بسم الله الرحمن الرحيم

المُخْتَصَرَات
وَطَرِيقَة أدائها باللغَةِ العَرَبيَة

( )1

للدكتُور َع ْبدالكريم َخليفَة
رئيس المجمع
تهدددذ ددلم الكلمددة إلددر ددر ن ددية مددة ن ددايا ك ي درية تخ د

الل ددة ال لميددة

ال ربية في ال صر الحديث .وعلر الرغم مة الجهود الخيدري التدي نامدب بهدا مجدامع
الل ة ال ربية وال سيما مجم نا بالقا ري في مجال المصد لحاب ال لميدةة فد ة ن دايا

الل ددة ال لميددة لددم تحددي ب ددد بال نايددة الظرمددةة ومددا ارلددب تنتيددر مريدددا مددة الد ارسددة
والتحليددل فددي

ددوط الم يدداب والمنددا ا ال لميددة الحدي ددةة وو ددع الحلددول المناسددبة

والقواعد ال رورية إلنماط الل ة ال لمية ال ربية .فالهدذ الكبير اللي مدا رلندا نت لدع

إليه يتجسد في تحقيق ت ريب ال لوم والم رفةة وفي أة تصبح ال ربيدة ل دة التددريس
الجددام ي فددي مختلددذ مسددتوياته وفددي جميددع فروعددهة ول ددة البحددث ال لمددي والتقنيدداب

الحدي ة .وبهلا األسلوب وحدم تست يد ال ربيدة سديادتها فدي أو انهداة وتصدبح عدامظ

فاعظ في رني أمتنا وتحرر ا.

واندده لمددة البددديهي القددول بدداختظذ الل ددة األدبيددة عددة الل ددة ال لميددة مددة حيددث

أسدداليبها وو ددو مدددلوالتها وتحديددد مفرداتهددا .فالل ددة ال لميددة تتحدددد بصددوري رئيسددية
بالقواعددد التددي تنددتيم منهجيددة المص د لح ال لمددي وأدواب الت بيددر األخددر مددة رمددور

( )1

ألقددي ددلا البحددث فددي مددلتمر مجمددع الل ددة ال ربيددة بالقددا رية فددي الدددوري السادسددة والخمسددية ولل د فددي الجلسددة
ال ال ةة صبا يوم األرب اط  3مة ش باة 1111 /د الموافق  82مة شبا (فبراير) سنة 1991م.
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علمية ومختصراب وم دادالب ريا دية وأشدكال إي داحية ورسدوم بيانيدة وغير دا مدة

أشكال االخترال والتركيب والرمر...

ون ددد ب ددللب جه ددود كبيد درية من ددل م ل ددع ددلا الق ددرةة وال س دديما ف ددي ال ق ددود القليل ددة

الما دديةة فددي مجددال و ددع المص د لحاب ال لميددة بالل ددة ال ربيددةة وتحديددد منهجيددة
ترتكددر إلددر نواعددد ومبدداد محددددية تددنيم عمليددة الت ريددب .وفددي ددلم ال مليددة واجدده

علمالندا ن دايا ومشدكظب فددي النقدل مدة الل داب الحدي ددة المتقدمدة التدي أنتجدب ددلا

السيل ال خم مة ال لوم والم دارذ اإلنسدانية فدي شدتر المجداالب .وبددأب المجدامع
الل وية ال ربية وب ض الملسساب ال لمية وال يار مة علماط لم األمدةة يتلمسدوة
دريقهم للت لددب علددر ددلم الص د ابة دوة أة تكددوة نال د سياسددة محددددي ومنددا ا

وا ددحة ودنيقددةة متفددق عليهدداة تلترمهددا الجام دداب والملسسدداب ال لميددة ال ربيددة فددي

الت بي ددق .وك دداة نتيج ددة للد د م ددا أش ددار إلي دده رميلن ددا ال ددالم الجلي ددل ال دددكتور محم ددود
مختارة في محا رته القيمة التي ألقا ا في ندوي عماة التي عقد ا اتحداد المجدامع

الل ويددة ال لميددة ال ربيددة فددي المدددي الوان ددة بددية  82مددة جمدداد األولددر 89 -مددة
جماد األولر سنة  1112د الموافق  82كانوة ال اني –  89كانوة ال اني /يناير

سنة 1922مة إل يقول:
"ولك ددة يلس ددفني أة أن ددول :إة ددلم الم دداجم (يش ددير إل ددر م ددا نش ددر م ددة م دداجم

للمص لحاب ال لمية) لم تخل مة الشوائب التي أصابب الل دة ال لميدة لاتهدا بشديط
مة الو ة والقصور ...والتي كاة مة آ ار ا يهور المصد لح الواحدد المتخصد

ة

ب دد مة المقابظب ال ربيةة و و ما ترف ه الل ة ال لمية تماماة لما ينشرم مة بلبلدة
ولبس بية ال لميية."...
واة ن ية الرمور ال لمية ال ربيةة التي كانب مو وع الدراسة في تل النددوية

كانددب فددي الوانددع إحددد المشددكظب التددي واجهددب مجمددع الل ددة ال ربيددة األردنددي منددل
18

أواخ ددر الس ددب ينابة عن دددما ب دددأ حملت دده لت ري ددب الت ل دديم ال لم ددي الج ددام ي .فق ددد أن ددر

المتخصصددوة أة الترجم ددة برم ددور أجنبي ددة إنم ددا ددي مج ددرد ترجم ددةة وليس ددب ت ريب ددا
لل لمة وأة الت ريبة إنما يت لب إنباب ال لم في بيئدة عربيدة خاصدة( .)1وأة للرمدور

إيحاطاب خاصة ال تنقل بانتقال الرمر مة ل ة إلر أخر .

وأد تسارع الحركة ال لمية منل الحرب ال المية ال انيةة إلر دخول فيض كبير

مددة المص د لحاب ال لميددة والتسددمياب بكلمدداب مت ددددي وعبدداراب ويلددة فددي الل دداب
األجنبيد ددة المتقدمد ددة م د ددل اإلنجليريد ددة والفرنسد ددية واأللمانيد ددة والروسد ددية .وند ددد أروا فد ددي

ملسساتهم الل وية وال لمية أة ينأوا عدة تكدرار دلم ال بداراب ال ويلدةة تدوفي ار للوندب

والجهدددددددراو

ددددددد االلفهددددددد اواإلفهدددددددـ وافلجدددددددداوااالددددددد ا دددددددلو اال

دددددددد ا ا

()Abbreviationsة وللد د بو ددع أش ددكال م ين ددة للت بي ددر ع ددة الم ن ددر بص ددوري
محددي ومت ارذ عليهداة فاختصدروا الكلمداب فدي حدروذ
رمرية مخترلةة وفق نواعد ّ
تكوة عادي أوائل كلماب المص لح.
لقد دلب نتدائا البحدوث الل ويدة علدر أة االتجدام ال دام لجميدع الل داب دو نحدو

تقصددير الصدديك للكلمدداب .واة ددلا االتجددام وا ددح كددل الو ددو فددي مسدديري ال ربيددة

عبددر تاريخهددا التي ار ددي ال ويددل .واعتبددر "النحددب" فددي ال ربيددة جنسددا مددة "االختصددار"
فكانب ال رب تنحب مة كلمتية كلمدة واحددية كقدولهم" :رجدل عبشدمي" منسدوب إلدر

ا

ناوقوله ا"ح علة"ا نا"حياعل "واو ـ عاهذااالا جـهانحوا"ال

ـ "ابعدرا

يهددور اإلسددظمة فقددالوا" :البسددملة" مددة عبدداري "باسددم اللدده"ة و"الهيللددة" مددة "ال إلدده إال
الل د ده" والحولقد ددة مد ددة "ال حد ددول وال ند ددوي إال باللد دده" و"الحمد ددد لد دده" مد ددة "الحمد ددد للد دده" و

( )1انير :مشروع مجمع الل ة ال ربية األردني للرمور ال لميةة
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.2

"الج فدددي" مددة ج لددب فدددا والسددبحلة أي مددة "سددبحاة اللدده" ...وأصددبحب "الحي لددة"
ت ني نول المللة "حي علر الصظية حي علر الفظ "...

()1

و ـازالا"النح "افديااللةدةا د اوكا هـند افدياهدذااال جدـلاال حدرورواوهدوا د ا

ذلد يكددوة ارفددا مددة روافدد إنمدداط ال ربيدة .ومددا فتئدب ال ربيددة أة وجددب نفسددهاة منددل
بدايددة القددرة ال ش درية تسددتيقي علددر وفدداة مددة المص د لحاب ال لميددة فددي مختلددذ
مجاالب الم رفة .وللا كاة علر ال ربيدة أة تسدتخدم جميدع أدواب الت بيدر مدة أجدل

استي اب المص لحاب والم اني الجديدي ...وكاة النحب واالشدتقاق والنقدل والمجدار
واالخت د درال والتركيد ددب والت ريد ددب .مد ددة أ د ددم األدوابة وال سد دديما فد ددي مو د ددوع إيجد دداد

المقددابظب ال ربيددة للمصد لحاب والرمددور ال لميددة والمختصدراب ...وعلددر الددرغم مددة
الد ارسدداب التددي عالجددب ددلم الق ددايا الل ويددة المهمددةة إال أنهددا لددم تصددل إلددر مرحلددة
التنيدديم وف ددق نواع ددد مح د ّدددي .فك يد د ار م ددا تخ ددتل مف ددا يم أدواب الت بي ددر م ددل النح ددب
واالخترال والمختصراب والرمور ..الخة وال سيما أنها لاب بي ة متداخلة.
ولل ددة ال ربي ددة تجرب ددة خص ددبة ف ددي اس ددت مال مختل ددذ أدواب الت بي ددر ددلمة واة

د ارسددة ددلم التجربددة التي ار يددةة لتشددكل أساسددا فددي و ددع القواعددد المحددددي ل فددادي مددة
االست مال الواسع للرمور والمص لحاب ال لمية في ال صر الحديث.

شاع است مال "المختصراب" في الل اب الحية في لا القرةة ال سيما منل الحرب

ال الميددة ال انيددة .و ددي فددي الل دداب األجنبيددة المتقدمددة تخ ددع لقواع دد محددددية بصددوري

عامةة وتست مل عادي أوائل حروذ الكلماب التدي تكدوة ال بداري أو المصد لحة وتكتدب

وفق نيام متفق عليه .وأصبح لا األسلوب يجد ريقه إلر كتاباتنا ال ربيدةة وال سديما

ال لميد د ددة منهد د ددا فد د ددي ال صد د ددر الحد د ددديث .ولكد د ددة غيد د دداب الد ارسد د دداب الل ويد د ددة لمو د د ددوع

"المختصد دراب" ددلمة وع دددم التوص ددل إل ددر و ددع نواع ددد تح دددد اس ددتخدامها ف ددي الكتاب ددة
( )1انير :السيو ية المر رة ج1

.124-128
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ال ربيدةة نددد أعداق انتشددار ا مدة ناحيددةة وأونددع الفو در والتنان دداب مدة ناحيددة أخددر .

فال فوبددة واالجتهدداداب الفرديددةة مددا ارلددب مددع األسددذ ددي ال ريددق الرئيسددي الددلي تشدديع
مة خظله أدواب الت بير ال لميدة الحدي دةة سدواط أكداة للد فدي مجدال ال لدوم الت بيقيدة

واإلنشائية أم في مجال الحياي الح ارية.

ف د لا كان ددب الرمددور ال لمي ددةة تتصددذ بالخصوص ددية وال ّبددابة فد د ة "المختصد دراب"

تتص ددذ بالشد ددمولية والت ي ددر .إنهد ددا تتجد دداور مجد دال ال لد ددوم إل ددر دالالب الحيد دداي بأوسد ددع

م انيهدداة و ددي فددي الونددب لاتددهة أداي ت بددر عددة دالالب آنسيددةة تختفددي مددة االسددت مال

باختفداط ددلم المدددلوالب مددة وانددع الحيدداي .فهددلا "المختصددر" مد ظ الددلي يدددل علددر حلددذ

عس د ددكري أو دول د ددي م د دديةة يختف د ددي م د ددة االس د ددت مال بانته د دداط د ددلم األح د ددظذ وتلد د د
المنيماب...

وأدب ال فوية في دخول "المختصراب" إلر الكتابة ال ربية الحدي دة إلدر فو در

في االجتهاد وتنان اب تصل إلر ح ّدد التفكده أحياندا وأحياندا أخدر تفدتح البداب إلدر
إدخال الحروذ األجنبية بلفيها األعجمي في سياق الكتابة ال ربية .واة لا الحال
لشيط ملسذ حقاة واألم لة علر لل ك يري.

لنأخل م ظ اسم إحد المنيماب ال ربية والمختصراب التي شداعب للداللدة عليهدا

فالمنيمد ددة ال ربيد ددة للتربيد ددة وال قافد ددة وال لد ددومة أشد دداعب مد ددة حيد ددث الواند ددع "المختصد ددر"

( )ALECSOو لا المختصر بحروفه األجنبيدة ندد ت دور مدة الكتابدة بحدروذ كبيدرية
يفصددل بينهددا الددنق إلددر كلمددة واحدددية إنجليريدة اللفددي والداللددة ...ددم تجدداور األمددر إلددر

كتابته ددا ب ددالحروذ ال ربي ددة (ألكس ددو) عل ددر ريق ددة الت ري ددب م ددة حي ددث إدخ ددال الكلم ددة
األعجمية كما ي في ال ربيةة وت بيق نواعد ال ربية عليها .ال ش أة لا اللوة مة

الت ريبة تقبلده ال ربيدة مدة حيدث المبددأ ويشدكل واحددا مدة الروافدد المهمدة الك يدري التدي
تمد ال ربية بالحياي المتجددي وباستي اب كل ما يصل إليه الفكر اإلنسداني مدة م دارذ

وعلوم ولكنه فدي دلا المقدام يددعو إلدر ال جدب .واة نيدري فاحصدةة لهدلا المسدار الدلي

14

سلكته "المختصراب"ة علر نها الم ال اللي أوردنام تبية لنا مقدار عقم لا األسلوبة
وتنان ه واستخفافه بروندق ال ربيدة وخصوصدياتها مدة حيدث دي ل دة ناميدة ومت دوري.

ف ة حدروذ ()A.L.E.C.S.Oة دي الحدروذ األولدر للكلمداب التدي يتدألذ منهدا اسدم
المنيمة ال ربية بالل ة اإلنجليرية و و:

Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization

واة كددل حددرذ يددوحي باللفيددة التددي يتنسددب إليهدداة واندده بسددبب الشدديوع أصددبح

المختصددر كلمددة واحدددية وسددق ب الددنق ة ومددع للد بقيددب إلددر حددد مددا موحيددة تددلكر
بأصددولها اإلنجليريددة .ولكنهددا عندددما انتقلددب إلددر ال ربيددة بلفيهددا األعجمددية وكتبددب

ب ددالحروذ ال ربي ددة (ألكس ددو) أص ددبحب لفي ددة ص ددماطة مق وع ددة الج ددلور واألص ددولة

ف ظ عة الهجنة التي تكتنفها.

وم ددل لل د يقددال فددي "المختصددر" الددلي أشدديع اسددت ماله فددي تسددمية "المنيمددة

اإلسظمية للتربية وال لوم وال قافة" .فقد سدل "المختصدر" األسدلوب لاتده وسدار علدر
ال ريق إيام .فقدد و دع "المختصدر" السدم المنيمدة بالل دة اإلنجليريدة واسدمها بالل دة

اإلنجليرية و:
Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization

فو ددع المختصددر بددأة أخددل الحددرذ األول مددة كددل كلمددة مددة ددلم التسددمية مددا عدددا

ح ددروذ ال ددذ فأص ددبح عل ددر ددلا الش ددكل )I.S.E.S.C.O.( :ددم س ددق ب ال ددنق

ليكددوة كلمددة واحدددي مللفددة مددة الحددروذ الكبي دري فأصددبحب كددلا ( )ISESCOددم
وجدددب ريقهددا مددع األسددذ إلددر الكتابددة ال ربيددة بلفيهددا األعجمددي فأصددبحب تكتددب
بالحروذ ال ربية (اسيركو)....
سددار ددلا األسددلوب فددي ددلية المختص درية علددر غ درار األسددلوب الددلي اتخلتدده

منيم د دداب األم د ددم المتح د دددي السياس د ددية وال قافي د ددة واالنتص د ددادية واالجتماعي د ددة ....واة
الم الية اللدلية أوردنا مدا ندد اسدتوحيا تسدمية المنيمدة الدوليدة ()U.N.E.S.C.O.ة
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فق ددد ش دداع ددلا "المختص ددر"ة ودخ ددل ف ددي كتاب ددة جمي ددع الل دداب تقريب ددا ف ددي ال ص ددر

الحديثة ودخل فيما دخل في الكتابة ال ربيةة وند ُعدرب بكتابتده بدالحروذ ال ربيدةة
وادخال "أل" الت ريذ عليه ...ونحة نجد في لا المسدارة أسدلوبا صدحيحاة و ريقدا

سليما في استي اب ال ربية لم المختصراب التدي أصدبح لهدا وجدود عدالمي واألم لدة
ك يدري علددر للد  .فقددد أصددبح ك يددر مددة ددلم المختصدراب كلمدداب ال تددوحي بأصددولها

وال تددنم عددة جددلور اة وبدددأب تكددوة مص د لحاب لاب دالالب علميددة محد ّدددي م ددل:
الليرر واأليدر ...الخ.
وانه لمة ال بث الدلي يددعو إلدر االسدتهجاة والحدرة عنددما تَ ْسدتَ ْ م ُل ك يدر مدة
األدبيدداب فددي الددو ة ال ربددي اسددم "اليونسددكو ال ربيددة" للداللددة علددر "المنيمددة ال ربيددة
للتربيددة وال قافددة وال لددوم" أو "اليونسددكو اإلسددظمية" للداللددة علددر المنيمددة اإلسددظمية
للتربيددة وال لددوم وال قافد دة ...أو أنهددا تشدديع المختصد دراب بألفايهددا األعجميددة مكتوب ددة
بحروذ عربية!!!

ونحة ن تقد أة دلم الفو در التدي تكتندذ المختصدرابة م دل مدا تكشدذ ك يد ار

مدة أدواب الت بيددر الحدي ددةة و دلا التخددب الددلي نلمسدده فدي أسدداليب ل ددة اسددتخدامهاة
يهيبدداة بنددا إلددر د ارسددة جميددع المشددكظب الخاصددة بددأدواب الت بيددرة واألسدداليب التددي

ت ني ال ربية وتج لها نادري علر مواكبة المسيري ال لمية الحدي ةة في عصر التفجدر
ال لمية ونحة نحث الخ ر نحو فجر القرة الواحد وال شرية...

ف شدداعة أسددلوب "المختصدراب" فددي كتاباتنددا ال ربيددة الفصددحر يق ددي بددأة تأخددل

المجامع والهيئاب الل وية ال ربية علر عاتقها دراسة المشكظب التي تنشأ عة ليوع
اسددتخدام المختصدرابة وو ددع نواعددد محددددي تددنيم كيفيددة صددياغتهاة وا ددفاط رونددق

ال ربي د ددة عليه د دداة ونيمه د ددا ف د ددي س د ددياق الجمل د ددة ال ربي د ددة الس د ددليمةة فيتن د دداول البح د ددث
المختصراب األجنبية التي شاع است مالها في حياتنا ال امة م ل :اليونسدكو والليدرر
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الددخة وكددلل المختص دراب التددي تتددداولها الل دداب المتقدمددةة ولمددا َيشد ْدع اسددت مالها فددي
ل تن ددا .فم ددا الس ددبيل إل ددر اس ددتي ابهان أيك ددوة للد د بأخ ددل ددلم المختصد دراب بحروفه ددا
األعجمية أم المحافية علر ن قها األعجمي وكتابتها بالحروذ ال ربيةن .و ل لم
الحروذ ال ربيدة بشدكلها المق دع مفصدولة ب

دها عدة ب دضة و دل تكدوة الفاصدلة

نق دة أم شدولةن!! أم دل تكتدب دلم الحدروذ ال ربيدة بشدكلها المتصدل مكوندة كلمددة

أو مق ا مة كلمةن!

وربمددا نتحددول إلددر أسددلوب آخددرة ين لددق مددة ترجمددة المص د لح أو االسددم إلددر

ال ربيةة سواط أكاة مللفدا مدة كلمدة واحددي أم عددي كلمدابة وللد بدأة يلخدل الحدرذ
األول مددة كددل كلمددة عربيددةة ب ددد تجريددد ا مددة أل الت ريددذة ويكددوة مددة أوائددل ددلم

الكلمداب مجموعددة مددة الحددروذة تكتدب بشددكلها الهجددائي المق ددع (أ ب ب ث ...
الددخ) و نددا أي ددا يددرد التسدداللة فهددل يكتددب المختصددر بهددلم الحددروذ المق ددة مددع

فواصددل بينهددا س دواط أكانددب نق ددة أم شددولة ...أم أنهددا تكتددب دوة فواصددلة ويجددري
نق هددا بأسددماط الحددروذ (الددذ بدداط جدديم دال)...ة أم أنهددا تكتددب بددالحروذ المتصددلة

وتن ددق كلمددة دالددة علددر م نددر اص د ظحي م دديةن لنأخددل م دداال علددر لل د ة ولدديكة
المختصددر (حمدداس) فهددو مختصددر "حركددة المقاومددة اإلسددظمية" ...الددخة وربمددا كدداة
ل بي ددة الحددروذ المتجم ددة ومددا تلديدده أحيانددا مددة لفددي يخددذ علددر السددمع ويسددهل

علر اللساةة دور في صدياغة المختصدر علدر شدكل ألفداي مقبولدة أو بقائهدا حروفدا

تن ق بأسمائها (حاطة ميمة سية)ة والا كاة اإلجماعة تاما علر تجريد األسماط مة

أل الت ريددذة عندددما يلخددل الحددرذ األول مددة ك د ّل منهدداة ف د ة التسددالل مددا رال بانيددا
حددول حددروذ الجددر وأدواب الشددر واالسددتفهام وال ددمائر المنفصددلة وأسددماط اإلشدداري
واألسددماط الموصددولة ويددروذ الرمدداة والمكدداة ...الددخة التددي تللددذ جددرطا مددة تل د

التسمية أو لل المص لح اللي نريد و ع "مختصر" له .وربمدا تددعو الحاجدة إلدر

اسدت مال "النسددبة" إلددر ددلا االسددم أو المصد لح فكيددذ تددتم النسددبةنة ومتددر تستسددا
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النسبة إلر "المختصر"ن ومتر يمكة أة تكدوة النسدبة إلدر التراكيدب وال بدارابن ومدا
ي القواعد الل وية التي ت ب لل كلهن ...الخ

وجملدة القدولة فد ة للد كلده يت لدب مدة المجدامع الل ويدة ال ربيدة و دع نواعدد

مح د ّدددي ومنهجي ددة ملرم ددةة ي ددتم االتف دداق عليه دداة تح دددد ريق ددة و ددع "المختصد دراب"
وغير د ددا مد ددة أدواب الت بيد ددر التد ددي راج اسد ددت مالها فد ددي الل د دداب األجنبيد ددة المتقدمد ددةة
وتو ح أساليب است مالها في الكتابة ال ربية .وند داني اال تمدام بهدلا المو دوعة

واال ظع علر ب ض ما كتب حولهة نديما وحدي ا إلر أة أتقدم إلر ملتمرندا ال تيدد
بدب ض األفكدار التدي يمكدة أة تشدكل الخ دو ال ري دة لقواعدد مح ّدددي يدتم االتفداق
عليهدداة تددنيم ريقددة أداط "المختص دراب" وكيفيددة اسددت مالها بالل ددة ال ربيددة .ونبددل أة
أجمد ددل د ددلم األفكد ددارة أند ددولَ :ع َرفَد ددب ال ربيد ددة مند ددل تاريخهد ددا المبكد ددر أدواب الت بيد ددر
المختلفددة مددة رمددور ومختص دراب وغير ددا .ولكددة يددروذ اسددت مالها كانددب مح ددودي
وفي مجداالب م يندة .واة الت دور ال لمدي الحدديث وتفجدر الم رفدة وتسدارعهاة يحدتم

علينددا إيجدداد نواعددد محددددي يلتددرم بهددا فددي و ددع الرمددور والمختصدراب وت ميمهددا فددي
الكتابة ال ربيةة مة أجل أة تفي ال ربيدة بمت لبداب ال صدر الحدديث وتواكدب مسديري
الل دداب األجنبي ددة المتقدم ددة .فال ربي ددة الخال دددية ل ددة القد درآة الكددريمة ابت ددة م ددة حي ددث
نحو ددا وصدرفهاة ولكنهددا ل ددة ناميددة ومت ددوري مددة حيددث أسدداليبها ومفرداتهددا فلهددا مددة
خصائصها اللاتيدة وأدواب الت بيدر مدا يج لهدا ندادري علدر اسدتي اب كدل مدا يجدد مدة

م ارذ في مختلذ ال صور.
وانن ددي إل أع ددرو الف ددل ألص ددحابه م ددة ال لم دداط والب دداح ية ال ددلية تن دداولوا ددلا
المو ددوع مددة جوانبدده المختلفددةة ألود أة أورد القواعددد ال امددة التددي تصددلح أة تكددوة

من لق ددا لظتف دداق عل ددر نواع ددد مح ددددي تو ددح كيفي ددة و ددع "المختصد دراب" وأس دداليب
است مالها في الكتابة ال ربيةة ولل علر الشكل التالي:
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ولا :يلخل ما جاط في التراث مة "مختصراب" كما ية سدواط أكاندب عدة ريدق
النحب أم عة ريق التركيب أو االخترال أو الرمرة باعتبار ا نقلية سماعيةة ال يقاس
عليه دداة وال نخ د د ها لقواع ددد "المختصد دراب" الحدي ددةة م ددال للد د  :البس ددملة والحونل ددةة

والحمد لده والحي لدة ...الدخ .ونقدول ب ددم القيداس فدي و دع دلم الكلمدابة كدي نتجندب
الخروج عة القاعدي والدخول في فو ر االجتهاداب الفردية.

ثـن ددـا :نبددول "المختصدراب" األجنبيددة التددي أصددبح لهددا وجددود عددالمي فددي الل دداب
المتقدمددةة وادخالهددا فددي الكتابددة ال ربيددة باعتبار ددا كلمدداب أعجميددةة دوة النيددر إلددر
أص د ددولها أو إيحاطاته د ددا .وتكت د ددب الح د ددروذ ال ربي د ددة المتص د ددلةة وللد د د عل د ددر س د ددبيل
"الت ريب" .وتجري عليها نواعد ال ربية مدة حيدث الت ريدذ والتنكيدر والت نيدة والجمدع

والنسبة عند الحاجةة ومة حيث السياق والتركيب :فنقول :اليونسكو والليرر والرادار

واأليدر ...الخ وتقول في النسبة "الليرري والراداري واليونسكي ..الخ".

ثـلثددددـا :نبد ددول "المختص د دراب" األجنبي د دة ألسد ددماط األعد ددظمة كمد ددا د ددية وكتابتهد ددا
بالحروذ ال ربية وفق ن قها األعجمي.
ابعـا :يو ع "المختصر" للتسمياب ال ربيةة سواط أكانب لم التسدمياب عربيدة

األص ددل والمنش ددأ أم أنه ددا تس ددت مل ف ددي ال دددوائر الرس ددمية أو الج دديؤ أو الملسس دداب
ال امة والخاصة أو الشركاب أو يك در اسدت مالها وترداد دا فدي الحيداي ال امدةة وللد

وفق القواعد التالية:

 -1يلخل الحرذ األول مة كل اسم ب د تجريدم مة "أل" الت ريدذة ومدة كدل كلمدة

ب د تجريدد ا مدة "الروائدد" .ويكتدب المختصدر بدالحروذ المنفصدلة دوة و دع

إشدداري فصددل بينهددا .وتلفددي الحددروذ ال ربيددة بأسددمائهاة فنقددول م د ظ :جدديم مدديم
ع دديةة عن ددد كتاب ددة (ج م ع) .والا ك دداة المختص ددر يش ددكل كلم ددة واح دددي س ددهلة
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اللف د ددية س د ددائ ة االس د ددت مالة فتكت د ددب ب د ددالحروذ المتص د ددلةة وتلف د ددي الح د ددروذ
بأصواتها في بنية الكلمة فنقول م ظ :مآب بدال مة "ملسسة آل البيب"..

والا كدداة المص د لح أو االسددم كلمددة واحدددية يلخددل الحددرذ األول وال دداني م ددة
الكلمد ددةة ب د ددد تجريد ددد ا مد ددة أل الت ريد ددذ والروائد ددد .ويكتد ددب بأشد ددكال الحد ددروذ

المتصلةة وتلفي الحروذ بأسمائها فنقول:
"سية ميم" للمختصر "سم" بدال مة "سنتمتر".
و "تاط عية" للمختصر "تع" بدال مة "ت اونية".
و "ميم خاط" للمختصر "مخ" بدال مة "مخ و ة".
و كلا....
 -8ال يني ددر ف ددي ال ب دداري الت ددي تك ددوة التس ددمية أو المصد د لحة إل ددر ح ددروذ الج ددر
وال ددذ وأدواب االسددتفهام والشددر وأدواب النددداطة وال إلددر ال ددمائر وأسددماط

اإلشاري واألسماط الموصولة...
 -3يلخل الحرفاة األول وال اني مدة الكلمداب الدالدة علدر اليدرذة وتلفدي الحدروذ
بأص دواتها أي باعتبددار بنيددة الكلمددةة وتكتددب بددالحروذ المتصددلةة م ددال لل د :

دب" بدددال مددة "نبددل" و"تَد ْدح" بدددال مددة "تحددب" و" َشد ْدم" بدددال مددة "شددمال"ة و َ"بد ْدع"
"نَد ْ
بدال مة "ب د".
ـ ـا :وبالنسبة للمختصدراب األجنبيدة التدي تددعو الحاجدة إلدر اسدت مالها فدي
الكتابة ال ربيةة فيتم ترجمة المصد لح أو التسدميةة كمدا دو فدي األصدلة إلدر الل دة

ال ربيددة .ددم ي امددل فددي كيفيددة و ددع "المختصددر" م املددة التسددمياب ال ربيددة كمددا ورد

في البند الرابع .م ال لل :
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المختصر اإلنجليري ( )M.O.ي ني بدال مة المص لح اإلنجليري (Money

)Orderة فيترجم لا المص لح إلر ال ربيةة ويصبح" :حوالة مالية"ة م يو ع لده
المختصر بالل ة ال ربيدةة وفدق القواعدد التدي لكرنا دا فيكدوة علدر الشدكل التدالي (
م) ويلفي بأسماط الحروذ أي( :حاطة ميم)...

والا كاة المص لح أو االسم كلمة واحدية وأردنا أة ن ع له مختص ارة فتجر

عليه القواعد نفسها التي لكرب سابقاة م ال لل  :فد ة المختصدر "بالل دة اإلنجليريدة

( )M S.ي ني بدال مة التسمية اإلنجليرية ) .(Manuscriptيترجم لا المص لح
األخيددر إلددر ال ربيددة فيصددبح "مخ و ددة"ة ددم يو ددع لدده "المختصددر" بالل ددة ال ربيددة:
"مددخ"ة بددأة يلخددل الحددرذ األول وال دداني مددة كلمددة "مخ و ددة"ة ويكتبدداة بددالحروذ

المتصلةة ويلفياة حسدب أسدماط الحدروذة وندد يدوحي "المختصدر" بدأة تلفدي عبداري

المصد د لح بكامله دداة إلا أص ددبح للد د ش ددائ اة كم ددا ددو الح ددال ف ددي مختص ددر "

".

فيك ددوة الن ددق دائم ددا بلف ددي ال ب دداري " ."و ن ددا يت ددداخل مفه ددوم "الرم ددر" م ددع مفه ددوم
"المختصر"...
سادسددا :االلت درام باسددت مال نواعددد و ددع "المختص دراب" واسددت مالها فددي الكتاب دة
ال ربي ددةة وأة تحت ددوي الم دداجم والموس ددوعاب والكت ددب ال لمي ددة ال ربي ددة المتخصص ددة

وال امة ََبتا بالمختصراب التي است ملب في لم المصنفابة ترجمة أو تأليفا...
رياال ئ ساالجل لوا هـااأل ـ ذةاالعل ـء :ا

ال أرع ددم أنن ددي أتي ددب بش دديط جدي دددة بم ددا عر ددته م ددة أفك ددار عام ددة وخ ددو

عري ددة فددي محدداولتي تلمددس ال ريددق فددي ددلم المسددألة الل ويددةة ولكننددي أرجددو أة

أك ددوة ن ددد وفق ددب ف ددي جل ددب االنتب ددام إل ددر

ددروري د ارس ددة المش ددكظب الت ددي تواجهه ددا

ال ربيةة ونحة نستشدرذ القدرة الواحدد وال شدريةة حيدث يلدو فدي األفدق الب يدد فجدر

ح دداري جديدددي .واة أمتنددا ال ربيددة لمدددعوي إلددر اللحدداق بركددب الح ددارية والمشدداركة
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المبدعددة فيهدداة وأندده ال يجددور لهددا التخلددذ أو التقصددير واالخددتظذة فالق ددية تمددس
ويتهددا ووجود ددا الح دداري .وانه ددا مدددعوي بكددل إمكاناته دداة لتجدداور مرحلددة التب ي ددة

الفكرية واالست مار ال لمي اللي أب د ال ربيدة عدة أة تمدارس سديادتها فدي أو انهداة
وأة تكوة ل ة التددريس ال لمدي الجدام ي ول دة البحدث ال لمدي فدي جميدع مسدتوياتهة

ول ة التقنياب الحدي ة.
وال ال اعل ه او ح ةاالل اوب هـ ا
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