحقٌق 
 صول والمبادع ترجع إلى أمرٌن: أؼراضه التى أُنشئ من أجلها.وهذه األ

: المحافظة على سالمة اللؽة وكالءتها من ؼلبة اللؽات األجنبٌة علٌها بما األول
ٌخرجها عن أوضاعها األصلٌة ، فتستحٌل لؽة أخرى ، ومن وراء ذلك خسارة الحد 

 لها .
: التوسع فى تطبٌق قواعدها الجزئٌة لتنوٌع طرق التعبٌر بها ، وتسهٌل  الثانى

ة ، ٌراعى فى وضعها ضافة أسماء جدٌدة لمسمٌات حدٌثة إلى معجماتها العلمٌإ
 .قوانٌن اللؽة

ولٌس فى هذا التوسع والترخص ابتداع لقواعد جدٌدة ، وإنما هو ترجٌح         
لبعض مذاهب أئمة اللؽة دون بعض وإن لم ٌكن راجحا من قبل ، إذ لو لم تقم جماعة 

أمام عقبات صعاب،وعوائق جمة ، لٌس بعدها إال المجمع بهذا الترجٌح لوقفت 
ظهور عجز اللؽة العربٌة عن مجاراة الحضارة الحدٌثة . والجرم ان الترخص فى 
 بعض قواعدها بما الٌخرجها عن أوضاعها خٌر الؾ مرة من استعمال لؽة أجنبٌة

 150."بدلها فى العلوم والصناعات

فٌمرا اتخرذه المجمرع مرن قررارات صربت لقد كران لهرذه الرؤٌرة المجمعٌرة أثرهرا         
 جمٌعها فى هذه الرؤٌة التأسٌسٌة لعمل المجمع .اذ اتبرع مجمرع اللؽرة العربٌرة بالقراهرة
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منهجررا واحرردا فررى التجدٌررد ٌصرردر عررن رؼبررة فررى المحافظررة علررى نقرراء اللؽررة العربٌررة 
وسررالمتها مررن ناحٌررة وجعلهررا مواكبررة للعصررر مررن ناحٌررة أخرررى ولررم ٌخضررع لرؼبررة 

ثٌن فٌنحرررررررؾ باللؽررررررة العربٌررررررة عررررررن أخواتهررررررا السررررررامٌات كمررررررا فعلررررررت المتحررررررد
األكادٌمٌة.والمجمع وأن راعرى االسرتخدام اللؽروى للمتحردثٌن بالعربٌرة وشرٌوع بعرض 

 المفردات فإنه لم ٌخر  بذلك عن قوانٌن وقواعد العربٌة.
وؼالبا ما كان ٌتنازع مناقشات المجمع اتجاهان اتجاه محافظ وآخر مجدد       

ٌُختم بها أؼلب 151 صة فى قضاٌا المولد والتعرٌبخا ولكن كانت دائما هناك جملة 

قرارات المجمع وهى جملة جدٌرة بالمالحظة من ناحٌة وتعكس منهجا فى التعامل 
مع القضاٌا موضع الخالؾ بٌن األعضاء من ناحٌة أخرى وهى : "ما لم ٌخالؾ 

تجدٌد ولكن بشرط أال  طرٌقة العرب " وهى عبارة تعنى عدم الوقوؾ أمام أى
ٌخالؾ طرٌقة العرب فى صٌاؼتهم للكالم لذلك نجد أن المجمع لم ٌنحرؾ باللؽة 
العربٌة عن اللؽات السامٌة إلى اتجاه اللؽات الهند أوروبٌة كما هو الحال مع 
األكادٌمٌة ،ولم ٌخضع ألهواء ورؼبات المتحدثٌن بالعربٌة فتصبح العربٌة نهبا 

كادٌمٌة،وعلى نحو ما سنرى فى السطور التالٌة.حتى فى للجمٌع كما فعلت األ
الحاالت التى اعتمدت فٌها قرارات المجمع على مبدأ شٌوع التجدٌد واستخدامه 
إلقرار التجدٌد من عدمه لم ٌكن المجمع ٌخالؾ قواعد العربٌة فى صٌاؼة مفرداتها 

 وفٌما ٌلى بعض النماذ :
" وافق المجمع العرؾ الشائع فى إطالق هذه كلمة النملٌة جاء فى مبرر إقرارها  -أ

 152الكلمة على ما ٌحفظ فٌه الطعام من النمل والذباب ونحوها ..."
ر   حٌث ذكر المجمع أن مادة الدر  من أحد أصلٌن فهى إما من  -ب كلمة الدُّ

َدَرَ :بمعنى تحرك وإما من در  الشًء بمعنى لفه وقد استعملها العرب فى األصل 
د سبق الناس فاستعملوا الدر  فى كل وعاء ثابت ٌوضع فٌه أى شىء... الثانى... وق

وهذا استعمال سائػ ألنه ٌتصل بالمعنى القدٌم بسبب، ورأى المجمع أال ٌخر  عن 

 153 هذا العرؾ بعد أن شاع وذاع.
وهو منهج إذا قارناه بمنهج األكادٌمٌة فى استخدام مبدأ الشٌوع كمبرر إلقرار      

على الفور الفارق بٌن المنهجٌن.فالمتأمل فى محاضر جلسات  الكلمات سندرك
أكادٌمٌة اللؽة العبرٌة بداٌة من الستٌنٌات فصاعدا ٌلحظ أن األكادٌمٌة لم تتبع منهجا 
واحدا فٌما ٌتصل بتجدٌد المفردات،وأن منهج التجدٌد كان ٌتؽٌر من آن آلخر وٌمكننا 

 وى وهما :رصد منهجٌن متباٌنٌن من مناهج التجدٌد اللؽ

 األول :االلتزام الصارم 
وفى هذا المنهج كانت األكادٌمٌة ترفض أى تجدٌد ال ٌتفق مع قواعد اللؽة        

 العبرٌة أو وسائل االشتقاق التقلٌدٌة المعروفة فى المصادر العبرٌة حتى وإن  كان
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التزاما شائعا فى االستخدام . وفى هذه المرحلة نجد أعضاء األكادٌمٌة وقد التزموا 
صارما بقواعد النحو ووسائل االشتقاق المعروفة فى المصادر العبرٌة . ورفضوا أن 
ٌحٌدوا عنها قٌد أنملة إال فى بعض الحاالت التى لم تجد فٌها األكادٌمٌة بدٌال عن هذا 

 التجدٌد الذى ٌخالؾ تلك القواعد التقلٌدٌة .
هرم القضراٌا الترى شرؽلت األكادٌمٌرة وتعد قضٌة "اشتقاق الجذور الثانوٌة " أحد أ       

لفترة طوٌلة واستؽرقت العدٌد من الجلسات والكثٌر مرن المرداوالت، وانقسرمت اآلراء 
مرررا برررٌن مؤٌرررد ومعرررارض وكانرررت أؼلرررب القررررارات لصرررالح المعارضرررٌن فقرررد نررراقش 

بمعنرى أطراع ، َضربَط الرنفس ،   to disciplineكمقابرل للفعرل ַמְשֵמעַ األعضاء الفعرل 
ألعضاء هذا التجدٌد بدعوى انره ٌجعرل مرن اللؽرة العبرٌرة لؽرة انجلٌزٌرة أو وعارض ا

ألمانٌة وحذروا من االنسٌاق وراء اللؽات األوروبٌة واقترحوا مقابال أخرا مكرون مرن 

         154.ַמְשֵמעַ  وُرفض الفعل לטיל משמעותكلمتٌن هو

بمعنرى حردد   -placing  to placeكمقابرل لرـ  ִמֵקםوهرو مرا تكررر مرع الفعرل        
קביעת   مكرران أو موقررع حٌررث اقترحررت األكادٌمٌررة مصررطلحا مكونررا مررن كلمتررٌن هررو

وكان سبب الرفض هو ان مثل هذه الوسرٌلة فرى االشرتقاق تبتعرد بالعبرٌرة عرن  מקום
أهم ممٌزاتها وهو ثالثٌة الجذر حٌث تزٌد هذه الطرٌقة من نسبة الجذور الرباعٌة فرى 

 .155اللؽة العبرٌة 

و  to centralize كمقابل للفعل األجنبىִמְרֵכז ناقشت األكادٌمٌة الفعل  وعندما
عبر أؼلب األعضاء عن تحفظهم تجاه فكرة   centralizationكمقابل لـ  ִמְרכוז

"تجذٌر الحرؾ المزٌد" وهو المٌم فى هذه الحالة وهو األمر الذى قد ٌؤدى إلى 
( وأشار )לנסח מכתבعن  بدٌال ְלַמְכֵתבتشوٌش خطٌر فقد ٌقال بعد ذلك 

        . 156كخٌار أخٌر األعضاء إلى أن هذه األفعال ال ٌجب اللجوء إلٌها إال

 الثانى :العمل بمبدأ الشيوع 
فى هذه المرحلة أصبح  مجرد شٌوع التجدٌد مبررا كافٌا إلقراره حتى وإن       

 كانت هناك مبررات لؽوٌة أخرى تستدعى رفض هذا التجدٌد .لقد أصبحت
 األكادٌمٌة أكثر إنصاتا للمفردات الشائعة فى المؤسسات العامة ووسائل اإلعالم

  157. وأصبح هناك قبول كبٌر لما هو مستخدم بٌن الناس.
ففى بداٌة التسعٌنٌات تضاءلت المعارضة التى كانت ُتقابل بها األفعال المشتقة        

ִתְחקור لٌونسكو هما من أسماء ،حٌث أقرت األكادٌمٌة مصطلحان ضمن مفردات ا

 مقابال للمصطلح األجنبىִמְדבור    كذلك ُطرح المصطلح.158 ִתְדרוך و

desertification  وأقرت األكادٌمٌة هذا المصطلح نظرا الستخدامه فى أبحاث كثٌرة

 .159كتبت فى هذا الموضوع باإلضافة إلى عدم وجود أى مشكلة نحوٌة
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وأُقرت األكادٌمٌة الفعل وكان المبرر هو أنه من   rate ִמְדֵרג اقُترح الفعل         
األفضل إقرار الكلمة المشتقة من جذر ثانوى ألنها شائعة فى االستخدام ، بدال من 
إقرار كلمة أخرى ترقد مهملة بٌن صفحات المعجم وعندما طلب األعضاء مبرر 

 . 160" إقرار هذا الفعل كانت اإلجابة "ال بدٌل أمام كلمة مستخدمة
 161(6002أما التوجه األخطر فى هذه القضٌة فهو إقرار األكادٌمٌة فى عام )        

لثالث مفردات جدٌدة مبنٌة صرفٌا بإضافة سابقة األلؾ إلى الجذر مباشرة بدون أن 
ִאְפשוט تكون هذه األلؾ موجودة فى اسم الذات وهذه المفردات هى :

 ִאְכשורبٌن لتقلٌل األضرار( )أى تقدٌم العون للمنكوִאְפחות ،و)פופולריזציה( 

(house keeping) ִאְחזור وقد سبق هذه المفردات(retrieval) وٌعد هذا ִאְתחול 

 162. المنهج هو األخطر ألنه ٌقر مبدأ إقرار أوزان اسمٌة وفعلٌة مستحدثة
ولم ٌؤثر منهج الشٌوع على قرارات األكادٌمٌة فى ترجٌح كفة تجدٌد على       

ما كان ٌؤدى إلى موافقة األكادٌمٌة على العدٌد من التجدٌدات التى اآلخر فقط وإن
سبق ورفضتها نظرا لعدم اتفاقها مع قواعد االشتقاق المعروفة فى المصادر العبرٌة 

 ومن هذه التجدٌدات:
الذى سبق ورفضته األكادٌمٌة فى דו"ח  من االختصارִדוֵח  اشتقاق الفعل  -أ      

דו"ח  من االختصار ִדֵוח  ما ُطرح االقتراح باشتقاق الفعل( فعند4621) עוالجلسة 
 قوبل بالرفض 

وكان المبرر هو شٌوع ، 163ִדוֵחؼٌر أن األكادٌمٌة عادت و أقرت  الفعل         

أقرت   )תשס"א( لعامרנח  استخدام الفعل بٌن المتحدثٌن بالعبرٌة. وفى الجلسة 
صارات المنطوقة فى حالة االشتقاق األكادٌمٌة  حذؾ عالمتى االختصار من االخت

 . ִדוֵחالذى اشتق منه   דו"ח منها مثل االختصار

وبعد ذلك بحوالى  credit 164مقابال لـ  ִתזְכור أقرت األكادٌمٌة التجدٌد  -ب     

تراجعت األكادٌمٌة عن هذا التجدٌد بسبب معارضة الجمهور له   165ثالثة أعوام

األكثر شٌوعا واستخداما بٌن المتحدثٌن بالعبرٌة فى ה ִמזְכֶ  وأقرت بدٌال عنه التجدٌد
 إسرائٌل .
وخضوعا لمبدأ الشٌوع كانت األكادٌمٌة تقر فى أحٌان كثٌرة بعض المفردات        

الجدٌدة فٌستخدمها الجمهور استخداما آخر ؼٌر الذى خصصته لها األكادٌمٌة فتوافق 
 أى اعترض مثال: األكادٌمٌة على االستخدام الجدٌد وال ُتبدى 

 ( مقابال لـתשי"חالتى أقرتها ضمن مصطلحات الجؽرافٌا عام ) מפגשكلمة  -أ

junction  بمعنى التقاء األنهار وتالقى السكك الحدٌدٌة railroad interchange 
 ( تلقفها الجمهور واستخدمها بمعنى )مقابلة تحددתש"ןضمن معجم هندسة الطرق )
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إلى إقرار الداللة الجدٌدة التى شاعت فى  166 كادٌمٌةلها موعد سابق( واضطرت األ

  167.االستخدام حٌث لم تجد خٌارا إال مساٌرة االستخدام اللؽوى الشائع
ومن هنا فقد تحول مبدأ شٌوع المفردات إلى منهج إلقرار التجدٌدات،وعبرت       

 األكادٌمٌة عن هذا التوجه وأكدته عندما ذكرت ما نصه " أثبتت التجارب أن
معارضة إقرار  كلمة ال ٌوقؾ استخدامها ،وبمرور األٌام ستنتصر الكلمة 

 .168"الشائعة
فرى  وٌالحظ مما سبق أن منهج شٌوع االستخدام أصبح هو المنهج الرئٌس المتبرع

التجدٌد لدى األكادٌمٌة وربما ٌرجع ذلك إلى التؽٌر الذى ٌطرأ على تشركٌل األعضراء 
باإلضررافة إلررى انرره لررم ٌعررد ٌشررارك فررى جلسررات فررى األكادٌمٌررة مررن فترررة إلررى أخرررى 

األكادٌمٌة  الكثٌرر ممرن ٌمكرن أن نطلرق علرٌهم جنراح المتشرددٌن والملترزمٌن بالقواعرد 
 التزاما صارما . 
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 خاتمة
اختلفت دوافع التجدٌد فى اللؽة العبرٌة عنها فى العربٌرة فبٌنمرا كران دافرع التجدٌرد  -1

الحٌاة مرة أخرى بعد ُثبرات طوٌرل اسرتمر فى اللؽة العبرٌة هو إعادة العبرٌة إلى 
لقرون عدٌدة فقدت خالله العبرٌة صفة اللؽة الحٌرة ، فرإن العربٌرة لرم تقطرع ٌومرا 
صلتها بالواقع وظلت لؽة حٌاة رؼرم مرا ٌطلرق علٌره مرحلرة التلقرى والتقلٌرد وهرى 

 فترة الحكم التركى لمصر.
فرى االعتمراد علرى االشرتقاق اتفق مجمع اللؽرة العربٌرة وأكادٌمٌرة  اللؽرة العبرٌرة   -1

كمنهج رئٌس فرى التجدٌرد حٌرث اعتمرد كالهمرا فرى البداٌرة علرى وسرائل االشرتقاق 
التقلٌدٌررة ، كمررا اتبعررا منهجررا فررى التجدٌررد ٌهرردؾ إلررى تخصررٌص عرردد مررن األوزان 
االسمٌة والفعلٌة بصورة معٌنة للداللة علرى مجراالت معران محرددة ،وذلرك ضرمن 

 لمى.جهودهما لصوغ المصطلح الع
انفردت األكادٌمٌة باعتمادها على منهج اشتقاق أفعال من أسرماء وهرو مرا ٌخرالؾ  -9

فرى نهاٌرة  -طبٌعة اللؽة العبرٌة كلؽة من اللؽات السامٌة األمر الذى تمخض عنه 
األكادٌمٌة ألوزان فعلٌة مسرتحدثة جمٌعهرا مرن براب مزٌرد الثالثرى  إقرار –األمر 

الررذى تعررانى منرره العبرٌررة الحدٌثررة علررى وهررو مررا  ٌعكررس حجررم الفررراغ المعجمررى 
مسرررتوى المفردات.علرررى عكرررس العربٌرررة الترررى تتمترررع بؽرررزارة مفرداتهرررا وثبرررات 

 منظومتها الصرفٌة.
ثانوٌرة اشرتقتها بتجرذٌر الحررؾ الزائرد وقرد  انفردت األكادٌمٌة باسرتحداثها لجرذور -4

مختلفرة  شاع مثل هذا المنهج فى التجدٌد حتى أن الجذور الجدٌدة تمٌزت بردالالت
عن الجذور األصلٌة على عكس المجمع الذى لم ٌجد ضرورة التباع هرذا المرنهج 

 نظرا لثراء العربٌة بجذورها .
اختلؾ المجمع عن األكادٌمٌرة فرى المرنهج المتبرع فرى النحرت فبٌنمرا قررر المجمرع  -9

االستعانة بالنحرت عنردما تردعو الضررورة لوضرع المصرطلحات العلمٌرة ولرم ٌتبرع 
فرررى ذلرررك، نجرررد أن األكادٌمٌرررة قرررد اسرررتخدمت النحرررت فرررى جمٌرررع  منهجرررا محرررددا

 المجاالت على حد سواء واتبعت فى نحت المفردات منهجا محددا.
حاول مجمع اللؽة العربٌة بالقاهرة ترجمة السوابق واللواحق الالتٌنٌة واعتمد فى  -6

 ذلك على األوزان األسمٌة المتاحة فى العربٌة وخاصة أوزان اسم اآللة فرى حرٌن
 ركررزت األكادٌمٌررة فررى التعامررل مررع السرروابق واللواحررق الالتٌنٌررة علررى  السرروابق

 واللواحق العبرٌة أو اآلرامٌة كما استفادت من إمكانٌة والعبرنة بقدر كبٌر.
ٌتشررابه إلررى حررد كبٌررر المررنهج الررذى اتبعرره مجمررع اللؽررة العربٌررة وأكادٌمٌررة اللؽررة  -3

اللرة اللفرظ بإضرافة مردلول جدٌرد العبرٌة فى وضع مفردات مولدة وذلك بتطروٌر د
علررى هررذه المفررردات فررى المصررادر  إلررى لفررظ قدٌم.فقررد حرراوال فررى البداٌررة العثررور

القدٌمة،وٌرجع السبب فى ذلك إلى أن العبرٌة الحدٌثرة والعربٌرة الحدٌثرة تتمٌرزان 
 بأن مستوٌات اللؽة القدٌمة مفتوحة أمامهما.
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 مصادر البحث ومراجعه
 جع العربية أوال :المصادر والمرا

اإلسركندرى، الشررٌخ أحمررد ،الؽررض مررن قرررارات المجمرع ،واالحتجررا  لهررا، مجلرة مجمررع اللؽررة  -1
 .1936، والجزء الثانى  1935العربٌة الملكى، الجزء  األول 

األمٌن، د. عبرد هللا،االشرتقاق،مطبعة لجنرة الترألٌؾ والترجمرة والنشرر، الطبعرة األولرى، القراهرة،  -2
1956. 

 .1958، 1م،داللة األلفاظ،مكتبة األنجلو المصرٌة، القاهرة ، طأنٌس ،د. إبراهٌ -3
 ، مكتبة األنجلو المصرٌة .1985، 7،من أسرار اللؽة العربٌة، ط ---------- -4
ترررزي، د. فررؤاد حنررا، االشررتقاق، جامعررة بٌررروت األمرٌكٌررة،  منشررورات كلٌررة العلرروم واآلداب،  -5

 )بدون تارٌخ(.

مع اللؽررة فررى التعرٌب،منشررورات كلٌررة الرردعوة اإلسررالمٌة الحررا  ٌوسررؾ ، إبررراهٌم ، دور مجررا  -6
 ، طرابلس.1، ط2002

حجازى ،د. محمود فهمى :األسس اللؽوٌة لعلرم المصرطلح ،دار ؼرٌرب للطباعرة والنشرر ،بردون  -7
 تارٌخ ، بدون طبعة.

 ، دار الزهراء للنشر، بدون طبعة. 1991حماد، د. أحمد األدب العبرى الحدٌث ، القاهرة  -8

، د.محمد رشاد :أعمال مجمع اللؽة العربٌرة بالقراهرة،دار الؽررب اإلسرالمى، الطبعرة  الحمزاوى -9
 ،بٌروت.1988األولى 

الحمالوي، أحمد: شرذا الَعررؾ فرً فرن الصررؾ،المكتبة الثقافٌرة، بٌروت،الطبعرة الثانٌرة عشررة، -10
1957. 

هٌئررة المصرررٌة العامررة خلٌرل،د. حلمى:المولررد دراسررة فررى نمررو وتطررور العربٌررة بعررد اإلسررالم ،ال  -11
 ،د.ط.1979للكتاب، اإلسكندرٌة،

،المولد ،دراسة فى نمو وتطرور اللؽرة العربٌرة فرى العصرر الحردٌث ،الهٌئرة المصررٌة --------- -12
 ،د.ط. 1979العامة للكتاب، اإلسكندرٌة،

 ، بدون طبعة.1971شالش ، د. هاشم طه ،أوزان الفعل ومعانٌها، مطبعة اآلداب ، بؽداد،  -13
 .1990،  2ظاظا ، د. حسن،كالم العرب ،دار القلم ، دمشق، ط -14
القراهرة، الطبعرة الثالثرة،  –عبد الترواب، د. رمضران فصرول فرً فقره العربٌرة، مكتبرة الخرانجى  -15

1987. 
 عبد العزٌز، د. محمد حسن، التعرٌب فى القدٌم والحدٌث ،دار الفكر العربى، د. ت،د. ط . -16
 1987د. نازك إبراهٌم ، دراسات لؽوٌة بٌن العربٌة والعبرٌة،القاهرة، عبد الفتاح ،  -17
عفٌفً، د.أحمد حسٌن ،اللؽة العبرٌة الحدٌثة فً الفكر والصحافة، بحث فً إحٌاء اللؽة العبرٌة  -18

 الحدٌثة،ونشأة الصحافة العبرٌة،رسالة دكتوراه ؼٌر منشورة ، كلٌة اآلداب ، جامعة عٌن شمس.
 . 1993، 4أحمد مختار ،علم الداللة،عالم الكتب ،القاهرة، طعمر، د.  -19
 1990(، 34قنٌبً، د. حامد صادق، االشتقاق وتنمٌة األلفاظ، مجلة اللسان العربً، عدد ) -20
 مجمع اللؽة العربٌة : -21

 .1936محاضر الجلسات،  دور االنعقاد األول ،  - أ
 .1938محاضر الجلسات، دور االنعقاد الثالث ،  - ب
 .1948ر الجلسات،دور االنعقاد الخامس ، محاض - ت
 ، الجزء األول .1960المعجم الوسٌط ،)د.ط(، - ث

 كتاب فى أصول اللؽة ، الجزء األول.     - ج
 مجموعة المصطلحات العلمٌة والفنٌة التى أقرها المجمع،مجمع اللؽة العربٌة بالقاهرة. - ح
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 (الجزء األول.1962-1932ا)مدكور ، د. إبراهٌم ، مجمع اللؽة العربٌة فى ثالثٌن عام   -22
مجمررررع اللؽررررة العربٌررررة بالقرررراهرة،  –البحرررروث  -،بحرررروث وباحثون،الكترررراب األول--------- -23 

 ،الهٌئة العامة لشئون المطابع األمٌرٌة.1993
مصرٌلح ، صرادوق ،المجرامع اللؽوٌرة العربٌررة والمجمرع العبررى ووضرع  المصرطلحات العلمٌررة  -24

 (.1982، )3الكرمل ، ع والفنٌة،دراسة مقارنة،مجلة 
المؽربى ، عبد القادر،بحث فى اسم اآللة ، مجمع اللؽرة العربٌرة الملكرى ، دور االنعقراد األول ،  -25

1936. 
مكً،د.هشام ناصٌؾ،أهمٌة مردلول الروزن فرً وضرع اصرطالحات التقنٌرة الحدٌثة،مجلرة اللسران -26

 .1994العربً،العدد الثامن والثالثون،
محمد على ،اسم اآللرة، كتراب فرى أصرول اللؽرة ، مجمرع اللؽرة العربٌرة بالقراهرة،  النجار ،الشٌخ -27

 الجزء األول .
والرررى، الشرررٌخ حسرررٌن ،سررربٌل االشرررتقاق برررٌن السرررماع والقٌررراس ، مجلرررة مجمرررع اللؽرررة العربٌرررة  -28

 .1936الملكى،الجزء الثانى 

 

 ثانيا: المصادر والمراجع العبرية
 .נחוצים  חדושים, 4691, אביב-תל, יזרעאל וצאתה,  הלשון יד, יצחק,  אבינרי -1
 .4661, ירושלים,  ספר קריית הוצאת, ,המרוכז העברי המלון,  אברהם,  שושן אבן -2
 מלים בקביעת העברית ללשון האקדמיה במדיניות מגמה שינויי,  רות, בורשטיין -3

 .8061,,4' מס,החדש האולפן הד,חדשות
 ללשון האקדמיה הוצאת, הספרותית הערבית ותחיית העברית תחיית, יהושע, בלאו -4

 .4699, העברית
 ללשון האקדמיה,  91 כרך,  לשוננו,  העברית ללשון האקדמיה, יהושע, בלאו -5

 . 4684, העברית
(, ט) קונטרס( ,כט) מחזור, לשוננו,  בפעולתה העברית ללשון האקדמיה, זאב, חיים בן -6

4698 . 
 : העברית ללשון האקדמיה -7

 .     ו"תשט -ד"תשי,  ב-א, ירושליים,העברית ללשון האקדמיה זיכרונות
   .4698, ה, ------------- ---------------------- - 

 .4696,  ו, -------------------------------------
 .4699,  יג, -------------------------------------
 .4669, יד, -------------------------------------
 .                         4698, טן, -------------------------------------
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 .             4696, טז, -------------------------------------
 . ,469, יז,-------------------------------------
 . 4694, יח, -------------------------------------

 .4691 - 4694, כ-יט, -------------------------------------
 . ,468: 4698,ז"כ-: ה"כ, -------------------------------------
 .4688: 4681, ד,ל: א"ל, -------------------------------------
 .,466: 4688, ו"ל: ה"ל, -------------------------------------

 .4661: 4664, כ, מ:ח"ל, -------------------------------------
 .4669: 4661, ג"מ: א"מ, -----------------------------------
 .4666: 4669, מו:מד, -----------------------------------
 .4,,4: ,,,4, מט: מז, -----------------------------------

     http://hebrew-terms.huji.ac.il  ,העברית ללשון האקדמיה של הרשמי האתר -8
 ב-א העברית ללשון האקדמיה זיכרונות, ופעולתה העברית ללשון האקדמיה , סיני טור -6

 ,4611-4611 
, לעם לשוננו, לשוןה לשנת קובתץ,בעברית מלים חידושי, יגאל, ינאי -,4

 .ן"התש,ירושלים
 כללי מבוא,תחייתה בתקופת בעברית הלשון בחידושי ומגמות צורות,אוביןר,סיוון - 44

 האוניברסיטה,  לפילוסופיה דוקטור תואר קבלת לשם חיבור,  הפועל:  ראשון וחלק
 .1964,  העברית

 . 4699, ירושלים,  רובנשטיין א׳ הוצאת,  ימינו לשון אובני על, ראובין,סיוון - 44

(  לג) מחזור, לעם לשוננו,  הלשון החייאת של הצלחתהל הגורמים, ראובין,סיוון-44
 .4684( , ה-ד) קונטרס

, לעם לשוננו,  הלשון לשנת קובץ, העברית בלשון ועד, ראובין, סיוון -41
 ן"התש,ירושלים

 עמ׳, לעם לשוננו, הלשון לשנת קובץ,הלשון ותחיית יהודה בן אליעזר, יעקב,פלמן -41
448-446  

 .11 עמ׳,  תאריך בלי, ירושלים,  העברית הלשון תולדות ריעיק, חיים, רבין -41
, עברית בלשנות,  זמננו בת בעברית ותחדישים מילונית התרחבות,  יצחק,  שלזינגר -49

 .  419 עמ׳, ב"תשס,  אילן בר אוניברסיטת,  ,14-1   חוברת
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 الهوامش
                                      

مرع االتصرال بالحضرارة األوروبٌررة  –المقصرود بالعصرر الحردٌث هرو أواخرر القررن الثرامن عشرر  1
( إلرى فلسرطٌن ومرا יהודא בן אלעזרة على مصر بالنسبة للعربٌة،وقردوم )ممثلة فى الحملة الفرنسٌ

 بالنسبة للعبرٌة . 1881ٌنسب إلٌه من إحٌاء اللؽة العبرٌة كلؽة حدٌث 

خلٌل،د. حلمى المولد،دراسة فرى نمو،وتطرور اللؽرة العربٌرة فرى العصرر الحدٌث،الهٌئرة المصررٌة  2
 16،د.ط، ص1979العامة للكتاب،اإلسكندرٌة،

اجتماعٌة ،  -حركة اجتماعٌة ثقافٌة ظهرت بداٌة القرن الثامن عشر المٌالدى وتعتبر حركة ثقافٌة  3

متأثرة إلى حد بعٌد بأفكار فالسفة التنوٌر األوروبً .وكانت تهردؾ إلرى انردما  الٌهرود فرى الشرعوب 
ن ٌتمتعون بحرٌة األوروبٌة وإخرا  الٌهود قدر اإلمكان من التقوقع والتحفظ وجعلهم مواطنٌن عادٌٌ

،دار 1991الحركررة فررى بالدهررم التررى ٌعٌشررون فٌها.)حماد،د.أحمررد :األدب العبرررى الحرردٌث،القاهرة 

 الزهراء للنشر، بدون طبعة(.

 כללי מבוא,תחייתה בתקופת בעברית הלשון בחידושי ומגמות צורות,ראובין,סיוון 4
 האוניברסיטה,  לפילוסופיה דוקטור תואר קבלת לשם חיבור,הפועל: ראשון וחלק

 . 19' עמ,  1964,  העברית

. وٌرجع إلٌه الفضل فً إحٌاء اللؽة العبرٌة كلؽة 1922وتوفً فً القدس  1858ولد فً فٌلنا عام  5

حدٌث . وقد وضع معجما للؽة العبرٌة جمع فٌه مفردات اللؽة العبرٌة القدٌمة ،والوسرٌطة ،والحدٌثرة 
مجلدات. وبعرد وفاتره قامرت لجنرة اللؽرة بتشركٌل لجنرة إلتمرام  ، وأتم فً حٌاته من هذا القاموس تسعة

 هذا القاموس وصدر فً ستة عشر مجلدا .

كرران إحٌرراء اللؽررة العبرٌررة كلؽررة حرردٌث ٌرردفع بمتحرردثٌها دائمررا إلررى البحررث عررن مفررردات واضررحة  6

حاجة إلى ،ومحددة الستخدامها فى مناحى الحٌاة وكلما اتسعت رقعة الحدٌث بالعبرٌة كلما ازدادت ال
 مفردات جدٌدة.

ינאי ,יגאל, חידושי מלים בעברית,קובץ לשנת הלשון, לשוננו לעם, ירושלים,התש"ן ,  7
 .752עמ׳ 

ראובין, הגורמים להצלחתה של החייאת הלשון , לשוננו לעם, מחזור )לג( ,סיוון 8
 .211, עמ׳ 2897ה( , -קונטרס )ד

ב -כרונות האקדמיה  ללשון העברית אהאקדמיה ללשון העברית ופעולתה, זי טור סיני,9
 .  88עמ׳  2855-2851, 

 من البحث. 22انظر ص 10

( حٌررث كرران هررو المبعرروث 1873 -1801ٌررأتى علررى رأس الجهررود الفردٌررة رفاعررة الطهطرراوى ) 11

الوحٌد الذى تخصص فى الترجمة من بٌن أعضاء البعثة العلمٌة التى أرسلها محمد على إلرى فرنسرا 
عدٌررد مررن المشرراكل اللؽوٌررة ،وهررو ٌحرراول أن ٌنقررل إلررى العربٌررة بعررض أثررار الفكررر ومررن ثررم واجهترره ال

األوروبى الحدٌث خاصة بعد عودته إلى مصر وإنشاء مدرسة األلسن ،وقلم الترجمرة .ومرن األلفراظ 
القهروة :  –السرفرة : مائردة الطعرام  –التى جددها وما زالرت مسرتخدمة إلرى اآلن : مشرؽول : مطررز 

 كة : من أدوات المائدة .الشو –المقهى 
 ومن المجددٌن نجد أٌضا:

 -الطالء : الدهان –إبراهٌم الٌازجى : الذى ولّد مفردات مثل : الحساء : الشوربة  -
 المقصلة .  -المجلة  -الدراجة : البسكلٌت 

 مستودع : مخزن . –انستاس الكرملى : الذى ولد مفردات مثل :مالط : أسمنت  -

 الردهة . -: وثٌقة السفرخلٌل الٌازجى : الجواز  -
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العقٌلة . وهى جمٌعها مفردات مازالرت مسرتخدمة إلرى   -الشٌخ عبد هللا البستانى : اآلنسة  -

 اآلن .

كذلك ظهرت مجموعة من المعاجم العلمٌة التى حاولت إٌجاد مقابالت عربٌة للمصطلحات  
بٌة فى العلوم الطبٌة العلمٌة األجنبٌة أشهرها معجم الدكتور محمد شرؾ باالنجلٌزٌة ،والعر

،والكٌمٌاء ،والطبٌعة والنبات ،والحٌوان ، والمعجم الفلكى ألمٌن معلوؾ ومعجم أسماء النباتات 
للدكتور أحمد عٌسى ومعجم األلفاظ الزراعٌة لألمٌر مصطفى الشهابى )انظر : خلٌل د. حلمى ، 

 (55المولد فى العصر الحدٌث ، ص 
ة العربٌة هو التفكٌر فى تشكٌل مجمع لؽوى على ؼرار المجامع كان من أبرز وسائل حماٌة اللؽ 12

مجمعٌن ؼٌر رسمٌٌن .  –فى البداٌة  –اللؽوٌة األوروبٌة وقد أثمرهذا التفكٌر عن محاوالت أنتجت 
وهو المجمع الذى ٌنسب إلى السٌد توفٌق بكرى  1892ظهر األول فى نهاٌة القرن التاسع عشر عام 

ن بٌن أعضائه اإلمام محمد عبده ،والشنقٌطى، ولم تُطل حٌاة هذا المجمع إذ كان رئٌسا له وكان م
أكثر من سبع جلسات وضع فٌها طائفة من األلفاظ العربٌة رأى أنها أفضل من استخدام بعض 

قفاز:  –معطؾ : بالطو  –األلفاظ الدخٌلة ومنها ما هو مستخدم إلى اآلن مثل : شرطى : بولٌس 
أى بعد خمسة وعشرٌن عاما من المجمع األول  1917انى فقد ظهر عام جوانتى .أما المجمع الث

،وأُطلق علٌه "مجمع دار الكتب" وكان رئٌسه الشٌخ سلٌمان البشرى ،وكان لطفى السٌد مقررا له 
ووضع هذا المجمع مجموعة من األلفاظ شدٌدة الؽرابة فلم تكتب لها الحٌاة فضال عن أن حٌاة 

البٌزارة :  –الماصر : الجمرك  –من هذه األلفاظ : الهرمول : الشوشة  المجمع نفسه لم تطل ،وكان
 النبوت .

، وانظر أٌضا : 126 -125)انظر خلٌل ،د. حلمى، المولّد فى العصر الحدٌث ، السابق ص 

مجمع اللؽة العربٌة بالقاهرة،  –البحوث  -مدكور،د.إبراهٌم،بحوث وباحثون،الكتاب األول
 ( .100ئون المطابع األمٌرٌة،ص ،الهٌئة العامة لش1993

وإن كان مجمع  1919كان أول المجامع العربٌة هو المجمع العلمى العربى بدمشق وتأسس عام  13

اللؽة العربٌة بالقاهرة ،ومازال أكثر المجامع اللؽوٌة العربٌة نشاطا وأؼزرها إنتاجا وأبعدها أثرا فى 
 حٌاة اللؽة العربٌة.

 .2/6أٌضا مجلة المجمع .وانظر  1/6مجلة المجمع  14
عفٌفى، د. أحمد حسٌن ،اللؽة العبرٌة الحدٌثة فً الفكر والصحافة، بحث فً إحٌاء اللؽة العبرٌة  15

العبرٌة،رسالة دكتوراه ؼٌر منشورة، كلٌة اآلداب ، جامعة عٌن  الحدٌثة،ونشأة الصحافة
 . 144شمس،ص

هذا المشروع إلى إعداد معجم علمى ٌعد المعجم التارٌخى أهم مشروعات األكادٌمٌة ،وٌهدؾ  16

واسع وشامل ٌضم تارٌخ كل كلمة واستخداماتها فى جمٌع العصور،وما تم منه حتى اآلن هو تجمٌع 
ق.م (وهذه المجموعة  300ق. م وحتى  200لؽة التنائٌم والمجٌلوت )وهى الفترة الممتدة من عام 

פעולות האקדמיה ללשון בהט, שושנה, )مجلدا مكتوبة على الحاسوب. 80تضم حوالى 
 (.791העברית,עמ׳

 الجهود الفردٌة :  -أ 17

ٌُنسب إلٌه إحٌاء        ٌعتبر )الٌعٌزر بن ٌهودا( أشهر المجددٌن على مستوى الجهود الفردٌة إذ 
 1890الحدٌث العبرى واللؽة العبرٌة الحدٌثة . كما ٌرجع إلٌه الفضل فى إنشاء لجنة اللؽة عام 

فى االستخدام الٌومى  كادٌمٌة اللؽة العبرٌة. وقد شاعت تجدٌدات )ابن ٌهودا(،وهى األب الشرعى أل
 بمعنى אהדה ،وكانت تجدٌداته مثار سخرٌة فى البداٌة ؼٌر أنها أصبحت شائعة بعد ذلك مثل :

  بمعنى מדרכה -آٌس كرٌم   بمعنى גלידה –جرٌدة   بمعنى עתון -فندق بمعنى מלון -تأٌٌد
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تقتصر على كونها إضافة  مكتب،وزارة . ؼٌر أن أهمٌة هذه التجدٌدات ال بمعنى משרד -إرشاد 

مفردات جدٌدة فقط إلى نسٌج اللؽة العبرٌة ،ولكن تكمن أهمٌتها فى المنهج الذى اتبعه )ابن ٌهودا( 
فى توسٌع ،وتوجٌه العبرٌة الحدٌثة وجعلها مالئمة لمتطلبات الحٌاة . حٌث اعتمد أساسا على إحدى 

ص اللؽة العبرٌة بخاصة،واللؽات السامٌة بعامة ،وهى خاصٌة الجذور ،واألوزان. أهم خصائ
فى أوزان مختلفة لم ُتستخدم فٌها من قبل  فاستخدم جذورا سامٌة )من العبرٌة والعربٌة واآلرامٌة (

 -ִליָדהגְ  نحو: ְפִעיָלהووزن  ִמְקַלַחת -ִמְמָחָטה -ִמְסָעָדה – ִמְדָרָכה   نحو: ִמְפָעָלה مثل: وزن 

 . ַחֶזֶרת -ַנֶזֶלת -ַאֶדֶמת نحو: ַפֶעֶלת ووزن פלישה -הגירה

وفى حالة عدم عثوره على مبتؽاه فى العبرٌة كان ٌلجأ إلى اللؽات السامٌة القرٌبة من العبرٌة      

،أما  ַדיָל - ָגִמיש – ָאִדיש وهى العربٌة واآلرامٌة . فقد استحدث من جذور آرامٌة مفردات مثل:

وكانت لؽة  -عربٌة وهى اللؽة السامٌة ذات المعجم األكثر ثراء ،والتى لم ٌتوقؾ الحدٌث بها ٌوما ال
باإلضافة إلى أنها رافقت العبرٌة ،وأثرت علٌها خاصة فى فترة العصر الوسٌط  -حدٌث فى فلسطٌن

)من דיבא )من تمرٌن(،وكذلكתמרן )من هجر(، ִהֵגר. فقد جدد اعتمادا على جذورها مفردات مثل 

مدرسة،  מדרשה)من تحرٌم( . وقد تتطابق الكلمتان العربٌة والعبرٌة تماما مثل:תחרים -تأدٌب (

رسمى،وفى بعض األحٌان كانت العبرٌة تستعٌر من العربٌة مورفٌمات مثل  ִרְשִמיمشتل ، משתלה

ٌّة ( كما فى:   بلدٌة . עירייהوشمسٌة ، מטרייהالٌاء المشددة + التاء المربوطة ) 

وهكذا نالحظ أن )ابن ٌهودا( حاول أن ٌحافظ فى تجدٌداته على الطابع السامى األصلى للؽة        
ٌُجنب اللؽة العبرٌة  العبرٌة ومواءمة هذا البناء للواقع الجدٌد،كما حاول من خالل منهجه هذا أن 

 الحدٌثة التأثٌرات األجنبٌة.

 מנוף -ירחון – חולצה الكلمات مثل: الذى جدد بعض ومن المجددٌن أٌضا )كالوزنر(       

على رأس هؤالء المجددٌن حٌث جدد آالؾ الكلمات شاع منها الكثٌر  )اٌتمار بن ٌهودا( وٌأتى

( ومن גורדון לב יהודהوكذلك ) שכנע -מכונית – אופנועومازال مستخدما حتى اآلن مثل: 

 بمعنى كهرباء.  electricity مقابال لكلمة  חשמלتجدٌداته : 

 الجهود المنظمة  -ب
 האקדמיהلجنة اللؽة والتى تطورت إلى أن أصبحت أكادٌمٌة اللؽة العبرٌة  הלשון ועד لم تشكل 

بداٌة الجهود المنظمة إلحٌاء اللؽة العبرٌة إذ سبقها أكثر من محاولة منظمة  העברית ללשון

 لتوسٌع ،وتجدٌد العبرٌة الحدٌثة نحو: 
 اء إسرائٌل(:)جمعٌة إحٌ ישראל תחיית אגודת -1

بداٌة الجهود المنظمة إلحٌاء اللؽة العبرٌة ،وقد أسسها   ישראל תחיית تمثل جمعٌة إحٌاء إسرائٌل
وكان هدفها إحٌاء  1883)ابن ٌهودا( فى فلسطٌن بعد عام واحد من وصوله إلى فلسطٌن أى عام 

ٌهود مع بعضهم بعضا وذلك بأن ٌتحدث ال 17اللؽة العبرٌة على لسان الٌهود المقٌمٌن فى فلسطٌن 
بالعبرٌة فى المنزل،والسوق،والشارع بدون خجل ،وٌعلموا أوالدهم وبناتهم العبرٌة ؼٌر أن هذه 

 أى لؽة واضحة. ברורה שפהجمعٌة جدٌدة باسم   1889الجمعٌة لم تستمر طوٌال حٌث تأسست عام 

 )جمعٌة لؽة واضحة(: ברורה שפה אגודת -2

)ابن ٌهودا( باالجتماع بعدد من المثقفٌن من االشكناز ،والسفارد  تكونت هذه الجمعٌة بعد أن قام
وأقنعهم بضرورة إنشاء جمعٌة لخدمة اللؽة العبرٌة وإثرائها وتوسٌعها.وقررت الجمعٌة العمل من 
خالل استخدام مدرسٌن لتعلٌم اللؽة العبرٌة،وتوسٌع نطاق دراسة العبرٌة فى المدارس،ووضع 
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لكلمات الجدٌدة.كما سعت الجمعٌة إلى تشجٌع الحدٌث العبرى بالنطق القوامٌس الصؽٌرة لنشر ا

السفاردى وتعتبر هذه الجمعٌة هى أول هٌئة منظمة لها هدؾ واحد،ووحٌد هو إحٌاء الحدٌث العبرى 
ونشره. وبعد مرور عام تقرٌبا أعلنت إدارة الجمعٌة عن تكوٌن لجنة خاصة أُطلق علٌها فى البداٌة 

وذلك  )لجنة دراسة اللؽة( לשון מדרשاسم اللجنة الى  وتؽٌر )لجنة األدب( הספרות  ועדاسم 

 הלשון ועדبعد إقرار توسٌع حدودها وبرنامجها لٌشمل البحث العلمى ثم تؽٌر اسمها بعد ذلك إلى 

 )لجنة اللؽة(. 
 لجنة اللؽة:  הלשון ועד  -3

رعا أو لجنة منبثقة عن جمعٌة وكانت فى الواقع ف 1891-1890وقد أُعلن عن تكوٌنها رسمٌا عام 

 وكان هدفها توسٌع العبرٌة ،والحدٌث العبرى، وكانت مبادع عمل اللجنة تهدؾ إلى: ברורה שפה

 إعداد اللؽة العبرٌة لالستخدام كلؽة كالم منطوقة فى جمٌع مجاالت الحٌاة . -أ
ا المرونة الالزمة لكى العمل على المحافظة على السمات الشرقٌة للؽة وقالبها الممٌز ،وإعطائه -ب

 تتمكن من التعبٌر عن الفكر اإلنسانى الحدٌث  وقد اعتمدت اللجنة مجموعة من األسس هى:
المصادر األساسٌة للؽة العبرٌة هى العهد القدٌم والتلمود والمدراشٌم وُكتب البحث والعلوم فى  -أ

صادر إلٌجاد المفردات الصالحة العصر األندلسى وما ٌلٌه ، وٌكون إثراء اللؽة بالبحث فى هذه الم
 لالستخدام .

على األقل تلك التى اتخذت صورة  تأخذ اللجنة من هذه المصادر الكلمات العبرٌة فقط أو -ب
 ،ووزنا عبرٌا .

ما ٌنقص اللؽة من مفردات ٌتم استحداثه عن طرٌق خلق صورة جدٌدة من األصول واألفعال  - 
 اعد النحو. واألسماء الموجودة فى اللؽة وفقا لقو

ما تحتاجه اللؽة تأخذه من اللؽات السامٌة وبصفة خاصة من العربٌة أقرب اللؽات السامٌة  -د
للعبرٌة. وقد تجنبت اللجنة اللؽة اآلرامٌة فٌما عدا استخدام المفردات التى اتخذت لها صورة عبرٌة. 

نطق والكتابة وابتداع وكانت المهمة األساسٌة التى أوكلت إلى اللجنة هى العمل على توحٌد ال
ومن هذا المنطلق بدأت اللجنة فى إصدار قوامٌس متخصصة فى مجاالت  مصطلحات لؽوٌة جدٌدة.

معٌنة مثل : المالبس والرٌاضٌات والنباتات وأدوات المنزل واألطعمة ... إلخ . ومن أمثلة ما جددته 

 ... إلخ . סכום – קדימה – חיבור -מספרواستحدثته من مصطلحات:

قد تعرضت اللجنة لهجوم من بعض الكتاب الذٌن أطلقوا علٌها اسم "مصنع الكلمات" ولقبوا و 
مخربون(.وتوقؾ نشاط اللجنة تقرٌبا فى  -)موسعون  מחריבים - מרחיביםأعضاءها بـ 

األربعٌنٌات الزدٌاد الصراع بٌن العرب والٌهود وبعد قٌام الدولة استأنفت اللجنة نشاطها من جدٌد 
. واستمرت اللجنة فى  "העברית הלשון מדרשتحول اسمها إلى " 1950،وفى عام  1949عام 

ومنذ هذا التارٌخ فصاعدا تولت أكادٌمٌة اللؽة العبرٌة أمر العبرٌة  حٌث  1953عملها حتى عام 
 صدر قانون رسمى بإنشائها .

 .  1עמ׳  2855-2851ב , -זיכרונות האקדמיה ללשון העברית א 18

طور،والتطوٌر هو أن التطور ال ٌكون مقصودا من الفرد أو الجماعة ،بٌنما الفرق بٌن الت 19

ٌُقصد إلٌه قصدا ،وٌتم عن عمد فً ألفاظ اللؽة . )انظر: أنٌس، د. إبراهٌم داللة األلفاظ ،  التطوٌر 
 ( 141ص  1958، 1مكتبة األنجلو المصرٌة، القاهرة ، ط

  2829, מחזור )כט( ,קונטרס )ט(,  בן חיים, זאב, האקדמיה ללשון העברית בפעולתה 20
 .  202עמ׳ 

،و  268-1/177اإلسكندرى، الشٌخ أحمد ، قرارات المجمع ،واالحتجا  لها، مجلة المجمع  21
 حٌث ٌحتج لقرارات المجمع المتعلقة بصٌػ صرفٌة عدٌدة . 2/8-33
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 .1/381األمٌن ، عبد هللا ،بحث فى علم االشتقاق ، مجلة المجمع  22
 .2/195شٌخ حسٌن ،سبٌل االشتقاق بٌن السماع والقٌاس ، مجلة المجمع والى، ال 23

 . לעם לשוננוأو   לשוננו كانت سواء 24

לעם , מחזור )כז( ,קונטרס  כיצד? , לשוננו –ניר, רפאיל, התרחבות המלון העברי  25
 .  751-722)ט(,תשל"ו,עמ׳ 

לעם , מחזור  , לשוננועל יצירת שרשים חדשים ו כמה מלים מחודשות אורנן ,עוזי , 26
 .  118-720ט(,תשל"ה,עמ׳ -)כו( ,קונטרס )ח

حمزاوى ،أعمال مجمع اللؽة العربٌة بالقاهرة،مناهج ترقٌة اللؽة تنظٌرا ومصطلحا ومعجما،دار  27
 .416، ص 1988الؽرب اإلسالمى، الطبعة األولى 

 .210أنٌس،د. إبراهٌم ، داللة األلفاظ ، ص  28

 206، ص 1934،  1،الؽرض من قرارات المجمع واالحتجا  لها ،   اإلسكندرى،الشٌخ أحمد29

. 
 55، ص 1( 1962-1932انظر : مدكور ، د. إبراهٌم ، مجمع اللؽة العربٌة فى ثالثٌن عاما)  30

 وما بعدها.

 .210اإلسكندرى،الشٌخ أحمد ،السابق ،ص  31
 .2،  1المعجم الوسٌط، مجمع اللؽة العربٌة بالقاهرة،   32

 .121, יצחק,שם , עמ'  אבינרי 33

مصٌلح ، صادوق ، المجامع اللؽوٌة العربٌة والمجمع العبرى ووضع  المصطلحات العلمٌة  34
 .107(ص 1982، )3والفنٌة،دراسة مقارنة ،مجلة الكرمل ، ع 

 .33، ص 1انظر كتاب فى أصول اللؽة ، مجمع اللؽة العربٌة بالقاهرة،   35
العربٌة بالقاهرة حول مجموعة أخرى من األوزان  كذلك دارت مناقشات  فى مجمع اللؽة

( وزنا ؼٌر 15االسمٌة التى جاءت علٌها أسماء اآللة ،ووصل عددها فى بعض األبحاث إلى )

ٌُقر قٌاسٌتها حٌث تبٌن له أن معظم هذه األوزان هى صٌػ لصفات تعبر عن  أن المجمع لم 
ٌوعاً فى الدالالت األخرى كما أن دالالت صرفٌة أخرى ؼٌر اسم اآللة وأنها أكثر شهرة وش

استعمالها مع اسم اآللة قد ٌوقع فى اللبس ، أما باقى الصٌػ فقد ورد علٌها عدد قلٌل من 
ال مثل  الكلمات وهو أمر ٌبرر عدم قٌاسٌتها فى اسم اآللة ومن أمثلة هذه األوزان : وزن فعَّ

اد ،ووزن أفعولة مثل: أرجوحة،ووزن  ار ، كبَّاس، عدَّ فاعولة مثل :قارورة ،طاحونة :جرَّ
،ووزن مفعول مثل :منجوب )أى القدح الواسع(،ووزن مفعولة مثل :مأطورة )أى العلبة التى 
ل مثل :مشرجع )وهو المطول الذى ال أحرؾ لنواحٌه  ٌؤطر لرأسها عود وٌدار (، ووزن ُمَفعَّ

كتاب فى أصول اللؽة من مطارق الحدادٌن(  . انظر بحث  الشٌخ محمد على النجار،اسم اآللة، 
 .30-25، ص 1، مجمع اللؽة العربٌة بالقاهرة،  

 378قارن عفٌفى ، د. أحمد حسٌن ، السابق ، ص  36

 קפ"ה )תשמ"ח(. –זיכרונות האקדמיה ללשון העברית, ישיבה קפ"ד  37

 .216انظر: انظر اإلسكندرى،الشٌخ أحمد ، السابق ص  38
 .30، ص1انظر : كتاب فى أصول اللؽة ،   39
المقصود بالتركٌب هو تركٌب كلمة مع أخرى أو أكثر لتقدٌم معنى إما جدٌد أو ال توجد له لفظة  40

واحدة فى العبرٌة وكان هذا هو األسلوب المتبع فى عصر الهسكااله مع الرؼبة فى إحٌاء العبرٌة 
االستخدام  وخلق ألفاظ وتعبٌرات دالة على معان ال توجد فٌها وقد اختفت معظم هذه التركٌبات من
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 (. 389، 388بالتدرٌج وبخاصة بعد قٌام الدولة )انظر عفٌفى ، د. أحمد حسٌن ، السابق ، ص 

 . 37، ص 1934،  1مجلة المجمع    41
 .38، ص1948مجمع فؤاد األول للؽة العربٌة ، دور االنعقاد الخامس ، محاضر الجلسات ،  42
 .83السابق ص 43
 .221-220،ص1938االنعقاد الثالث ، محاضر الجلسات،مجمع اللؽة العربٌة الملكى،دور  44
المؽربى ، عبد القادر، بحث فى اسم اآللة ، مجمع اللؽة العربٌة الملكى ، دور االنعقاد األول ،  45

 .382، ص1936محاضر الجلسات، 

-סיוון, ראובין, חליפות ותמורות בלשון ימינו, לשוננו לעם, מחזור )ל"א( קונטרס )ט 46
 .791מ' , ע2890ז( 
أمٌن،عبد هللا ، بحث فى الطرق التى سلكها العرب عند اشتقاقهم األفعال من أسماء األعٌان  47

 .228/ 4،مجلة المجمع 
 .370عفٌفى ، د. احمد حسٌن ، السابق ، ص  48
 .152، ص 1، ط2003،  4مجمع اللؽة العربٌة بالقاهرة ، فى أصول اللؽة   49
 نفسه .  50

51
 .228ח עמ׳ -ה ללשון העברית זראה :זיכרונות האקדמי 

בר אשר , משה , על  عن نقال  228ח עמ׳ -זיכרונות האקדמיה ללשון העברית ז 52
( 21העקרונות בקביעת הנורמה בדקדוק בוועד הלשון ובאקדמיה ללשון,לשוננו כרך )

 .212,עמ׳  2897,חוברת )ב(, 

ר אשר , משה , שם , עמ׳ ב عن نقال  211יא  עמ׳  -זיכרונות האקדמיה ללשון העברית י 53
212. 

 . שם 54

 . 22,8זיכרונות האקדמיה ללשון העברית, ה, עמ׳  55

 .72זיכרונות האקדמיה ללשון העברית, ו , עמ׳  56

 .79שם ,עמ׳ , 57

 .12שם , עמ׳,  58

 ما بعدها من البحث . 18انظر ص  59

 .44، ص  1كتاب فى أصول اللؽة ،   60
ن الجذور الثانوٌة فاؤها تاء ابتدعت من جذور فاؤها واو عرفت العربٌة الكالسٌكٌة نوعا م 61

أصلٌة مثل : تهمة من الجذر وهم وكذلك تالشى من التعبٌر الشىء ،كما ابتدعت العربٌة  فى فترة 
مبكرة جذورا رباعٌة عن طرٌق سوابق ولواحق من جذور سالمة وازدادت هذه الطرٌقة فى العربٌة 

 . ( فنجد على سبٌل المثال:تمركز، تمدٌن، مرحب، علمن الحدٌثة )وكذلك العبرٌة الحدٌثة
בלאו, יהושע ,תחיית העברית ותחיית הערבית הספרותית,הצאת האקדמיה  : انظر)

 .(202ללשון העברית,ירושלים,בלי מהדורה, עמ׳ 

انظر شالش ، د. هاشم طه،أوزان الفعل ومعانٌها،مطبعة اآلداب،النجؾ  62
 .180-179،د.ط، ص1971األشراؾ،بؽداد،

ٌعتبر ابتداع جذور جدٌدة بتجذٌر الحرؾ الزائد امرا لٌس بالجدٌد على اللؽة العبرٌة، فقد عرفته  63

 התריע,  התרים:  األفعال فى תחל,  תרע,  תרם: مثل جذور عبرٌة المشنا وتمثل ذلك فى ظهور
 התחיל ., 

 .370عفٌفى ، د. أحمد حسٌن ، السابق، ص  64

 .16ון העברית,ה , עמ׳ זיכרונות האקדמיה  ללש 65
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 11،12تحدٌدا فى الجلسة التاسعة ثم الجلسة الثامنة والعشرٌن من الدورة الثانٌة وفى الجلسة  66

من مؤتمر الدورة الرابعة عشرة وفى الجلسة الخامسة من مجلس الدورة التاسعة عشرة ،وفى 
منة ،والتاسعة من الدورة الثالثة الجلسة التاسعة من مؤتمر الدورة الحادٌة والعشرٌن ،وفى الجلسة الثا

 .1965والعشرٌن ،وفى الجلسة الثامنة من مؤتمر الدورة الحادٌة والثالثٌن عام 
 .330حمزاوى ،د. رشاد ، السابق، ص  67
 .49، ص 1كتاب فى أصول اللؽة ،   68

بعض ( דותן  אהרון) عندما قدم (1999)لعام 237وأثٌرت قضٌة النحت فى الجلسة رقم  69

)نوع من  כרישועל وكذلك ֶלֶסת+  עגלمن  وهى منحوتة ֲעֻגֶלֶסת ء المنحوتة مثلاألسما

 ؼٌر أن لجنة المصطلحات رفضت هذا النحت خشٌة أن שועל+  כרישمناألسماك(وهو منحوت 

 وذلك على أساس أن العٌن تنطق ألفا وكذلك تشابه نطق النون والالم. כרישן ٌقرأ

النحت لٌس وسٌلة من الوسائل إلى تتبعها اللؽة العبرٌة  بأن عن رأٌه( אהרון  דותן) وقد عبر 70

بشكل عام واألكادٌمٌة  بشكل خاص، فمن شأن ذلك أن ٌؤدى إلى مشكالت فى تصرٌؾ االسم 
المنحوت )مثل جنس االسم وهل هو مذكر أم مؤنث ، مفرد أو جمع.( وانه من األفضل أن نطلق 

( ؼٌر أن هناك بعض  רות  ולא הלחםמתחבعلى هذه الكلمات مركبة ولٌست منحوتة)
االستثناءات والتى عندما نحددها أو نقرها فإننا نبتعد عن طرٌقة العبرٌة حٌث ٌجب أن نكون ٌقظٌن 
لمشكلة التصرٌؾ ولٌس عندى مانع فى اتباع هذه الوسٌلة ؼٌر أنه ال ٌجب اإلكثار منها . وعلى 

بقوله أن هناك كلمات مستخدمة استخداما ( عن تأٌٌده للنحت שרגא אירמאיالجانب اآلخر عبر )
اشتقت عن طرٌق النحت ولم ٌعترض علٌها أحد،وانتهت  זרקורو ערפיחوרכבל  عاما مثل

 باإلجماع . כרישועלو ֲעֺגֶלֶסת الجلسة إلى إقرار الكلمات
 . 86זיכרונות האקדמיה ללשון העברית,יג , עמ׳  71
 .21/4رها المجمع،مجمع اللؽة العربٌة بالقاهرة، مجموعة المصطلحات العلمٌة والفنٌة التى أق 72
 זיכרונות האקדמיה ללשון העברית,ישיבה   קצ"ח, )תשנ"ח( 73

 4661 لعام 441 رقم الجلسة 74

 (6004)لعام 451الجلسة 75

 .77الحا  ٌوسؾ ، إبراهٌم ، دور مجامع اللؽة فى التعرٌب ، السابق ص  76
 ٌاران :تنازع موقؾ أعضاء المجمع من التعرٌب ت  77

األول : هو التٌار المحافظ  وتزعمه الشٌخ " أحمد السكندرى" والشٌخ "حسٌن والى" وٌرى أنصار 
هذا التٌار أن سالمة اللؽة العربٌة ، تتمثل فى نقائها من اللفظ األجنبى ،وٌخشى هذا التٌار من كثرة 

والحدٌث . وٌذهب هؤالء إلى  الدخٌل فى اللؽة العربٌة مما ٌؤدى إلى فسادها وبالتالى ٌستؽلق القرآن
 أن العربٌة قادرة على أن تعبر عن المصطلحات األجنبٌة كلها دون اقتباس .

المحدثٌن وٌتزعمه الشٌخ "عبد القادر المؽربى "و"مصطفى الشهابى"  وٌرى  الثانى : هو تٌار
ى أن تأخذ هؤالء أن سالمة اللؽة العربٌة هى أن تبقى حٌة مستمرة فى نموها وال ٌرون بأًسا ف

العربٌة من اللؽات األخرى ألفاظا ُتثرٌها لتواكب التقدم العلمى والحضارة ، ؼٌر أن أنصار هذا 
ٌدعون إلى فتح باب التعرٌب على مصراعٌه بل ٌأتى التعرٌب بعد استنفاذ وسائل وضع  التٌار ال

 المصطلح فى اللؽة العربٌة وهى : الترجمة،واالشتقاق،والمجاز.
.وانظر أٌضا: انظر عبد العزٌز، د. 200، ص 1934 1درى،الشٌخ أحمد ،السابق ،  )انظر، اإلسكن

 .(213محمد حسن، التعرٌب فى القدٌم والحدٌث ،دار الفكر العربى، د. ت،د. ط . ص 
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 .202اإلسكندرى،الشٌخ أحمد ،السابق ، ص  78
 .132مدكور ، د. إبراهٌم، السابق ، ص  79
 .5/1/2005 بتارٌخ   www.haaretz.co.il هاآرتس جرٌدة فى منشور مقال 80

 .2/2مجموعة المصطلحات  81

 منشور على الموقع اإللٌكترونً ألكادٌمٌة اللؽة العبرٌة:מילון פיזיקה מודרנית )תשנ"ג(. 82
 http://hebrew-terms.huji.ac.il 

 (.מילון כימיה אורגנית )תשנ"ב 83
 .453وى ،د.رشاد، السابق صالحمزا 84
 .1/142مجموعة المصطلحات  85

 . )תר"ץ( מילון פיזיקה 86

 .92, עמ׳ 2822זיכרונות האקדמיה ללשון העברית,יג ,  87

 .1/345 مجموعة المصطلحات 88
 מילון פיזיקה )תר"ץ(. 89
 מילון כימיה אורגנית )תשנ"ב(. 90
 .2/16مجموعة المصطلحات  91
 نفسه . 92

 .  מילון פיזיקה מודרנית )תשנ"ג( ،רגנית )תשנ"ב( מילון כימיה או 93

حجازي ، د. محمود فهمً ، األسس اللؽوٌة لعلم المصطلح ، دار ؼرٌب للطباعة والنشر، د.  94
 .119ط،د. ت. ،ص

 .75/ 2مجموعة المصطلحات  95

: תכנות 02 -, מילון מידע  27זיכרונות האקדמיה ללשון העברית,ה , עמ׳  96
 ( .2888מחשבים)

 .21זיכרונות האקדמיה  ללשון העברית,ה , עמ׳  97

 שם  98

 מילון איכות הסביבה )תשע"א( 99
 .23/ 2مجموعة المصطلحات  100

מילון כימיה אורגנית )תשנ"ב(.  101 
 102 מילון אלקטרוניקה: טלפונאות(תשי"ז).

 (.2888מילון רפואה ) 103

 מילון פיזיקה מודרנית)תשנ"ג(. 104
 .463ص الحمزاوى ، د. رشاد ،السابق،  105
 .90-5/89مجلة المجمع  106
ضٌؾ ، د. شوقى ،مجمع اللؽة العربٌة فى خمسٌن عاما، مجمع اللؽة العربٌة، الطبعة األولى ،  107

1984. 
وانظر أٌضا: حجازى ،د.محمود فهمى، األسس اللؽوٌة لعلم  1/19مجموعة المصطلحات  108

 .143المصطلح ، ص 
 .465-464الحمزاوى ، د. رشاد، السابق ص  109
 – 142،وانظر أٌضا: حجازي ، د. محمود فهمً ، السابق، ص 19/ 1مجموعة المصطلحات 110
143. 

http://www.haaretz.co.il/


(2014يىنيه  -إبريل ) 42المجلد  -حىليات آداب عين شمس     

 عصام عيد محمىد 

   378 

                                                                                       
 .102אבינרי, יצחק , יד הלשון, סעיף:תארי סגולה, עמ'  111

אביב ,  -עברי, הוצאת דביר, תל –קופמן, יהודה אבן שמואל, מלון אנגליانظر  112
 .XV, עמ'  2852, 25הדפסה  

 .712שקלים, עמ' אבינרי, יצחק , היכל המ 113

 (.2888מחשבים ) : תכנות02 -מילון מידע  114
 (.2888: תכנות מחשבים)02 -מילון מידע  115
 מילון טכניקה)תש"ו(. 116
 .)מילון שימוש כללי)תשס"ט 117
 .712אבינרי, יצחק , היכל המשקלים, עמ'  118

 .39 -5/37مجلة المجمع  119
 .39السابق ص  120

 מילון פיזיקה )תר"ץ(. 121
 תר"ץ(.(זיקהמילון פי 122
 (.2888מילון רפואה ) 123
 .5/37مجلة المجمع  124
 .  9السابق ، ص  125
 38السابق ص  126

 תר"ץ(.( מילון פיזיקה 127
 תר"ץ(.(מילון פיזיקה128
 תר"ץ(.( מילון פיזיקה 129
 . 5/38مجلة المجمع  130
 .39/ 5مجلة المجمع  131

 תר"ץ(.( מילון פיזיקה 132
 )תשנ"ג(. מילון פיזיקה מודרנית 133
 ן כימיה אורגנית )תשנ"ב(.מילו 134
 מילון פיזיקה )תר"ץ(. 135
 .) מילון פיזיקה )תר"ץ 136
 .2/22مجموعة المصطلحات  137
 .21السابق ص  138

  קפ"ה, )תשמ"ח( -ישיבה קפ"ד זיכרונות האקדמיה ללשון העברית,139

  מילון כימיה אורגנית)תשנ"ב(. 140

 .378عفٌفى ،د . أحمد حسٌن ، السابق ص 141
 .242، ص1993، 4مختار،علم الداللة، عالم الكتب، القاهرة، طعمر ، د. أحمد  142
 .50/ 1مجلة المجمع  143
خلٌل، د. حلمى، المولد دراسة فى نمو وتطور العربٌة بعد اإلسالم،الهٌئة المصرٌة العامة  144

 .412، ص1978للكتاب،اإلسكندرٌة،

ושלים עיין: אבן שושן , אברהם,המלון העברי המרכז ,הוצאת קריית ספר , יר 145
 ע' דבב.2881,
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وانظر أٌضا :المعجم الوسٌط ، مجمع اللؽة العربٌة  1/57مجلة المجمع  146

 .143، ص  1،  1960بالقاهرة،)د.ط(،
 .1/56مجلة المجمع  147
 .2/92مجلة المجمع  148
 .2/6مجلة المجمع  149
 نفسه . 150

وما  173، ص انظر على سبٌل المثال: خلٌل ،د. حلمى ، المولد فى العصر الحدٌث، السابق 151

 بعدها .
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 (תשכ"א) לב الجلسة 
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  (תשכ"ג) נה الجلسة 
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 (תשכ"ג) נו الجلسة 
  containerفى مقابل االسم األجنبى ְמכּוָלה أقرت األكادٌمٌة االسم ( 2822עו  ) الجلسة وفى

ل معتلة العٌن ؼٌر أن المناقشات انسحبت ٌشتق من األفعا ְמפּוָלה بمعنى حاوٌة وهو اسم على وزن

بمعنى الشحن نفسه وهنا  containerization إلى اشتقاق االسم المشتق لٌقابل االسم األجنبى

وهو األمر الذى  ִמכּול على أن ٌكون االسم المشتق منه هو ִמֵכל اقترح بعض األعضاء الفعل

الذى َرأَى  ( יביין שמואל) ل مؤٌد وتزعمهأثار حفٌظة أؼلب األعضاء وانقسموا إلى فرٌقٌن األو

وبالتالى االسم  מכּולה من ִמכּול أى ( דנומיניטיבי) أنه ال مفر من اشتقاق فعل مشتق من اسم

المشنا فى  خاصة وأن مثل هذه الطرٌقة فى االشتقاق اتبعتها عبرٌة ַהְמָכָלה أو ִמכּול المشتق

 .רּום من المشتق ְתרּוָמה من ָתַרם الفعل
 االشتقاقلهذا  رفضه عن عبر والذى (בן חיים) وعارض هذا التجدٌد فرٌق آخر تزعمه      
الجذور والذى ال ٌنبع من حاجة اللؽة العبرٌة بقدر ما ٌنبع من الرؼبة فى محاكاة  لهذه المتزاٌد

 . לִמכֵ  الفعل وبالتالى  ִמכּול االسم ورفضت األكادٌمٌة.  االنجلٌزٌة اللؽات األجنبٌة مثل
 ִאיש بمعنى زّود بالرجال المشتق من االسم  ִאֵיש  ُطرح للنقاش  الفعل (2827) קח وفى الجلسة

وبالرؼم من شٌوع استخدام الفعل خاصة فى دوائر الجٌش   to mannedكمقابل للفعل األجنبى

 (אברויד אפרים) :معارضة شدٌدة من بعض األعضاء مثل البداٌة القى فى اإلسرائٌلى إال انه
مجرد نقاش حول إقرار مصطلح إلى نقاش  وتحول النقاش فى هذه الجلسة من(דותן אהרון),و

 حول إقرار منهج أو مبدأ )بحسب تعبٌر األعضاء( فى التجدٌد .
( אהרון דותן) فذهب فرٌق إلى ضرورة مواجهة مثل هذه االشتقاقات منذ البداٌة واتهم       

التجدٌدات وال تواجهها بالرفض وإنه إذا كان من الممكن حذؾ األكادٌمٌة أنها تؽض البصر عن هذه 

 ייבין( שמואל)هذه المشتقات من معاجم األكادٌمٌة إال أن هذا لن ٌحل المشكلة وقد تابعه فى ذلك

فقد تساءل عن المخر  تجاه فعل  (משה מיקם) أماشٌوع االستخدام  رافضا هو اآلخر مبدأ

 ִאֵיש أمام خٌارٌن األول: هو التجاهل فال نعترؾ بوجود الفعل مستخدم وموجود فى اللؽة وقال أننا
 وأضاؾ منه مفر والثانى: هو أن نقول أننا اضطررنا لقبوله نظرا لشٌوعه، وهو األمر الذى ال،
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هذا  إن  القول بأن جمهور المتحدثٌن هو الذى ابتدع هذه الصٌؽة أو تلك أو أن (מירסקי אהרון)

مبررات ٌجب أال نأخذها بعٌن االعتبار فمن شأن هذه المبررات أن  االستخدام شائع ، جمٌعها
األمر الذى سٌؤدى إلى انعدام قٌمة كل ما نقوم به داخل  على اللؽة العبرٌة تضعؾ سٌطرتنا

 قبول االقتراح إذا كان صحٌحا . األكادٌمٌة . فالمعٌار الذى ٌجب اتباعه هو

إلى أن المشكلة تتمثل فى أن اللؽة هى التى  (שלמה מורג ) وذهب الفرٌق اآلخر الذى تزعمه

ابتدعت هذا الفعل فمتحدث العبرٌة ٌستشعر فٌه ارتباطا باالسم وٌفهم معناه.وقال إنه ٌجب على 
األكادٌمٌة أن تحدد منهجا واضحا للتعامل مع مثل هذه الحاالت.فال ٌجب الوقوؾ فى وجه هذه 

وسٌستمر فى االستحداث ومن األفضل أن  التجدٌدات الطبٌعٌة،فجمهور المتحدثٌن ٌستحدث،
ٌستحدث،وعلى األكادٌمٌة أن تتدخل فى حالة ما إذا كان المصطلح ٌضر بروح اللؽة .فالفعل موجود 
ومستخدم بالتأكٌد .وانتهت الجلسة إلى عدم إقرار  الفعل ؼٌر انها عادت وأقرته فى الجلسة التالٌة 

سابقة التاء لتصبح إحدى صوامت جذر جدٌد حٌث وهو ما تكرر من معارضة تجذٌر ال(.קט )جلسة

 .ִתְדֵרך و ִתְגֵבר و ִתְחֵזקرفضت أفعاال مثل 

ט( )תש''ך(  זיכרונות האקדמיה ללשון העברית,ישיבה )ל '': المثال سبٌل على انظر )
 ישיבה   נה ) תשכ" ג ( .و

 

מלים  בורשטיין ,רות , שינויי מגמה במדיניות האקדמיה ללשון העברית בקביעת 157
 .   225, עמ׳ 7009,81החדש,חוברת , חדשות,הד האולפן

 . 275בורשטיין ,רות , שם, עמ׳  157

 ( 1982) 203الجلسة  158

 (2885) 118الجلسة   159

 (2882) 125الجلسة 160

 . (7002)זיכרונות האקדמיה ללשון העברית,  161

 -220) ى الجلسةوتزخر محاضر جلسات األكادٌمٌة بالعدٌد من النماذ  فى هذا اإلطار فف 162

 وأن األكادٌمٌة سبق وأقرت المصطلح display المصطلح )יהושע בלאו( عرض (2891)( 222
وطرح سؤال على باقى  ָצג جمهور المتحدثٌن بالعبرٌة ٌستخدم أن ؼٌر display ل مقابال ַמָצג

ئعا شا ָצג ألٌس "דותן ןראה" أم نستخدم المصطلحٌن وتساءل ַמָצג األعضاء هل نحتفظ بـ

ومستخدما على نطاق واسع ؟ وكانت اإلجابة بأنه شائع ؼٌر أن األكادٌمٌة لم توافق علٌه. وعندما 
جنبا إلى جنب وكان مبرر  طرح األمر للتصوٌت جاءت النتٌجة لصالح استخدام المصطلحٌن

     .شٌوعه هو ָצג الموافقة على
 הסרהوأ זמנית הסרה مركباتأقرت األكادٌمٌة ال (2820) 18 نموذ  آخر،فى الجلسة      

بمعنى إرجاء،تعلٌق،إٌقاؾ )إذا كان المقصود شخص(،وأقرت   suspensionلـ مقابال ןמלז

السٌاقات األخرى مثل وقؾ أو تعلٌق العالقات الدبلوماسٌة.وكان  فى התלהو، תלייה األكادٌمٌة

 وفى الجلسة. השעייה ورفضت اللجنة התלה ،و השעהهو االقتراح األول للجنة المصطلحات

إذا  השעייה إقرار على األكادٌمٌة وافقت השעייה الكلمة شٌوع تأثٌر وتحت (2828) عام 279

إذا كان األمر ٌتعلق بسٌاق آخر وقد عبر األعضاء عن خشٌتهم من  תלייה و كان المقصود شخص
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 ייההשע أقرت األكادٌمٌة استخدام 212عدم اتباع هذا التمٌٌز وبعد عدة أعوام وفى الجلسة 

suspension  فى هذا السٌاق " ٌجب أن نهنئ " דותן אהרון" فى جمٌع السٌاقات وٌقول

واستجابت  השעייה األكادٌمٌة التى أعطت اهتماما فى اآلونة األخٌرة للواقع اللؽوى وأقرت

جاء هذا متأخرا لسنوات عدٌدة ... لقد تلقؾ الشارع هذا االستحداث وإن  لجمهور المتحدثٌن

وبعد حوالى عشرٌن عاما جاء المصطلح لألكادٌمٌة إلقراره بالرؼم من أن إقرار  . وعارضنا به
األكادٌمٌة لهذا المصطلح لم ٌعد ضرورٌا."والعبارة األخٌرة لعضو من أعضاء األكادٌمٌة تبرز من 
ناحٌة مدى تأثٌر متحدث العبرٌة فى إسرائٌل على اللؽة ومدى سٌطرة األكادٌمٌة على اللؽة العبرٌة 

 ى اسرائل من جهة أخرى.ف

بمعنى حامل )ٌوضع على   ִמְנָשא كان مبرر إقرار كلمة (2881) 221الجمسةنموذ  آخر،فى       

ٌّالة أطفال، هو أنها شائعة سواء بٌن المتحدثٌن العادٌٌن أو حتى فى  السٌارة أو الدراجة ...(، ش
 دوائر الجٌش التى تستعمل الكلمة بمعنى )جربندٌة( .

عندما أرادت األكاديمية  إيجاد مقابل لممصطمح األجنبى  (4661)عام441الجمسةآخر,فى نموذج   
concern مصنع واحد(انتهت األكاديمية   وبمعنى ُمجمع )أى مجموعة صناعات فى مشروع واحد أ

واختار األعضاء بأغمبية  ַתֲאגֶדת و קֹונְֵצְרןو  ִתְשֹלֶבת إلى التصويت عمى ثالثة مفردات هى
( אשר בר מרדכיوكان العنصر الحاسم فى هذا االختيار كما ذكر  ) ִתְשֹלֶבת ت المصطمحاألصوا
 شائعة االستخدام .  ִתְשֹלֶבת هو أن

 (2891) 725 -264الجلسة  163
 اختصار وإذا أخذنا قرارا لصالح الفعل דו"ח بٌنما   דין וחשבון إن الكلمة هى בן חיים() وقال
ار صالحٌة الكلمة واعتقد أنه ال ٌجب أن توافق األكادٌمٌة على كل ما نمنح االختص فإننا بذلك ִדֵּוח

تحن اللحظة التى  تستجٌب فٌها األكادٌمٌة ألى شًء رؼما عنها .  وحتى اآلن لم ٌستخدمه الجمهور
 فى ذلك الوقت . ִדֵּוח وُرفض الفعل

164
 (2881) 114 الجلسة 
165

 (2882) 131 الجلسةتحديدا فً  
 (2889) 138جلسة 166

 .275שם , עמ׳  167

 .229שם , עמ׳  168
 أثناء مناقشة (2895)  227 -227  عن ذلك صراحة فى الجلسة )שרגא אירמאי( عبر وقد

وورد علٌه  وهو وزن سبق وأقرته األكادٌمٌة - ָפִעיל األكادٌمٌة إقرار بعض المفردات على وزن

تستخدم األكادٌمٌة  بدٌال إلى رفض هذا الوزن وأن    (בן חיים) حٌث ذهب-العدٌد من المفردات 

هذا   able – عبرٌة تؤدى معنى الالحقة األجنبٌة أو أن  تبحث عن الحقة בן أو בר عنه السوابق

إلى القول أنه "من ؼٌر المعقول أن تؽٌر األكادٌمٌة من توجهها كل   (אירמאי)الرأى هو ما دفع

 ٌة  " .بضع سنوات  فى أمور أساسٌة كهذه وفقا لتشكٌل أعضاء األكادٌم
 
 


