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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المُخْتَصَرَات

 (1)وَطَرِيقَة أدائها باللغَةِ العَرَبي َة
 للدكُتور َعْبدالكريم َخليَفة          

 رئيس المجمع           

لدددر  دددر  ن دددية مدددة ن دددايا ك يدددرية تخددد  الل دددة ال لميدددة إتهددددذ  دددلم الكلمدددة 
ري التدي نامدب بهدا مجدامع ال ربية في ال صر الحديث. وعلر الرغم مة الجهود الخيد

ة ن دايا ري في مجال المصد لحاب ال لميدةة فد الل ة ال ربية وال سيما مجم نا بالقا 
مدددة الدراسدددة  الل دددة ال لميدددة لدددم تحدددي ب دددد بال نايدددة الظرمدددةة ومدددا رالدددب تنتيدددر مريددددا  

والتحليددل فددي  ددوط الم  يدداب والمنددا ا ال لميددة الحدي ددةة وو ددع الحلددول المناسددبة 
نماط الل ة ال لمية ال ربية. فالهدذ الكبير اللي مدا رلندا نت لدع ال رورية إلوالقواعد 

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

 بيدة سديادتها فدي أو انهداة وتصدبح عدامظ  الحدي ة. وبهلا األسلوب وحدم تست يد ال ر 
 في رني أمتنا وتحرر ا. فاعظ  

ندده لمددة البددديهي القددول بدداختظذ الل ددة األدبيددة عددة الل ددة ال لميددة مددة حيددث  وا 
أسدداليبها وو ددو  مدددلوالتها وتحديددد مفرداتهددا. فالل ددة ال لميددة تتحدددد بصددوري رئيسددية 

واب الت بيددر األخددر  مددة رمددور بالقواعددد التددي تنددتيم منهجيددة المصدد لح ال لمددي وأد

                                                 

ألقددي  ددلا البحددث فدددي مددلتمر مجمددع الل دددة ال ربيددة بالقددا رية فدددي الدددوري السادسددة والخمسدددية وللدد  فددي الجلسدددة ( 1)
 م.1991مة شبا  )فبراير( سنة  82 د الموافق 1111مة ش باة/  3ال ال ةة صبا  يوم األرب اط 
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علمية ومختصراب وم دادالب ريا دية وأشدكال إي داحية ورسدوم بيانيدة وغير دا مدة 
 أشكال االخترال والتركيب والرمر...

وندددد بدددللب جهدددود كبيدددرية مندددل م لدددع  دددلا القدددرةة وال سددديما فدددي ال قدددود القليلدددة 
ديددد منهجيددة الما دديةة فددي مجددال و ددع المصدد لحاب ال لميددة بالل ددة ال ربيددةة وتح

ترتكددر إلددر نواعددد ومبدداد  محددددية تددنيم عمليددة الت ريددب. وفددي  ددلم ال مليددة واجدده 
نتجدب  ددلا ة الل داب الحدي ددة المتقدمدة التدي أعلمالندا ن دايا ومشدكظب فددي النقدل مد

نسدانية فدي شدتر المجداالب. وبددأب المجدامع سيل ال خم مة ال لوم والم دارذ اإلال
ال لمية وال يار  مة علماط  لم األمدةة يتلمسدوة  الل وية ال ربية وب ض الملسساب

 ددريقهم للت لددب علددر  ددلم الصدد ابة دوة أة تكددوة  نالدد  سياسددة محددددي ومنددا ا 
وا ددحة ودنيقددةة متفددق عليهدداة تلترمهددا الجام دداب والملسسدداب ال لميددة ال ربيددة فددي 
 الت بيدددق. وكددداة نتيجدددة للددد  مدددا أشدددار إليددده رميلندددا ال دددالم الجليدددل الددددكتور محمدددود
مختارة في محا رته القيمة التي ألقا ا في ندوي عماة التي عقد ا اتحداد المجدامع 

مدددة  89 -مدددة جمددداد  األولدددر 82الل ويدددة ال لميدددة ال ربيدددة فدددي المددددي الوان دددة بدددية 
كانوة ال اني/ يناير  89 –كانوة ال اني  82 د الموافق 1112جماد  األولر سنة 

 ل يقول:مة إ1922سنة 

لدددر مدددا نشدددر مدددة م ددداجم إأندددول: إة  دددلم الم ددداجم )يشدددير "ولكدددة يلسدددفني أة 
للمص لحاب ال لمية( لم تخل مة الشوائب التي أصابب الل دة ال لميدة لاتهدا بشديط 

لواحدد المتخصد ة مة الو ة والقصور... والتي كاة مة آ ار ا يهور المصد لح ا
نشرم مة بلبلدة ال ربيةة و و ما ترف ه الل ة ال لمية تماما ة لما ي ب دد مة المقابظب

 ولبس بية ال لميية...".

في تل  النددوية  ة ن ية الرمور ال لمية ال ربيةة التي كانب مو وع الدراسةا  و 
حددد  المشددكظب التددي واجهددب مجمددع الل ددة ال ربيددة األردنددي منددل كانددب فددي الوانددع إ
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واخدددر السدددب ينابة عنددددما بددددأ حملتددده لت ريدددب الت لددديم ال لمدددي الجدددام ي. فقدددد أندددر أ
 نمدددا  دددي مجدددرد ترجمدددةة وليسدددب ت ريبدددا  صدددوة أة الترجمدددة برمدددور أجنبيدددة إخصالمت

. وأة للرمدور (1)نما يت لب إنباب ال لم في بيئدة عربيدة خاصدةلل لمة وأة الت ريبة إ
 خر .ة ال تنقل بانتقال الرمر مة ل ة إلر أيحاطاب خاصإ

فيض كبير لر دخول ية منل الحرب ال المية ال انيةة إوأد  تسارع الحركة ال لم
الل دداب مددة المصدد لحاب ال لميددة والتسددمياب بكلمدداب مت ددددي وعبدداراب  ويلددة فددي 

نجليريددددة والفرنسددددية واأللمانيددددة والروسددددية. ونددددد رأوا فددددي األجنبيددددة المتقدمددددة م ددددل اإل
للوندب  ملسساتهم الل وية وال لمية أة ينأوا عدة تكدرار  دلم ال بداراب ال ويلدةة تدوفيرا  

افهدددددددـ وافلجدددددددداوااالددددددد ا  دددددددلو اال    دددددددد ا واإلللفهددددددد ااوالجهدددددددراو   ددددددد  ا ا
(Abbreviations) ة وللددد  بو دددع أشدددكال م ينددددة للت بيدددر عدددة الم ندددر بصددددوري

صدروا الكلمداب فدي حدروذ رمرية مخترلةة وفق نواعد محّددي ومت ارذ عليهداة فاخت
 وائل كلماب المص لح.تكوة عادي أ

ب  دو نحدو ميدع الل دالقد دلب نتدائا البحدوث الل ويدة علدر أة االتجدام ال دام لج
ة  ددلا االتجددام وا ددح كددل الو ددو  فددي مسدديري ال ربيددة تقصددير الصدديك للكلمدداب. وا  

عبددر تاريخهددا التيرا ددي ال ويددل. واعتبددر "النحددب" فددي ال ربيددة جنسددا  مددة "االختصددار" 
لدر حددية كقدولهم: "رجدل عبشدمي" منسدوب إفكانب ال رب تنحب مة كلمتية كلمدة وا

 جـهانحوا"ال   ـ "ابعدرا"حياعل "واو  ـ عاهذااالاا   ناوقوله ا"ح علة"ا نا
ال "الهيللددة" مددة "ال إلدده إسددظمة فقددالوا: "البسددملة" مددة عبدداري "باسددم اللدده"ة ويهددور اإل

ال باللدددده" و"الحمددددد لدددده" مددددة "الحمددددد للدددده" و ه" والحولقددددة مددددة "ال حددددول وال نددددوي إاللدددد

                                                 

 .2بية األردني للرمور ال لميةة  ( انير: مشروع مجمع الل ة ال ر 1)
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وأصددبحب "الحي لددة" "الج فدددي" مددة ج لددب فدددا  والسددبحلة أي مددة "سددبحاة اللدده"... 
  (1)ت ني نول المللة "حي علر الصظية حي علر الفظ "...

فدياهدذااال جدـلاال حدرورواوهدوا د اازالا"النح "افديااللةدةا د اوكا هـند و ـا
ة رافددا   ذلد  ال ربيدة. ومددا فتئدب ال ربيددة أة وجددب نفسددهاة منددل  طنمددامددة روافدد إ   يكددو 

المصدد لحاب ال لميددة فددي مختلددذ  بدايددة القددرة ال شددرية تسددتيقي علددر  وفدداة مددة
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 

يجدددداد أ ددددم األدوابة وال سدددديما فددددي مو ددددوع إواالختددددرال والتركيددددب والت ريددددب. مددددة 
 ربيددة للمصدد لحاب والرمددور ال لميددة والمختصددراب... وعلددر الددرغم مددة المقددابظب ال

لددر مرحلددة جددب  ددلم الق ددايا الل ويددة المهمددةة إال أنهددا لددم تصددل إالدراسدداب التددي عال
مدددا تخدددتل  مفدددا يم أدواب الت بيدددر م دددل النحدددب  التنيددديم وفدددق نواعدددد محدددّددي. فك يدددرا  

 ا لاب  بي ة متداخلة.واالخترال والمختصراب والرمور.. الخة وال سيما أنه

ة  ولل دددة ال ربيدددة تجربدددة خصدددبة فدددي اسدددت مال مختلدددذ أدواب الت بيدددر  دددلمة وا 
فددي و ددع القواعددد المحددددي ل فددادي مددة  دراسددة  ددلم التجربددة التيرا يددةة لتشددكل أساسددا  

 االست مال الواسع للرمور والمص لحاب ال لمية في ال صر الحديث.
الحية في  لا القرةة ال سيما منل الحرب  شاع است مال "المختصراب" في الل اب

د محدددددية بصدددوري ال الميددة ال انيدددة. و ددي فدددي الل ددداب األجنبيددة المتقدمدددة تخ دددع لقواعدد
ة ال بداري أو المصد لحة وتكتدب عامةة وتست مل عاد ي أوائل حروذ الكلماب التدي تكدو 

يدةة وال سديما وفق نيام متفق عليه. وأصبح  لا األسلوب يجد  ريقه إلر كتاباتنا ال رب
يدددددداب الدراسدددددداب الل ويددددددة لمو ددددددوع ال لميددددددة منهددددددا فددددددي ال صددددددر الحددددددديث. ولكددددددة غ

لدددر و دددع نواعدددد تحددددد اسدددتخدامها فدددي الكتابدددة "المختصدددراب"  دددلمة وعددددم التوصدددل إ

                                                 

 .124-128   1( انير: السيو ية المر رة ج1)
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والتنان دداب مدة ناحيددة أخددر .  ال ربيدةة نددد أعداق انتشددار ا مدة ناحيددةة وأونددع الفو در
لددب مددع األسددذ  ددي ال ريددق الرئيسددي الددلي تشدديع وبددة واالجتهدداداب الفرديددةة مددا رافال ف

لد  فدي مجدال ال لدوم الت بيقيدة مة خظله أدواب الت بير ال لميدة الحدي دةة سدواط أكداة ل
 نشائية أم في مجال الحياي الح ارية.واإل

ة "المختصدددراب"  لا كاندددب الرمدددور ال لميدددةة تتصدددذ بالخصوصدددية وال ّبدددابة فدددفددد 
لددددر دالالب الحيدددداي بأوسددددع ال ال لددددوم إجدددداور مجددددتتصددددذ بالشددددمولية والت يددددر. إنهددددا تت

م انيهدداة و ددي فددي الونددب لاتددهة أداي ت بدددر عددة دالالب آنيسددةة تختفددي مددة االسدددت مال 
الددلي يدددل علددر حلددذ  باختفداط  ددلم المدددلوالب مددة وانددع الحيدداي. فهددلا "المختصددر" مدد ظ  

حدددددظذ وتلدددددد  تفددددددي مدددددة االسدددددت مال بانتهدددددداط  دددددلم األعسدددددكري أو دولدددددي م ددددديةة يخ
 المنيماب...

فو در  لدردب ال فوية في دخول "المختصراب" إلر الكتابة ال ربية الحدي دة إوأ
لدر إأخدر  تفدتح البداب  وأحياندا   لر حدّد التفكده أحياندا  في االجتهاد وتنان اب تصل إ

ة  لا الحال إ دخال الحروذ األجنبية بلفيها األعجمي في سياق الكتابة ال ربية. وا 
  لة علر لل  ك يري.ة واألملشيط ملسذ حقا  

حد  المنيماب ال ربية والمختصراب التي شداعب للداللدة عليهدا اسم إ لنأخل م ظ  
 "ب مددددة حيددددث الوانددددع "المختصددددرللتربيددددة وال قافددددة وال لددددومة أشدددداع فالمنيمددددة ال ربيددددة

(ALECSOو لا المختصر بحروفه األجنبيدة ندد ت دور مدة الكتابدة )  بحدروذ كبيدرية
لددر ة اللفددي والداللددة...  ددم تجدداور األمددر إنجليريددإكلمددة واحدددية لددر يفصددل بينهددا الددنق  إ

دخدددال الكلمددددة لكسدددو( علدددر  ريقددددة الت ريدددب مدددة حيدددث إكتابتهدددا بدددالحروذ ال ربيدددة )أ
األعجمية كما  ي في ال ربيةة وت بيق نواعد ال ربية عليها. ال ش  أة  لا اللوة مة 

مدة الروافدد المهمدة الك يدري التدي  الت ريبة تقبلده ال ربيدة مدة حيدث المبددأ ويشدكل واحددا  
نسداني مدة م دارذ ي المتجددي وباستي اب كل ما يصل إليه الفكر اإلتمد ال ربية بالحيا

ة نيدري فاحصدةة لهدلا المسدار الدلي وعلوم ولكنه فدي  دلا المقدام يددعو إلدر ال جدب. وا  
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سلوبة سلكته "المختصراب"ة علر نها الم ال اللي أوردنام تبية لنا مقدار عقم  لا األ
وتنان ه واستخفافه بروندق ال ربيدة وخصوصدياتها مدة حيدث  دي ل دة ناميدة ومت دوري. 

ا اسدم ولدر للكلمداب التدي يتدألذ منهد(ة  دي الحدروذ األA.L.E.C.S.Oة حدروذ ) ف
 نجليرية و و:المنيمة ال ربية بالل ة اإل

Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization 

ندده بسددبب الشدديوع أصددبح ليهدداة وا  حددرذ يددوحي باللفيددة التددي يتنسددب إ  ة كددل وا  
حدددية وسددق ب الددنق ة ومددع للدد  بقيددب إلددر حددد مددا موحيددة  تددلكر المختصددر كلمددة وا

عجمددية وكتبددب بأصددولها اإلنجليريددة. ولكنهددا عندددما انتقلددب إلددر ال ربيددة بلفيهددا األ
األصدددولة بدددالحروذ ال ربيدددة )ألكسدددو( أصدددبحب لفيدددة صدددماطة مق وعدددة الجدددلور و 

 عة الهجنة التي تكتنفها. ف ظ  

ع اسدددت ماله فدددي تسدددمية "المنيمدددة وم دددل للددد  يقدددال فدددي "المختصدددر" الدددلي أشدددي
سدلوب لاتده وسدار علدر وال قافة". فقد سدل  "المختصدر" األسظمية للتربية وال لوم اإل

المختصدر" السدم المنيمدة بالل دة اإلنجليريدة واسدمها بالل دة ال ريق إيام. فقدد و دع "
 نجليرية  و:إلا

Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization 

ول مددة كددل كلمددة مددة  ددلم التسددمية مددا عدددا فو ددع المختصددر بددأة أخددل الحددرذ األ
(  دددم سدددق ب الدددنق  .I.S.E.S.C.Oحدددروذ ال  دددذ فأصدددبح علدددر  دددلا الشدددكل: )

ة كلمدددة واحددددي مللفدددة مدددة الحدددروذ الكبيدددري فأصدددبحب  كدددلا ) (  دددم ISESCOليكدددو 
عجمددي فأصددبحب تكتددب  ريقهددا مددع األسددذ إلددر الكتابددة ال ربيددة بلفيهددا األوجدددب 

 بالحروذ ال ربية )اسيركو(....

ب فددي  ددلية المختصددرية علددر غددرار األسددلوب الددلي اتخلتدده سددلو سددار  ددلا األ
ة ا  مدددددم المتحددددددي السياسدددددية وال قافيدددددة واالنتصدددددادية واالجتماعيددددددة.... و منيمددددداب األ
(ة .U.N.E.S.C.Oة أوردنا مدا ندد اسدتوحيا تسدمية المنيمدة الدوليدة )الم الية اللدلي
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فددددي ال صددددر  فقددددد شدددداع  ددددلا "المختصددددر"ة ودخددددل فددددي كتابددددة جميددددع الل دددداب تقريبددددا  
ر ب بكتابتده بدالحروذ ال ربيدةة الحديثة ودخل فيما دخل في الكتابة ال ربيةة وند ُعد

 ة و ريقدا  صدحيحا   أسدلوبا   دخال "أل" الت ريذ عليه... ونحة نجد في  لا المسدارةوا  
م لدة اب التدي أصدبح لهدا وجدود عدالمي واألفي استي اب ال ربية  لم المختصر  سليما  

ك يددري علددر للدد . فقددد أصددبح ك يددر مددة  ددلم المختصددراب كلمدداب ال تددوحي بأصددولها 
ة مصددد لحاب لاب دالالب علميدددة محدددّددي م دددل:  وال تدددنم عدددة جدددلور اة وبددددأب تكدددو 

 خ.الليرر واأليدر... ال

ُل ك يدر مدة لي يددعو إنه لمة ال بث الدا  و  لدر االسدتهجاة والحدرة عنددما َتْسدَتْ م 
األدبيدداب فددي الددو ة ال ربددي اسددم "اليونسددكو ال ربيددة" للداللددة علددر "المنيمددة ال ربيددة 

سددظمية ل قافددة وال لددوم" أو "اليونسددكو اإلسددظمية" للداللددة علددر المنيمددة اإلللتربيددة وا
عجميدددة مكتوبدددة مختصدددراب بألفايهدددا األة... أو أنهدددا تشددديع الللتربيدددة وال لدددوم وال قافددد

 بحروذ عربية!!!

 ونحة ن تقد أة  دلم الفو در التدي تكتندذ المختصدرابة م دل مدا تكشدذ ك يدرا  
مدة أدواب الت بيددر الحدي ددةة و دلا التخددب  الددلي نلمسدده فدي أسدداليب ل ددة اسددتخدامهاة 

التددي لددر دراسددة جميددع المشددكظب الخاصددة بددأدواب الت بيددرة واألسدداليب إيهيبدداة بنددا 
ني ال ربية وتج لها نادري علر مواكبة المسيري ال لمية الحدي ةة في عصر التفجدر ت 

 ال لمية ونحة نحث الخ ر نحو فجر القرة الواحد وال شرية...

أخددل شدداعة أسددلوب "المختصددراب" فددي كتاباتنددا ال ربيددة الفصددحر يق ددي بددأة ت ف
المجامع والهيئاب الل وية ال ربية علر عاتقها دراسة المشكظب التي تنشأ عة ليوع 

 ددفاط رونددق اعددد محددددي تددنيم كيفيددة صددياغتهاة وا  اسددتخدام المختصددرابة وو ددع نو 
يمةة فيتنددددداول البحددددددث ال ربيدددددة عليهددددداة ونيمهدددددا فدددددي سدددددياق الجملدددددة ال ربيدددددة السدددددل

ي حياتنا ال امة م ل: اليونسدكو والليدرر جنبية التي شاع است مالها فالمختصراب األ
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ددْع  اسددت مالها فددي الددخة وكددلل  المختصددراب التددي تتددداولها الل دداب المتقدمددةة ولمددا َيش 
  بأخدددل  دددلم المختصدددراب بحروفهدددا لدددر اسدددتي ابهان أيكدددوة للدددل تندددا. فمدددا السدددبيل إ

لم عجمي وكتابتها بالحروذ ال ربيةن. و ل  األعجمية أم المحافية علر ن قها األ
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 

 مة كلمةن! أو مق  ا  

لددر ن لددق مددة ترجمددة المصدد لح أو االسددم إسددلوب آخددرة يألددر إوربمددا نتحددول 
ة واحددي أم عددي كلمدابة وللد  بدأة يلخدل الحدرذ مدة كلمد ال ربيةة سواط أكاة مللفدا  

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 

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

علددر للدد ة ولدديكة  وتن ددق كلمددة دالددة علددر م نددر اصدد ظحي م دديةن لنأخددل م دداال  
وربمددا كدداة  سددظمية"... الددخةحركددة المقاومددة اإلالمختصددر )حمدداس( فهددو مختصددر "

مددة لفددي يخددذ علددر السددمع ويسددهل  ل بي ددة الحددروذ المتجم ددة ومددا تلديدده أحيانددا  
 علر اللساةة دور في صدياغة المختصدر علدر شدكل ألفداي مقبولدة أو بقائهدا حروفدا  

لا كاة اإلت سماط مة علر تجريد األ جماعة تاما  ن ق بأسمائها )حاطة ميمة سية(ة وا 
 ة التسددالل مددا رال بانيددا  ألول مددة كددّل منهدداة فدد يلخددل الحددرذ األ الت ريددذة عندددما 

هام وال ددمائر المنفصددلة وأسددماط اإلشدداري حددول حددروذ الجددر وأدواب الشددر  واالسددتف
مددة تلدد   الددخة التددي تللددذ جددرطا   سددماط الموصددولة ويددروذ الرمدداة والمكدداة...واأل

إلدر التسمية أو لل  المص لح اللي نريد و ع "مختصر" له. وربمدا تددعو الحاجدة 
تستسددا   لددر  ددلا االسددم أو المصد لح فكيددذ تددتم النسددبةنة ومتددراسدت مال "النسددبة" إ
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لدر التراكيدب وال بدارابن ومدا تصر"ن ومتر يمكة أة تكدوة النسدبة إلر "المخالنسبة إ
 لخا  ي القواعد الل وية التي ت ب  لل  كلهن...

واعدد ة للد  كلده يت لدب مدة المجدامع الل ويدة ال ربيدة و دع نوجملدة القدولة فد   
محددددّددي ومنهجيددددة ملرمددددةة يددددتم االتفدددداق عليهدددداة تحدددددد  ريقددددة و ددددع "المختصددددراب" 
وغير ددددا مددددة أدواب الت بيددددر التددددي راج اسددددت مالها فددددي الل دددداب األجنبيددددة المتقدمددددةة 
وتو ح أساليب است مالها في الكتابة ال ربية. وند  داني اال تمدام بهدلا المو دوعة 

لر ملتمرندا ال تيدد إلر أة أتقدم إ وحدي ا   واال ظع علر ب ض ما كتب حولهة نديما  
بدب ض األفكدار التدي يمكدة أة تشدكل الخ دو  ال ري دة لقواعدد محدّددي يدتم االتفداق 
عليهدداة تددنيم  ريقددة أداط "المختصددراب" وكيفيددة اسددت مالها بالل ددة ال ربيددة. ونبددل أة 

لت بيددددر أجمددددل  ددددلم األفكددددارة أنددددول: َعَرفَددددب ال ربيددددة منددددل تاريخهددددا المبكددددر أدواب ا
دودي المختلفددة مددة رمددور ومختصددراب وغير دددا. ولكددة يددروذ اسددت مالها كانددب محددد

ر الم رفدة وتسدارعهاة يحدتم ة الت دور ال لمدي الحدديث وتفجدوفي مجداالب م يندة. وا  
يجدداد نواعددد محددددي يلتددرم بهددا فددي و ددع الرمددور والمختصددراب وت ميمهددا فددي علينددا إ

مت لبداب ال صدر الحدديث وتواكدب مسديري الكتابة ال ربيةة مة أجل أة تفي ال ربيدة ب
الل ددداب األجنبيدددة المتقدمدددة. فال ربيدددة الخالددددية ل دددة القدددرآة الكدددريمة  ابتدددة مدددة حيدددث 
نحو ددا وصددرفهاة 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 

  ارذ في مختلذ ال صور.م

نندددي إل أعدددرو الف دددل أل صدددحابه مددددة ال لمددداط والبددداح ية الدددلية تنددداولوا  ددددلا وا 
ة تكددوة أورد القواعددد ال امددة التددي تصددلح أ المو ددوع مددة جوانبدده المختلفددةة ألود أة

لظتفددداق علدددر نواعدددد محدددددي تو دددح كيفيدددة و دددع "المختصدددراب" وأسددداليب  من لقدددا  
 يةة ولل  علر الشكل التالي:است مالها في الكتابة ال رب
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: يلخل ما جاط في التراث مة "مختصراب" كما  ية سدواط أكاندب عدة  ريدق  ول ا
و االخترال أو الرمرة باعتبار ا نقلية سماعيةة ال يقاس أالنحب أم عة  ريق التركيب 

عليهددداة وال نخ ددد ها لقواعدددد "المختصدددراب" الحدي دددةة م دددال للددد : البسدددملة والحونلدددةة 
والحي لدة... الدخ. ونقدول ب ددم القيداس فدي و دع  دلم الكلمدابة كدي نتجندب  هلد والحمد

 الخروج عة القاعدي والدخول في فو ر االجتهاداب الفردية.

ـ ا جددود عددالمي فددي الل دداب : نبددول "المختصددراب" األجنبيددة التددي أصددبح لهددا و ثـن دد
لددر النيددر إتبار ددا كلمدداب أعجميددةة دوة دخالهددا فددي الكتابددة ال ربيددة باعالمتقدمددةة وا  

أصدددددولها أو إيحاطاتهدددددا. وتكتدددددب الحدددددروذ ال ربيدددددة المتصدددددلةة وللددددد  علدددددر سدددددبيل 
"الت ريب". وتجري عليها نواعد ال ربية مدة حيدث الت ريدذ والتنكيدر والت نيدة والجمدع 

: اليونسكو والليرر والرادار والنسبة عند الحاجةة ومة حيث السياق والتركيب: فنقول
 الخ". نسبة "الليرري والراداري واليونسكي..الخ وتقول في ال يدر...واأل

ـ ا سددددماط األعددددظمة كمددددا  ددددية وكتابتهددددا ة أل: نبددددول "المختصددددراب" األجنبيددددثـلثدددد
 بالحروذ ال ربية وفق ن قها األعجمي.

: يو ع "المختصر" للتسمياب ال ربيةة سواط أكانب  لم التسدمياب عربيدة  ابعـ ا
لرسددددمية أو الجدددديؤ أو الملسسدددداب األصددددل والمنشددددأ أم أنهددددا تسددددت مل فددددي الدددددوائر ا

ال امة والخاصة أو الشركاب أو يك در اسدت مالها وترداد دا فدي الحيداي ال امدةة وللد  
 وفق القواعد التالية:

ول مة كل اسم ب د تجريدم مة "أل" الت ريدذة ومدة كدل كلمدة يلخل الحرذ األ -1
 ب د تجريدد ا مدة "الروائدد". ويكتدب المختصدر بدالحروذ المنفصدلة دوة و دع

: جدديم مدديم شدداري فصددل بينهددا. وتلفددي الحددروذ ال ربيددة بأسددمائهاة فنقددول مدد ظ  إ
لا كدددداة المختصدددر يشددددكل كلمددددة واحدددددي سددددهلة نددددد كتابددددة )ج م ع(. وا  عددديةة ع
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اللفددددددية سددددددائ ة االسددددددت مالة فتكتددددددب بددددددالحروذ المتصددددددلةة وتلفددددددي الحددددددروذ 
 "..: مآب بدال مة "ملسسة آل البيببأصواتها في بنية الكلمة فنقول م ظ  

ول وال ددداني مدددة االسدددم كلمدددة واحددددية يلخدددل الحدددرذ األو ألا كددداة المصددد لح وا  
الكلمددددةة ب ددددد تجريددددد ا مددددة أل الت ريددددذ والروائددددد. ويكتددددب بأشددددكال الحددددروذ 

 المتصلةة وتلفي الحروذ بأسمائها فنقول:
 مة "سنتمتر". "سية ميم" للمختصر "سم" بدال  

 ".مة "ت اونية و "تاط عية" للمختصر "تع" بدال  
 مة "مخ و ة". و "ميم خاط" للمختصر "مخ" بدال  

 و كلا....

لدددر حدددروذ الجدددر تكدددوة التسدددمية أو المصددد لحة إ ال ينيدددر فدددي ال بددداري التدددي -8
لدددر ال دددمائر وأسدددماط فهام والشدددر  وأدواب الندددداطة وال إوال  دددذ وأدواب االسدددت

 شاري واألسماط الموصولة...اإل

الدالدة علدر اليدرذة وتلفدي الحدروذ يلخل الحرفاة األول وال اني مدة الكلمداب  -3
بأصدددواتها أي باعتبدددار بنيدددة الكلمدددةة وتكتدددب بدددالحروذ المتصدددلةة م دددال للددد : 

"َشددْم" بدددال مددة "شددمال"ة و "َبددْع" مددة "تحددب" و "تَددْح" بدددال  مددة "نبددل" و "نَددْب" بدددال  
 مة "ب د". بدال  

ا فدي لدر اسدت مالهصدراب األجنبيدة التدي تددعو الحاجدة إ: وبالنسبة للمخت ـ  ـ ا
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 :



 88 

 Money)نجليري مة المص لح اإل ( ي ني بدال  .M.Oنجليري )المختصر اإل

Order) جم  لا المص لح إلر ال ربيةة ويصبح: "حوالة مالية"ة  م يو ع لده ة فيتر
المختصر بالل ة ال ربيدةة وفدق القواعدد التدي لكرنا دا فيكدوة علدر الشدكل التدالي )  

 م( ويلفي بأسماط الحروذ أي: )حاطة ميم(...

ة فتجر  لا كاة المص لح أو االسم كلمة واحدية وأردنا أة ن ع له مختصرا  وا  
نجليريدة  ة المختصدر "بالل دة اإلة م ال لل : فداعد نفسها التي لكرب سابقا  عليه القو 

(M S.  ي ني بدال ) نجليرية مة التسمية اإل(Manuscript) يترجم  لا المص لح .
األخيددر إلددر ال ربيددة فيصددبح "مخ و ددة"ة  ددم يو ددع لدده "المختصددر" بالل ددة ال ربيددة: 

"مخ و ددة"ة ويكتبدداة بددالحروذ "مددخ"ة بددأة يلخددل الحددرذ األول وال دداني مددة كلمددة 
ة تلفدي عبداري اط الحدروذة وندد يدوحي "المختصدر" بدأالمتصلةة ويلفياة حسدب أسدم

ة كمدددا  دددو الحدددال فدددي مختصدددر " ". لا أصدددبح للددد  شدددائ ا  إالمصددد لح بكاملهددداة 
". و نددددا يتددددداخل مفهدددوم "الرمددددر" مددددع مفهددددوم فيكدددوة الن ددددق دائمددددا بلفدددي ال بدددداري "

 "المختصر"...

 ةتددرام باسددت مال نواعددد و ددع "المختصددراب" واسددت مالها فددي الكتابدد: االلسادسددا  
ال ربيدددةة وأة تحتددددوي الم ددداجم والموسددددوعاب والكتددددب ال لميدددة ال ربيددددة المتخصصددددة 

 ...وال امة  ََبتا  بالمختصراب التي است ملب في  لم المصنفابة ترجمة أو تأليفا  

ا  رياال ئ ساالجل لوا  هـااأل ـ ذةاالعل ـء:

أننددددي أتيددددب بشدددديط جديدددددة بمددددا عر ددددته مددددة أفكددددار عامددددة وخ ددددو  ال أرعددددم 
عري ددة فدددي محددداولتي تلمدددس ال ريدددق فدددي  دددلم المسدددألة الل ويدددةة ولكنندددي أرجدددو أة 

لدددر  دددروري دراسدددة المشدددكظب التدددي تواجههدددا إأكدددوة ندددد وفقدددب فدددي جلدددب االنتبدددام 
جدر ال ربيةة ونحة نستشدرذ القدرة الواحدد وال شدريةة حيدث يلدو  فدي األفدق الب يدد ف

ة أمتنددا ال ربيددة لمدددعوي إح دداري جديدددي. و  لددر اللحدداق بركددب الح ددارية والمشدداركة ا 
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ة تمددس المبدعددة فيهدداة وأندده ال يجددور لهددا التخلددذ أو التقصددير واالخددتظذة فالق ددي
نهدددا مددددعوي بكدددل إ مكاناتهددداة لتجددداور مرحلدددة التب يدددة  ويتهدددا ووجود دددا الح ددداري. وا 

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

 ول ة التقنياب الحدي ة.
اوال ال اعل ه او ح ةاالل اوب هـ  
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اال  ـر 

برا يم السامرائية المختصراب والرمور في التراث ال ربية مجلة مجمع الل ة إ .1
 م.1922 - د 1112(ة عماةة سنة 38األردنية ال دد )ال ربية 

سيد رم اة  دارية المص لح ال لمي بية الترجمة والت ريب. ندوي عماة  .8
 م.1922 - د 1112)اتحاد المجامع الل وية ال لمية ال ربية(ة 

ة 8-1عبدالرحمة جظل الدية السيو ية المر ر في علوم الل ة وأنواعهاة ج .3
 م.1942 - د 1322القا رية 

عبدالمجيد نصيرة منحوتاب البدوطة مجلة مجمع الل ة ال ربية األردنية ال دد  .1
 م.1922 - د 1112(ة عماةة سنة 83)

 مجلة "اللساة ال ربي"ة مكتب تنسيق الت ريذ بالربا ة ال دد الرابع وال شروة. .4

ة نواعدمة تحقيق محمود شكري األلوسية كتاب النحب وبياة حقيقته ونبلي م .1
 م.1922 - د 1119ة ب دادة ياأل ر  محمد بهجة

محمود مختارة الل ة ال لمية ال ربيةة سماتها ومفرداتها ورمور اة ندوي عماة  .2
 م.1922 - د 1112ة ()اتحاد المجامع الل وية ال لمية ال ربية

مشروع مجمع الل ة ال ربية األردني للرمور ال لمية ال ربيةة عماة سنة  .2
 م.1924

 م.1921 - د 1114الل ة ال ربيةة الرياضة نهاد الموسرة النحب في  .9

 

 


