
1المحاضرة  : علم األرشيف 2ماستر  مقياس : التحرير اإلداري   

 

1 

 . مقدمة عن التحرير اإلداري :2

يرتكز التحرير اإلداري على الكتابة ليس بالـمفهوم الخاص ذو الطابع اإلداري، غير أنه 

و التي ُعرفت تـجدر بنا اإلشارة إلى إعطاء لـمحة تاريـخية عن تطور الـُمكاتبة )الـمراسلة( 

 قبل اإلسالم. 

كما أن الرسول صلى هللا عليه و سلم اعتمد في ذلك على بعض الصحابة رضوان هللا عليهم 

و ذلك بكتابة الرسائل التي كان يبعث بـها إلى الـملوك و األمراء يدعوهم فيها إلى الدين 

 الفرس والقبط. اإلسالمي، و لعل أشهر الرسائل هي تلك التي بعث بـها إلى ملك الروم و

توالت رسائل عديدة عبر العصور و األزمنة و تنوعت فاتـخذت الكتابة في هذا كله أشكاال و 

أنواعا، سواء من حيث الـموضوع الـمتناول أو من حيث الهيئات الصادرة عنها هذه الرسائل 

 أو الـموجه إليها بـحيث كان لهذه الرسائل قالب خاص.

كتابة كما نعلم تـخضع لـمعايير معينة خاصة بطريقة التقديم و أما عن الجانب الفني فإن ال

التحليل و الـمعمول بـها إلى يومنا هذا. كما أن الرسائل تتنوع في أشكالها تـجارية كانت أم 

 قانونية، سياسية أو ديبلوماسية، علمية أو إدارية. 

 العالقات على أساسا يقوم أنه على الـمراسلة زاوية من اإلداري التحرير إلى يُنظر و هذا

 الـمسافة، حيث من البعض بعضهم عن بعيدين هؤالء كان إذا خاصة األشخاص بين القائمة

 والتساؤل مراسلة فتسمى الكتابة بواسطة وإما اتصال فتُسمى بالكلمة إما الـمراسلة هذه فتكون

 التحديد؟ وجه على نكتب ولـمن نكتب؟ هو: لـماذا العادي اإلنسان يطرحه الذي

 في إداري بأسلوب رسالة كتابة ينبغي أنه ضمنيا يُفهم فإنه إدارية بـمراسلة األمر تعلق إذا

 والذي الـمعالج الـموضوع أو عنها الـمعبر بالفكرة مراسلها أو قارئها إلبالغ أسطر بضعة

 واالهتمام. العناية يقتضي

 أو األسلوب أو التعبير يـُحدد الذي نفسه هو عنه الجواب أن شك فال الثاني للسؤال بالنسبة أما

 الكتابة قلنا الـمراسلة. فإذا نص مـجملها في تُكِون والتي الـمفردات منها تتكون التي اللغة

 كل وفي دوما األخير إليه. هذا والـمرسل الـمرسل طرفين وجود تقتضي بالضرورة فإنـها

 مع التعامل على مـجبرا نفسه الشخص وجد الـمراسلة. إذا بـموضوع معني يكون الحاالت

 من يـمكنه الذي األسلوب مراعاة من البد فإنه حاجاته من حاجة لقضاء  )اإلدارة( الغير

 الكتابة. بواسطة مـخاطبته

 والفصاحة الـمعرفة لديه تكون أن صاحبها من تقتضي اإلدارية الـمراسلة بأصول الدراية إن

 وتفسيرات، تأويالت لعدة عرضة لـمحررا اذه نص كان كذلك يكن لم فإذا الـمجال، هذا في

 بـحيث أفكاره عن التعبير من يتمكن أن منه الرسالة. الـمطلوب نص غموض جانب إلى هذا

 معناها. فهم اإلدارة تستطيع
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 الكتابة على أساسا يرتكز الذي هذا اإلداري التحرير مـجال عن بعيدة الشفوية الـمحادثة تبقى

 : أنه على اإلداري لتحرير تعريفا يـمكننا هذا وعلى

 " باإلدارة خاص بأسلوب إدارية وثائق وتـحرير كتابة في يتمثل فن "

 خالل بقراءته )من نقم لم ولو حتى نظرة أول من اإلداري النص على نتعرف أن يـمكننا كما

 الشكل(

 يبقى اإلداري األسلوب كون في والـمتمثل بـهم الخاص رأيهم لهم الناس عامة يبقى ذلك مع

لإلدارة )الـمراسلة(  القانوني الـمركز يعكس األسلوب هذا طالـما مفهوم وغير غامض أسلوب

 .الـمحرر دوما يراعيها التي الخاصية وهي ومصالحها الدولة سلطة الحقيقة في تـمثل والتي

  :  اإلداري التحرير تعريف3.

 إقامة بـمعنى الكتابة وتـحرير. تـحريرا   يـَُحِرُر، َحَرَر، الفعل من مشتقة التحرير كلمة: لغة

 الكتابة بتحرير ويقصد. والكتابة والحساب القول في الخطأ وهو السقط وإصالح حروفها

 .للتعبير الحرية إعطاء أو الفكرة صراح إطالق

 اإلدارة تـحررها التي الوثائق مـجموع تعريفه ويـمكن والكتابة، اإلنشاء يعني: اصطالحا

 وكذلك األخرى، اإلدارية الـمصالـح من بغيرها اتصال كوسيلة وتستعملها موظفيها بواسطة

 .لها الـمسطر الهدف إلى الوصول بغية الـمختلفة بأنشطتـها للقيام

 وكيفية اإلدارية الوثيقة بالدراسة تتناول إذ لشموليتها اإلدارية الـمراسالت استعمال يفضل

 فيعرض والبراعة الكتابة طريقة على يقتصر فقد التحرير أما ،(الكتابة طريقة)  معالجتها

 .نتائجه وإبراز أجزائه ترتيب خالل من الـموضوع

 

 

 

 

 

 

 


