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إلى كلية اللغة العربية بالقاهرة جامعة األزهر  هاناأصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه قدم
م بإشراف أستاذي  1995/  10/  15م، ونوقشت يوم 1992سجلت في مارس 

األستاذ الدكتور عبد هللا ربيع محمود، وناقشها  –تعالى  -المغفور له بإذن هللا 
ركاوي، عبد الفتاح عبد العليم الب األستاذ الدكتور –تعالى  -المغفور له بإذن هللا 

في عمره ومتعه بالصحة والعافية أمد هللا  ،واألستاذ الدكتور إبراهيم محمد أبو سكين
 وكان عنوانها:

 " يسيرها بين القدماء والمحدثينمشكالت الكتابة العربية وطرق ت" 

منها  ناوحذف، صياغتها بما يتناسب ونشر الكتب نانشرها في كتاب أعد يسر هللالما 
ف ليكون ابعض األمور مثل كشاف مصطلحات الرسالة على أن ُأنمي هذا الكش

 أن يكون عنوانها:  ناورأي  -تعالى  –في القريب إن شاء هللا عمال مستقال 

  " تاريخ الكتابة العربية "

ومشكالتها من جهة، ومن جهة أخرى فتًحا لمقروئية  العربية نظًرا ألنها تؤرخ للكتابة
 الكتاب.
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َلنََل ََّللَاهََح َت َفَ اَي َمَ  َاهَ ل ََكَ سَ مَ َمَهلَ ف ََةَ مَ حَ نَرََمَ َاس 

على النيب األمي الكرمي سيدان احلمد هلل الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وابطنة، والصالة والسالم 
 وبعد ... - صلى هللا عليه وسلم - دمحم

ان الدكتور عبد من الزمان عندما عاد أستاذريجع اتريخ هذا الكتاب إىل ما يزيد على ربع قرن ف
رحلة عمل يف كلية الرتبية  بعدإىل كلية اللغة العربية ابلقاهرة جامعة األزهر  –محه هللا ر - هللا ربيع حممود

للبنات يف مكة املكرمة وأسند إليه قسم أصول اللغة ابلكلية أتليف كتاب يف مقرر " علم الكتابة العربية " 
حيمل عنوان: " يف علم الكتابة العربية " فلما أهداين  قررات القسم آنذاك فكتب سفرًاالذي كان ضمن م

أستاذي نسخة من هذا الكتاب املبارك قرأته ورأيت أنه يفتح جماال لدراسة تصلح ألن تكون موضوًعا 
 شرح صدره هلا واستقر األمر على أن يكون عنواهنا: انو لرسالة دكتوراه فعرضت الفكرة عليه ورحب هبا 

م  ١٩٩٢" مشكالت الكتابة العربية وطرق تيسريها بني القدماء واحملدثني " وكان تسجيلها يف مارس 
م وكان من كلمته اليت افتتح هبا املناقشة يف هذا  ١٩٩٥ونوقشت يف يوم األحد اخلامس عشر من أكتوبر 

يًئا عندما ترك الطرق املعبدة وابتعد عن املوضوعات املقلدة مثل الظواهر اللغوية اليوم " لقد كان ابحثنا جر 
 يف كتاب .... واختار موضوًعا بكرًا حيتاج إىل جمهود كبري لرسم معامله".

وبعد مناقشة هذا العمل انصرفت عنه النشغايل ببحوث الرتقية لدرجة األستاذ املساعد ودرجة  
جمال الكتابة مقصوًدا لتنويع مكوانت النتاج العلمي، وبعد األستاذية شغلت األستاذ وكان االنصراف عن 

  ءات القرآنية وبعض البحوث األخرى حىت هتيأت األسباب لنشر هذا العمل.ابلكتابة يف جمال القرا

إحدى وسائل االتصال اللغوي ذات اخلصائص واملميزات اليت  -كما هو معروف   -الكتابةو     
 ، وحتتل مكانة عظمى بينها.وسائلتلك ال ن غريها منمجتعلها تتميز 

ائل سأن الكلمة املنطوقة أخذت جتد مكانتها اليوم عرب املخرتعات احلديثة كاهلاتف وو ومع 
اإلعالم املرئية واملسموعة إال أن الكلمة املكتوبة تظل مكانتها راسخة، فهي مرتبطة ابلبقاء األطول دون 

 غريها.

 األجيال ثهنا وسيلة اتصال لغوي، فهي وسيلة حلفظ اللغة، ونقل تراوالكتابة إىل جانب كو 
ومن مث فقد جذب االهتمام ابلكتابة  ووسيلة حلفظ العهود واملواثيق، وحفظ حقوق الناس فيما بينهم،



 
 

 ب

النقش على احلجر حىت عرف الصفحة املطبوعة فذهبوا  اإلنسانا منذ عرف ا وحديثً أنظار العلماء قديً 
واملعايري اليت تكفل هلا أداء رسالتها يف مأمن من اللبس والوقوع يف  ودوهنا ويضعون هلا األسسيطوروهنا وجي

 اخلطأ.

ا من اهتمام العلماء هبا، وقد انعكس ذلك عليها ابخلري، ا كبريً وقد انلت الكتابة العربية جانبً 
عز وجل  -وما قامت به من تسجيل لكتاب هللا ، دته هذه الكتابة من اتساع رقعتهاويؤكد ذلك ما شه

 على اختالف قراءاته، وتنوع أدائه، وما سجلته من لغات خمتلفة.  -

كل ما ومع ذلك فقد تعرضت الكتابة العربية يف بعض أمورها ملا يعد عثرة أو كبوة شأهنا شأن  
ا على كاهل ا شكل عبثً فقد كانت هناك الصعوابت اليت اختلفت صورها وتعددت بواعثها ممهو موجود ، 

ابة، من هذه الصعوابت ما يرجع إىل رموز الكتابة مثل: مشكلة اهلمزة، واأللف الكتمستخدمي هذه 
اللينة، وتشابه احلروف، وتعدد صور احلرف الواحد، ومنها ما يرجع إىل نقص رموز الكتابة عن تصوير أداء 

ومشكلة كتابة اللهجات العربية، ومنها ما يرجع ، ائية اللغة بطرقه املختلفة مثل: مشكلة كتابة املالمح األد
إىل تعدد النظم اليت عرفتها هذه الكتابة حنو: مشكلة تعدد نظم الكتابة العربية املتمثلة يف الرسم املصحفي، 

 والرسم اإلمالئي، والرسم العروضي، وحنو مشكلة ازدواجية كتابة األرقام يف العامل العريب.

 :حنو املشكالت ما نشأ عن دخول احلرف العريب يف جمال الطباعة واحلواسب اآلليةومن هذه 
 .نعاجلهمشكلة إدخال الشكل والنقط، وغري ذلك مما س

تقف مع هذه الصعوابت، تؤرخ للكتابة العربية من هنا كانت احلاجة ماسة إىل وجود دراسة 
 توحديثًا، والتعرض هلذه اجلهود اليت بذل حلها قديًاتدرسها وحتللها، وتوضح مدى إشكاليتها، وإمكانية 

القدمي،  سابإلسراف يف تقدي دراستنا هذه تتهمال  حىتلتذليل صعاهبا ابلدراسة والنقد مع عدم التعصب 
ألن قدسية القدمي كفتنة اجلديد كلتامها مظنة عصبية يربأ منها من يبحث  أو العكس؛ والصد عن كل جديد
 ال يضره من أي وعاء خرجت. ىن وجدها أخذهاأ واحلكمة ضالة املؤمن، عن احلقيقة وينشدها

 :يف مخسة فصول على النحو اآليت أتيتخطة هذه الدراسة أن  قد اقتضتو 

 وأطوارها وقد كان هذا الفصل يف مبحثني.الكتابة اترخيها : األول فصلال
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اليت  رتعريف الكتابة، وأمهيتها، ونشأهتا، واألطوا نااملبحث األول: عن الكتابة العامة وفيه عاجل
  .مرت هبا، وأدواهتا، وأنواع الكتابة اليت عرفت بني الناس، ومنها الكتابة العربية

مصدرها، ورموزها عددها، وأمساءها، وترتيبها،  انالكتابة العربية فوضحفيه  نااملبحث الثاين: عاجل
 خطوط هذه الكتابة، وانتشارها يف العامل. ناوكذلك عاجل

 يف مخسة مباحث. وجاءاملشكالت احلرفية  الفصل الثاين: اتريخ

 املبحث األول: مشكلة رسم اهلمزة.

 مشكلة خمالفة املكتوب للمنطوق. املبحث الثاين:

 ه احلروف وعالقته ابلتصحيف والتحريف.املبحث الثالث: مشكلة تشاب

 واملبحث الرابع: تعدد صور احلرف الواحد.

 واملبحث اخلامس: مشكلة الزوائد اليت تتمثل يف مشكليت الشكل والنقط.

املشكالت األدائية، وقد جاء هذا الفصل اتريخ مث بعد ذلك جاء الفصل الثالث حتت عنوان: 
 يف ثالثة مباحث.

 كتابة املالمح األدائية.املبحث األول:  

 املبحث الثاين: كتابة اللهجات العربية.

 املبحث الثالث: كتابة األصوات األجنبية.

املشكالت االستعمالية واآللية وكان هذا الفصل يف اتريخ  بعنوانمث بعد ذلك جاء الفصل الرابع 
 مباحث ثالثة:

 املبحث األول: تعدد نظم الكتابة العربية.

 املبحث الثاين: ازدواجية كتابة األرقام يف العامل العريب. 
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 املبحث الثالث: مشكالت احلرف العريب يف الطباعة.

تني خطريتني ظهرات يف العامل العريب يف أواخر القرن التاسع مبناقشة دعو واختتمت هذه الدراسة 
 :مبحثنيالفصل يف  عشر ومها الدعوة إىل الالتينية، والدعوة إىل أجبدية جديدة وجاء هذا

 املبحث األول: الدعوة الالتينية.

 املبحث الثاين: الدعوة إىل أجبدية جديدة.

من  قرتحهن، وما اليت توصلنا إليها نتائجوال، اليت نؤكدهاعلمية القائق مث جاءت اخلامتة وفيها احل
 .مقرتحات

ا ألن هذه القضااي متنوعة، فقد عليه فنظرً  الدراسة، أما عن املنهج الذي سران عن خطة هذها هذ
ة وتطورها وكذلك حيث نعرض لتاريخ مشكلة لتاريخ الكتاب نعرضتنوع املنهج بتنوع هذه القضااي، فحني 

وذلك حني  ستخدم املنهج الوصفي يف بعض مسائل الدراسةون، ستخدم املنهج التارخييمن املشكالت ن
تعرض لتلك األسس، واملعايري اليت نصف كتابة مشكلة من املشكالت، ونستخدم املنهج املعياري حني ن

 وضعت لكتابة شيء معني حنو أسس كتابة اهلمزة واأللف اللينة.

أما مصادر هذه الدراسة فقد مجعت بني كل ما يكن الوصول إليه مما اقتضاه منهج البحث عن 
 إىل أهم تلك املصادر فيها يلي: إبجيازاإلشارة  ستطيعونكل قضية من القضااي اليت تناولتها الدراسة 

 صلى هللا عليه –املصاحف املخطوطة: وهي بعض املصاحف اليت تنسب إىل صحابة رسول هللا (أ)
 مما أمكن االطالع عليه. -رمحهم هللا  – وإىل اتبعيه -ورضي هللا عنهم وسلم 

ومصحف املدينة ط جممع امللك  ،املصاحف املطبوعة وتتمثل يف مصحف األزهر الطبعة العاشرة(ب)
، ومصحف املدينة املنورة ط جممع امللك فهد رواية ورش عن انفع ،عن عاصم فهد راوية حفص

ومصحف دار الغد ، وبعض املصاحف األخرى الصادرة عن دور نشر أخرى كمصحف الشمريل
 العريب املعروف مبصحف الفتح.

عصور خمتلفة   عدة خمطوطات من  من )جـ( املخطوطات العربية القدية وقد حاولت اإلفادة
 الصور الكتابية واإلفادة منها يف توجيه مشكالت الكتابة العربية. لالطالع على بعض
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)د( املصادر واملراجع املطبوعة وتتمثل يف كتب اللغة واملوسوعات العلمية واألدبية اليت تركها لنا العلماء 
يذكر الباحث بعض الدراسات  وهنا ، والرسائل العلميةالسابقون، وكذلك مؤلفات العلماء احملدثني

 صة يف دراسة الكتابة العربية السابقة هلذه الدراسة.تاملخ

يف علم الكتابة العربية ألستاذي الدكتور عبد هللا ربيع حممود وقد كان هلذا الكتاب العظيم  (١
األثر احلميد يف توجيهي حنو املنهج السليم يف دراسة هذا املوضوع ابإلضافة إىل الثروة اهلائلة 

 ية. اليت اشتمل عليها من املعلومات واحلقائق العلمية اليت متس جوهر دراسة الكتابة العرب
ِمْن َشرِ  َحاِسٍد إَذا َحَسَد " إذ حيسد بعضهم أستاذان وهو "  –تعاىل  –وهنا أستجري ابهلل 

وهو شيخي  ، وكيف الراسة وأيخذ علينا كثرة األخذ عنهيف قربه على منزلته يف هذه الد
كتابه منبت هذه الدراسة   وقد كان –عز وجل  بعد هللا –ومعلمي وصاحب الفضل على

 . وأساسها
رمزي بعلبكي وقد أفدت من هذه الدراسة يف املبحث التارخيي  الكتابة العربية والسامية (٢

 ومشكلة الشكل وبعض األمور األخرى.
خليل حيىي انمي وأفدت منه يف املبحث التارخيي ومشكلة رسم اهلمزة أصل اخلط العريب  (3

 ومبحث النقط.

 ،من الناحية الفنية اتريخ الكتابةلدراسة ما خصص  منها وغري هذا كانت هناك مؤلفات
 ،ومنها ما خصص لدراسة أنواع اخلطوط العربية ،ومنها ما خصص لدراسة انتشار الكتابة العربية

مجيعها وأثبتها يف قائمة  هاصحفي وهي كثرية متنوعة أفدت مناملالرسم خصص لدراسة ما ومنها 
 املراجع.

طلعت بفضل هللا على دورايت ترجع إىل العقد الدورايت والصحف وهي كثرية متنوعة وقد ا)هـ( 
األخري من القرن التاسع عشر حىت ما يصدر أثناء كتابة هذا البحث وكان لذلك األثر احلميد يف 

 ة العلمية للقضااي اليت تناولتها هذه الدراسة.إثراء املاد

ت بعض الصعوابت يف سبيل إعداد هذه الدراسة من أهم هذه الصعواب وقد واجهتناهذا 
صعوابت احلصول على بعض املراجع ال سيما الدورايت وابلتحديد الدورايت العربية اليت ترجع 
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إىل الفرتة اليت قطعت فيها العالقة بني مصر والعامل العريب عقب معاهدة كامب ديفيد فكثري من 
هلذه  هذه الدورايت إن مل يكن أمجعها غري موجود بدار الكتب املصرية اليت تعد املصدر الرئيس

 الدورايت يف مصر.

سن علي فرج الذي حبد احلميد حسانني عخايل األستاذ يل  -تعاىل  -وقد هيأ هللا 
، كذلك هيأ ابلرايضيف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف عمادة شئون املكتبات  كان 

 توفيق عميد دار العلوم السابق أستاذي احلبيب األستاذ الدكتور حممد صاحل يل –تعاىل  -هللا
على بعض هذه ملساعديت يف احلصول عمله يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  أثناء

والعدد  ،أعداد من جملة الفيصل -مثال  -من ذلك  -وابرك فيهما اهللا خريً  ازامهج -الدورايت
فهمي حجازي  ة الدراسات اإلنسانية يف جامعة قطر الذي كتب فيه حممودالثاين من حولية كلي

 .ا بعنوان " تيسري الكتابة العربية"حبثً 

كذلك كانت هناك بعض الدورايت العربية اليت ال تصل إىل مصر ابنتظام من ذلك جملة 
 اللسان العريب.

ومن هذه  ،العربية القديةكذلك من هذه الصعوابت صعوبة االطالع على املخطوطات 
ا صعوبة احلصول على بعض املراجع ذات الطبعات القدية اليت نفذت وقد هيأ الصعوابت أيضً 

يل أستاذي الدكتور عبد هللا ربيع حممود جزاه هللا عين خري اجلزاء الذي أمدين  -تعاىل  -هللا 
 أبكثر هذه الكتب ذات الطبعات القدية.

ه من عنت وتعسف عند النشر إذ حاول بعضهم غرس يناومن هذه الصعوابت ما الق
 ثبتنا.  –تعاىل  –غري أن هللا  اليأس والقنوط يف طريق نشر هذا الكتاب

 نفسناأ وجندان-عز وجل  -ابهلل ، فإننا قد استعناهذه الصعوابت اليت واجهتناومع 
 على صورهتا هذه، ومع ما انقشناه، سةمن إخراج هذه الدرا له حىت متكنا نيغني العلم، متفر طالب

دراسة اتريخ الكتابة العربية كل جوانب   م أننا قد استوفينازعمن آراء ونظرايت فإننا ال ن وما مجعناه
وإن كانت األخرى  -عز وجل  - فمن هللا نا، فإن أصبناقتوإمنا هو جهد املقل الذي يف طاا، ونقدً 

 .فمن نفسنا
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ا يف سببً  -تبارك وتعاىل  -بشار هبذا العمل أن جعله هللا ا فإنه ملن دواعي االستوأخريً 
ا جيعله خالصً منا وأن  قبل هذا العملتسأل أن ينة يف األوىل ويف اآلخرة وإايه نبكتابه فله امل اتصالنا
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َجمادىَاألولىَالسادسَعشرَمنمكةَالمكرمةَفجرَالجمعةَ

 م2018ََالثانيَمنَفبرايرَ–هـ1439َََ

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الفصل األول

 الكتابة وأطوارهاتاريخ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول

 الكتابة العامة 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ى خالف ذلك يف "إذا كانت مسألة أصل اللغة ال تنطوي على حل مرض، فإن األمر عل
ويف وسع الباحث أن حييط ويلم ، ألن هذه األخرية ميكن مواجهتها بطريق مباشر مسألة أصل الكتابة؛

ومل تعرف لنا اللغات القدمية إال منذ سجلتها  ألن أصل الكتابة قريب منا نسبيًّا هبا يف جمموعها وذلك
 .(1)الكتابة"

لوصول مما جيعل ا، حظ أن أقوال املؤرخني يف أصل الكتابة ونشأهتا كثرية ومتضاربةومع ذلك يل
 .حمفوفًا ابملشاقيف يف هذه القضية الرأي الشا إىل

ما قيمة  القضية مهايعدان مقدمة هلذه  سؤالنيطرح صل الكتابة لنا أن نوقبل البحث يف أ 
 ما الكتابة وما أمهيتها؟و  البحث يف اتريخ الكتابة؟

ن البحث ي جانب من جوانب دراسة اللغة إذ إيف أ تهقيم ال تقل قيمة البحث يف اتريخ الكتابة عن
 يف اتريخ الكتابة يثمر فوائد أمهها:

هذا حيث تعد الكتابة أول مظهر يكشف عن ، التعرف على بداية التفكري اللغوي لإلنسان (أ)
ا إال بعد تصوره من املعروف أن اإلنسان ما رسم كلمة أو حرفً  هنإذ إ، التفكري ويعلن عن بدئه

ومن مث عدوا خمرتع الكتابة أول لغوي ، الكالم ووقوفه على مكوانت هذا، وحتليله لكالمه، للغته
 . (2) يف التاريخ

التارخيية واجلغرافية واالجتماعية اليت تتعلق حبياة اإلنسان على ظهر الكشف عن تلك احلقائق  (ب)
ذ نقش على حوائط الكهوف أو رسم على العظام أو احلجارة نهذه األرض عرب اترخيه الطويل م

 أو السعف أو اجللود حىت تعرف على األوراق والطباعة.
واإلفادة من ذلك يف ، ا من عالقاتوإدراك ما بينه، معرفة نظم الكتابة يف العامل القدمي واحلديث (ج)

م بغية تعلمها وعقد املوازانت بني تلك النظ، حماولة الوصول إىل حقيقة الكتابة األوىل ومصدرها
 بعضها من بعض. ومعرفة مدى إفادة

 .(3)الوقوف على اتريخ الكتابة ومصدرها وأنواع نقوشها ورسومها وخطوطها (د)

تفسري كثري من مشكالت الكتابة العربية السيما تلك املشكالت اليت ورثتها يف ذلك  يسهمو 
 عن األصل الذي أخذت عنه. هذه الكتابة
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وعلى التعامل معها واإلفادة منها يف توجيه نشأة ، التدريب العملي على قراءة الكتاابت القدمية (ه)
 .(4) الكتاابت وربطها ابلكتابة األم

 . هلادارس يف حاجة الإىل غري ذلك مما تقدمه دراسة اتريخ الكتابة من فوائد قيمة جتعل  

والكتابة من الناحية اللغوية عبارة عن مصدر للفعل الثالثي كتب يكتب كتابة، وهذا املصدر 
وترجع معاين هذا اجلذر إىل معىن واحد هو الضم واجلمع. قال )ك ـ ت ـ ب( يرجع للجذر الثالثي 

ابن فارس: " الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على مجع شيء إىل شيء. من ذلك 
ًبا. ويقولون: كتبت البغلةوالِكتابة. يقال: كتبُت الِكتاب أكتـُبُ  الِكتاب رمحها  ، إذا مجعُت ُشفَريه َكتـْ

 حبلقة. قال: 

َها ِِبْسَيار           .(5) "ال ََتَْمَننَّ فـَزَارًّيًّ َحَلْلَت بِِه         َعَلى قـَُلوِصَك َواْكتـُبـْ

 ن تعريف كل هذه التعريفات ترتبط ارتباطًافقد ورد هلا أكثر م االصطالحأما معىن الكتابة يف 
 وثيق الصلة ابملعاين اللغوية هلذه الكلمة.

 من هذه التعريفات ما نقله القلقشندي عن صاحب مواد البيان حيث عرفها ِبهنا:

يف  "صناعة روحانية تظهر آبلة جثمانية دالة على املراد بتوسط نظمها.." مث يقول "غري أنه فسر
ويصور من ضم بعضها إىل ، موقع آخر معىن الروحانية فيها ابأللفاظ اليت يتخيلها الكاتب يف أوهامه

وتقيد به تلك الصورة وتصري ، ابطنة قائمة يف نفسه، واجلثمانية ابخلط الذي خيطه القلم ابعض صورً 
لك يظهر معىن احلد وفسر اآللة ابلقلم وبذ، بعد أن كانت صورة معقولة ابطنة صورة حمسوسة ظاهرة

 .(6)"  ما يدخل فيه وما خيرج عنه

وقريب من هذا ما ذكره أبو البقاء يف تعريفها حيث عرفها ِبهنا: "مجع احلروف املنظومة 
وعرفها ابن خلدون ِبهنا "رسوم  ،(7)" ومنه الكتاب جلمعه أبوابه وفصوله ومسائله، وَتليفها ابلقلم

 .(8) " وأشكال حرفية تدل على الكلمات املسموعة الدالة على ما يف النفس

وقريب من تعريف ابن خلدون ما ذكره الشهيدي يف تعريفها حيث عرفها ِبهنا "الصور الذاتية 
داللة على ما كان يدور والرسوم الرمزية واألشكال احلرفية اليت توافق األوائل لوضعها يف بدء نشأهتم لل
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خبلدهم وما كان ينطق به لساهنم من الكلمات املسموعة اليت كانت تدل على ما يف أنفسهم من 
 .(9)"  اإلحساسات والتصورات العقلية والنقلية

ويف تصوري أن التعريف الذي نقله صاحب صبح األعشى عن صاحب مواد البيان والتعريف 
أما تعريف ابن خلدون والشهيدي ، يقع حدثً  بوصفهاالذي ذكره أبو البقاء ينطبق على الكتابة 

 فيصورها من الناحية النظرية. 

ابة واخلط بل قد استخدم  ممن تعرضوا لتعريف الكتابة مل يفرقوا بني الكت ومن الواضح أن كثريًا
من تعريفهم  ايظهر هذا جليًّ ، على أهنما مرتادفتان " اخلط"  و " الكتابة" كثري من القدامى كلميت 

 ه إنوقالوا يف تعريف اخلط  ،كتب الشيء خطه  -كما سبق   -للكتابة واخلط فقالوا يف الكتابة 

املنطوق به يف ذوات احلروف وعددها مع تقدير تصوير اللفظ حبروف هجائه ِبن يطابق املكتوب  "
 .(10)"  الوقت واالبتداء

: كتبه لشيء خيطه خطًّاوخط ا، ("خط القلم: أي كتبط طويقول ابن منظور يف مادة )خ 
 .(11)"  بقلم أو غريه واخلط: الكتابة

ولعل عدم تفريق القدامى بني ، (12)"  وقد عرف اخلليل اخلط ِبنه: "الكتابة وحنوها مما خيط
اليت مل تفرق بني اخلط  -مثل العني  -اخلط والكتابة يرجع إىل ما تناقلوه عن معاجم اللغة األوىل 

ن الكلمتني يف الغالب كانتا إذ إ، اب هذه املعاجم ال غضاضة عليهم يف عدم التفريقوالكتابة، وأصح
 ن الكتابة.واخلصائص اليت تراعى يف اخلط فيتميز هبا مر تلك السمات مرتادفتني السيما قبل ظهو 

وقد كان ابن  السمات صار التفريق بينهما واضًحا،أما حني وجدت بذور هذه اخلصائص و 
 فيقول:  كتابهمن أقدم من تنبهوا لفكرة التمييز بني الكتابة واخلط تراه يتحدث عن تسمية   درستويه

اء يلحق ألن اهلج ،غريهفيه ملا يكتب من هنج وقراءة دون اب إذ كان قصدان تَّ ومسيناه كتاب الكُ " 
 .(13) " اونقشً  الكالم غري املكتوب أيًضا وأن اخلط قد يكون تصويرًا

بصورة خاصة ميكن أن  اوالواقع أن التفريق بني ما يسمى كتابة بصورة عامة وما يسمى خطًّ 
يستند إىل أساس علمي واقعي نكتفي يف بيانه ابإلشارة إىل أن جمرد تصوير املنطوق أو املسموع على أية 
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ه وأنواعه وإبداعاته وهذه وإن كانت كتابة لكنها ميكن أن ه طرقصورة يعد من الكتابة لكن هذا التصوير ل
 (14). َتخذ تسمية أخرى كاخلطوط

ر فتأيت بعد بْ أما الزَّ ، ربْ والزَّ  ،ة تسميات أخرى يف لغة العرب منها: الرقمهذا وَتخذ الكتاب
ت.ب( وما اشتق منها الكتابة يف عدد ورود املادة وما اشتق منها يف القرآن الكرمي فقد وردت مادة )ك.

حدى عشرة مرة من ذلك ما ورد يف مرة يف حني وردت مادة )ز.ب.ر( إ ةر يف القرآن ثالمثائة ومثاين عش
ب قاله ابن عباس وجماهد تُ ر: الكُ بُ والز  ، 44من اآلية " رِ بُ الز  وَ  اتِ ينَ بَ لْ "ابِ  :- تعاىل –سورة النحل: قال 
 .(15)زبرت الكتاب: كتبته: تقول العرب .وربُ ر: مجع زَ بُ والز  . والضحاك وغريهم

 قال تعاىل:  9الكرمي ثالث مرات يف الكهف آية أما مادة )ر. ق. م( فقد وردت يف القرآن 

يف تفسري  د" ور  وم  قُ رْ مَ  اب  تَ كِ   " 20وآية  9" ويف املطففني آية  يمِ قِ الرَّ وَ  فِ هْ كَ الْ  ابَ حَ صْ أَ  نَّ أَ  تَ بْ سِ حَ  مْ أَ  "
 .(16)مبعىن مفعول أي مبعىن مرقوم أي مكتوب ر ابن كثري أن يكون فعيالتاواخ ،الرقيم أقوال كثرية

صون بينهما يف ، على أن يفرق املختوالغالب يف استعمال الناس اليوم هو لفظ الكتابة واخلط
 ف العلمي الدقيق.يالتعر 

تعد الكتابة من أهم االخرتاعات اليت أوجدها فهذا عن تعريف الكتابة وأمسائها أما عن قيمتها 
ا ألرقي ما وصل األرض، فإىل جانب كون الكتابة يف كل احلضارات تعطي للتاريخ مفهومً اإلنسان على 

فهي وسيلة حلفظ ، إليه الفكر البشرى املبدع حتتل الكتابة مكانة عظمى بني وسائل االتصال اللغوي
 اللغة، ووسيلة للتفاهم عرب املسافات البعيدة، ووسيلة للتعبري عما يف داخل النفس.

أخذت طريقها يف اآلونة األخرية عرب وسائل اإلعالم املعاصرة واملتطورة   املشافهة لغةومع أن 
األًّيم والسنني بل  كاحلاكي واهلاتف واخليالة وغريها إال أن الكلمة املكتوبة تبقى راسخة على مدى

 وأصدق مثل على هذا قول الشاعر:  والقرون أيًضا

 .(17)ب اخلط حتت األرض مدفونوصاح        بعد كاتبه اخلط يبقى زماانً     

من أساليب التعبري األكثر دقة وأانة ومن املمكن حموها   "الكتابة يف الوقت نفسه أسلوابً ربتوتع
 .(18)"  أو استبداهلا أو حتسينها
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وقد عرف العلماء السابقون أن النظام الكتايب وما يتصل به يعد من أخطر جوانب احلياة 
وكان للقرآن الكرمي فضل تنبيه املسلمني ودفعهم إىل  ،السابقون وأدركه الالحقونالبشرية "عرف ذلك 

 .(19) " وكذلك كان للسنة النبوية الشريفة دورها يف هذا اجملال ،َتمله

ْنَسانَ  َخَلقَ ﴾ 1﴿ َخَلقَ  الَِّذي َربِ كَ  اِبْسمِ  اقْـرَأْ }قال تعاىل: "  َوَرب كَ  اقْـرَأْ ﴾ 2﴿ َعَلق   ِمنْ  اإْلِ
أن  -  -عن أيب هريرة  ويف سنن الرتمذي 4-1." العلق ﴾4﴿ اِبْلَقَلمِ  َعلَّمَ  الَِّذي﴾ 3﴿ اأْلَْكَرمُ 

 .(20)" " وأومأ بيده للخط استعن بيمينك على ًّي رسول هللا إين ال أحفظ شيئاً فقال: " :رجال قال

على انتشار الكتابة بني أبناء املسلمني  -  -مدى حرصه  -  -وتعلمنا سرية الرسول 
 حني جعل فداء األسري املشرك تعليم عشرة من أبناء املسلمني القراءة والكتابة.

وبلغت أمهية الكتابة منزلة رفيعة لدى العلماء العرب القدامى حىت إهنم ربطوا بني اخلط واحلضارة 
مسكة وال جيل هلم قبض وبسط إال وهلم  هلا يقول اجلاحظ: "وليس يف األرض أمة هبا طرق )قوة( أو

 .(21)"  خط

 :يقول اجلاحظ فجعلوا اخلط أعم نفًعا. ،ارنوا بني وسائل الداللة األخرى وبني اخلطوكذلك ق
فاإلشارة تتوقف على املشاهدة  ،"ومجيع العلوم إمنا تعرف ابلداللة عليها ابإلشارة أو اللفظ أو اخلط

 ال يتوقف على شيء فهو أعمها نفًعاأما اخلط فإنه ، واللفظ يتوقف على حضور املخاطب ومساعة
 .(22)"  وأشرفها

هكذا تبدو قيمة الكتابة اليت وصلت إلينا بصيغتها النهائية املعروفة وأصبح الناس يقرءون هبا 
 إلنسان األوىل يكتب؟ اوكيف بدأ ، كيف ظهرت الكتابة  حضارات املاضي، وما ختطه أيديهم اآلن لكن
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 نشأة الكتابة وتطورها 

تناول كثري من الدارسني ابلبحث واالستقصاء موضوع نشأة الكتابة وتطورها من قدمي الزمان، 
من الدارسني مل يصل إىل حقيقة مؤكدة تطمئن هلا النفس ويراتح إليها العقل متام االرتياح  نَّ أحًداأ ومع

ذلك  ومعذلك أن اتريخ الكتابة موغل يف القدم ــ  ؛(23) يف تفسري وحتديد اتريخ النشأة األوىل للكتابة
اليت يستخدمها بنو  تظهر مرة واحدة على هذه الصورة يالحظ أنه من املقرر لدى الدارسني أن الكتابة مل

وقد تتبع الباحثون يف جمال  شيء يبدأ مث يتطور حىت يشب ًّيفًعا.البشر اآلن، وتلك سنة هللا يف كل 
تصور كامل عن هذه النشأة وعن أصلها  إىل الكتابة اتريخ نشأهتا وتطورها رغبة منهم يف الوصول

 .(24)هي:  احلربع مر وتطورها وكان أهم ما رأوه يف ذلك أن الكتابة قد مرت ِب

 املرحلة األوىل: الكتابة التصورية 

يف هذه املرحلة جلأ اإلنسان القدمي إىل تصوير ما يريد التعبري عنه ابلصور والرسوم فإذا أراد أن 
 وإذا أراد أن يدل على حيوان رسم ذلك احليوان.، يدل على شجرة رسم شجرة

من ألوان الفن التصويري ميثل يف صوره القدمية أرقى ما وصل  "وتعد هذه املرحلة ـ يف الواقع لوانً 
ذلك أن اإلنسان يف عصوره األوىل بدأ التعبري عن ؛ إليه اإلنسان القدمي من قدرات فنية وملكات تعبريية
صان الشجر ليدل على أن مثة مرورًا فهو حيطم أغ ،األشياء واملعاين ابألشياء نفسها وابألحداث الواقعية

 (25)".  ىل أن هناك من اسرتاح حتت تلك الشجرةليشري إمع الرماد تلك الغابة، وجيحدث يف 

أي  pictureوهي من أصل كلمتني  pictiographyوتسمى هذه الكتابة ابلبكتوغرافية 
وقد عاشت الكتابة التصويرية عهد طفولتها بني اجملتمعات ، (26) أي رسم أو كتابة graphصورة و
 وكان ذلك يف العصر املسمى ابلعصر احلجري القدمي أو "الباليوليت".، الصغريةالقبلية 

لذي يرجع اترخيه إىل فرتة ار يف بعض املغارات والكهوف اليت ترجع إىل هذه العصر فقد عث "
ق.م على رسوم على بعض الصخور غري واضحة مما  ألف سنة تقريًبا 40ألف سنة و 100 ترتاوح بني

لك الفرتة مل يكن قد متكن بعد من الرسم اجليد أو التصوير املتقن ورمبا كانت مغارة يدل على إنسان ت
 .(27)"  "الفرياسي" يف فرنسا خري مثال على ذلك
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اليت ترجع إىل ما بني موهنا بفرتة احلضارة املادلينية ويف أواخر هذا العصر أو يف القرتة اليت يس
خطوة مهمة إىل األمام، فقد  .م( لوحظ أن التصوير الفين قد خطاألف سنة ق 15 -ألف سنة  25)

ترك لنا إنسان تلك الفرتة على حوائط مغارات عديدة مثل مغارات "كومباريل" و "فون ـ دي ـ غوم" و 
 (28). ض فين للرسم"األخوات الثالث" يف فرنسا من الصور والرسوم ما يبدو كأنه معر 

اليت تعرف ابسم آالف سنة ق. م(  8ألف سنة و  15)اليت تقع ما بني ويف الفرتة التالية لذلك 
الكتابة الصورية حيث لوحظ يف اللوحات  يزوليت" يف هذه الفرتة بدأت فعالالعصر احلجري املتوسط "امل

الطابع الروائي، إال أن اآلثر  وساد، وتشعب العناصر اليت تعود إىل ذلك العصر شيء من التعقيد
صالية كشواهد القبور أو تدوين رسني ما ميكن عده من الرسائل االتالراجعة إىل تلك الفرتة ال تقدم للدا
 .(29)التواريخ أو ما يشبهها من احلوليات

وضوح فيما يعرف ابلعصر احلديث " النيوليت " عبد هللا ربيع أنه "قد ظهر كل هذا ب دويقرر 
أن ي يقع فيما بني )األلف الثامن واأللف السادس ق.م( فقد دلت احلفرًّيت اليت اكتشفت على الذ

يف هذا العصر فقد ظهر هذا بوضوح فيما وصل إىل أيدي العلماء من  الكتابة الصورية قد بدأت فعال
 (30). " آثر سومرية ومصرية وهندية وكريتية وصينية قدمية

واألشجار الدور األساس ابإلضافة  ،واحليواانت ،يلعب شكل اإلنسانفــ" أما رموز هذه الكتابة
أيدت هذه احلقيقة التنقيبات اليت قام  وقد ،إىل الفن الذي مأل الكهوف املقطونة من قبل اإلنسان القدمي

 . (31)" هبا علماء اآلثر ابإلضافة إىل احلقائق األنثوغرافية اليت انكب العلماء على دراستها

أن رموز هذه الكتابة "الصورية" قد استمدت من واقع احلياة اليت عاشها اإلنسان  يبدو هكذاو 
وعن الواقع  ، وعن األشياء كالقارب واجملداف، القدمي فهي رموز تعرب عن احلوادث كالصيد والتنقل

 كالناس واحليواانت.

وكون هذه الرموز مستمدة من واقع هؤالء الذين استخدموها جيعل الباحث يطمئن إىل أن 
العالقة بني هذه الرموز وبني ما تدل عليه هي عالقة عرفية اصطلح عليها الناس آنذاك وهذا نفسه ما 

 لكتايب وبني ما يدل عليه يف كتابة الناس يف يومهم هذا.يفسر العالقة بني الرمز ا
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ور ، وإن بعض الكاريكاتوال تزال الكتابة الصورية تستخدم عند بعض القبائل البدائية حىت اليوم
من الصور  فهم منها قصة كاملة أو يرسم نسًقايف الوقت احلاضر لريسم الصورة املفردة "بدون تعليق" في

ولكن مع ذلك نفهم ، ن أن يرشد الناس ابلكتابة إىل حمتوًّيت هذه الصوربعضها إىل جانب بعض دو 
، كما أن الالفتات املرورية املوجودة على جوانب الطرق (32)القصة على النحو الذي قصده الرسام

 والشوارع حتمل من الرسوم والعالمات اإلرشادية ما جيسد هذا النوع من التعبري الكتايب. 

يث كانت ترسم ِبمزجة وال ثبتة القواعد ح، ألن هذه الكتابة مل تكن واضحة املعاين ونظرًا
الفنية فكانت يف غالب األحيان حتمل العديد من املعاين والتفاسري  وقدرته ظروف الكاتبل خمتلفة حسًبا

ها كل وهذا ما يلحظ اليوم يف اللوحات التشكيلية اليت تفسر من قبل مشاهدي ،ختتلف من قارئ آلخر
تفكر يف للذلك هتيأت األسباب للشعوب آنذاك  نظرًاو  .(33) حسب مفهومه اخلاص ورؤيته الشخصية

 تطور كتايب يتالءم مع ظروفها.

 املرحلة الثانية: مرحلة الكتابة اللوغرافية أو الكلمية

لظروف حياة اإلنسان وإرضاًء لطموحه الدائب الذي يسعى إىل التطوير وتعلم املزيد  نظرًا
جاءت هذه املرحلة وهي اليت ميكن أن يقال فيها إن اإلنسان توصل من خالهلا إىل إرساء قواعد الكتابة 

 -سب رية )البيكتوغرافية( تتجزأ إىل عناصر ورموز منفصلة اكتيالتصورية، حيث أخذت اللوحات التصو 
وهذا يعين أن شكال ، أم يف معانيهاذلك يف شكلها  صبغة الثبات سواء أكان -املستمر  بفعل استعماهلا

أو الكتابة ، الكتابة اللوغرافية -فيما بعد  -مسي  ثمن أشكال الكتابة التصويرية قد استحد جديًدا
 . (34) الرمزية

" مبعىن "كلمة" "logosلوغرافية( من كلميت وتكتسب اللوغرافية أو الكلمية هذا الوصف )
 .(35) كتابة لغوية  فهي وعليه، " مبعىن "كتب" ومعىن ذلك أهنا تعين كتابة الكلماتgraphoو"

فإن لنا  ةورة أو الرموز الكتابيوإذا كانت هذه املرحلة ختتلف عن سابقتها يف ختصيص داللة الص
 تساءل عن كيفية هذا التحول حتول الكتابة من املرحلة الصورية إىل املرحلة الكلمية؟أن ن

لتعبري عنه ابلصورة املفردة إىل ا انتقل من التعبري عن الشيء مركًبامن األفضل القول ِبن اإلنسان 
الصور الدالة على الكلمات فهو يصور كل يوم ما تتطلبه الضرورة من ، حلاجاته ومطالبه املتجددة  تبًعا
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، أما ابلنسبة للتعبري عن  على اجلانب الواقعي املادي ابلنسبة للمعاين احلسية أو امللموسة معتمًدا
يف  قًاقد اتبعوا طر  - مثال -، فاملصريون القدماء  املعنوًّيت فإن اجتهادات كثرية بذلت حلل هذه املشكلة

، فصورة الشمس  أو تصوير السبب للداللة على املسبب ، تصوير اجلزء للداللة على الكل ذلك منها
وصورة األسد تدل ، ، وصورة الرجل تدل على العدو  (36) وصورة أداة الكتابة تدل عليها، ترمز للنهار 

بصورة شخص يف  هم على املنتصر وعن احملارب أيًضاكما كانوا يعربون يف كتابت،   (37) على الشجاعة
ون ملثل هذا املدلوالت ابجلمع بني رمزين لكل منهما ز يرم - مثال -والسومريون ،  (38) يده قوس ونشاب

داللة خاصة مستقلة فلتصوير "الولد" يرمز صورة "طائر" + بيضة ولتصوير "األكل" يرمز بصورة خبز + 
 . (39)فم

هذا عن كيفية انتقال الكتابة من املرحلة الصورية إىل املرحلة الكلمية، أما املوطن األصلي 
 ؟أيًضافموضع تساؤل للكتابة الكلمية 

آملصريون ؟ ، ومن ذا الذي بدأ هبا أوالتضاربت األقوال يف بيان املوطن األصلي للكتابة الكلمية
 ومن األخذ؟ ومن املأخوذ عنه؟؟ غري هؤالء مجيًعا أم الصينيون أم السومريون أم

لتدفق سيل املكتشفات اليت تظهرها البعثات العاملة يف  اربت األقوال يف هذا وتنوعت تبًعاتض
لتلك االجتهادات القوية يف قراءة ما يصل إىل أيدي العلماء من  ، وتبًعاأرض تلك احلضارات القدمية 

واقتفاء املصريني آثرهم معتمدين على ما  ، فيذهب بعضهم إىل سبق السومريني النقوش واملسطورات
رية إىل الكتابة الكلمية األمر يالتصو  متثل مرحلة االنتقال من الكتابة قدمته املكتشفات من نقوش سومرية

ولكن هذا الرأي ميكن الرد ، الذي ال يوجد له نظري فيما كشف لنا من آثر ذلك العهد املصري القدمي 
فاملادة اليت كتب عليها  ، رجع إىل طريقة كل من الشعبني يف تدوين آثرهعليه ِبن السبب فيه رمبا ي

من املادة اليت كتب عليها املصريون واليت تتمثل يف  أطول عمًرا -وتتمثل يف الطني املطبوخ  -ن السومريو 
 . (40) اجللود واألخشاب والربدي واليت رمبا أذهبتها أحداث الزمان

كثريون من أن هذه الشعوب كلها قد اهتدت إىل هذه الوسيلة مستقلة "ولعل ما ذهب إليه  
ذلك  فرتة من أكثر األقوال صحة وقبوال؛بعضها عن بعض، ودون أن أيخذ أحدها عن اآلخر يف تلك ال

أن التاريخ مل يكشف لنا حىت اآلن عن عالقات ترجح ما ذهب إليه بعضهم من سبق السومريني واقتفاء 
 .(41) " املصريني آثرهم
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هذا وقد تطور هذا اللون الكتايب على يد كل من املصريني والسومريني نتيجة إحساسهم مبا فيه 
ط لظروفهم الفكرية والعلمية، وظهر نتيجة لذلك اخل ولوا تيسريه بقدر ما ميكن وتبًعامن تعقيد فحا

رة مكونة من رسوم خمتلفة كل صور تؤدي معىن من املعاين، هذه الصو  اهلريوغليفي وهو عبارة عن صور
 .(42) األشياء اليت عرفها املصري القدمي ورآها من حوله

صعوبة على  (43)"  أكثر من سبعمائة شكل وال شك أن يف استخدام هذه الصور اليت بلغت "
مع  ن البد من هتذيب ذلك اخلط هتذيًبا اتبًعا لتطور احلضارة متمشيًّاالقارئ يف فهم املعىن املقصود، فكا

فنشأ لذلك عند املصريني أنفسهم بعد اخلط اهلريوغليفي اخلط اهلرياطيقي ، طبيعة النشأة واالرتقاء
 .(44) والدميوطيقي

ـ وهو لفظ إغريقي معناه املقدس ـ فقد كان صورة خمتصرة للخط  أما اخلط اهلرياطيقي أو اهلريايت
قي وهو الذي  ، حىت حل حمله اخلط الدميوطي واستخدم يف الكتابة املقدسة وغري املقدسة، اهلريوغليفي 

ومن أمثلة ، (45)، وقد استخدم يف مصر بعد القرن السادس أو السابع ق.م للهريايت كان بدوره خمتصرًا
م يف أثناء 1799على حجر رشيد الذي عثر عليه أحد ضباط انبليون بوانبرت  وانً ذلك ما جاء مد

، وأول من خطا  واستعان به األثريون يف معرفة الكتابة املصرية القدمية، احلملة الفرنسية على مصر 
ولكن الذي ينسب إليه ، م 1829اخلطوة األوىل يف حل رموز هذه الكتابة تومس بينج اإلجنليزي ت

لتغلب النهائي على الصعوابت يف معرفة الكتاابت املصرية القدمية العامل الفرنسي فرنسوا شامبليون فضل ا
أن يف هذه الرموز املستخدمة على حجر رشيد ما قام مقام  ، وقد أثبت شامبليون (46) م(1832)ت

 . (47) حروف هجائية يف عصر مل تكن تعرف فيه احلروف

هذا التطوير هلذا النظام  ومع. (48) نشأ عند السومريني اخلط املسماري ونتيجة هلذا التطور أيًضا
الكتايب، إال أن رموزه مازالت كثرية مما دعا اإلنسان إىل مزيد من التفكري لصقل نظامه الكتايب وهذا ما 

 .الكتابة املقطعيةشهدته 
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 مرحلة الكتابة املقطعية :املرحلة الثالثة

فسرعان ما أدخل عليها  على وضعها ذلك زمًنا طويال ة أو الكلميةمل تبق الكتابة اللوغرافي
أي أن  ؛ يص تلك الرموز من التعقيد والغموض، فجاءت فكرة تقطيع الكلمةف إىل ختلحتسني يهد

د الكاتب كتابة  اإذا أر  ، مثال الرمز الواحد أصبح يعرب عن مقطع من الكلمة وليس عن الكلمة كلها
 ذاهتا اليد إنه يرسم صورة يد ويعتربها مقطًعا هجائيًّا ال يراد بهل" فكلمة تبدأ ابملقطع "يد" كما يف "يدخ

وال يذكر التاريخ بوضوح كيف ،  (49) وإمنا يعرب عن صوت الياء والدال وهذا ما مسى ابلكتابة املقطعية
لكن ميكن للدارس أن يتصور أن اإلنسان قد ن عربت الكتابة من تصوير الكلمات إىل تصوير املقاطع 

 .(50) ما مما ميكنه من حتويل الرمزية من الكلمة إىل املقطع البناء املقطعي للكلمات على حنو  أدرك 

ِبن الدافع الذي أدى إىل ظهور الكتابة املقطعية هو احلاجة إىل تقليل الرموز  وميكن القول أيًضا
رمز املقطعي ميكن أن ألن هذا ال رموز املقاطع مهما كانت أقل عدًدا من رموز الكلمات نظرًافــ" 

انب و املتقاربة يف هذا اجلأ تشاهبة صوتيًّاأو جزء من دال يف كل الكلمات أو املفردات امل يستعمل داال
ــ مها. إخل وهكذا عندما  ىاملقطع "ما" يستعمل رمزه يف الكلمات: ما ــ ماء ــ إمنا ــ مساء ــ انتمفمثال 

 .(51)"  يلتقي بغريه ميكن أن يقلل عدد الرموز إىل حد كبري

مع اتساع  ك ـ "كان قد ضاق ذرًعاوقد كان الدافع وراء الرغبة يف االختصار أن اإلنسان ـ آنذا
بل قل تصورها وحتتاج إىل  ،وتعدد مطالبه بتلك الرموز الكثرية اليت متثل الكلمات، وتنوع أهدافه ،أغراضه

 .(52) شيء كبري من الوقت والتدقيق"

وتعد اللغة السومرية من أسبق اللغات إىل استخدام الكتابة املقطعية وقد ساعدها على ذلك 
 بعض العوامل اللغوية اليت نسقت بني نظامها اللغوي وهذا النظام الكتايب من بني هذه العوامل: 

أن تتحول رموز هذه  لواحد فيها ومن هنا فقد صار سهالكثرة الكلمات ذات املقطع ا -1
الرمز  ، فمثالىل رموز مقطعية ميكن أن تستعمل يف الداللة على كلمات أخرىالكلمات إ

 .(53) ( يف كلمات أخرى خمتلفةTI( صار هو املقطع )TIالذي يشري إىل كلمة سهم وهو )
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"استعداد البناء القاعدي يف اللغة فقد اقتضي هذا البناء أن تتكرر بعض الرموز للكلمات  -2
فكان هذا التكرار من العوامل ، جلوانب النحوية والصرفية فيهاالوحيدة املقطع للداللة على ا

 .(54)"  للرمزية الاملساعدة على استقاللية املقطع وجعله حم

 .(55) ة يف العامل اليت تستخدم الكتابة املقطعيةاللغة الوحيدة الرئيس وتعد اللغة الياابنية اآلن

 وقد واجهت الكتابة املقطعية عدة صعوابت منها:

ميكن  ( مثال استعمال الرمز الواحد للداللة على عدد كبري من األلفاظ أو املعاين فالرمز )
ـ كثري  Rumكما ميكن أن يعين الكلمات اآلتية: مسن   ZAL,LI,NI,Iأن يدل على املقاطع 

DIL  ـ برRU (56)ـ اخل . 

اللغة السومرية واستعمل "وقد زاد من هذه الصعوابت كثرة األلفاظ املشرتكة اليت حفلت هبا 
سومرية من وما قام به هؤالء من استعارة للرموز ال، األكاديون رموزها للداللة على مقاطع معينة

 .(57) " جديدة من لغاهتم منحها ألفاظًا

من  تيجة الستخدام الرمز للمقطع بداللكن يكفي هذه الكتابة أهنا قللت من صور الرموز ن
 الكلمة.

اإلنسان مبا وصل إليه فكره من الرمز للمقطع بدل الكلمة، ومن استخدام وبعد فهل قنع 
ال نظن هذا، فإن إحساسه ابلصعوابت واملشكالت يف الكتابة املقطعية دفعه ؟ الشكل بدل الصورة

وكانت الثمرة خطوة كربى يف عامل الكتابة لعلها أروع وأعظم ما ، إىل مزيد من التفكري وبذل اجلهد
 .ك اإلنسان، إهنا ما يطلق عليها الكتابة احلرفيةاهتدى إليه ذل

 املرحلة الرابعة: مرحلة الكتابة احلرفية:

ذلك فالرمز الكتايب فيها ال  ىهي "التعبري ِبشكال احلروف عن أصواهتا، وعل الكتابة احلرفية
.(58) يدل على كلمة وال على مقطع معني وإمنا يدل على صوت واحد من أصوات الكالم أو اللغة
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ات الكتابة احلرفية عن سابقاهتا يف أن الرمز أصبح يدل فيها على صوت من أصو  وختتلف
من أن يدل على مقطع أو كلمة أو غري ذلك مما كان يدل عليه يف املرحلة األوىل، وهذا  الكلمة بدال

ن املوطن لة املقطعية إىل املرحلة احلرفية؟ وعل عن كيفية انتقال الكتابة من املرحمما جيعلنا نتساء
 األصلي هلذه الكتابة؟

كما ،  أدرك واضعوا نظام الكتابة احلرفية ما يف النظام السابق هلا )الكتابة املقطعية( من قصور 
أدركوا مدى احلاجة إىل نظام كتايب يتناسب مع حاجات العصر املتعددة إىل الكتابة فتأملوا نظام 

غة إمنا تتكون من تلك الوحدات ذات العدد وعرفوا بعد حتليل لغوي سليم أن اللغة أي ل، اللغة
وكانت النتيجة أن عرفوا ، والتحالف اخلطريين ، والتوافق ، والتبادل الكبري ، احملدود والتكرار الواسع 

احلروف الكتابية واستعملوها فكانت الكتابة حبق مفتاح حضارة اإلنسان، والقول ابنتقال اإلنسان 
 . (59)طفرة قول ال يستطيع أحد أن ينكره  الكتابيةإىل تلك املرحلة 

وقد اختلفت كلمة الباحثني يف املوطن األصلي للكتابة احلرفية حيث ذكروا أن بوادر هذه  
 فوا من رموزها أربعة وعشرين رمًزااملصريون القدماء الذين عر  كتابة قد ظهرت عند عدة شعوب منهاال

ن منهم إال أن أضافوا إليها العديد من الرموز الكلمية لكنها مل تكن يف تصورهم كافية فما كا
ظهور الرموز احلرفية هبا  معومن مث مل ختلص كتابتهم لتصوير احلروف واألصوات بل بقيت ، واملقطعية

 .(60) جامعة لكل أنواع الرموز الكلمية واملقطعية واحلرفية

الدارسني يذهب إىل أن الكتابة ومع اشتمال كتابة املصريني على كل هذه الرموز نرى بعض 
أخوذة عنها واعتمد األجبدية السامية )الفينيقية( موأن ، املصرية القدمية هي األصل يف الكتابة احلرفية

 -يف رأيه  -يف ذلك على بعض الظواهر اليت تشرتك فيها كل من اللغة املصرية القدمية واللغة السامية 
 يذكر منها: واليت

 احلركات إال حني ينطق هبا. امن سواكن وال تظهر فيه أن الكلمة فيها تصاغ -1
يوجد بعض اخلصائص النحوية والصرفية يف اللغة املصرية متاثل اخلصائص نفسها يف اللغة  -2

والظروف ، ه، والفعل ِبزمانالسامية، من هذه اخلصائص: وجود االسم اجلامد واملشتق
يث )التأنيث املعنوي والتأنيث والتذكري والتأن، وحروف العطف، )ظرف الزمان واملكان(
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والبناء  ،والضمائر املتصلة واملنفصلة، مث املفرد واملثىن واجلمع )اجلمع ِبلوانه الثالثة(، ابلتاء(
 .(61)والصفة تتبع املوصوف يف مجيع أحواله، للمعلوم وللمجهول

هذا أن الكشوف العلمية قد أظهرت كتاابت حرفية تنسب إىل شعوب قدمية مثل ويرد 
والكتابة املنسوبة إىل جنوب اجلزيرة العربية وهي منسوبة إىل معني ، لفينيقية(الكتابة الكنعانية )ا

ا أصل كل هنكما أوتعد الكتابة الفينيقية هي اليت متثل النظام احلريف بصورة كاملة   ،وحضرموت
ت عليها الكتابة املقطعية اليت اشتملالرموز خللوها من الرموز الكلمية و  الكتاابت احلرفية نظرًا

 .(62) املصرية

ومل يشتغلوا إال هبا ، وال غرو أن تكون بداية الكتابة من الفينيقيني فإهنم تعاطوا التجارة
والبد ألصحاب التجارة من املكاتبة واملراسلة مع ، وهلم املدن البحرية يف املشرق واملغرب

إىل استعمال أحرف اهلجاء  نالفينيقيو فاضطر  -كما ال خيفى  -شركائهم يف األصقاع الشاسعة 
 .(63) واالنتفاع هبا

 الكتابة احلرفية يف العامل انتشاركيفية 

وهي آخر مراحل التطور الكتايب  -الكتابة احلرفية : " يقول فندريس يف هذا الصدد
والذي يفسر هذا ، انتشرت يف أوراب ابتداًء من التاريخ املسيحي بفضل اإلغريق والرومان 
يحية للشعوب الوثنية احلدث سبب اترخيي وهو انتشار املسيحية فإن احلواريني الذي لقنوا املس

جبدًّيت على نسق األجبدية تكوين أإىل واضطرهم ذلك ، قراءة النصوص املقدسة  علموهم أيًضا
 اختذت األجبدية اإلغريقية مثاال ومن مث، اليت كانوا هم أنفسهم يقرءون هبا هذه النصوص 

" وميتود Cyrille" ولألجبدية السالفية سرييل "wulfaلألجبدية القوطية بفضل فلفيال "
"Methodeة فقد اشتقت من " أما األملانية القدمية واإلجنليزية القدمية واأليرلندية القدمي

 . (64)"  ةالالتينياألجبدية 

ميني دور ابرز يف نشر الكتابة احلرفية ال يقل هذا الدور عن دور اأما يف الشرق فقد كان لألر  
ويربز هذا الدور من خالل أهنم حينما استعملوا الكتابة الفينيقية جعلوا ، اإلغريق يف نشرها يف الغرب
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لزواًّي وأمتت رؤوس احلروف وصارت الشرطة املتطرفة تنتهي استدارت اصورة جارية وعملية حيث منها 
 يدور حول نفسه. ذيلبنوع من ال

وقد امتدت هذه الكتابة اآلرامية إىل اهلند حيث إن معظم النظم الكتابية املستعملة يف آسيا 
ليت تكون وقد أمكن هلذه الكتابة اآلرامية أن تصل إىل الشرق األقصى فهي ا، الوسطى مشتقة منها

يف نشر هذه الكتابة حيث نقوهلا  كما أن للعرب دورًا ابرزًا  (65) الكتابة الكورية اليت تستعمل حىت اليوم
 . (66) إىل األقطار اآلسيوية كما نقلوها إىل األقطار األوربية

 اة هلا أدواهت، وأصبحت من حيث ممارستها صنعوهكذا عمت الكتابة احلرفية كل أرجاء العامل
 صفحة املطبوعة مما جيعلناوتطورت بتطورها منذ الصخرة املنقوشة حىت ال، هذه األدوات صاحبتها

 عن هذه األدوات واآلالت اليت استخدمت يف صناعة الكتابة عرب اترخيها الطويل؟ ساءلنت
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 أدوات الكتابة

لعلم مستقل  كربى "حىت لقد جعلها بعضهم موضوًعايكتسب البحث يف أدوات الكتابة أمهية  
 .(67) هو علم أدوات الكتابة"

وابلنسبة للكتابة العربية َتيت أمهية البحث يف أدوات الكتابة من خالل ورود هذه األدوات يف 
 واألدب اجلاهلي. -  -وسنة النيب ، تتمثل يف القرآن الكرمي عرب من نصوص موثقةأقدم ما أثر عن ال

إثبات معرفة عرب اجلاهلية للكتابة على نطاق يف ذكر هذه األدوات يف هذه النصوص  سهموي
أوسع من ذلك الذي ذكره بعض املؤرخني القدامى مث تناقلته بعض أقالم احملدثني من أن اإلسالم جاء 

 .(68)ومل يكن يعرف الكتابة من العرب إال قليل

ض اخلطوط العربية اليت عن أمساء بع بهم البحث يف أدوات الكتابة يف كشف النقاكما ُيس  
 ،واملنمنم ،والثلث ،والنصف، "اجلليل والثلثني طومن ذلك اخل، ابسم القلم الذي كتبت به تسمى حيًنا

 .(69)"  والسدس ،والربع ،والدقيق

، رجوالد ،والطومار ،والسجالت، أخرى تسمى ابسم الورق ومساحته ومن ذلك "الدفرت وأحياانً 
 .(70) والرقعة، والبياض، واملنت، واحلواشي، والرقاع، والديباج، والبطائق

يكشف لنا عن تطور حياة الشعوب من خالل تطور هذه  الكتابة كما أن البحث يف أدوات
شك أن حياة اإلنسان الذي يستخدم اإلزميل واحلجر يف كتابته ستكون غري حياة الذي  فال، األدوات

 يستخدم الكمبيوتر يف كتاابته. 

ففي مطلع العصور اليت عرفت  أما عن هذه األدوات ،دوات الكتابةهذا عن أمهية البحث يف أ
ن مقاصدهم و داللة اللغوية كان الكاتبون يؤداإلنسانية فيها الكتابة واختذهتا وسيلة من وسائل التعبري وال

وال  ة اليت يكتب عليها عن كوهنا حجرًاة ابلنقش واحلفر، وهنا ال خترج اآلليالتعبريية ومفاهيمهم الكتاب
واضحة يف الصخور يقرؤها القارئون  أداة صلبة حبيث ترتك اآللة آثرًاا خترج األداة اليت يكتب هبا عن كوهن

 .(71)فيدركون معانيها اللغوية
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وقد ظهرت صورة ذلك فيما اكتشفه العلماء وبعثات التنقيب عن اآلثر يف بطون اجلبال 
مث بعد ذلك جلأ اإلنسان إىل الرسم واخلط بدل ،  (72) والصحاري مما عرف ابسم النقوش واملخربشات

 الكاتب إىل ما يشبه )الفرشاة( اليت ما زال نيفكان البد من تطوير آلة الكتابة يف مي، احلفر و النحت 
، واحتاجت هذه اآللة يومئذ تلك املادة السائلة اليت تغمس  الرسامون حيملوهنا يف أيديهم يف أًّيمنا هذه

ور ما يريد حاملها من صور أو تعبريات على صفحات الصخور أو غريها مما فيها فتحمل بعضها لتص
ويف ، وكان على اإلنسان أن يتفنن يف صنع هذه املادة ، اهتدى إليه اإلنسان من أدوات يكتب عليها 
لتطور  ا تطورت هذه األدوات وتنوعت نظرًا، وهكذ (73) تلوينها حىت تؤدي كل أغراضه على الوجه املراد

  عوب وكانت أهم هذه األدوات ما أييت :لشحياة ا

 احلجر  -1
عد احلجر من أقدم أدوات الكتابة اليت كتب عليها حيث "بدأت الكتابة كما نعرف يُ 

 . (74) " هاوسقوفالكهوف ابلنقش على الصخور واخلربشة على حوائط 
أصبح يقطع هذه الصخور إىل حىت لكتابة يف أموره احلياتية إىل اوما إن احتاج اإلنسان 

 ،وقد كتب على احلجارة أمم خمتلفة منها اليوانن، ألواح ميكنه محلها يف مناطق خمتلفة
 .(75)والعرب  ،مانو والر 

ة وهي حجارة فَ خاف واحدهتا خلَْ العرب ابسم "اللِ  دوقد ُعرفت احلجارة البيضاء عن
 .(76)"  بيض رقاق

 اخلزف -2
ويف مصر ، قف والفخار مادة يكتب عليها عند بعض الشعوباستخدم اخلزف والش

والرسائل  ،والتمرينات ،واحلساب، استخدم على نطاق واسع لتدوين إيصاالت الضرائب
 .(77) واستخدمته العرب يف بعض األحيان يف فجر اإلسالم، وبعض النصوص

 الطني  -3

السومريون  األمم اليت اشتهرت ابلكتابة على الطنيومن ، الطني مادة كتب عليها األولون
 اخلشب فيضغط به على الطني رامسًا من احلديد أو أقالًماري يتناول فكان العامل السوم

 بعد الكتابة عليه ليعيش طويال وكان السومريون حيرقون هذا الطني، (78) خطوطه وحروفه
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 هم أول من اهتدى إىل الكتابة الدارسني إىل القول ِبن السومريني وهذا مما دفع بعض
 . رافيةأو اللوغالكلمية 

 القلم -4

أول ما إنَّ  ذي أنه قال: "يف اجلامع الصحيح للرتم -  -القلم آلة يكتب هبا ورد عن النيب  
ومنه قيل ، أظافري ومنه قلمت، عطِ م وقُ لِ ألنه قُ  ، ويسمى القلم الذي يكتب به قلًما(79)"  خلق هللا القلم

وقيل مسي بذلك ألنه مأخوذ من شجرة القالم وهو شجر من فصيلة  ،(80) المة الظفر ملا يقطع منهقُ 
 .(81)احلمضيات

ويرى بعض الباحثني أن القلم مبعناه احلقيقي كان قد استعمل من قبل قدماء املصريني حيث 
يقال له يف اللغة ، و جموفة وكتبوا هبا على ورق الربديثبتوا قطعة مذنبة من النحاس األمحر بساق عود 

مصنوعة  ا" وقد استخدم العرب أقالمً  " أي "ريشةpenna" وهو من أصل التيين "Penاإلجنليزية "
وأدقها  ا القصب واختاروا أقالمهم من أقوم تلك األانبيب عقًدا وأكثفها حلًمامث استعملو  ،من لب اجلريد

 .(82) وال مفتوال ايكون القصب معوجًّ  اللى أقشرة وأعدهلا استواًء ع

هـ( رسالة يف اخلط والقلم حتدث فيها عن القلم وبريه 276وقد ورد البن قتيبة الدينوري )ت 
 . (83) ووجوه برية

خاص ويتوج  وهذا يدل على اهتمام الرتاث العريب ِبدوات الكتابة بشكل عام وابلقلم بشكل
 ا يف منََّ أَ  وْ لَ : " وَ - تعاىل –قال  27: يف لقمان/وروده يف القرآن الكرمي ثالث مراتهذا االهتمام ابلقلم 

 قال 4يف العلق / ، و "ونَ رُ طُ سْ ا يَ مَ وَ  مِ لَ قَ الْ : "ن وَ - تعاىل –قال  1ويف القلم/  ،"م  اَل قْ أَ  ة  رَ جَ شَ  نْ مِ  ضِ رْ األَ 
 ."مِ لَ قَ لْ ابِ  مَ لَّ ي عَ ذِ : "الَّ - تعاىل -هللا 

 احلرب  - 5

 (85) واملداد: ما يكتب به يقال مدين ًّي غالم أي أعطين مدة من الدواة، (84) داداحلرب: املِ 
  :، وكل شيء مددت به شيًئا فهو مداد قال األخطلومسي بذلك ألنه ميد القلم أي يعينه

 مبدادمصابيح سرج أوقدت   رأيت ابرقات ابألكف كأهنا 
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احلرب يراد به اللون اخلالص من كل  احلرب: اللون يقال فالن انصحواملداد: هو احلرب وأصل 
صفرهتا حىت تضرب إىل السواد  لى أسنانه حرب إذا كثرتيقال ع، لتأثريه  ، وقيل مسي احلرب حربًا(86)شيء

 (87). ا قال ابن قتيبةأحسب أمنا مسي بذلك ألن الكتب حترب به أي حتسن هكذ وأان : قال أبو العباس

حيث صنعوا مادة   م 220 ويذكر بعض الدارسني أن الصينيني هم أول من صنع احلرب يف عام 
ملاء معه ا ل لزج جيري يف أوعية الشجر حامالوهو سائ، شبيهة ابحلرب عندما استخدموا نسغ األشجار 

للحصول على مادة صبغية ألغراض طباعية يف ذلك  وحشرة القرمن واستخدموا هذا النسغ، والغذاء 
" من صنع احلرب مبزج السناغ األسود وبعض Weitangم متكن "فاي اتنج" "400، ويف عام  الوقت

الشرقيون واألوربيون على السواء يستخدمون طريقة "فاي اتنج" حىت هناية القرن  وظل، املواد الصمغية 
بار الطباعة اليت قرن التاسع عشر افتتحت مصانع ألحالمث بعد ذلك ويف بداية ، الثامن عشر 

 .(88) استخدمت فيها الزيوت الصناعية واملواد الصمغية املركبة

 الدواة - 6

الدواة: أداة جيعل فيها احلرب، وكانت يف ابدئ األمر تصنع من اخلشب أو الفخار ومع 
ما تصنع من  واآلن غالًبا، (89) صناعتهاالتطورات استخدمت املعادن املختلفة كالنحاس والفضة يف 

 الزجاج.

ومسيت ليقة ألهنا حتبس ما ، والقطنة اليت تكون يف الدواة، وهي الصوفة ومما يتصل ابلدواة الليقة
 .(90)سه فتمسكهبأي: ما حت ا تليق كفه درمهًاجعل فيها من السواد ومتسكه مأخوذ من قوهلم: فالن م

 القماش - 7

القباطي واملهارق أما القباطي "فنوعه من  :استخدم مادة يكتب عليه نوعانالقماش الذي 
وميكن القول إن فتح مصر أتى ، ن غريه من األنسجة األخرىتميز خبصائصه ومساته اليت متيزه مالنسيج ي

ا معه بتلك األقمشة املصرية يف آفاق احلياة العربية كمادة تتقبل الكتابة أيسر من كل املواد اليت كانو 
 .(91)يستعملوهنا من قبل وهو نسبة إىل أقباط مصر
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، فأعربته ويسمى عندهم مهركود، معرب يال األصمعي: فارسوأما املهارق فمفردها مهرق ق 
، وملا كانت املهارق حتتاج إىل إعداد خاص كانت عزيزة (92)مهرق فقالوا: وجعلته امسًا واحًدا، العرب

يكتبوا فيها إال اجلليل من األمر، قال اجلاحظ، "ال يقال للكتب مهارق حىت اندرة غالية الثمن لذلك مل 
 .(93)"  تكون كتب دين أو كتب عهود وميثاق وأمان

وقد أدى تطور احلياة يف عصران إىل استخدام القماش بصورة كبرية يف الكتابة السيما يف جمال 
 الدعاية واإلعالن.

 الورق - 8

عضو  "Isailun"الفضل يف اخرتاع الورق يرجع إىل )تسايلون( يذهب بعض الدارسني إىل أن 
أن املصريني القدماء كانون يكتبون  م(، لكن الثابت اترخييًّا105عام ) احملكمة الصينية اإلمرباطورية يف

وغمرها يف املاء مث  ربدي مًعاعلى ورق نبات الربدي وكان قدماء املصريني يصنعون الورق مبزج قصبات ال
م( انتصر العرب بقيادة زًّيد 751رهبا حىت تصل إىل السمك والنعومة املطلوبني، ويف عام )سحقها وض

من  ، واستطاع العرب أن أيسروا عدًدا كبريًاإىل مسرقند  على اجليش الصيين الذي كان متجًهابن صاحل ا
عن طريق  وبذلك انتقلت صناعة الورق إىل العرب، الصينيني وكان من بينهم من يعرف صناعة الورق 

وإىل األندلس يف القرن ، هؤالء األسرى، مث أدخلها العرب بدورهم إىل مشال إفريقيا يف القرن العاشر 
وتباطأت بقية أوراب يف األخذ هبا فلم تصل إيطاليا إال يف القرن الثالث عشر ، الثاين عشر امليالدي 

أما اجنلرتا فلم تعرفها إال يف أواخر ، ا وبعدها ِبكثر من قرن وصلت إىل كل من فرنسا وأملاني، امليالدي 
وظلت ، اخلامس عشر يف حني عرفتها الوالًّيت املتحدة األمريكية يف أواخر القرن السابع عشر القرن 

آلة تصنع الورق على يد بدائية يدوية حىت مت أول اخرتاع عملية صناعة الورق تتم ببطء شديد وبطرق 
إىل  ، لكن انتاج هذه اآللة كان حمدوًدا بطيًئا أيًضام1798ام " يف فرنسا عRopert"نيكوال روبري" "

" حق henry. And . sealy for diniereأن اشرتى كل من "هينري ويسلي فورد رينيه" "
م( قدمت "جون 1809م ومتكن من تقدمي أول آلة عملية لصنع الورق، ويف عام )1803االخرتاع عام 
تعدياًل آخر آللة "فورد رينيه" إبدخال الطانبور إليها مث  " اإلجنليزيJohn Dickinsonديكنسون" "

م( من البدء يف استخدام خشب الشجر لصنع الورق 1840متكن "فريد ديش كيلر" األملاين عام )
 .(94) بتحويل اخلشب إىل ألياف
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 يف مادة كتابية يكتب عليها أمًرا هيًنابوصفه امه وبعد ذلك عم انتاج الورق وصار استخد 
 متناول اجلميع مما جعله حيل حمل كثري من األدوات اليت كتب عليها كاجللود واألحجار والطني.

املطبعة يف ، وهناك ما يسمى تلك هي املواد اليت اختذهتا ميني اإلنسان مادة تكتب هبا أو عليها
من املطبعة اليدوية  أدوات الكتابة وقد مرت هذه املطبعة منذ النشأة حىت يومنا هذا بتطورات كبرية ابتداءً 

اليت تدار حبركة اليد وانتهاًء ابلكمبيوتر وقد عرضت لشيء من هذا التفصيل يف املبحث اخلاص 
  .الطباعةاحلرف العريب يف مبشكالت 

  يدي الناس من ذلك الورقأمن هذه األدوات ال يزال استعماله اآلن كائنا بني  الواقع أن كثريًاو 
وبعضها يقتصر استخدامه على جماالت حمددة من ذلك القماش الذي ، والدواة ، والقلم ، احلرب و 

واحلجر الذي يستخدم كمادة يكتب عليها يف أبنية املساجد ، يستخدم يف الفتات الدعاية واإلعالن 
ت ومنها تلك اللوحا، وكذلك يستخدم احلجر مادة يكتب عليها كشواهد للقبور واللوحات التذكارية 

ما ترى يف األبنية احلكومية اليت يضع حجر أساسها أحد كبار رجال  حبجر األساس" وكثريًااليت تسمى "
أما الطني"  فال أراه اليوم مادة يكتب عليها اللهم إال بعض مصانع الطوب تضع عالمة هلا ،  الدولة "

وغري ذلك ال على هذا الطوب قبل أن حيرق وتبقى هذه العالمة بعد احلرق فتصري عالمة مميزة لصانعها 
ك مكانه بني أدوات الكتابة والفخار فقد تر ، والشقف ، أما اخلزف  ، مادة كتابيةاستخدامه يذكر اآلن 

 . إال ما يرى من رسوم على املصنوعات من هذه املواد حاليًّا

 أنواع الكتاابت

أن جح ومن املر ، يف الواقع عرف اإلنسان الكتابة احلرفية بعد مراحل أخرى سبق توضيحها
مث بعد ذلك  -على أصح األقوال  -عند أمة من األمم وهي األمم السامية  الكتابة احلرفية ظهرت أوال

ومن هذه الكتابة اليت تنسب إىل الساميني تفرعت نظم  ، ختطت هذه األمة وانتقلت إىل بقية الشعوب
تابية احلالية ما يسمى ومما يعرف من النظم الك، كتابية أخرى اندثر منها ما اندثر وبقي منها ما بقي

. ة العربية، والكتابة العربية، والكتابوالكتابة الصينية، والكتابة الياابنية، والكتابة الكورية، الكتابة الالتينية
وتوضيح ، ملنشأ هذه الكتابة لنا التعرض الكتابة العربية كان من الضروري بتاريخ وملا كان البحث خاصًّا

، وبيان عددها، كذلك كان من الضروري التعرض لرموز هذه الكتابة  ،املنشأالنظرًّيت اليت ذكرت يف هذا 
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ومدى انتشارها يف العامل وهذا ما ، والتعرض ألنواع اخلطوط اليت عرفتها هذه الكتابة ،وترتيبها، وأمسائها
 .يتاملبحث اآل عاجلهي
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يساعد يف تفسري   هذا املصدرقيمته من أن معرفة  مصدر الكتابة العربيةسب البحث يف تيك
ورثتها هذه املشكالت ما هي إال موراثت  بعضن إإذ ، كثري من املشكالت اليت تواجه الكتابة العربية

 .األصل الذي أخذت منههذا الكتابة العربية عن 

معرفة تطور رموز الكتابة منذ األصل الذي يف البحث يف نشأة الكتابة العربية يسهم كذلك 
وهذا التطور يفيد تفسري بعض مشكالت الكتابة كما يف ، يكتب به الناس اليومأخذت عنه إىل ما 

 .وتعدد صور احلرف الواحد ،مشكلة تشابه صور احلروف

هذه كذلك من فوائد دراسة أصل الكتابة العربية تفسري كثري من ظواهر الرسم املصحفي فأكثر 
 . ورثته الكتابة العربية عن مصدرها األصليالظواهر 

يخ نقط احلروف معرفة اتر ، و هذه الدراسة يف معرفة اتريخ رموز األصوات الصائتة سهمتكذلك 
 ره هذه الدراسة.إىل غري ذلك مما تثم

وتلك الفوائد لدراسة أصل الكتابة العربية إال أن طريق دراسة هذا األصل ، ومع هذه الثمرات
العربية من املوضوعات اليت كثرت  طريق تعتوره بعض الصعوابت السيما إذا ما علم أن مصدر الكتابة

فيها األقوال واختلف فيها اآلراء، وكان الدافع وراء هذا االختالف قلة النقوش اليت حتمل تفسري هذا 
وعليه فقد أتخرت دراسة  قليلة( قد مت العثور عليها مؤخرًايضاف إىل ذلك أن تلك النقوش )ال، املصدر

 يف مصدر الكتابة العربية وقد أخذت اآلراء صفة النظرايتهذه النقوش مما دفع إىل اختالف اآلراء 
 وهي:

 نظرية التوقيف

 -فقد أنزل احلق  -عز وجل  -يتلخص مفهوم هذه النظرية يف أن الكتابة واخلط وحي من هللا 
املوىل تلك الطريقة اليت يعرب هبا اإلنسان بواسطة اخلط أو احلروف وأوقف  -فيما أنزل  -سبحانه وتعاىل 

 .(1) على ذلك هادبع

كلها الكتب  و  تب الكتاب العربي والسرايينأول من ك أن روىي" نظرية:يقول أصحاب هذه ال
الغرق وجد   األرضأصاب طني مث طبخه فلما  مثائة سنة كتبها يفقبل موته بثال -عليه السالم  -آدم 
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أول من  : "ـ ـ وقالوا أيًضا (2)الكتاب العريب "  –عليه السالم  –كل قوم كتااًب فكتبوه فأصاب إمساعيل 
 .(3)"  طني وطبخه ليبقى بعد الطوفان وقيل إدريسكتبه يف   -عليه السالم  -ط آدم وضع اخل

مث يوضح هؤالء مصدر الكتابة ابلنسبة آلدم فيقولون: "والذي نقول فيه: إن اخلط توقيف 
نَسانَ  َعلَّمَ  اِبْلَقَلمِ  َعلَّمَ  الَِّذي : "- تعاىل –وذلك لظاهر قوله   –وقوله  / العلق ، 5، 4 " يـَْعَلمْ  لَْ  َما اإْلِ

عليه السالم  -وإذا كان كذا فليس ببعيد أن يوقف آدم / القلم ،  1" َيْسطُُرونَ  َوَما ن َواْلَقَلمِ : " - تعاىل
 (4). " على الكتاب -عليهم السالم  -أو غريه من األنبياء  -

 َعلَّمَ  اِبْلَقَلمِ  َعلَّمَ  الَِّذي : "- تعاىل –قوله  واستدل القائلون هبذه النظرية بعدة أدلة منها:
نَسانَ   / القلم  1. "َيْسطُُرونَ  َوَما َواْلَقَلمِ  ن : "- تعاىل –قوله العلق، و  / 5، 4" يـَْعَلمْ  لَْ  َما اإْلِ

 -  -أنه قال: سألت رسول هللا  -  -ا مبا روى عن أيب ذر الغفاري استدلوا أيضً  كما
: اي رسول هللا أي كتاب أنزل تقل " بكتاب منزل"فقلت: اي رسول هللا كل نيب مرسل مب يرسل؟ قال: 

 ةتسع" هللا كم حرف؟ قال:  ل" فقلت اي رسو  أ. ب. ت. ث. ج. إىل آخره" على آدم؟ قال: 
حىت امحرت عيناه مث  -  - ، قلت: اي رسول هللا عددت مثانية وعشرين فغضب رسول هللا" وعشرون

"  على آدم إال تسعة وعشرين حرفًا - تعاىل -ما أنزل هللا   أاب ذر والذي بعثين ابحلق نبيًّااي" قال: 
الم ألف حرف واحد أنزله على آدم يف "  –عليه السالم  -قلت: اي رسول هللا فيها ألف الم فقال 

يعد الم ل ومن  ،صحيفة واحدة ومعه سبعون ألف ملك من خالف الم ألف فقد كفر مبا أنزل على آدم
ا ال خيرج من النار أبدً  حلروف وهي تسعة وعشرين حرفًامن ابومن ل يؤ  ،ألف فهو برئ مين وأان بريء منه

 .(5) " مكانه

قال: أول   -  -استدلوا مبا أخرجه ابن اشته من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس كما 
 .(6) كتاب أنزله هللا من السماء أبو جاد

عنه قال: إن  -  -اإلمام أمحد بن حنبل يف مسنده عن أيب ذر  هأخرج كما استدلوا مبا
 .(7)"  أول من خط القلم إدريس عليه السالم" قال:  -  - النيب
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هذا الرأي يف نشأة الكتابة العربية إال أنه رأي ال  واأن معظم اإلخباريني والرواة العرب أورد معو 
 لذلك وصف بعضهم موقف ابن فارس حامل لواء هذا الرأي أبنه موقف ،يقوم على دليل مادي واحد

 .(8)غريب

ويضاف إىل عدم وجود أدلة مادية تؤيد هذه النظرية أن األدلة اليت ساقوها لالستدالل لرأيهم 
 ْلَقَلمِ ابِ  َعلَّمَ  الَِّذي: "- تعاىل –قول هللا  لتايل يسقط هبا االستدالل، فمثالأدلة يتطرق إليها االحتمال واب

نَسانَ  َعلَّمَ  ، ومن انحية وًماحيتمل أن يكون اإلنسان جنس اإلنسان عم ،/ القلم 5، 4" يـَْعَلمْ  لَْ  َما اإْلِ
زم وهل جن ؟فما القلم الذي كتب به -عليه السالم  -أخرى إذا صح أن اإلنسان املراد يف اآلية هو آدم 

  ؟ عن ذلك أبية صرحية وهو أصدق مصدر القلم العريب ول حيدثنا القرآن أبنه

ويربأ إىل هللا  ،كما أن ابن الندمي يستبعد ما جاء به كعب األحبار وهو أحد مصادر هذا الرأي
يقول ابن الندمي: "وقال كعب وأان أبرأ إىل هللا من قوله إن أول من وضع الكتابة العربية والفارسية ، منه

 اوضع ذلك قبل موته بثالمثائة سنة يف الطني وطبخه فلم - عليه السالم -ها من الكتاابت آدم وغري 
 .(9)"  أصاب األرض الطوفان سلم فوجد كل قوم كتاابهتم تعلم فكتبوا هبا

قد وضع لتفسري اآلايت القرآنية اليت يستدل هبا بعض الدارسني إىل أن هذا الرأي ويذهب 
وضع للتوفيق ، / القلم  1" َيْسطُُرونَ  َوَما َواْلَقَلمِ  ن " / العلق 5 "اِبْلَقَلمِ  َعلَّمَ  الَِّذي الرأي "القائلون هبذا 

هو أبو العرب  -عليه السالم  -إمساعيل  إنبني هذه اآلايت وبني النظرية العربية املشهورة اليت تقول 
 -وأنه أول من تعلم العربية اليت تعلمها من العرب املتعربة لذلك قالوا أبن هللا قد علم آدم ، املستعربة 

الكتابة فكتب الكتب كلها قبل موته بثالمثائة سنة فلما كان الطوفان ... إخل الرواية اليت  -عليه السالم 
نه العرب املستعربة ول ال وجد الكتابة العربية فكتبها وتعلمتها م -عليه السالم  -تذكر أن إمساعيل 

  .(10)؟  تكلم العربية من هو أول من كتب الكتابة العربية وهو أول -عليه السالم  -يكون إمساعيل 

لتلك النقود اليت   تفسري أصل الكتابة العربية نظرًاالذين ال يعتمدون هذه النظرية يف وحنن نؤيد
وجهت هلا واليت تضعف من صحتها إضافة إىل أن األحاديث اليت ساقوها لالستدالل على هذه النظرية 
غري قطعية الثبوت بل إن بعضها وصل إىل درجة الوضع كما يف حديث أيب ذر الذي يزعمون فيه أنه 

ولو افرتض أن هذه  ، -عليه السالم  -عن الكتاب الذي أنزل على آدم  -  - سأل الرسول
األحاديث صحيحة فإهنا "تكتفي ببيان مصدر الكتابة األوىل دون أن تبني لنا صفتها أو هيئتها وكيفية 
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إىل غريه من أولئك الذي استعملوها وأقاموا عليها نظم حياهتم  اهلا من املصدر الذي تلقاها أوالانتق
 .(11) العلمية واالجتماعية

 النظرية احلمريية

يتلخص مفهوم هذه النظرية يف القول أبن الكتابة العربية ترجع إىل مصدر بشري هو اخلط 
ومن املعروف أنه كان يف جنوب اجلزيرة ، "املسند" الذي كانت تكتب به "محري" يف جنوب اجلزيرة العربية

قدمية مثل الكتابة لتلك األنواع من الكتاابت ال لكتابة احلرفية ويعد نظريًاخط قدمي ينتمي إىل ما مسي اب
وإمنا يفهم من  ، املصرية والسينائية وغريها، لكن القائلني هبذه النظرية ال يعنون ابلطبع ذلك اخلط القدمي

هو اخلط الذي مسوه تابة اليمنية احلديثة إىل حد ما كالمهم أهنم يرجعون الكتابة العربية إىل نوع من الك
 .(12) "ابملسند"

وقد ذكر هذا الرأي أو أشار إليه كثري من القدامى واحملدثني، فمن القدامي ذكره ابن حىن الذي 
زم" قال أبو حامت: إمنا مسي يقول: "واعلم أن العرب قد مست هذا اخلط املؤلف من هذه احلروف" اجل

أيديهم إىل اليوم ألنه جزم من املسند أي أخذ منه قال: واملسند خط محري يف أايم ملكهم وهو يف  جزًما
يف اليمن فمعىن جزم أي قطع منه وولد عنه ومنه جزم اإلعراب ألنه اقتطاع احلرف عن احلركة ومد 

 .(13) " الصوت هبا لإلعراب

ابن خلدون الذي ل يكتف بعرض هذا الرأي بل علل  وممن تناولوا هذه النظرية شرًحا وتوضيًحا
دمي إىل موطنه احلديث ومركزه الذي انتشر منه بعد له وحاول توضيح مسار ذلك اخلط من مصدره الق

مبلغه من اإلحكام واإلتقان واجلودة  اخلط العريب ابلًغا : "وقد كانلذلك إىل كثري من أحناء األرض يقو 
وانتقل منها إىل احلرية ملا  ، يف دولة التبابعة ملا بلغت من احلضارة والرتف وهو املسمى ابخلط احلمريي 

ول يكن  ، ابعة يف العصبية واجملددين مللك العرب أبرض العراقهبا من دولة آل املنذر نسباء التبكان 
اخلط عندهم من اإلجادة كما كان عند التبابعة لقصور ما بني الدولتني وكانت احلضارة من الصنائع 

 .(14) ئف وقريش"وغريها قاصرة عن ذلك ومن احلرية لقنه أهل الطا

وكانت هذه األجبدية  ومن احملدثني قال هبذه النظرية د أمحد حسني شرف الدين حيث يقول: "
)أجبدية املسند( هي األصلية للعرب الشماليني واجلنوبيني إال أن اجلنوبيني ظلوا يستخدموهنا كما هي 
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مث بدأت تتأثر جبارتيها الفينيقية ، حىت قبيل اإلسالم كما استخدمها الشماليون حىت القرن الثاين للميالد
ا غري طية، اليت جاءت حاملة عقيلة وصل احلروف ممابألجبدية النب رامية وأتثرت هذه األجبدية أيًضاواآل

 .(15)وضعية احلروف تغيرياً اتمًّا " 

 وقد كانت هناك دوافع دفعت القائلني هبذا الرأي إىل اعتناقه منها: 

اليمن قد فرضت  رف عن طريق الرواايت املتواترة أن"أن العرب يف عصر التدوين كانت تع (1)
ا تكتب به واملقصود بذلك لمً تقت منه قشسند على بعض األمم الشمالية، فاخطها امل

مريي فظنت ن املسند احلقد اقتطعوا خطوطهم م ألهنم، نو والصفوي ونوالثمودي وناللحياني
هل هذه جتالعرب أن املقصود هبذه الرواايت هو خطها الذي تكتب به وذلك ألهنا كانت 

عن النقوش وتفسريها ومقارنة الكتاابت  البحث ، كما أهنا ال تعرفةاخلطوط السابق
 .(16)"  ببعضها

معرفة العرب من أن مؤسسي هذه الدولة رجع إىل يما  قد يكون من هذه البواعث أيًضا (2)
وهو اإلقليم الذي  ، من إقليم "اجلوف" يف مشال جند واحلجاز لسبئية" يف اليمن أصلهم"ا

كان اآلشوريون يعرفونه ابسم "عرييب" وكانت حتكمه ملكات من بينهم ملكة سبأ هلذا ال 
 بالد العربية ومشاهلا سبباويب اليستبعد أن تكون هذه العالقة السياسية وعالقة اهلجرة بني جن

ويتضح من تلك البواعث أن أدلة القائلني هبذه النظرية كانت كما  ،(17) يف هذا االعتقاد
 :أييت

، ويظهر هذا : التأثري احلضاري لليمن يف األقاليم الشمالية يف اجلزيرة العربية مما أدى إىل نقل الكتابةأوال
 يف كالم ابن خلدون. واضًحا

 : اهلجرات العربية من اليمن إىل الشمال.اثنيًّا

وقيام بعض الدول يف مشال اجلزيرة العربية ، : العالقات النسبية بني أصل السبئيني وعرب الشمالاثلثًا
 أيدي أبناء اليمن أو جنوب اجلزيرة. ىعل

شاهبة سند حيث ذكر انجي زين الدين أن املمتشاهبة بني اخلط امل رابًعا: استدلوا أيًضا أبن هناك صورًا
 .(18) من حروف املسند موجودة يف أربعة عشر حرفًا
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تدلوا بكتابة النقوش الثمودية والصفوية حيث يقولون: "إن من يدرس هذه النقوش مبعرفة : اسخامًسا
وأن العالقة بني األجبدية العربية  ،وإمعان وجترد يدرك أن أصل األجبدية العربية هو اخلط املسند

 .(19)"  واألنباط إمنا هو من التأثر بعد النشأة

من أن اخلط العريب وصل إىل احلجاز من  -  - ا روى عن ابن عباس: استدل بعضهم مبسادًسا
وقد تعلم هذا ، عليهم من أهل اليمن من كنده ووصل إليهما من طارئ طرأ، األنبارأهل احلرية و 
 - عليه السالم -اخللفجان كاتب الوحي هلود  الطارئ من

أرسل إىل  -عليه السالم  -"فيدل هذا على أن اخلط املسند هو أصل اخلط العريب ألن نيب هللا هود 
 (20) ." قوم عاد وكان مسكنهم األحقاف ابليمن وهم من العرب البائدة

مادي فليست هناك عالقة ظاهرة بني يبدو أن هذه النظرية كسابقتها ال يستند أصحاهبا إىل دليل و 
ا قد موالعالقة بينهما ال جتاوز كوهن، (21) خطوط "محري" يف اليمن واخلط العريب الذي انتهي إلينا

اشتقا من أصل سامي واحد كما يظهر من مقارنة هذه احلروف احلمريية مبا يقابلها من احلروف 
 .امية اليت ختتلف عن بعضها اختالفًا شديدً العربية القد

أثبتت الدراسات العلمية عن طريق مقارنة األجبدايت  عن اختالف األشكال فقد وفضال
سند واخلط العريب احلجازي، العالقة بني اخلط امل دَ عْ السامية اجلنوبية ابألجبدايت السامية الشمالية بُـ 

إىل أسفل بينما اخلط العريب تتصل حروفه  أعلى فاخلط املسند تكتب حروفه منفصلة كما تكتب من
 .(22)وتتجه يف رمسها من اليمني إىل الشمال

 النظرية احلريية

بل جاءوا بنظرية اثلثة  ل يكتف املؤرخون ألصل الكتابة العربية بذكر الرأيني السابقني
رجال من ويرجعون أصل الكتابة العربية إىل  ،اخلط العريب قد اشتق من خط احلرية مفادها أن

 .هذا اإلقليم إقليم احلرية

وقد ذكر هذه النظرية من القدامى البالذري حيث قال: "حدثين عباس بن هشام بن  
أمجع ثالثة نفر  "حممد بن السائب الكليب عن أبيه عن جده وعن الشرقي بن القطامي قال: 
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وقاسوا ، خلطفوضعوا ا، وعامر بن جدرة، وأسلم بن سدرة، مرامر بن مرة من طيء ببقه وهم
مث تعلمه أهل احلرية من ، قوم من أهل األنبار مفتعلمه منه، هجاء العربية على هجاء السراينية

ر بن عبد امللك أخو أكيدر بن عبد امللك بن عبد اجلن الكندي مث ، وكان بشأهل األنبار
شر اخلط العريب فتعلم ب يقيم هبا احلني، وكان نصرانيًّاالسكوين صاحب دومة اجلندل أييت احلرية ف

مث أتى مكة يف بعض شأنه فرآه سفيان بن أمية بن عبد مشس وأبو قيس بن ، من أهل احلرية
مث أرامها اخلط  مناف بن زهرة ابن كالب يكتب فسأاله أن يعلمهما اخلط فعلمهما اهلجاء

ي قيس أتوا الطائف يف جتارة فصحبهم غيالن بن سلمة الثقف وسفيان وأاب فكتبا مث إن بشرًا
فتعلم اخلط منهم وفارقهم بشر ومضى إىل داير مضر فتعلم اخلط منه عمرو بن زرارة ابن عدس 

م اخلط من الثالثة الطائيني وتعل، مث أتى بشر فتعلم اخلط منه انس هناك، فسمى عمرو الكاتب
يرتدد فأقام هبا وعلم  من أهل وادي القرى فأتى الوادي أيًضا رجل من طاجنة كلب فعلمه رجال

 .(23)"  من أهلها اخلط قوًما

ويسوق السجستاين يف كتابه "املصاحف" ما يقرب من هذا حني يقول: "عن الشعيب قال:  
 ممن أهل احلرية، وسألنا أهل احلرية من أين تعلمتلمتم الكتابة؟ قالوا: سألت املهاجرين من أين تع
 ،(24)"  الكتابة؟ قالوا: من أهل األنبار

 .(25)يلود علي حسني اخلربوط، وذهب إىل هذه النظرية بعض احملدثني منه د عبد العزيز سال 

هذه  دعيمميكن االعتماد عليها يف ت ةممن قالوا هبذا الرأي ل أيت أبية أدلة مادي الواقع أن أحًداو 
. (26)ومن غري املعقول أن يعتمد على الرواايت اإلخبارية فقط والسيما يف جمال علم الكتاابت، النظرية

 اليت منها:ية أمام النقود اليت وجهت إليها هذا مما جعل هذه النظرية ضعيفة واه

اليت  -  - : أن الرواية اليت ذكرها بعض أصحاب هذه النظرية واملنسوبة البن عباسأوال
، رةة رجال من بوالن وهم مرامر بن مرة، وأسلم بن سدأول من وضع احلروف العربية ثالثمؤداها أن 

وموصولة مث قاسوها على هجاء السراينيني فأما مرامر  مل بن جدرة اجتمعوا فوضعوا حروفًا مقطعةوعا
 .(27) وأما عامر فوضع اإلعجام ،وأما أسلم ففصل ووصل، فوضع الصور



38 
 

واضحة والسجع الذي فيها يوحي أبن شخصياهتا ال وجود هلا إال يف هذه الرواية الصناعة فيها 
ميكن أن  ور ثالثة من الغرابء التقوا عفًوا أو قصًداخميلة صانعها كما أنه يصعب على العقل أن يتص

 .(28) يةة ويف زمن قصري أجبدية كاملة ووافيبتدعوا ببساط

الشخصية اليت قامت بنقل الكتابة من احلرية ونشرها يف : تضاربت أقوال املؤرخني يف تلك اثنيًّا
 . (29) " "بشر بن عبد امللك" ومرة هي "أبو قيس بن عبد مناف زيرة العربية وما حوهلا فهي مرةاجل

حلرية كانوا حيث ثبت أن أهل ا، : اختالف نوع الكتابة احلريية عن الكتابة العربيةاثلثًا
 .(30)  وهو غري اخلط العريبيستخدمون اخلط السطرجنيلي السرايين

: عدم العثور على مناذج من اخلط احلريي يف احلجاز أو يف أماكن قريبة منه تؤيد اشتقاق رابًعا
 .(31) اخلط العريب من اخلط احلريي

عجام هو عامر بن هلذه النظرية إىل أن الذي وضع اإل خامًسا: تذهب هذه الرواايت املؤيدة
أي أن اخلط العريب يف نشأته كان يكتب ابلتنقيط وهذا خيالف الواقع ألن اخلط العريب يف نشأته  ، جدرة

 .(32) كان يكتب من غري تنقيط

يضاف إىل ذلك أن القدماء أنفسهم منهم من تنبه إىل ضعف هذه الرواية يقول محزة 
ابدوا كعاد ومثود وطسم  نييولد األخبار على األمم الذن هذا اخلرب صادر عن رجل كان إ األصفهاين: "

شعار تؤكد تلك األخبار خرج إىل ظهر املدينة المتحان فإذا احتاج إىل توليد أ، اهبمضر وجديس وأ
كساه وحباه مث فإذا عثر على واحد عاد به إىل منزله فغداه و  ،من حيسن قول الشعر األعراب ملتمًسا

 ما يطلب فكانوا يعملون له مثل:من جنس  سأله أن يقول شعرًا

 ه لهلكه وسط احمل      يِن كْ دَّ ُر هَ  نْ مُ لَ كَ                    

 قول الشعر وروى له:  -عليه السالم  -آدم  على عىوهذا الرجل هو الذي ادَّ 

 . (33)فوجه األرض مغرب قبيح  تغريت البالد ومن عليها     
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مصدر الكتابة نا القول ابطمئنان أبن هذه النظرية ال تصح أساًسا لتفسري النقود ميكن ل هلذه
ولعل هذا ، العربية، وعليه فإنه يتبني غموض املصدر األصلي للكتابة العربية عند مؤرخي العرب القدامى

 .ص النتائج منهاحث عن النقوش ودراستها واستخاللبيرجع إىل عدم معرفتهم اب

  النظرية احلديثةظرية النبطية أو الن

النبط والنبيط كاحلبش " : كما قال اخلليل بن أمحد  –النبط النظرية النبطية تنسب للنبط، و 
ينزلون سواد  موهم قو ، والنسبة إليهم نبطي، ومسوا هبذا ألهنم أول من استنبط األرض، واحلبيش يف التقدير

 .(34)"  العراق واجلميع: األنباط

عروبة األنباط بعض الشبهات بسبب تلك التسمية وما ورد حوهلا يف وقد حامت حول أصالة 
 سوننفلا بعرب من هؤالء د. إسرائيل و حيث ذهب بعض الدارسني إال أهنم قوم ليسو ،  املعجم العريب

مث بعد استقرارهم يف طور سيناء اختلطوا ، أن أرهاط النبط الفاحتني كانوا من اآلراميني  الذي يقرر: "
عناصرها إىل أن تغلبت ابلتدرج  دة آرامية أصيلة وأخرى عربية كثرتت هناك طبقتان: واحابلعرب فظهر 

وبقيت لغة احلضارة هي اللغة اآلرامية اليت كانت يف تلك العصور  ااتمًّ  تها حمًواالعناصر اآلرامية وحم لىع
 ، وقد اتبع هذا الرأي بعض الدارسني العرب إذ يقول:  (35)"  لغة العمران عند مجيع أمم الشرق األدىن

 .(36)"  األنباط شعب سامي سكنوا جنوب شرق األردن "

ة بني األنباط والعرب إذ أثبت مبا إال أن البحث العلمي قد نفى تلك الشبهات اليت تقطع الصل
، (37)للشك أن هؤالء األنباط من أرومة العرب ومن جذورها الضاربة يف اجلنوب والشمال يدع جماال ال

وكان األنباط أمة عربية األصل ولغتهم املأنوسة : " وقد أدرك هذه احلقيقة بعض املستشرقني الذي يقول 
وكانت إذ ذاك العربية ابلتكلم وللمحاورة بني الناس ال لتحرير الكتاابت أو املكاتيب إذ ، العربية 

 .(38)"  األحرف اهلجائية ل تستنبط بعد عند العرب

 منها: هناك أدلة تؤيد كون األنباط عراًب خلًصاوقد كانت 

 وجزمية.  ،مليكة، أغلبية األمساء النبطية عربية مثل: حارسة: أوال
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: جتدهم يستعملون يف نقوشهم كلمة )غري( اليت ال توجد يف اآلرامية وال يف غريها من اثنيًّا
 الساميات. 

 العربية يستعملون الفاء للرتتيب كما يفالعريب يف النقوش النبطية فمثال  : وجود آاثر النحواثلثًا
 .(39) وغري ذلك من قواعد النحو العريب ،عن املضارع يف حالة الدعاء املاضي عوًضا ويستعملون

وهو أمر جيب أخذه بعني االعتبار ، اليوانن والرومان عن عروبة األنباط ه مؤرخوما ذكر : رابًعا
قلي" لم الناس هبم فقد ذكر "ديودور الصوهم بذلك أع، ألن اليوانن أحد الشعوب اليت عاصرت األنباط

كانت توجد يف انحية البطرا قبائل تعيش عيشة بدوية ال تزرع وال حتصد وما ذكره "ديودور" على أن   أنه
 .(40)هذه القبائل عربية ألن العرب كانت أمة بدوية أتنف من االشتغال ابلزراعة وحتتقر من يزاوهلا

 اة سيناء على أنقاض اململكة األدومية وكانت عاصمتهر "وقد ظهرت الدولة النبطية يف شبه جزي
ومن هنا امتدت إىل صحراء سورية حىت مشلت ، " "سلع " ومعناه ابلعربية "الصخرة" وابليواننية "بطرا

وبقيت  ،(41)"  دمشق وأطراف هنر الفرات من انحية كما أهنا توغلت يف بالد احلجاز من انحية أخرى
على طريق القوافل  ظلت خالهلا مركزًا جتارايًّ هامًّا رونب من مخسة قا يقار عاصمتهم )البطراء( مزدهرة م

بني سبأ )اليمن( وبالد البحر األبيض املتوسط، وأغار األنباط أول أمرهم على أقاليم آرامية وحتضروا 
حبضارهتا واستعملوا لغتهم اآلرامية إىل جانب االحتفاظ بلغتهم العربية اليت استعملوها يف حياهتم اخلاصة 

 .(42) وأحاديثهم اليومية

لغة خمتلطة تتكون عناصرها ني اآلرامية والعربية إىل أن أصبحت لغتهم وقد أدى استعماهلم للغت
 .(43) ة من العربية واآلراميةالرئيس

ارسني ط كتابتهم عن القوم الذي أغاروا عليهم وهم اآلراميون، ومن املقرر لدى الدأخذ النبوقد
مية هي أقرب للخربشة منها آرا حروفًا واكتابتهم كتب  ونتعلم وأخذوا يابآلراميني أن النبط عندما اختلطوا

كما أهنم  ،  ابة وذلك ملا وجدته هذه القبائل )النبط( من الصعوبة يف حماكاة احلروف وتقليدها تكإىل ال
مث أتى بعدهم جيل آخر من النبط  ، كتبوها بشيء من االختالف يكاد ال يطابق األصل كل املطابقة

يف تقليدها فكتب احلروف أكثر خربشة من األول  ء من الصعوبة وجده أيًضابشة يف شيوتعلم هذه اخلر 
ام املطابقة بل ألن املنقول ال يشبه األصل وال يطابقه مت، عي وهذا أمر طب، بعد قليال منها عن األصل وأ
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، وهكذا أخذت كتابتهم به  املقلد بعيد العهد ابألصل جاهال إذا كان احلاكي أو خيتلف عنه وخصوًصا
نه وحتررت من نريه وصارت تعرف ابسم الكتابة ا حىت متيزت مفشيئً  تعد عن األصل اآلرامي شيًئاتب

 .(44) النبطية

القرن األول قبل  ر االنتقال من اآلرامية إىل النبطية يف تلك النقوش اليت كتبت يفويتمثل طو 
أما  ،حيث كان يستعمل القلم العربي اآلرامي، نقوش حوران ألهنا قريبة من فلسطني امليالد وخصوًصا

نقوش  األول والثاين بعد امليالد خصوًصاالكتابة النبطية فتتمثل يف تلك النقوش اليت كتبت يف القرنني 
 .(45) مدائن صاحل )احلجر( ألهنا بعيدة عن النفوذ اآلرامي وقريبة من البالد العربية موطن النبط

ة النبطية قد تطورت حروفها تطورًا سريًعا يف القرنني الثالث والرابع امليالديني يلحظ أن الكتابو 
وش هذين يف نق يظهر هذا جليًّا، ت ابلصبغة العربيةحىت إهنا فقدت املسحة النبطية وصبغ ومدهًشا

السادس امليالديني تفىن الكتابة نني اخلامس و ويف القر ، ونقش النمارة، ئية املؤرخةالقرنني كالنقوش السينا
بية اجلاهلية كما وتندثر ولكن روحها تبقى وتبعث من جديد يف كتابة أخرى هي الكتابة العر  النبطية متاًما

 .(46) د وحرانيظهر يف نقشي زب

 النظرية هي:على صحة هذه  واألدلة

العربية اليت نزل هبا كتبت بلهجة غري بعيدة عن اللهجة وجود بعض النقوش ابخلط النبطي   (أ)
ابخلطوط العربية والسيما الكوفية  لقلم النبطي املتأخر الشبيه جًداالقرآن الكرمي وهي مكتوبة اب

 م512د الذي يعود إىل م، ونقش زب328جلمال الذي يعود إىل وذلك مثل نقش أم ا، منها
ألن هذه النقوش تعد من أقوى األدلة  ، ونظرًا(47)م568ونقش حران الذي يعود اترخيه إىل 

دراسة موجزة بعد عرض هذه  من اخلط النبطي سندرسها اليت تثبت اشتقاق اخلط العريب
 .األدلة

الذي فق منط أجبد هوز يف صدر اإلسالم ترتيب حروف اهلجاء وكتابتها عند تعلمها و  (ب)
الذي أخذ منه  يزال يستخدم يف الكتاتيب حىت اآلن دليل يشري بنفسه إىل املورد ال

وهلذا جند األحرف الستة اليت انفردت هبا العربية عن ، قدماء الكتاب العرب كتابتهم
اللغات السامية األخرى وضعت يف آخر سلسلة أجبد مما يدل على أهنا وضعت فيما 

 .(48) بعد ذلك



42 
 

يؤرخون أو يعربون عن األرقام مبا  ن)جـ( تعبري الكتاب عن األرقام مبا يقابل ذلك ابحلروف فالذي
طريقة أجبد هوز أي على طريقة  مازالوا يسريون يف طريقتهم هذه علىيقابل األرقام من حروف 

ابن إرم القدمية يف الرتتيب واعتبارهم األرقام يف العربية على تلك الطريقة دليل على أهنا من بين 
 .(49) إرم

 .(50)األخذ عنهم يعد من أيسر األمور وأقرهبا إىل الذهن)د( عروبة هؤالء األنباط وابلتايل فإن 

 لوما كان لقريش من عالقات روحية واقتصادية بك، )هـ( قرب بالد النبط من وسط احلجاز
العرب يف أحناء اجلزيرة فاجلميع حيجون إىل مكة وقوافل التجارة متر عليها كما مير القرشيون 

 .(51) هورةمبراكز األنباط يف رحالهتم العديدة املش

 .(52) )و( التشابه الواضح يف أمساء األعالم بني عرب احلجاز وعرب األنباط

 .(53) والعزى ، ومناة،الالت األنباط يف العقائد واآلهلة مثال)ز( اشرتاك عرب احلجاز و 

 .(54) ـ( وجود أثر النحو العريب يف النقوش النبطية)ح

ألنه دليل مادي ملموس وهو االستدالل ابلنقوش  نظرًاه األدلة ويعترب الدليل األول هو أقوى هذ
 ة.هذه النقوش اليت متثل مرحلة انتقال الكتابة النبطية إىل مرحلتها العربي كان لزاًما الوقوف عندلذلك  

  م270نقش أم اجلمال املؤرخ لسنة 

م 270وهي بلدة من أعمال حوران ويؤرخه "دي فوجي"بسنة ، وجد هذا النقش يف أم اجلمال
وترجع أمهية هذا النقش إىل أنه يوضح للدارسني أن ملوك العرب قد أخذت تستعمل القلم النبطي وهذا 

 .(55) م270مما يدل على انتشار هذه الكتابة قبل هذا التاريخ أي قبل سنة 
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 وكلماته اليت تشبه صورة الكلمة العربية هي:

 سلي( اسم علم )الكلمة الثانية. يف السطر الثاين من النقش(.)

 الكلمة األخرية يف السطر ذاته(.)جذميت( 

 .(56) )ملك( )الكلمة األوىل يف السطر الثالث(

 :أييتونص النقش ابحلروف العربية كما 

 نفشو فهرو. دنه -1
 جزميت. برشلي ربو -2
 تنوخ. كمل -3

 وترمجته ابلعربية كما يلي:

 فهر.هذا قرب  -1
 موىل جزمية )جزميت( يابن سل -2
 .(57) ملك تنوخ -3
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ومن الفوائد اليت تعود على الباحث يف درس وتفسري مشكالت الكتابة العربية يف هذا النقش 
أبهنا راجعة إىل التأثر بنظام الكتابة النبطية  -كما سيأيت عند دراستها   -الواو يف كلمة )عمرو( زايدة 

 ويلحظ يف هذا النقش أهنا زيدت يف كلمة )فهرو(.

 م 328ش النمارة املؤرخ لسنة نق

م من سقوط 223وهي من أعمال حوران وهو مؤرخ يف سنة ، وجد هذا النقش يف النمارة       
ما يشتمل عليه من تراكيب عربية م، وترجع أمهية دراسة هذا النقش إىل 328سلع أي يف سنة 

واألسدين  ، العرب فصيحة مثل مجلة "فلم يبلغ ملك مبلغه"، وأداة التعريف )أل( يف كلمة "
والشعوب" وهذا يدل على غلبة النفوذ العريب، كما يدل على انتشار اخلط النبطي بني العرب 

هو عريب يف أكثر لغته عريب يف  ذ العربية إنيِّ ، يضاف إىل هذا أن هذا النقش يعد بَ  (58) وملوكهم
ابلنقوش  جلي تطور اخلط العريب إذا ما قيس صورة خطة وهو يف مرحلة اترخيية تظهر يف وضوح

 .(59) السابقة اليت ترجع إىل القرن الثالث امليالدي

 

 
 

ع التكسري كما يف "ملوكهم" و "الشعوب" واثبت أن مجوع كذلك يوجد يف هذا النقش مج  
التكسري يف اللغات السامية ال ترد إال يف اللغات اجلنوبية أي العربية بفرعيها الشمايل واجلنويب 

ذلك لو  ،هذا اجلمع إال على قلة خمتلف فيها اأما اللغات السامية األخرى فليس فيه ،واحلبشية
 .(60) فجمع التكسري يف هذا النفش دليل آخر على خصائصه العربية

 :أييتونص هذا النقش حبروف عربية كما  

 عمر وملك العرب ذو أسر التاج. القيس بر يت نفس مر -1
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 وملك األسدين ونزرو وملوكهم وهرب مذحجو عكدي وجا. -2
 بزجى يف حبج جنران مدينة مشر وملك معدو ونزل بنيه. -3
 الشعوب ووكلهن فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلغه. -4
 .بكسلول بلسعد ذو ولده 7يوم  223هلك سنة  عكدى -5

 وترمجته إىل العربية كما يلي:

 هذا قرب )هذه نفس( أمريء القيس بن عمرو ملك العرب كلها الذي انل )عقد( التاج. -1
 بقوته وقاد. ونزار وملوكهم وهزم )وشتت( مذحًجاوملك قبيليت األسدين  -2
ران مدينة مشر وملك معد ووىل واستعمل ر( جنابندفاع )الظفر( ابنتصار يف مشارف )إىل أسوا -3

 للروم. بنيه أبناءه على القبائل كلهم فرساانً 
 الشعوب ووكله الفرس والروم ـ فلم يبلغ ملك مبلغه. -4
 .(61) بكلسلول ليسعد الذي وله 7يوم  223يف القوة هلك سنة  -5

 م511نقش زبد املؤرخ بسنة 

وهو مكتوب بثالث ، قنسرين وهنر الفراتوهي خربة موجودة بني ، وجد هذا النقش يف زبد 
 .(62) م511ويرجع اترخيه إىل سنة ، والعربية، والسراينية، لغات: اليواننية

 

 
وتعود أمهية هذا النقش إىل قرب عهده بظهور اإلسالم، كما أن خطة قريب الشبه ابخلط  

وإن كانت بعض كلماته غري مقروءة وهي ال تعدو كلمة واحدة يف السطر األول  ،(63)الكويف اإلسالمي
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أما سائر كلماته فهي عربية الكتابة على اختالف الدارسني يف  ،وكلمة أو كلمتني يف آخر السطر الثاين
 : لنحو اآليت، وقد قرأه بعضهم على ا (64) قراءاهتا

 القيس.مر  بر .. مع فيموو ... بر بسم اإلله شرحو -1
 بر سعدو وسرتو )شر( حيو. وشرحو -2

 : آليتعلى حني قرأه بعضهم على النحو ا

 مرئ القيس. امت منفو وهنئ بر بر نصر اإلله سرجوب -1
 .(65) وسر جوبر مسعدو وسرتو وسرجيو -2

 م568ش حران املؤرخ سنة نق

املنقطة الشمالية من على حجر فوق ابب كنيسة بــــ"حران اللجا" يف  وجد هذا النقش منقوًشا 
 .(66) م568وهو مكتوب العربية واليواننية ومؤرخ يف سنة ، وزر جبل الد

"ويقول املستعربون إن هذا النقش يعود ألمري من كنده وضعه على ابب كنيسة مبناسبة افتتاح 
 .(67)"  الكنيسة اليت أقيمت للقديس يوحنا املعمدان

 
 

نص عريب جاهلي كامل يف كلماته لذلك يعترب هذا رجع أمهية هذا النقش إىل أنه أول ت"و 
 .(68)"  من اخلط العريب يف القرن األول اهلجري م النقوش اجلاهلية حىت اآلن قرابً النقش أعظ

 :يتوقد استطاع ليتمان قراءته وكان نصه العريب على النحو اآل

 لمو )ظال( بنيت ذا املر طولأان شرحبيل بر )بن( ظ -1



47 
 

 مفسد.بعد  463سنت )سنة(  -2
 خيرب. -3
 .(69) بعم )بعام( -4

كتابة هذا النقش يف تفسري بعض مشكالت الكتابة العربية مثل حذف مهزة الوصل يف    سهموت
كتابته يف تفسري بعض ظواهر رسم املصحف مثل رسم اتء   سهم، كما تكملة )ابن( يف بعض املواضع

 . ة(نَّ نت )سَ التأنيث املربوطة اتًء مفتوحة كما يف سَ 

ي النقوش اليت محلت للدارسني الدليل املادي القاطع أبن الكتابة العربية هي وليدة وبعد فتلك ه
 .الكتابة النبطية

من  الكتابة العربية حتمل كثريًاابملقارنة بني الكتابتني النبطية والعربية اتضح للدارسني أن و  
 خصائص الكتابة النبطية من هذه اخلصائص:

"أن كل كلمة جتمع حروفها برابط يربطها ببعضها إال احلروف اليت رأيناها من النقوش النبطية  -1
تتمرد على هذا القانون وال تربط ابحلروف اليت تليها مثل: األلف والدال والواو والزاي 

حرف الكلمة الثانية من السطر األول أ أن يلحظ – مثال -النمارة  "، ففي نقش(70)والراء
ع )نفس( مرتبطة خبط جيمعها من أسفل وكذلك أحرف الكلمة األخرية من السطر الراب

وابلتدريج  ، بن( من أوىل الكلمات الثنائية اليت كتبت متصلة)مبلغه( ويبدو أن كلمة )بر( )
تعمل يف الكلمات ، وبعد ذلك أخذ يسة أخذ الربط يستعمل يف غريها من الكلمات الثنائي

 .(71) اليت حتتوي على أكثر من رمزين كتابيني
جاء  ومما يظهر هذه الطريقة ما، اختالف أشكال بعض احلروف حبسب موقعها يف الكلمة -2

االختالف بني اهلاء الواقعة يف أو الكلمة أو ووسطها وبني اهلاء يف نقش النمارة من ذلك 
 .(72) وكلهن ـ بنيه"الواقعة يف آخر الكلمة حنو "هلك ـ 

ولعل هذا يفسر أو يساعد يف تفسري مشكلة تعدد صور احلرف الواحد اليت أصبحت تعاين 
 منها العربية السيما يف الطباعة ـ 

 .(73) بعض أمساء األعالم تكتب بواو يف آخرها وحتتفظ العربية من هذه الظاهرة بواو عمرو -3
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دون تنقيط وهي تتفق يف ذلك من تتميز النقوش العربية القدمية أبن حروفها غري معجمة أي  -4
 .(74) مع الكتابة النبطية

كذلك تتميز هذه النقوش أبهنا تكتب اتء التأنيث ابلتاء وابهلاء كما هو احلال يف الكتابة  -5
من الكتاابت النبطية مع أن أغلب العرب يلفظوهنا هاًء يف حالة الوقف كما يظهر ذلك 

 .(75) العربية املتأخرة
تلك هي الظواهر املشرتكة بني الكتابتني العربية والنبطية تقف هذه الظواهر إىل جوار النقوش 

للشك يف بيان أصل  لكتابة النبطية مبا ال يدع جماالمعضدة كون الكتابة العربية وليدة ا
 الكتابة العربية.

 وأمساؤها وترتيبهاالعربية عددها رموز الكتابة 

ها وترتيبها أمهية كربى تعود إىل أن معرفة ئيكتسب البحث يف قضية رموز  الكتابة وعددها وأمسا
للدارسني املصدر الذي  ؤكدهذه الرموز الشكلية اليت تتألف منها الكتابة العربية وما حدث هلا من تطور ي

روف يكتسب أمهيته من ارتباطه بعدد من كما أن البحث يف أمساء احل،   أخذت عنه الكتابة العربية 
وقد تكون ، ، فمعاين أمساء احلروف تتصل ابلرتتيب األجبدي السامي األصل  القضااي الكتابية والتارخيية

أبشكال احلروف فينبغي لذلك  ، وتتصل معاين األمساء أيًضا رتتيبمن مجلة العوامل املؤثرة يف هذا ال
دراسة العالقة بني االسم والشكل لتتبع تطور الكتابة السامية من املرحلة الصورية إىل املرحلة احلرفية، كما 

 .(76) أن لدراسة أمساء احلروف أمهية  كبرية يف حتديد مصدر الكتابة العربية

هلذا الرتتيب من عالقة أبمساء الرموز وأما أمهية البحث يف ترتيب رموز هذه الكتابة فرتجع إىل ما 
ال جيهل ما كان وما يكون  ملية فإن أحًداأما من الناحية الع، وصورها ومعانيها وذلك من الناحية العلمية

 .(77) هلذا الرتتيب من آاثر يف تعليم الكتابة ويف دراسة اتريخ هذا التعليم

من شيخهم اخلليل وإمامهم سيبويه يف استخدام  ااشرتاك واضح وقع عند علماء العربية بدءً  مثةو 
لفظ احلرف، فقد استخدموه للداللة على الرمز  الكتايب كما استخدموه للداللة على الصوت املنطوق 

ولفظية  ، احلروف ثالثة أنواع فكرية " بل وأطلقه بعضهم على ما حيول يف اخلاطر من فكر حيث قال:
جها معانيها، رها قبل إخراهفاحلروف الفكرية هي صور روحانية يف أفكار النفوس مصورة يف جو ، وخطية 
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، واحلروف اخلطية  أصوات حممولة يف اهلواء مدركة بطريق األذنني ابلقوة السامعة واحلروف اللفظية هي
الناظرة بطريق العينني، واحلروف  نقوش خطت ابألقالم يف وجه األلواح وبطون الطوامري مدركة ابلقوة هي

وضعت لتدل هبا على احلروف ، واحلروف اللفظيةاخلطية، وصمت لتدل هبا على احلروف اللفظية 
 .(78)"  الفكرية اليت هي األصل

واستخدام احلرف للداللة على الصوت والرمز الدال عليه يفيد معرفة القدامى الربط بني الصوت 
والرمز الدال عليه إال أن استخدام هذه املصطلح )احلرف( للداللة على الصوت والرمز وما يف اخلاطر من 

ستخدام مصطلح لذلك آثرت ا (80)تبينه"يرتك هذا املصطلح "غائًما ال تكاد ت (79)أفكار ومعان أخرى
وملا كانت مسألة العالقة بني  ،ومصطلح الصوت للداللة على املنطوق، "الرمز" للداللة على املكتوب 

لة عدد كان لنا أن نتعرض ملسأدرسها  املسائل ذات األمهية اليت سن الرمز والصوت الدال عليه من
 األصوات اليت تدل عليها رموز الكتابة العربية.

 ةعدد األصوات العربي

بعضهم إىل أهنا تسعة اختلفت كلمة العلماء القدامى يف عدد أصوات اللغة العربية فيذهب 
فمن عدها  خر إىل أهنا مثانية وعشرون صواًت "حرفًا "،اآل همبعضوعشرون صواًت " حرفًا "، ويذهب 

 ، (81) "" يف العربية تسعة وعشرون حرفًا  يقول:الذي " اخلليل ابن أمحد  اتسعة وعشرين صواًت "حرفً 
إىل هذا  ويذهب أيًضا ، (82) "ل حروف العربية تسعة وعشرون حرفًا وكذلك سيبويه إذ يقول: "فأص

. (83) "د الكافة تسعة وعشرون حرفًا الرأي ابن جين الذي يقول: "أعلم أن أصول حروف املعجم عن
 . (84)" ابن فارسبوا إىل أهنا مثانية وعشرون صواًت "حرفًا وممن ذه

ومن الواضح أن علماء العربية حينما يتحدثون عن عدد أصوات العربية )حروفها( يقصدون 
بذلك إىل ما يشمل عند احملدثني األصوات الصامتة وبعض احلركات الطويلة، وليس معىن هذا أن علماء 

وا يف التمييز بني هذين الضربني من األصوات اللغوية أو أهنم قد أخطأ تقسيمالعربية القدامى خلطوا يف 
وتبني أهنم عرفوا هذا التقسيم ومارسوه بدقة وكفاية، لكن فكل الشواهد تدل على غري هذا ، األصوات

ما يشمل الصوامت املساءلة ترجع إىل اختالف التسمية واستعماهلم مصطلح احلرف للداللة على 
 .(85)حيااًن واحلركات أ
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ات "األصو  ابحلروف أن بعضهم عد -أحياانً  –وينتج عن تسمية القدماء للصوامت واحلركات 
أما علماء اللغة لة، " إبدخال األلف ـ حركة الفتح الطويالعربية" " احلروف" تسعة وعشرين صواًت "حرفًا 

وثالث حركات ختتلف يف ، (86) صوات العربية مثانية وعشرون صواًت صامًتااحملدثون فيذهبون إىل أن أ
وقد أدرك  ،الفتحة والضمة، الكسرة، هذه احلركات هي الكم الزمين النطقي فتصل هبذا اخلالف إىل ست

لضمة بعض الواو وقد  وا ، والكسرة بعض الياء، : "الفتحة بعض األلف  يقول ابن جين ،القدامى هذا 
، والضمة الواو الصغرية ، لكسرة الياء الصغرية وا ، النحويني يسمون الفتحة األلف الصغرية متقدمو كان

 .(87)وقد كانوا يف ذلك على طريقة مستقيمة"

وثالث حركات قد بية تتكون من مثانية وعشرين صواًت صامًتا، وهبذا يتضح أن أصوات العر 
 . تكون هذه الثالث قصرية أو طويلة

  رموز الكتابة العربية

ثنائيات شكلية متماثلة فيما عدا اإلعجام الذي يعد ابلنسبة هلا تتكون رموز الكتابة العربية من 
( و وثالثية اجليم )ج وال خيرج عن هذه الثنائية إال ثالثية، )ب( و )ت( و)ث(، من الصفات الطارئة

 :فيما أييتالثنائيات )ن( و )هـ( و )و( و )ي( املفردة، وتتضح )ح( و )خ( ومفردات )أ( و )م( و 

 والذالالدال 

 الراء والزاي

 السني والشني

 الصاد والضاد

 الطاء والظاء

 العني والغني

 الفاء والقاف

 .(88)الكاف والالم
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أن هذه الثنائية التقريبية بني الكاف والالم جاءت من سلسلة تطورات الكاف منذ  يويف تصور 
 اآليت:  الشكلالنقوش النبطية حىت الكتابة يف عهد الناس اليوم. حيث جاءت هذه السلسلة يف 

مث بعد ذلك الرمز )ك( وقد مرت القطعة الصغرية اليت ، ( 89)   
على  كاف صغرية توضع فوق الكاف دليال  (  أصلها )ن إإذ  افوق الكاف )ك( بتطورات أيضً 

وهو وضع عالمة فوق احلروف املهملة للداللة على ، وكان ذلك يسمى عند القدامى ابلرقم ، إمهاهلا 
عثرت على بعض الصور  وقد. على التمييز بني احلروف املتشاهبة ، وكان ذلك مبالغة وحرًصاإمهاهلا 
سواء أكانت متوسطة أو (  ) ليت ترسم الكاف هكذا:يف املخطوطات القدمية ا اخلطية
(   وبقي معها الرمز الصغري )وتطورت هذه الكاف )املتطرفة( فأصبحت كالالم  (90)متطرفة

العني )ء(  لها مثل رأسووظيفة فأصبح شك عد ذلك تطورت الكاف الصغرية شكالمث ب،  أيًضا
 م املتطرفة. املتطرفة والاللتفريق بني الكاف وأصبحت وظيفتها ا

ثية يالحظ أهنا تعطي الرموز اآلتية على الصورة وعود إىل هذه الرموز اإلفرادية والثنائية والثال
)أـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ  املستعملة حاليًّا

 ق ـ كء ـ ل ـ م ـ ن ـ هـ ـ و ـ ي(. 

تبع بعض الدارسني احملدثني تطور بعض هذه الرموز منذ الكتابة النبطية حىت انتقال وقد ت
 الكتابة إىل العرب واستقرارها عندهم وانتشارها وجاء تطور هذه الرموز كما يلي: 

 رمز األلف:  -1
يالحظ يف النقوش النبطية أن الكاتب كان يبتدئ برسم األلف من الشكل البيضاوي 

لتسهيل ، و   أي هكذا : لة النقش ويرسم اخلط األعلىمث يرفع القلم أو آ
الكتابة واالختصار أخذ يف رسم األلف من اخلط األعلى مث استمد يف رسم الشكل 

وكان من نتيجة ذلك أن الشكل ،  أي هكذا :  البيضاوي دون أن يرفع القلم
ليسار كما أخذ يتجه إىل ا  البيضاوي قد صغر حجمه واستطال اخلط وامتد إىل أعلى

مين ومن أتثري السرعة أخذ الضلع األ،  " " :أي هكذا  حماوال أن يقف عمودايًّ 
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 أي هكذا : عن نقطة تقابله مع الضلع األيسر  للشكل البيضاوي ينفصل قليال

تشبه اليت تطور إىل الصورة يمث ، فرتى له هذه الصورة : ويزداد هذا اإلنفصال 

من فحذفوا اجلزء الزائد  مث بعد ذلك سهلوا هذا الشكل ،يف اخلط الكويف األلف 
 يوضح تطور رمز آليتوالشكل ا .(91) ( ا ) : أي هكذا ورمسوه خطًّا عمودايًّ أسفل 

   األلف 
 الباء:  -2

 : لباء االبتدائية والنهائية كما أييتأتيت سلسلة تطور شكلي ا

                     

                   (92). 

 اجليم:  -3

 :سلسلة تطور اجليم كما أييت

 (93) . 

 الدال -4

ولعل ، (94) قرن أي هكذا )د( والشكل الثاين بقرن دونالدال هلا شكالن الشكل األول من 
انطقني )دال( قاصدين أو الرمز ذا رب واحلساب فهم يرمزون هبهذا الشكل ما يستخدم يف رموز اجل

 .فقد يستخدم يف بعض اخلطوط الكوفيةا الرمز ذو القرن واملستخدم اآلن يف الكتابة )د( أم

 للهاء شكالن يستعمل يف أوائل وأواسط الكلمات، والشكل الثاين يستعمل يف أواخراهلاء -5

  وسلسلة تطور الشكل األول هي:الكلمات 
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  .(95) وسلسلة تطور الشكل الثاين هي: 

 :تطور شكل الواو من الرمز ،الواو -6

  الزاي -7

  سلسلة تطور الزاي هي:

  (96). 

 احلاء:  -8

 سلسلة تطور احلاء هي: 

(97). 

 الطاء:  -9

 سلسلة تطور الطاء هي: 

  (98). 

 الياء:  -10

 وشكل هنائي وسلسلة تطور الشكل األول هي: ، كالياء النبطية ابتدائي  هلا شكالن

       . 

 وسلسلة تطور الشكل الثاين هي:

                           (أ)
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 .(99)  (ب)
 شكل الكاف: -11

 أتيت سلسلة تطور الكاف على النحو اآليت:

 (100). 

 ا لالم:  -12

 .(101)( وليس هلا سلسلة تطور لـهي نفس الالم النبطية ) 

 امليم:  -13

 امليم هي:سلسلة تطور 

           (102). 

 النون:  -14

 .(103)وليس هلا سلسلة تطوردون نقط (  نــــــ ) تشبه النون النبطية متاًما

 لعني: ا -15

( واليت يف أواسط وأواخر الكلمات توصل عــــئل الكلمات يشبه العني النبطية )رمز العني اليت يف أوا
 .(104)ابحلرف الذي يسبقها

 الصاد: -16

 سلسلة تطور الصاد هي:

  (105). 
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 القاف: -17

 .(106) القاف يف النقوش العربية القدمية هي القاف النبطية غري أن ساقها قصرية

 الراء:  -18

 .(107) مثل الدال احملذوفة القرن غري أهنا متتاز عنها بقصر الرأس وطول الذيل

 السني: -19

 سلسلة تطور السني هي:

 (108). 

 التاء:  -20

 سلسلة تطور ها كاآليت:

 (109). 

غري قليل ل يقدم له سلسلة  ، ومن الواضح أن عدًداتطورها ه هي تلك الرموز اليت تتبعناهذ 
دامها يف النقوش صورة احلروف اليت ورد استخ ناتتبع ه الرموز ويرجع ذلك إىل أنناالتطور اليت مر به هذ

ومن انحية أخرى فإن الدراسات اليت تتجه مثل هذا االجتاه تعد اندرة حىت إين ل أقع  العربية القدمية،
على دراسة أخرى تتابع تطور رموز الكتابة يف تلك الفرتة املهمة اليت متثل انتقال الكتابة من النبط إىل 

 العرب.

العربية  شندي أن أشكال الكتابةققل، أما عن عدد الرموز فيذكر الالكتابة وتطورهاهذا عن رموز  
 هذه األشكال والصور كما ذكرها القلقشندي هي: ترجع إىل تسعة عشر شكال

وصورة الدال والذال وصورة ، وصورة اجليم واحلاء واخلاء ،وصورة الباء والتاء والثاء، صورة األلف 
، وصورة العني والغني، وصورة الطاء والظاء، وصورة الصاد والضاد، سني والشنيوصورة ال، الراء والزاي



56 
 

وصورة ، وصورة اهلاء، وصورة النون، وصورة امليم، وصورة الالم، وصورة الكاف، وصورة الفاء والقاف
القلقشندي يالحظ ويسرد هذه الصور السابقة اليت ذكرها   .(110) وصورة الياء، وصورة الالم ألف، الواو

لفاء أهنا تتكون من مثاين عشرة صورة "وقد دفع هذا املعلق على نصه إىل أن يعلق على قوله: "وصورة ا
: "لعله وصورة القاف ليتم العدد إىل تسع عشر صورة والختالف صوريت الفاء والقاف يف والقاف" قائال

 .(111)"  الرسم

دما تكلم عن أنواع األقالم املستخدمة يف ديوان ومما يؤيد قول املعلق أن القلقشندي نفسه عن 
وهناك أفرد حديثه عن صورة القاف عن ، اإلنشاء يف زمانه أخذ يعرض لصور احلروف يف كل قلم 

فجعل حديثه يف الصورة العاشرة من صور احلروف يف قلم الثلث الثقيل عن ، حديثه عن صورة الفاء 
صورة الفاء وهي على ضربني: مفردة ومركبة فأما املفردة فعلى ثالثة أقسام: " صورة الفاء وفيه يقول: 

جمموعة ومبسوطة وموقوفة وقد تقدم على هذا العراقات يف حرف الباء... وأما املركبة فإهنا تكون مقلوبة 
 .(112) وذلك أن بياضها يكون احلاد منه يف ملتقى اخلطني اللذين يتقاطعان يف ذهاهبا وجميئها"

" صورة القاف وهي على ا حديثه عن القاف فكان حتت عنوان: "الصورة احلادية عشرةوأم 
فأما املفردة فحكم رأسها حكم الفاء وحكم عراقتها حكم النون ... وأما ، : مفردة ومركبةضربني أيًضا

 .(113)املركبة فإهنا كالفاء يف مجيع ما تقدم

.   (114)عند أهل التحقيق د شكال وال حرفًالقشندي )ابلالم ألف( ال تعوالواقع أن ما مساه الق 
كما أن التفريق بني الفاء والقاف ال طائل من ورائه ويتبقى بعد ذلك ما ذكره القلقشندي سبع عشرة 

وبعد التفريق بني األشكال املتشاهبة بواسطة ، الكتابة العربية قبل حدوث النقطرموز صورة. هي صور 
د األصوات متفقة يف ذلك مع عد الرموز إىل مثانية وعشرين شكاله النقط وصل عدد أشكال هذ

 رمز الكتايب وما يدل عليه من صوت؟ل عن العالقة بني الاألصول مما جيعلنا نتساء

ترجع العالقة بني الرمز الكتايب وما يدل عليه من صوت إىل املراحل اليت مرت هبا نشأة الكتابة  
أن هذه العالقة إمنا هي عالقة عرفية تعارف  -كما سبق   -راحل ويتضح من دراسة هذه امل، اإلنسانية

عليها الناس فيما بينهم فعندما كانت الكتابة صورية مبعىن أن يرسم الناس صورة الشيء الذي يريدون 
للداللة على اإلنسان وكذلك   فوا على رسم صورة اإلنسان مثالالداللة عليه تعارفوا على ذلك أي تعار 

 الداللة عليه.كل شيء يريدون 
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على  املرحلة أصبحت الصورة فيها شيًئا فشيًئا تتخذ شكال عرفيًّا وعندما ختطت الكتابة هذه 
حساب مستواها الفين كما دلت الدائرة ويف وسطها نقطة يف الكتابة املصرية على الشمس وكما دلت 

 .(115)املبسوطة على فكرة األمام هرأس األسد وزراع

جزء ء اإلنسان آنذاك الصورة وجعل التالية لذلك وهي مرحلة الكتابة املقطعية جزَّ ويف املرحلة  
هذه الصورة يدل على جزء من الكلمة وهو ما يسمى ابملقطع ومعىن وصول اإلنسان إىل تلك الفكرة أنه 

 أدرك صوتية اللغة فصاغ معادلة جديدة تتمثل على الوجه اآليت:

 .(116) " سم ـ رموز هذه األجزاءالشيء ـ االسم ـ أجزاء هذا اال "

مث بعد ذلك جاءت املرحلة األخرية للكتابة اإلنسانية وهي الكتابة احلرفية ومت فيها تقسيم اجلزء  
زء الذي كان يدل على مقطع ليصبح إىل أجزاء ليدل على أجزء املقطع إذ مت يف هذه املرحلة تقسيم اجل

صورة اإلنسان كانت تدل على اإلنسان يف املرحلة دل جزء اجلزء على جزء من املقطع ولتتصور أن ي
مث يف املرحلة الثالثة ، ويف املرحلة الثانية أصبحت صورة رأس اإلنسان تدل على كلمة دماغ ، األوىل 

مث يف املرحلة األخرية أصبح الرمز الكتايب )احلريف( يدل ، ( حت صورة العني تدل على املقطع )عيأصب
وهكذا تبدو العالقة العرفية قائمة بني الرمز املكتوب املنطوق ، على صوت واحد من أصوات الكلمة 

منذ  املرحلة األوىل أو منذ الطور األول للكتابة إىل الكتابة احلرفية اليت يكتب هبا الناس اليوم وتظهر 
 .الذي يوضح رموز وأمساء ومعاين الكتابة الفينيقية  اآليت من خالل اجلدولفكرة العرفية 
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 معناه امسه  احلرف معناه امسه احلرف
 ا

 ب
 ج
 د
 هــ
 و
 ز
 ح
 ط
 ى
 ك

 أوالف
 بيت

 جومل
 دالت

 هه
 واو
 زين

 حيط
 ططا
 يود

 كاف

 ثور
 بيت
 مجل
 ابب

 شباك ـ إشارة ابليد
 مسمار له زاوية

 حرية ـ سالح
 سياجحائط ـ 

 حيه
 يد

 كف
 

 ل
 م
 ن

 س
 ع

 ف
 ص
 ق
 ر

 ش
 ت

 الن
 ميم
 نون

 سامك
 عني

 فه
 صادي

 قوف
 ريش
 شني
 اتو

 سبع
 ماء 

 مسكة ـ حوت
 دعامة

 حاسة البصر
 فم

 فخ ـ منجل
 أذن
 رأس
 سن

 عالمة على شكل صليب
 أفخاذ اإلبل علىيطبع 

(117). 
  

 ب ـ أمساء رموز الكتابة العربية

أمساء وهي جمتمعة أم أن تسميتها اقتصرت على اسم كل رمز فقط؟  هل كانت هلذه الرموز 
ميتها جمتمعة ومنفردة وانلت من جانب العلماء يف تس رموز الكتابة العربية انلت حظًّا وافرًا الواقع أن

من الدراسة يف تعليل هذا التسمية أو ذاك فحني تكون جمتمعة يطلق عليها "حرف املعجم أو  أيًضا حظًّا
املباين وقد وقد يدخلها بعضهم فيما ُيسمى حبروف  (118) لتهجي أو األجبدية أو األلفبائية"حروف ا

 جاد كما جاء على لسان أحدهم: يسميها بعضهم حروف أيب

 .(119) يشاترَ سعفًصا وقُـ  مْ لَّ عَ تَـ   وقالـــــــــــــــــوا  و يل أاب جاد  ط  وخَ  

التسمية فتسميتها حبروف املعجم فقد عللها أما عن علل هذه ، هذا عن تسميتها جمتمعة 
للكالم مأخوذ من قولك أعجمت الشيء إذا بينته أو أن الكالم خيترب  لعلماء بعدة أقوال منها أهنا مبينةا

 .(120)هبا مأخوذ من قولك عجمت العود وغريه إذا اختربته
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 .(121)معجمة أي منقطة ألهنا وقيل مسيت بذلك  

احلروف كلها غري معجمة أي غري منقوطة ألن منها ما هو معجم وقد يعرتض على هذا أبن  
 ومنها ما هو غري معجم.

قيل إمنا مسيت بذلك ألن الشكل الواحد " وقد أجاب ابن جىن عن هذا االعرتاض حني قال:  
إذا اختلف أصواته فأعجمت بعضها وتركت بعضها فقد علم أن هذا املرتوك بغري إعجام هو غري ذلك 

وال فرق بني أن  إلشكال واالستبهام عنها محيًعا ،دته أن يعجم فقد ارتفع إذن مبا فعلوه االذي من عا
أال ترى أنك إذا  ، يزول االستبهام عن احلرف إبعجام عليه أو مبا يقوم مقام اإلعجام يف اإليضاح والبيان

غفاهلا أهنا ليست قد علم إبف بواحدة من فوق وتركت احلاء غفال أعجمت اجليم بواحدة من أسفل واخلاء
وأما تسميتها حبروف التهجي واهلجاء فإضافة حروف إىل املصدر  ،(122) من احلرفني اآلخرين" واحًدا

)هتجي( أو املصدر )هجاء( ومها مصدران للفعل )هتجي( والفعل )هجا( ومها مبعىن واحد وهو: "تقطيع 
ة وعليه يكون معىن التسمية حبروف التهجي أو حروف اهلجاء احلروف املقطع،  (123) اللفظة حبروفها"

ويكون معىن التسمية حروف القراءة أي احلروف اليت  ،(124) القراءة لتهجي أيًضاومن معاين اهلجاء وا
 يقرأ بواسطتها. 

وأما تسميتها ابألجبدية فنسبه إىل ذلك الرتتيب السامي املعروف أجبد هوز ... إخل وأما تسميتها  
وتشيع هذه التسمية األخرية يف غري اللغة ، إىل احلرف األول والثاين من هذه احلروف نسبةابأللفبائية ف

ولعل هذا يشري إىل أن كل هذه األجبدايت قد أخذت عن  alphabetالعربية فيقولون يف اإلجنليزية 
من "مأخوذة بدورها  alphabetاأللفبائية السامية. بل يقرر أحد املستشرقني أن هذه الكلمة السابقة 

 .(125)االمسني الساميني للحرفني األولني من األجبدية السامية"

أما أمساء هذه الرموز مفردة أو مقطعة فقد  ،هذه هي األمساء اليت عرفت هبا هذه الرموز جمتمعة 
، والزاي ،والراء ،والذال ،والدال ،واخلاء ،واحلاء ،واجليم ،ء، والثاوالتاء ،والباء، عرفت مبا يسمى ابأللف

، وامليم ،والالم ،والقاف ،والفاء، والغني ،والعني ،والظاء، والطاء، والضاد، والصاد ،والشني ،والسني
 .  (126) لى الرتتيب املعروف لنا يف املشرقوذلك ع ،والياء، والواو ،واهلاء ،والنون
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يدلوا بدلوهم وقد كان للعلماء مذاهب خمتلفة يف تفسري التسمية ول يفت علماءان القدامى أن 
واألمر يف  " إذ يقول: -عز وجل  - يف هذا اجملال فيذهب ابن فارس إىل أن هذه األمساء توقيفية من هللا

ن أمساء هذه احلروف داخلة يف األمساء اليت ليه هؤالء ومذهبنا فيه التوقيف فنقول إهذا خبالف ما ذهب إ
فهل  (اْلبَـَيانَ  َعلََّمهُ ) :- جل وعز -وقد قال  - عليه السالم -أنه علمها آدم  - جل ثناؤه -أعلم هللا 

 - عليه السالم -يكون أول البيان إال علم احلروف اليت يقع هبا البيان؟ ول ال يكون الذي علم آدم 
 .(127)"  األمساء كلها هو الذي علمه األلف والباء واجليم والدال

يقول ابن منظور ، ألمساء هذه الرموز وعلل التسمية بذلكضهم حنو املعاين اللغوية وقد اجته بع
 (128).أتلف احلروف كلها"ألهنا  ها من مهزة والم وفاء ومسيت ألًفا"األلف: أتليف

وهي أن أنه قد روعيت يف هذه التسمية لطيفة ، ويرى تفريى أهنا قد وضعالزخمشري أما 
مرتق إىل الثالثة اجته  حروف وحدان واألسامي عدد حروفها كأساميها وهي  ألفاظًااملسميات ملا كانت 

يدلوا يف التسمية على املسمى فلم يغفلوها وجعلوا املسمى صدر كل اسم منها كما ترى أن هلم طريق إىل 
 .(129) "ن مسماها ألنه ال يكون إال ساكًنا إال األلف فإهنم استعاروا اهلمزة مكا

هي أن أمساء مية أثبتها الدرس اللغوي احلديث  يف نصه السابق إىل حقيقة علوالزخمشري يشري
، احلروف يف اللغات السامية "مأخوذ" عن الكتابة املقطعية حني كان يرمز ابملقطع الواحد إىل الكلمة 

وملا تطورت الكتابة من استخدام احلروف ظلت الكتابة تستخدم أمساء املقاطع أمساًء للحروف يقول 
دريس يف ذلك: ال ينبغي أن يغرب عن ابلنا أن املقطعية كانت من مستلزمات تطور الكتابة التصورية فن

وأما اللغات األخرى فإن األمر ينتهي إىل نفس النتيجة ، نفسه فهذا األمر يوجد يف اللغة الوحيدة املقطع 
املقطع األول على وجه هو  -ت تستعمل للداللة على مقطع واحد بسبب أن كل صورة كتابية كان

احلروف يف األجبدية السامية من الكلمة اليت متثلها تلك الصورة وهذا هو السبب يف أن أمساء  -العموم 
 .(130) هي بعض أمساء األشياء املختلفة اليت يبدأ امسها ابحلرف املقابل مثال

كما   -يقة واحدة وعلى أية حال فلم تقتصر كيفية وضع أمساء احلروف يف اللغة السامية على طر 
بل تعددت الطرق اليت وضعت هبا هذه األمساء وكان من بني ، (131) يذهب إىل ذلك بعض الباحثني

 هذه الطرق:
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اختبار اسم مقطع واحد مكون من احلرف الصامت املطلوب تسميته مع صائت ميكن من  -1
 .(132)نطقه

جمموعة أمساء الباء والتاء والثاء واحلاء واخلاء والراء والزاء والطاء والظاء والفاء واهلاء والياء ميكن و 
اهلمزة اليت أغلقت  هنا ال ختتلف عنه إال يف زايدة تلك، إذ نسبتها بيسر وسهولة إىل هذا األسلوب

 .(133)دودميلها إىل غلق املقاطع وهتميز املم املقطع أتثرًا بنظام العربية يف

 مساء بدون اهلمزة األخرية أحياانً على هذا أبن علماءان السالفني كانوا يذكرون هذه األ وُيستدل
ويذكروهنا هبا دون حركة يف أحيان أخرى مفرقني بني احلالتني متعرضني لقضية إعراهبا أو بنائها وتذكريها 

خترجها يف رأي بعضهم عن العربية  أو أتنيثها على حنو يشعر أبن لتلك األمساء وأخواهتا خصائص تكاد
"وأما الباء والتاء والثاء والياء واخلاء واحلاء والراء والطاء والظاء والفاء فإذا : املعروفة لديهم يقول سيبويه 

لك الالم ودخول األلف والالم فيهن يدصرن أمساء فهن جيرين جمرى رجل وحنوه ويكن نكرة بغري األلف و 
 .(134) " ن فيهن ألف والمعلى أهنن نكره إذا ل يك

أما األسلوب الثاين من األساليب اليت وضعت هبا أمساء احلروف فهو اختيار اسم من مقطع  -2
واحد مغلق يتكرر فيه اسم الصامت املطلوب تسميته يف أول االسم وآخره وبينهما 

 (136). " إىل هذا األسلوب الواو والنون وامليم وميكن إرجاع جمموعة "، (135)صائت
إما الالحقة يف أوله ويف آخره الحقه مألوفة اختيار اسم من مقطع واحد مغلق جيئ الصامت  -3

(t( وإما الالحقة )N ويفصل صائت بني الصامت والالحقة ولذلك ينتظم هذا األسلوب ،)
 .(137) ومعناها بيت betأمساء احلروف السامية املنتهية إبحدى هاتني الالحقتني حنو 

ومن هذا القبيل ، (138)ئغ التصوير ليقتطع من أوله احلرف املطلوب اختيار اسم مألوف وسا -4
 .(139)مسيت األلف واجليم والدال والعني ورمبا السني والقاف والكاف والصاد والالم

اليت ل  -أمساء الرموز  -زج والزايدة وذلك يف الكلمات ابتداع احلروف الثانوية عن طريق امل -5
ورة سابًقا من األساليب املذك تطعوها من أمساء تستويف شروط نوعيستطيع الساميون أن يق

اللجوء إىل أسلوب جديد يُبقي على النمط الذي ألزموا  فكان عليهم يف هذه املرحلة أيًضا
أمساء  -واضطروا هنا إىل نوع من االعتباطية أو العشوائية يف اختيار الكلمات  ،أنفسهم به

 .(140)وهبذا األسلوب يُفسر ما تبقى من أمساء احلروف -الرموز 
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أمساء حروف العربية املوجودة يف السامية قد نشأت ابلصورة اليت  "أن ويرى أصحاب هذا الرأي 
وأن أمساء احلروف الزائدة على األجبدية السامية وهي الضاد والذال ، نشأت هبا تلك األمساء السامية

والعني والتاء قد نشأت عن طريق حماكاة أمساء األحرف اليت انشقت عنها إبدخال واخلاء والظاء 
األعجام أو بتطويره فاالسم اثء حياكى )اتء( واالسم ذال حياكي )دال( واالسم ظاء حياكي )طاء( 

 .(141)"  وكذلك ضاد حياكي )صاد( وغني حياكي )عني( وخاء حياكي )حاء(

نشأة أمساء احلروف العربية هو أسلوب احملاكاة الصوتية "وهكذا يدخل أسلوب جديد يف تصوير 
 ..(142)وهو أسلوب غري مردود ولو إىل حني"

  جـ ـ ترتيب رموز الكتابة العربية

يم علبعض العلماء إىل القول أبن السبب احلقيقي وراء هذا الرتتيب امللتزم إمنا هو الرغبة يف التذهب 
 قول اإلعرايب:ال علة غري هذا وكأهنم يتذكرون هنا 

 ثالثة أســـــــــــــــــــــــــــــــــطر متشاهبات   أتيت مهـــــــــــــــاجرين فعلموين

 وآايت القـــــــــــــــــــــــــرآن مفــــصالت   صحيح كتاب هللا يف رق

 وقريشات اــــــــــــــــــــــــــًــــ تعلم سعفصـ   وخطــــــــــــوا يل أاب جاد وقالوا

 .(143)وما خط البنني من البنات   وما أان والكــــــــــتابة والتهجي 

سوقها على نظام سردي معني يبدأ أبحدها وينتهي آبخرها وتتواىل  واملقصود برتتيب الرموز 
 .(144) الذي ال حييد عنه ها مكانبينهما الرموز األخرى يف سلسلة اثبتة لكل رمز فيه

ق على األول منهما قدميًا مصطلح وقد عرفت الكتابة العربية نظامني أساسيني يف ترتيب رموزها أطل
ابلرتتيب  كما مسى اآلخر منهما قدميًا ابملفرد وعرف حديثًا،  جبدياألابلرتتيب  وعرف حديثًا املزدوج

 املغاربة.وصورة عند املشارقة  لكل منهما صورة عنداأللفبائي 

 ية:يب املزدوج )األجبدي( عند املشارقة فجاء يف الصورة اآلتأما الرتت
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م ــ ن ـ س ـ ع ـ ف ـ ص ـ ق ـ ر ـ ش ـ ت ـ ث ـ خ  ل. ــ ح ــ ط ـ ى ــ ك ـ ز أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هــ ـ وــ
 ـ ذ ـ ض ـ ظ ـ غ.

 .(145)ص ـ قرشت ـ ثخذ ـ ضظغتية: أجبد ـ هوز ـ حطي ـ كلمن ـ سعفومجع يف صورة الكلمات اآل

 :اآلتيةوجاء عند املغاربة يف الصورة 

م ـ ن ـ ص ـ ع ـ ف ـ ض ـ ق ـ ر ـ س ـ ت ـ  ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و. ز ـ ح ـ ط ـ ى ـ ك ـ ل ـا ـ 
 ث ـ خ ـ ذ ـ ط ـ غ ـ ش.

 :آليتوجاء الرتتيب املفرد )األلفبائي( عند املشارقة على النحو ا

ا ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ كـ 
 ل ـ م ـ ن ـ هـ ـ و ـ ى.

 ى النحو التايل:وجاء عن املغاربة عل

ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ ط ـ ظ ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ ص ـ ض ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ب. ا ـ 
 .(146)ـ س ـ ش ـ هــ ـ و ـ ى

كانتا يف وقت ما -وكذلك املفرد  -ومن الواضح أن هاتني الصورتني من الرتتيب األجبدي 
الفهما ل حيدث إال يف القرن الثاين أو تلظاهر أن اخاألجبدي السامي وا بصورة واحدة مورثة عن الرتتي

 .(147)الثالث للهجرة كما يرجح بعض الباحثني

ف، ق( فاحتفاظ الكتابة ستدل على ذلك ابالختالف بني الكتابتني يف إعجام احلرفني )ويُ 
الكتابة املشرقية ملغربية ابإلعجام األصلي يف هذين احلرفني يدل على أن االنفصال مت يف زمن كانت ا

على إعجامهما يف املشرق  -يف ذينك القرنني  -أي قبل التغيري الذي طرأ ، تلتزم فيه هبذا اإلعجام
إىل أعلى األمر الذي اقتضى تثنية إعجام احلرف  وذلك بتغيري موضع إعجام احلرف )ف( من أسفل

 .(148) ن صاحبه)ق( متييزًا له م
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مواقع احلروف بني كل من الرتتيبني األجبدي واأللفبائي عند هذا وميكن ملح مظاهر التغيري يف 
 :نياملشارقة وعند املغاربة من النظر يف اجلدولني اآلتي

 مظاهر تغري مواقع احلروف يف الرتتيب املشرقي: (1)

مظهر تغري  الرتتيب             املوقع
 املوقع

مظهر تغري  الرتتيب            املوقع
 ألفبائي أجبدي  ألفبائي أجبدي املوقع

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

 أ
 ب
 ج
 د
 هــ
 و 
 ز
 ح
 ط
 ى
 ك
 ل
 م
 ن

 أ
 ب
 ت
 ث
 ج
 ح
 خ
 د
 ذ
 ر
 ز

 س
 ش
 ص

1 
2 
3  -5  
4 - 8 
5 -26 
6 - 27 
7- 11 
8-6 
9-16 

10-28 
11-22 
12-23 
13-24 
14-25 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

 س
 ع

 ف
 ص
 ق
 ر

 ش
 ت
 ث
 خ
 ذ

 ض
 ظ
 غ

 ض
 ط
 ظ
 ع
 غ

 ف
 ق
 ك
 ل
 م
 ن
 هـ
 و

 ي

15-12 
16-18 
17-20 
18-14 
19-21 
20-10 
21-13 
22-3 
23-4 
24 -7 
52-9 
26 -15 
27 - 17 
28- 19 

الواو  قم احلرف من األجبدية وأخذه رقًما جديًدا يف الرتتيب األلفبائي فمثالروعي هنا تغيري ر 
أي حتولت من احلرف السادس إىل ا حلرف السادس  26وصارت يف األلفبائي  6رقمها يف األجبدي 

 :ومن اجلدول السابق يتضح ما أييتوالعشرين وهكذا بقية احلروف 

 أللف والباء.اك حروف ثبتت يف الرتتيبني هي اهن -1
 هي:ي عن موقعها يف الرتتيب األجبدي حروف تقدمت يف الرتتيب األلفبائ -2

 ح ـ س ـ ر ـ ش ـ ت ـ ح ـ خ ـ ذ ـ ض ـ ظ ـ غ
 هي:حروف أتخرت  (3)

 .(149) ج ـ د ـ هــ ـ ز ـ ط ـ ى ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ ع ـ ف ـ ق ـ و
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  مظاهر تغري مواقع احلروف يف الرتتيب املغريب: (2)

مظهر تغري  الرتتيب  املوقع
 املوقع

مظهر تغري  الرتتيب املوقع
 ألفبائي أجبدي  ألفبائي أجبدي املوقع

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

 أ
 ب
 ج
 د
 هــ
 و 
 ز
 ح
 ط
 ى
 ك
 ل
 م
 ن

 أ
 ب
 ت
 ث
 ج
 ح
 خ
 د
 ذ
 ر
 ز

 س
 ش
 ص
 

1 
2 
3-5 
4-8 
5-26 
6-27 
7-11 
8-6 
9-12 

10-28 
11-14 
12-15 
13-16 
14-17 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

 ص
 ع

 ف
 ض
 ق
 ر

 س
 ت
 ث
  خ
 ذ

 ظ
 غ
 ش
 

 ل
 م
 ن

 ص
 ض
 ع
 غ

 ف
 ق
 س
 ش
 هــ
 و

 ى

15-18 
16-20 
17-22 
18-19 
19-23 
20-10 
21-24 
22-3 
23-4 
24-7 
25-9 
26-13 
27-21 
28-25 

 :ق يتضح ما أييتومن اجلدول الساب

 والباء. ،بتت يف الرتتيبني مها األلفهناك حروف ث -1
 هي:ي عن موقعها يف الرتتيب األجبدي حروف تقدمت يف الرتتيب األلفبائ -2

 ح ـ ر ـ ت ـ ث ـ خ ـ ذ ـ ظ ـ غ ـ ش 

  :هيحروف أتخرت  -3

 .(150)ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ط ـ ى ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ ص ـ ع ـ ف ـ ض ـ ق ـ س

ومن املقارنة بني الرتتيبني األجبدي واأللفبائي عند كل من املشارقة واملغاربة يتضح أن الرتتيب 
األجبدي عند كل منهما يتفق يف احلروف: أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ ظ ـ ى ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ مث 

ملشارقة بعد احلرف )ن(ابحلروف اآلتية: س ع ف ص ق ر ش لك خيتلف كل منهما فيأيت ترتيب ابعد ذ
 ت ث خ ت ذ ض ظ غ.
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اآلتية: ص ـ ع ـ ف ـ ض ـ ق ـ ر ـ س ـ ت  دهم بعد احلرف )ن( احلروفأما ترتيب املغاربة فيأيت عن
 ـ ث ـ خ ـ ذ ـ ط ـ غ ـ ش.

ويف الرتتيب األلفبائي خيتلف الرتتيب املشرقي عن املغريب بعد احلرف )ز( فيأيت عند املشارقة بعد 
 هذا احلرف: س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ إخل.

 أما عند املغاربة فبعد احلرف )ز( أييت احلرف: ط ـ ظ ـ ك ـ ل ـ إخل.

ويبدو أن الرتتيب األلفبائي املغريب أقرب إىل األصل السامي الشمايل عنه من الرتتيب األلفبائي 
املشرقي فاجملموعة )ك ـ م ـ ن( غري مؤخرة عن موضعها األول كما يف الرتتيب املشرقي السائد مث إن )ط( 

يف أواخر  )ش( ترد لسامي وكذلكو )ك( متقاربتان ويفصل بينهما )ظ( ومها متجاوراتن يف األصل ا
 .(151)لتاء فحسباملوقع احلادي والعشرين وبعدها ا لرتتيب وهي يف الرتتيب السامي تقع يفا

من صوريت الرتتيب املشرقي واملغريب ترجع إىل أصل واحد هو األصل  وعلى أية حال فإن كال
 السامي، ويبقى البحث عن دوافع هذه النظم الرتتيبية اليت شهدهتا رموز الكتابة العربية. 

 سر الرتتيب األجبدي "املزدوج" أوال:

جاء يف صورة  كلمة العلماء القدامى واحملدثني يف سر الرتتيب األجبدي )املزدوج( الذي   تاختلف
كلمات أجبد هوز ـ إخل فيذهب بعضهم أن هذه الكلمات هي أمساء مللوك يقول الفريوز أابدي: "أجبد 

لعربية على عدد حروف أمسائهم هلكوا يوم يسهم ملوك مدين ووضعوا الكتابة اإىل قرشت وكلمن رئ
 (153). قدت من جانب القدماء أنفسهموالواقع أن هذه الرواية قد نُ  ،(152)" الظلمة

جبد ـ هو أبو جاد وإمنا طرب ـ يف معىن أىل أن الرتتيب وضع للتعليم "قال قويذهب بعض القدامى إ
غري إعادة املثل مرتني فكتبوا أجبد بالتطويل والتكرار و  ه ألنه وضع لداللة املتعلم فكرهفألو  حذفت واوه

والواو يف "هوز" قد عرفت صورهتما وكل ما مثل من احلروف " أجبد  واوه وال ألف ألن األلف يف "
 .(154)"  استغىن عن إعادته
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ا من قرأ شيئً رابيًّا فقال له هل حتسن أن تأعلقي  - رضي هللا عنه -ويذكرون أن عمر بن اخلطاب 
أسلمه إىل  مث سن البنات فكيف األم فضربهأقرأ أم القرآن فقال: وهللا ما ُأحالقرآن قال: نعم قال له: ف

 فهرب مث أنشأ يقول: الكتاب فمكث فيه حيًنا

 ثالثة أســــــــــطر متتابعات       أتيت مهاجرين فعلموين 

 .(155)وقريشات تعلم سعفًصا             اوخطوا يل أابجاد وقالو        

ويستدل على  ،يهدف إىل غرض تربوي هذا الرتتيبإذ يرى أن بعض احملدثني ويذهب إىل هذا 
وتية ذلك مبا فعله علماء الصرف بشأن حروف اإلبدال فقد مجعوها هلذا الغرض الرتبوي يف وحدات ص

 .(156)مصورة يف قوهلم: هدأت موطيا 

اللتزام اترخيي  املادي لكنه ال يصلح وحده مسوًغا والواقع أن هذا الدافع التعليمي ميثل اهلدف
ولعل هذه األقوال من القدامى يف تفسري ترتيب  ، (157) معروف منذ عرف البحث العلمي اتريخ الكتابة

من القدامى  ، وقد أدى ذلك إىل أن فريًقاأجبد هوز راجعة إىل عدم ظهور الدراسات املقارنة آنذاك 
السحر وهلذا صدف بعض الناس اويذ و انصرف هبذه الكلمات )أجبد هوز... إخل( إىل عال الطالسم والتع

وذهب بعضهم إىل أهنا أمساء شياطني ألقوها على ألسنة العرب ، (158) عن استعماهلا وزهدوا فيها قدميًا
واعتمد بعضهم على بعض األحاديث املوضوعة والضعيفة يف إجياد معىن ، (159) يف اجلاهلية فكتبوها

 -عليه السالم  -لكلمات "أجبد هوز... إخل" فيذكر بعضهم أنه وقع يف كتاب املبدأ "أن سيدان عيسى 
ملا بلغ تسع سنني أسلمته أمه إىل الكتاب عند رجل من املكتبني يعلمه كما يعلم الغلمان فال يسأله عن 

 -إىل علمه قبل أن يعلمه إايه فعلمه "أاب جاد" فقال عيسى  -عليه السالم  -ابدره عيسى شيء إال 
قم من جملسك فقام  -عليه السالم  -وما أبو جاد؟ فقال املعلم: ال أدرى فقال عيسى  -عليه السالم 

لباء: هباء وا، فجلس عيسى جملسه وقال سلين: فقال املعلم: ما أبو جاد؟ فقال عيسى: األلف: آالء هللا
ل من فسر أابجاد هللا فعجب املعلم من ذلك فكان أو  والدال: دين، واجليم: مجال هللا وهبجته، هللا

  .(160)- عليه السالم -عيسى بن مرمي 

وعن هذا احلديث يقول الشيخ أبو احلسن علي بن حممد بن عراق الكناين أن "فيه إمساعيل بن 
 .(161)عيسى التيمي والبالء منه
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 -  - سأل سيدان رسول هللا -  -أن سيدان عثمان بن عفان يف هذا الصدد  ويذكرون أيًضا
فإن فيه ، لموا تفسري أيب جادتع" : -  -فقال رسول هللا  ؟فقال: اي رسول هللا ما تفسري أيب جاد

وأما الباء فبهجة ، األلف آالء هللا حرف من أمسائه" قال:  ؟قيل اي رسول هللا: وما أبو جاد " األعاجيب
وفسر مجيع " وأما هوز فاهلاء: اهلاوية ، وأما الدال فدين هللا، وأما اجليم فجنة هللا ،هللا ومجاله وجالله

 .(162)" احلروف إىل قرشت

 - عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول هللا يذكر ابن تيمية حديثًاديث احلريب من هذا وق
 - : "قال: وقالوا: اي رسول هللا وما تفسريها  " تعلموا أابجاد وتفسريها ويل لعال جهل تفسري أابجاد

 .(163)إخل " أما األلف فآالء هللا وحرف من أمسائه ..." قال: 

وذكر عن راوي هذا احلديث أنه ضعيف ال حيتج به كما أن حممد بن زايد اجلزري الذي حدث 
 .(164)حديث معاوية بن قرة غري موثوق بنقله

 -   - وخري ما يذكر يف هذا ما قاله ابن جرير إذا قال: ولو كانت األخبار اليت رويت عن النيب
غريها ولكنها واهية األسانيد غري جائز االحتجاج يف ذلك صحاح األسانيد ل يعدل عن القول هبا إىل 

 .(165) مبثلها

أما العلماء احملدثون فقد اعتمدوا يف بيان سر هذا ، هذه هي نظرة العلماء القدامى للرتتيب األجبدي
لوا يف ذلك ، وتوصالرتتيب على الدراسات التارخيية واملقارنة وما توصلت إليه هذه الدراسات من نتائج

علوا تعليل ومصدر متحد لذلك ج ،والرتتيب السامي من أصل واحد، الرتتيب العريب األجبديإىل أن 
 .(166) للرتتيب العريب األجبدي الرتتيب السامي صاحلًا

 يف هذا التعليل منها: آراءلمحدثني ل وكانانقش البحث العلمي احلديث علل الرتتيب السامي وقد 

ويظهر ، جمموعة من الكلمات يسهل حفظها على املتعلم"أن احلروف مرتبة على أن تكون  -1
هذا من األحرف األربعة األوىل وهو تكون كلميت: )أ ب( و )جد( غري أن هذه الطريقة ال 

 - ميكن اعتمادها لتفسري احلروف الباقية فأي معىن سهل احلفظ ميكن استنباطه من "هـ و ز
 .(167) ح ط ى"
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مقسمة يف ترتيبها املعروف إىل  الشمالية وهي اثنان وعشرون حرفًاجبدية السامية أن حروف األ -2
ضاء اإلنسان إحدى عشرة كلمة ثنائية كل كلمة منها تدل يف اللغة املصرية على عضو من أع

: أ + ب = قلب، ج + د = صورة اإلنسان أو شكله هـ + و = وذلك على النحو اآليت
ر وحضن، م + ن = فخذ، س + عضلة، ز + ح = دم، ط + ى = لسان، ك +ل = صد

 .(168)ع = مرارة، ف +ص =ركبة، ق +ر = خصية، ش + ت = عضو داخلي

خيتار الساميون الشماليون كلمات  بعض الدارسني أن هذه النظرية قائمة على الوهم "فلمَ ويرى 
 .(169)؟ " مصرية لرتتيب أجبديتهم وتسهيل حفظها

أن حروف األجبدية مرتبة حسب السلم املوسيقي السومري وذلك بتحويل املقاطع املسمارية  -3
وة بني الساميني عد اهلومما يثري الريب يف هذه النظرية بإىل جمري أصوات "رموز ألفبائية" 

الشماليني وبني املصدر الذي يفرتض أخذهم عنه فالشرط األساسي لصحة هذه النظرية هو 
لساميني الشماليني الغربيني السلم املوسيقي السومري وهذا الشرط ال يتوفر يف إثبات معرفة ا

 .(170) هذه النظرية
وهناك اجتاه يرجع هذا الرتتيب إىل جمموعة من اجلوامع اليت جتمع بني احلروف يف الرتتيب ومن  -4

 هذه اجلوامع:
 التشابه يف طبيعة األصوات (أ)

انفجارية أو شديدة واحلروف األربعة  رتك يف كوهنا أصوااتً ـ ج ـ د( تش فاحلروف األربعة األوىل )أ ـ ب
احتكاكية أو رخوة، ومما ميكن تفسريه على هذا القبيل  ـ ز ـ ح( تشرتك يف كوهنا أصوااتً  اليت تليها )هـ ـ و

 .(171)توايل الالم وامليم والنون وهن أصوات جمهورة متوسطة بني الشدة والرخاوة

ض اجملموعات اللتقاء بع هذا الوجه دائًما وهذا اجلامع إذا أعطي تفسريًامر ال يطرد على لكن األ
موعة مشرتكة لتقدمي جم ل اجملموعات نفسها وال يقدم سبًبا مقبواللكثرة التوايل داخ فإنه ال يقدم تفسريًا

 .(172)؟ على األساس الصويت الصارم من ترتيب اخلليل وسيبويهعلى أخرى وأين هذا 
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 ،ومن ذلك حرفا الياء والكاف وجتاورمها فالياء معناها اليد أمساء احلروف: التشابه يف معاين (ب)
عناها ومثلهما الراء والشني فاألوىل م ناه الكف والشبه واضح يف كل منهماوالكاف مع

 .(173)نالرأس والثانية معناها السِّ 
وال يقع حتت هذا التعليل سوى احلرفني )هـ( ـ )و( وكالمها  ،التشابه يف االستعمال - 5

. (174) مستعمل يف كتابة الضمري املتصل للغائب املفرد يف الكتاابت السامية الشمالية
يشكل ومن الواضح أن هذه اجلوامع املذكورة قد تفسر توايل عدد من احلروف دون أن 

بل يذهب بعض الباحثني إىل أبعد ، جلميع احلروف أي جامع منها مبفرده تفسريًا مقبوال
من هذا يف احلذر حني يذهب إىل أن هذه اجلوامع وحدها ال تكفي يف تفسري هذا 

 .(175)الرتتيب

ثابت أن الرتتيب األجبدي العريب مأخوذ عن الرتتيب السامي وللعلماء على وعلى أية حال فمن ال
 ذلك أدلة منها:

أن صوغ كلمات الرتتيب األجبدي العريب يف كلمات أجبد هوز حطي ... إخل هو نفس  -1
 الرتتيب السامي.

 :السامي ويتضح ذلك على النحو اآليتأن القيمة العددية ألحرف العربية ترتبط هبذا الرتتيب  -2

 احلرف وقيمته العددية احلرف وقيمته العددية احلرف وقيمته العددية احلرف وقيمته ا لعددية
 1أ = 

 2ب = 
   3ج = 
 4د = 
 5هـ = 
 6و = 
 7ز = 

 8ج = 
 9ط = 
 10ى = 
 20ك = 
 30ل = 
 40م = 
 50ن = 

 60س = 
 70ع = 

 80ف = 
 90ص = 
 100ق = 
 200ر = 

 300ش = 

 400ت = 
 500ث = 
 600خ = 
 700ذ = 

 800ض = 
 900ظ = 
 1000غ = 

ومن املعلوم أن العرب قد استخدموا هذا احلساب قبل احلساب ابلرموز الرقمية آخذين عن  
من طريقة الكتابة  الرتقيم احلسابية أحدث كثريًايقة الساميني طريقة احلساب ابحلروف يقول العقاد: وطر 

 .(176)ابحلروف ولكن تقومي احلروف ابلقيم احلسابية قدمي يف الشعوب السامية
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وال يزال للحساب ابحلروف بقااي يف كثري من مظاهر احلياة العلمية والعملية والوظيفية مثل ترقيم 
 .(177)مقدمات الكتب والبحوث وترتيب الدرجات العلمية والوظيفية عند بعض الفئات

ومما يؤكد سامية هذا الرتتيب أن العرب مسوا احلروف الزائدة عندهم ابلروادف وهي تسمية تشعر 
هذا وغريه مما يثبت أن الرتتيب األجبدي العريب مأخوذ عن الرتتيب السامي،  (178)مزيدة على أصل أبهنا

عبد هللا ربيع أن هذا األمر ال يعدو كونه وسيلة  دأما صوغ هذا الرتتيب يف كلمات أجبد هوز إخل فريجح 
ليمية العربية اليت تلجأ  تعتذكريية يتخذها الطالب حلفظ هذا التسلسل األجبدي وهذا يتفق مع الطبيعة ال

كثر هذا إىل صوغ كلمات مبعىن أو بغري معىن واضح لتمثل ما ميكن أن ُيسمى مبفاتيح الذاكرة وي كثريًا
 .(179) وسائر العلوم اللغوية والشرعية يف جمال األصوات والنحو

 ومن ذلك ما جاء يف الشاطبية من قوله:

 على ا ملنظوم أول أوال دليال   علت أاب جاد على كل قارئج

 وشرح اإلمام أبو القاسم ابن القاصح هذا البيت فقال: 

ه يف القراء السبعة أي عالمة على كل قارئ نظم امس أخرب أنه جعل حروف أيب جاد دليال،
يه اويففي اصطالحه )أبج( لنافع ور ، أي األول من حروف أيب جاد لألول من القراء، ولأ أول، و ورواهتم

 .(180)واجليم لورش، والباء لقالون، نافعفاهلمزة ل

 سر الرتتيب األلفبائي؟، فما هذا عن علل تفسري األجبدي

 اثنيًّا: سر الرتتيب األلفبائي

 ىيوز الكتابة العربية إىل نصر بن عاصم وحيني الرتتيب املفرد )األلفبائي( لرميرجع بعض الدارس
وإذا صح هذا فإن تعليل هذا الرتتيب ال ميثل ، (181) بن يعمر العدواين يف زمن عبد امللك ابن مروان

 .(182) مشكلة أمام البحث العلمي كما حدث ابلنسبة للرتتيب األجبدي السابق الضارب يف القدم"

، ومراعاة اجلانب وقد روعي يف هذا الرتتيب عدة أسس أمهها مراعاة الرتتيب األجبدي القدمي
عليالت هذا وقدم بعضهم ت ،(183)عاة تشابه صور الرموزابإلضافة إىل مرا، االستعمايل الصويت واجلانب

صر بن عاصم وحيىي بن يعمر ـ ابآللف والباء ألهنما أول احلروف يف الرتتيب الرتتيب فقال: ابتدأ ان
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اجليم من حروف أجبد  امث ذكر ، ومراعاة تشابه صور الرموز يف التاء والثاء ، األصلي يف األلف والباء 
 الدال من حروف أجبد وعقبا ابلذال ملشاهبتها للدال. امث ذكر ، وعقبا ابحلاء واخلاء ملشاهبتهما للجيم 

 اا الزاي ذكر ، وقبل أن يذكر آلخر احلروف ولكون اهلاء تشبه أحرف العلة يف اخلفاء أخراها مًعا
وال خيفى ما يف هذا من مراعاة اجلانب الصويت  هلا لتكون الزاي مع ابقي حروف الصفري،الراء ملشاهبتها 

مث رجعا للطاء من ، مث ذكرا الصاد وعقبا ابلضاد، وعقبا ابلشني للمشاهبة، ولذلك ذكرا السني بعد الزاي
العني وعقبا  اوذكر ، وأخرا أحرف )كلمن( حىت يفرغا من األحرف املتشاهبة، حروف أجبد وعقبا ابلظاء

 .(184) مث ذكرا أحرف )ك ل م ن( واهلاء وأحرف العلة ،با ابلقافمث ذكرا الفاء وعق، ابلغني

وال خيفى ما يف جماورة أحرف العلة يف هذا الرتتيب من مراعاة للجانب االستعمايل إذ هذه  
 األحرف تستعمل للدالة على احلركات الطويلة.

هذا ويرى بعض العلماء أن الرتتيب األلفبائي من وحي السماء ويستدلون يف ذلك مبا روى عن 
فقلت: اي رسول هللا كل شيء مرسل مب  -  -أنه قال: سألت رسول هللا  - -أيب ذر الغفاري

ا ب ت ث ج  " ، قلت: اي رسول هللا أي كتاب أنزل على آدم؟ قال:"بكتاب منزل" يرسل؟ قال: 
  .(185)" وعشرون.... ةتسع" إخل قلت اي رسول هللا كم حرف؟ قال: " ....

ولوائح الوضع وسئل عنه احلافظ ابن حجر الشافعي فقال: ال أصل له ،  (186) سبق خترجيهوقد 
 . (187) اعليه ظاهر السيما يف آخره فهو كاذب قطعً 

ز الكتابة العربية هو رمو ويذهب بعض الدارسني إىل أن السبب يف وضع الرتتيب األلفبائي ل
تيسري التعليم على الصبيان على األخص ألن قاعدة الرتتيب املفرد هي الرسم والكتابة وهذه األلف ابء 

لمات وإذا كان بعضهم حيفظها حرفًا حرفًا إال كتابة ألنه ال يستطيع ضم حروفها يف كال حيفظها الصيب 
 .(188) إىل جنب مع تعلم كتابتها فإن هذا احلظ يسري جنًبا

تلك هي أوجه ومظاهر ترتيب رموز الكتابة العربية اليت عرفت عند العامة لكن بقي أن أشري إىل 
ألسباب أخرى رأوها كفيلة بتحقيق أغراضهم العلمية  بعض صور الرتتيب األخرى عند اخلاصة وذلك

 .(189) على حنو ما فعل بعض مؤلفي املعاجم وأئمة الدراسات النحوية أو اللغوية
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بًعا فقد رتب احلروف العربية، يف معجمه "العني" ت اخلليل بن أمحد رائد هؤالء مجيًعاويعد 
 :جاء على النحو اآليتملخارجها فكان ترتيبه ترتيًبا صوتيًّا خالًصا وقد 

ع ـ ح ـ هـ ـ خ ـ غ ـ ق ـ ك ـ ج ـ ش ـ ض ـ ص ـ س ـ ز ـ ط ـ د ـ ت ـ ظ ـ ذ ـ ث ـ ر ـ ل ـ ن ـ 
 .(190).اهلمزة ـ ى اف ـ ب ـ م ـ و ـ 

"وقد ورد يف مقدمة كتاب العني وضع اهلمزة بعد الياء ومعىن هذا أن املقصود ابأللف اليت بني 
 .(191)" ينةالواو والياء هي األلف الل

اهلمزة ـ األلف ـ اهلاء ـ العني ـ  :ف يف ابب اإلدغام على النحو األيتوكذلك رتب سيبويه احلرو 
الغني ـ اخلاء ـ الكاف ـ القاف ـ الضاد ـ اجليم ـ الشني ـ الياء ـ الالم ـ الراء ـ النون ـ الطاء ـ الدال ـ  0احلاء 

 .(192)التاء ـ الصاد ـ الزاي ـ السني ـ الظاء ـ الذال ـ الثاء ـ الفاء ـ الباء ـ امليم ـ الواو

انب الكتايب الواضح أن اجلكذلك من ،  ومن الواضح اختالف ترتيب سيبويه عن ترتيب أستاذه
ومن مث فقد أمهل كثري ممن تعرضوا حلديث الكتابة تناول ، األمسى عند كل منهما ل يكن اهلدف األساس

 .(193) به الباحثون يف الدراسات اللغوية والصوتية الرتتيب الصويت عند الشيخني وُعيِن  مثل هذا

خالف ترتيب سيبويه حيث  يًبا صوتيًّاما فعله ابن جىن الذي قدم ترتوميكن أن يقال هذا على 
ذكر حمقق كتاب سيبويه أن القاف ضاد عن اجليم والشني والياء وقد قدم القاف على الكاف وآخر ال

قدمت على الكاف عنده يف بعض النسخ ومن مث فال خالف يف هذه وكذلك يؤخر سيبويه الضاد يف 
 : وقد جاء ترتيب ابن جىن كاآليت ،(194) حديثه عن املخارج فيذكرها بعد الباء

ـ ض ـ ل ـ ر ـ ن ـ ط ـ د ـ ت ـ ص ـ ز  ـ ح ـ غ ـ خ ـ ق ـ ك ـ ج ـ ش ـ ي اهلمزة ـ األلف ـ هـ ـ ع
 .(195) ـ ب ـ م ـ و س ـ ظ ـ ذ ـ ث ـ فـ 

 اتهو أن صور هذه الرتتيب رموز الكتابة العربية عن شيء مفيد وهكذا تكشف لنا قضية ترتيب
وتتأثر ، لفبائي ترجع إحداها )األجبدي( إىل األصل الذي أخذت عنه الكتابة العربيةاألجبدي واأل

مما يربط بني الكتابة العربية وبني األصل  ًضاابألصل السامي أي ألخرى )الصورة األلفبائية( أتثرًا كبريًاا
 ط بني الفرع واألصل.يرب راسة هذا الرتتيب قد أمثرت دليال قوايًّ مادايًّ السامي الذي أخذت عنه وتصبح د
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 أنواع اخلطوط العربية

مبعىن أنه لن يقف مع ما سيذكر من خطوط  ث ملثل هذا املوضوع لن يكون فنيًّاعالج البح
آخر تكفل به ما ُيسمى بعلم اخلط وهو على  دربة على جتويدها ألن لذلك جماالليوضح كيفية رمسها وال

إمنا سيتناول البحث اخلطوط العربية اليت استخدمها العرب ، أمهيته ال يناسب موضوع البحث وظروفه هنا
 حىت ما يكتب به الناس يف يومهم هذا. م ما عثر عليه من اخلطوط القدميةيف كتابتها منذ أقد

يف معرفة تطور الكتابة العربية،   سهمن معرفته تظيمة إذ إاخلطوط يعترب ذا فائدة عريخ هلذه والتأ
كما أن هذا التنوع هلذه اخلطوط يفيد تطور الكتابة العربية لدى األمم غري العربية اليت استخدمتها يف 

 تدوين لغاهتا واليت أصبحت هلا خطوط عربية تعرف أبمسائها كاخلط الفارسي وغريه.

ن أسباب تعدد صور احلرف الواحد إذ إن سبب من وتكشف معرفة هذه اخلطوط النقاب ع
 ترجع إىل التنوع يف اخلطوط فصورة احلرف ختتلف من خط آلخر يف كثري من األحيان. هذه الصور

شري إىل أن هناك تسميات كثرية هلذه اخلطوط بعضها ميثل وقبل تتبع هذه اخلطوط حنب أن ن
ورمبا جاء بعضها ، اهلندسة أو التصوير والتشكيلوبعضها أييت من  ،النسبة إىل املكان أو إىل الشخص

 أو غري ذلك. من جمال االستعمال أو من أمساء ما يكتب به أو خيط عليه

، واخلط األندلسي واخلط ،املدين ، واخلطاخلط املكي اء اخلط العريب ابلنسبة ألماكنهفمن أمس
واخلط  ،اليمين ، واخلطاملصري ، واخلطاملوصلي ، واخلط(196)البغدادي ، واخلط العراقي ، واخلطالشامي
 .(197)الفارسي ، واخلطاهلندي، واخلط اإليراين ، واخلطالكردي، واخلط اإلفريقي

الرايسي نسبة إىل الفضل بن سهل ذي الرايسيتني كاتب اخلط ه حبسب األشخاص: ومن أمسائ
 ايقوت املستعصم الذي كان الياقويت نسبة إىل، واخلط وهو اخلط الذي ابتدعه الشجري اخلطاط، املأمون
لي بن الرحياين نسبة إىل عاخلط و ، يف بالط املستعصم آخر خلفاء العباسيني وخطه نسخي مجيل خطاطًا

واخلط الغزالين نسبة إىل مصطفى غزالن ، 219يف عصر املأمون ومات سنة  عبيدة الرحياين وكان خطاطًا
 .(198)ديواين مجيلهـ وخطة 1356املصري املتويف سنة 
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ومن أمساء اخلط حبسب الوظيفة اليت يؤديها خط األشعار وهو ما كان يكتب به الشعر بطريقة 
وخط األجوبة الذي كان يستخدم يف الردود الرمسية وخط البياض ، (199) خاصة تبني شكل األبيات

، األماانتكذلك من أمساء اخلط حبسب وظيفته خط ،  (200) الذي كان يستخدم يف املبيضات
 .(201)والتوقيع، والديواين، واملصاحف ،والعهود، واملؤامرات

الطومار نسبة إىل القطع  :ملساحة الورق الذي يكتب عليه ومن أمساء اخلط اليت كانت تبًعا
 .(202)والثلث، السداسي يف لغة الربدي

، والدقيق، ثوالثل، والنصف، والثلثني، خط اجلليل: ومن أمساءه نسبة إىل القلم الذي يكتب به
 .(203)والسدس، والربع

 .(204)واملشق، واملطلق، واحملقق، نسبة للتجويد اخلطي: املعلق ومن أمسائه

واملشعب ، واملقرتن، واملسلسل ،واملائل، واملدور، ه نسبة للشكل اهلندسي: املثلثومن أمسائ
 إىل غري ذلك من أمساء اخلطوط اليت ترجع إىل أسباب خمتلفة. ،(205) واملضفر

ومع كثرة هذه األمساء وتعدد أسباب تسميتها فإين سأحاول احلديث عن هذه اخلطوط ما 
 أمكين ذلك.

أول اخلطوط العربية  يرجع أقدم وصف للخطوط العربية إىل صاحب الفهرست فقد ذكر أن "
ى ألفاته تعويج إىل مينة اليد وأعل فأما املكي واملدين ففي، مث الكويف اخلط املكي وبعده املدين مث البصري

بن الندمي أن مبدأ اخلط كان مكيًّا مث مدنيًّا ويفهم من عبارة ا ،(206)" األصابع ويف شكله انضجاع يسري
لذي كان وهنا أييت تساءل عن نوع اخلط ا ،وأن هذه األمساء متثل اخلطوط العربية األوىل فبصرايًّ فكوفيًّا،

 تسميته منها؟ قبل وصول الكتابة إىل مكة وأخذ

ي مأخوذ عن اخلط النبطي احلريي أي األنباري إن الذين أرخوا للخط العريب يرون أن اخلط املك
 ، فقد كتب عرب اجلاهليةعنه وخباصة عندما يكون املقصود ابلنبطي آخر مرحلة فيه وأنه ال خيتلف كثريًا

 .(207)بة يف صدر اإلسالم وهو اخلط املكي خلط الذي استعمله الصحااب
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هذه اخلطوط األوىل ل تكن فروقًا يف اخلصائص  أن الفرق بني كل عبد هللا ربيع إىل " دويذهب 
 .(208)يف التجويد ويف االستعمال اجلغرايف بني إقليم وآخر بقدر ما كانت فروقًا

الرفاهية ما جيعل الكتابة عندهم تبلغ ويؤيد هذا أن العرب ل يكن هلم من االستقرار أو أسباب 
ثقافة وانفست مبلغ الظاهرة الفنية إال عندما أصبحت هلم دولة )األموية ـ العباسية( تعددت فيها مراكز ال

 .(209)املراكز بعضها بعًضا 

إال ابملعىن  ، (210) وهنا حيسن القول أبن اخلط الكويف ليس كما يزعمون هو أصل اخلطوط كلها
 اكزً يف عندما كوفت الكوفة وصارت مر مسى ابلكو  نفسه ، اخلط املكي ، وهو أن هذا اخلط هوالسالف 

 آخر مييل إىل طوروا بعد ذلك من هذا اخلط  خطًّا وهذا ال مينع أن أهل الكوفة قد، للعلم والعربية 
ذلك أن العرب احلجازيني قد ، إىل أهل الكوفة حىت عصران هذا  الرتبيع عرف ومازال يعرف منسوابً 

ن اخلطني أخذوا عن األنباط نوعني من اخلط أحدمها مييل إىل االستدارة والثاين مييل إىل الرتبيع ومن هذي
 .(211)ها مستدير أو مقور وبعضها مربعنشأت اخلطوط العربية بعض

الندمي يصف ومن الواضح أن املعلومات عن تلك اخلطوط القدمية ليست كثرية لكننا نرى ابن 
طوط أخرى يسميها خطوط أو يذكر بعض صفات اخلطني املكي واملدين مث يذكر بعد ذلك أمساء خ

 .(212) ، والبصريوالكويف، واملدور ،واملثلث املكي، واملدين، املصاحف منها

 الم املوزونة وصفة ما يكتب بكل قلم منها ذاكرًامن أمساء األق "مث يذكر بعد ذلك عدًدا كبريًا
 .(213)"  أن هذه األقالم ال يقوى عليها أحد إال ابلتعلم الشديد

 عرضه ذلك يتضح كثرة األقالم اليت عرفت إىل عصره، وهو يذكر أن بعضها خيرجخالل ومن 
، وقلم الطومار الكبري، خمرجها كلها من أربعة أقالم: قلم اجلليل من بعض "فذلك أربعة وعشرون قلًما

وخمرج هذه األربعة األقالم من القلم اجلليل وهو أبو ، الثلث الكبري الثقيلوقلم ، وقلم النصف الثقيل
 .(214) األقالم"

من كتاب املصاحف ومن الوراقني الذي يكتبون املصاحف ابخلط  كذلك عدًدا  وهو يذكر
 .(215)احملقق واملشق وما شابه ذلك
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اية القرن الرابع اهلجري وهكذا يصور لنا ابن الندمي اتريخ اخلط واخلطاطني وأنواع اخلطوط إىل هن
علومات عنها ن موتلك صورة انفعة وإن ل تكن واضحة متام الوضوح فهو يذكر أمساء اخلطوط دو  تقريًبا،

إىل قرب عهدها من قراء كتابه يف زمانه فكأهنم على علم ومعرفة هبا لكن ما حيلتنا  ورمبا كان ذلك راجًعا
 .(216) مما ذكر ال نكاد نعرف عنه شيًئا حنن وكثري

ا ل يتعرض يف الباب الذي ساقه لبيان رسوم خطوط الكتب وقد كان ابن درستويه أوضح عندم
حيث يقول: "واعلم أن  لذلك اجلانب الفين الدقيق مكتفًيا بذكر ما تشرتك فيه اخلطوط مجيًعاوفصوله 

أصل اخلطوط كلها متجانسة متشاهبة وإن اختلفت وتباينت لتصرفها وافتنائها كخطوط املصاحف 
واخلفيف واإلمساك والسريع واجلليل والدقيق وملا يلحق ذلك من اإلدغام  والوراقني وغريهم كالثقيل منها

والتبيني والفتح أو التقوير أو الكسر أو التعليق أو التسوية أو التحريف أو تفريق احلروف ومجع السطور 
 .(217)أو ترصيف احلروف والتبعيد بني السطور"

 ابلنسبة للكتابة واخلط. شندي يف كتابه صبح األعشى ميكن عده دائرة معارفقوالقل

وقد شهدت القرون التالية للقلقشندي مؤلفات يف اخلط العريب من أشهرها "جامع حماسن كتابة 
مد مرتضى اب اآلفاق حملتَّ إىل كُ  وحكمة اإلشراق، هـ908حلسن الطييب ألفه سنة الكتاب" حملمد بن ا

 . (218)بيدي لزَّ ا

فجاءت جهود طيبة من أمهها ما كتبه انجي زين الدين ويف عصران هذا واصل الباحثون الطريق 
تمية إىل العصور من النماذج واللوحات اخلطية املن به "بدائع اخلط العريب" عدًدا كبريًام يف كتاحيث قدَّ 

 وعن اخلط العريب عامة بروح العاشق وقلم احملب.، عن كل لوحة املختلفة متحداثً 

فيما يقدمه اخلطاطون املعاصرون وأساتذة اخلط العريب بصورة عملية  وتظهر تلك اجلهود أيًضا
ية تمن صور فنية وابداعات خطية وزخارف كتابية يف املساجد واملدارس واملقابر وكثري من األشياء احليا

 .(219) اليت حتتاج إىل اخلط كالصحف والكتب ووسائل اإلعالن واإلعالم

.  (220)"  فيما ذكر بعضهم "وأهنا قد بلغت الثمانني نوًعا وإذا كانت هذه اخلطوط من الكثرة
من اخلطوط اليت  اخلطوط؟ لقد أبقى لنا الزمن عدًداعما أبقاه لنا الزمن من هذه  فإن لنا أن نتساءل

 منها:تعرف بني أوساط اخلطاطني 
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 خط النسخ -1

وهناك فكرة قدمية شائعة  ،(221)مُسي هذا اخلط هبذا االسم ألن الكتاب ينسخون به املؤلفات
ن ابن مقلة هو أول من طور اخلط الكويف إىل النسخ أو ما يشبه النسخ من أنواع اخلطوط املدور إتقول 

اعد وال تزال هذه الفكرة تردد عند بعض دارسي اخلط يقول حممد طاهر الكردي: "أول من وضع قو 
 .(222) الثلث الوزير ابن مقلة وكذلك قواعد النسخ"

والصحيح أنه قبل أن يوجد ابن مقله بنحو قرنني من الزمان وجدت خطوط كثرية تبعد عن 
وُوجد من الكتب خبط األولني فيما قبل املائتني ما ليس على صورة الكويف بل يتغري عنه  ،اخلط الكويف

 .(223)إىل حنو هذه األوضاع املستقرة

ملن يزعم أن ابن  ائع بيننا قبل زمان اهلجرة خالفًاكما أنه يثبت اليوم وجود اخلط النسخي الش
على حجر يف حران ابللجا يف كتابة يواننية  ئل القاطعة على ذلك وجود منقوًشاومن الدال، مقلة واضعه

م فثبت أن هذا اخلط كان قبل زمان اهلجرة 568من اتريخ البصري وهو سنة  463وعربية مؤرخة سنة 
 .(224) أبكثر من مخسني سنة

يف كتابة القرآن الكرمي  استعماالومما جتمل معرفته أن احلروف العربية النسخية هي أكثر احلروف 
وذلك لسهولة قراءته وعدم اللبس فيه اللهم إال يف اهلند والصني حيث ، الدين وكتب السنة وكتب

بتأثريهم األديب على هذه اجلهات أن ينشروا خطهم الفارسي أبنواعه املعروفة إىل جانب  ساستطاع الفر 
ومع ذلك بقيت للخط النسخي الغلبة على بقية أنواع اخلطوط ، اخلط الباكستاين املشابه للخط النسخي

 .يف تدوين املخطوطات الدينية حىت يف بالد الفرس ذاهتا

وذلك لصغر ،  بقلمه بسرعة أكثر من خط الثلثوهذا اخلط يساعد الكاتب على السري 
هلذا شاع وكثر  ي الثلث من عرض قلم الثلث تقريًباإذ أن عرض قلم النسخ يساو ، حروفه وتالحق مداته

 .(225) استعماله

 حممد شوقي أفنديالرتكي سخ للخطاط ط النخل مثالوهذا  
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 اخلط الكويف  - 2

به وهذا  اخلط النبطي لذلك فهو أكثر شبًها مأخوذ عنوهو ، من أقدم اخلطوط العربيةوهو 
اخلط اشتقه أهل احلرية واألنبار من اخلط النبطي ومُسي ابحلريي أو األنباري مث ملا كوفت الكوفة مُسي بعد 

 .(226)ذلك ابخلط الكويف

وقد دخل مع ، مثل املساجد ةويستخدم هذا اخلط يف الكتاابت اليت حتتاج إىل مساحات كبري 
 املستشرقون ابخلط اإلسالمي. إىل كل بلد دخله اإلسالم حىت مساهحات اإلسالمية الفتو 

، وايقوت الرومي، وبديع الزمان اهلمذاين، مالك بن دينار اخلطاطني القدامى املشهورين فيه ومن
 السيدة حفصة أم املؤمنني.، والقلقشندي ومن النساء وابن البواب، وابن مقله

وحممد خليل ، وحممد عبد القادر ، (227)ذة يوسف أمحداتصر األسوممن اشتهر بتجويده يف م
 . (228) ويف العراق األستاذ يوسف ذنون، ويف لبنان األستاذ حممد برهان كباره ، وحسن برعي 

من الذين كتبوا به لذلك فقد  كتب به عدة قرون فقد وجد اهتماًما كبريًاألن هذا اخلط   ونظرًا
وكويف ، فقسموه حبسب الشكل فقالوا: كويف بسيط، قسمه العلماء إىل أقسام خمتلفة ابعتبارات خمتلفة

، وكويف أيويب ،وقسموه حسب العصور فقالوا: كويف فاطمي. ومربع، ومزخرف، ومضفور، ومزهر، مورق
 . (229) وبغدادي وموصلي، وشامي، أندلسيوقسموه حسب املكان فقالوا: كويف . وحديث، ومملوكي

من اخلطاطني والدارسني للخطوط العربية حىت أنه أعدت  وقد لقي اخلط الكويف اهتماًما كبريًا
 .(230)يف الكتاابت الكوفية يف القرون اخلمسة األوىل للهجرة وتطور هذه الكتاابت دراسة للدكتوراه

 عبد هللا  حممد عبد القادر املصري للخطاطالفاطمي  للخط الكويفمثال وهذا 
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 خط الثلث  – 3

إال  ، إذ ال يعترب اخلطاط خطاطًايعترب هذا اخلط من أرقى أنواع اخلط العريب كما أنه من أصعبها
وقد ذكر القلقشندي أن هذا اخلط من ، إذا كتب هذا النوع وأجاده إجادة اتمة على قواعده املخصوصة

وال  (231)وخفيف الثلث، وذكر أنه نوعان: الثلث، اخلطوط اليت استخدمت يف زمانه يف ديوان اإلنشاء
 .(232)فرق بينهما إال أن الثلث اخلفيف أدق وألطف مقادير من الثلث بنزر يسري

وتقسيمات أجزاء ، وأوائل سور القرآن الكرمي، ويستعمل هذا اخلط يف كتابة عناوين الكتب
 .(233) ويف الزخرفة ،كتابة الالفتات على احلوانيت،  الكتب و

وخط الثلث اجللي( وال يوجد فروق جوهرية بني الثلث العادي  -ويتفرع منه خطان )خط الثلث العادي
القواعد فهي واحدة بني االثنني، إمنا يكمن الفرق بينهما يف مساكة القلم؛ فقلم والثلث اجللي من حيث 

ملم وابلتايل فإن بنية  6ملم، بينما الثلث اجللي ال تقل مساكته عن 3الثلث العادي ال تزيد مساكته عن 
عادي حروفه تكون أكثر مساكة وصالبة واالتصاالت بني مقاطع احلروف تكون أكثر تشبًعا من الثلث ال

 شرين عبد الصابر عبد احلليم وهذا مثال للخط الثلث اجللي للخطاط املصري  الذي ميتاز ابلرشاقة.

 

 

 

 

 

 خط الرقعة  – 4

وقد قام  (234) وكان واسع االنتشار يف أحناء اإلمرباطورية العثمانية ،هو من أسهل اخلطوط
هـ بوضع قواعد خط الرقعة 1280املستشار ممتاز بك معلم اخلط للسلطان عبد احلميد خان العثماين 

كتابته أسرع ،  وحيتمل أن يكون هذا اخلط قد اشتق من اخلط الثلثي والنسخي وما بينهما و، (235)احلايل
  .(236).  اجنازاً من كتابة النسخ
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  البنجايل خمتار عال شقدار.للخطاط للخط الرقعةثال وهذا من

 

 

 خط التوقيع -5

القلم املدور الكبري أو القلم الرايسي نسبة إىل ذي  ، وكان ُيسمى قدميًامُسي كذلك خط اإلجازة
ووضع ، وأيخذ هذا اخلط حروفه من حروف النسخ والثلث، الرايستني الفضل بن سهل وزير املأمون

 قواعده يوسف الشجري.

يف القرن التاسع اهلجري كتبه حممد بن حسن الطييب ويكتب يف خواتيم  وقد شوهد مكتوابً  
والواثئق اليت تكون مبثابة إجازات علمية وحتتاج إىل توقيعات  ،والدبلوم ،والشهادات العامة ،املصاحف

 ومناذجه قليلة وجييده كل من جييد الثلث والنسخ ،ومن قواعده أن توضع على الكلمات عالمة التشكيل
 .أو ما يعرف أيًضا خبط اإلجازةخلط التوقيع  مثالوهذا  .(237)
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 اخلط الديواين -6

يطلق  وهلذا كان، بدواوين امللوك والسالطني األنه كان خاصًّ  ىل الديوان نظرًاوهو خط منسوب إ
 .(238)من أسرار القصور السلطانية ال يعرفها إال كاتبوها هلمايوين أي املقدس ألنه كان سرًّاعليه اخلط ا

 لك متد أطرافكذ،  ومتد احلروف النهائية يف هذا اخلط السيما اجليم واحلاء واخلاء والعني والغني و
ويذكر املهتمون بدراسة اخلطوط أن أول من وضع قواعده إبراهيم ، (239) السني والشني والصاد والضاد

السلطان العثماين حممد الثاين بعد فتح القسطنطينية بضع سنوات وذلك بعد أن منيف الرتكي يف عهد 
 .(240) ذا اخلط عن شكله الذي كان معروفًاقام الرتك بتطوير ه

وجوده كذلك حممد ، وقام بتجويده اخلطاط أمحد شهال ابشا الرتكي يف عهد السلطان أمحد الثالث
 .عزت الرتكي معلم اخلط يف املكتب السلطاين

وقام بتجويده ،  تركيا بعد االنقالب الرتكي واستعمال احلروف الالتينية عندهميفأمهل هذا اخلط و  
ملصري مث جاء من بعده اخلطاط مصطفى غزالن ا، بعد ذلك اخلطاط حممود شكري ابشا املصري

 .(241)ى ابخلط الغزالين نسبة إليههـ فجوده وزاده مجاال وحسًنا حىت إن اخلط الديواين مسُ 1356ت

 .(242)والنياشني ،واألومسة ،والفرماانت ،واإلنعامات، وهبذا اخلط تكتب ا ألوامر امللكية

 ين للخطاط املصري الدكتور بالل خمتار صالح للخط الديوا مثالوهذا 

 

 

 

 خط جلي الديواين -7

وأوائل القرن احلادي عشر  - (243) كما يذكر بعضهم  -هذا اخلط يف هناية القرن العاشر عرف 
وأيخذ هذا اخلط على األغلب شكل ، ابتدعه أحد رجال الفن يدعى شهال ابشا يف الدولة العثمانية

ويكتب بني خطني متوازيني يف العرض بينهما طول األلف مث حُتشى الكتابة بني ذينك ، (244) السفينة
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متالء الفراغات بني احلروف ابلتشكيل و ، اخلطني ويكتب بقلمني األول عريض والثاين ربع عرض األول
 . (245)وهو خط مندثر وال يكتب به اآلن، ونقط مدورة وزخارف عديدة

 خلط جلي الديواين .  مثالوهذا 

 

 خط الطفراء -8

وقد أطلقوا على  ،هناك شارات خطية استعملها خلفاء املسلمني ومنهم سالطني مصر املماليك
ن هذه الكلمة يرجع أصلها إىل )الترت( وكانت تقوم مقام اإلمضاء ، ويقال إهذه الشارات اسم )الطغراء(

 . (246) أحيان كثرية يف التوقيع يف

ص يف أنه عندما توترت العالقات بني تيمور لنك وابيزيد العثماين لخوللطغراء قصة طريفة نشأهتا تت
ومنذ ، موسة ابلدم، وقيل مغبعد حتبريه ابحلرب ابيزيد انذارًا ابحلرب بصمه بكفهرسل تيمور لنك إىل أ

واملفهوم اآلن أن الطغراء العثمانية هذه ، ذلك احلني بدأ توقيع الطغراء يشيع عند سالطني آل عثمان
اجمليد نصه: "عبد احلميد خان بن عبد ط الطغراء خل مثالوهذا  .(247)تقليد لبصمة كف تيمور لنك

 . املظفر دائًما " للخطاط الرتكي حممد سامي أفندي
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 اخلط الفارسي -9

ذا اخلط إىل املكتوبة هبنصوص الوترجع أقدم  ، مكاهنا اخلط الفارسي من اخلطوط اليت تنسب إىل
، ويستعمل عند أهل فارس وأفغانستان واهلند  ، وهو من اخلطوط اجلملية الشكل (248)هـ ـ401سنة 

 وأول من وضع قواعده مري على سلطان التربيزي يف القرن الثامن اهلجري  وهو يقوم مقام الثلث أحيااًن ،
وأشهر خطاط قدمي كتب هبذا اخلط هو جنم ، وقام بتجويده عماد الدين الشرياز وسلطان على املهدي 

وأشهر خطاط حديث هو مرزا حممد حسني ، علي احلسين القزويين الدين أبو بكر الرواندي وعماد 
أما أشهر خطاطي العرب يف هذا اخلط فمنهم األستاذ جنيب هواويين ، وحسن زرين وكلهم من الفرس 

 .(249) اللبناين وحممد حسن السوري

وعندما ظهر اخلط ، وميتاز هذا اخلط مبيله إىل االجتاه من اليمني إىل اليسار ومن أعلى إىل أسفل
أما الكتب العلمية والدينية على ، الفارسي كان يستخدم يف كتابة الدواوين واألشعار والكتب غري العلمية

األخص كالقرآن الكرمي وكتب احلديث وغريه فقد كانت تكتب كما يف السابق بشكل خاص من اخلط 
 .(250) النسخي املستطيل

 اخلطاطني اإليرانيني واألتراك بعض الشيء إال أن وقد اختلفت قواعد احلروف يف هذا اخلط بني
 الذي أجادوه هم اإليرانيون.
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وعلى الكاتب به التصرف احلسن يف رسم ، وميكن القول أبن هذا اخلط خيضع للتوازن واجلمال
احلروف يف الكلمات ابرتفاع ومدات واتزان ابلقدر الذي يربز مجال هيئته العامة يف السطر فتنتظم يف 

 .للخطاط اإليراين عباس أخوينالفارسي  مثال للخطوهذا  .(251) كانتظام اجلواهرالشكل  

 

 

 

 

 وللخط الفارسي فروع منها:

 خط التعليقـ  أ

وقد أخذ يف االنتشار منذ القرن  ،يعترب خط التعليق من أهم اخلطوط العربية اليت جودهتا الفرس
مميزات هذا اخلط ومن  ،(252) الكتابة الفارسية احملرفة ، وقد يطلق عليه أحياانً السادس اهلجري يف أواخره

وإذا ، وأنه ال ترسم له حركات، من أي قلم آخر من األقالم العربية حبروفه حروف لطأنه ال ختُ  أيًضا
وقد اصطلح اخلطاطون يف نقطة على ، تعليق" وهو اصطالح تركيغريه مُسي "فرمة  خلطت به حروف

 ط التعليق.  خل مثالوهذا  .(253) رسم ثالث نقاط حتت حرف السني املعلقة للزخرفة

 

 تعليقنسخط الب ـ 

 مسه من خط النسخ والتعليق.وهو مأخوذ كما يظهر من ا يُسمى ابخلط الفارسي املنسوخو 
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عليق وهذا اخلط أطوع يف يد الكتاب من خط ال يبدوان يف خط الت"وميتاز هذا اخلط خبفة ولطف 
ويرجع اتريخ هذا اخلط إىل أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن اهلجري  ،(254) س قيادة"التعليق وأسل

 .(255) وأشهر من حذقه مري على التربيزي وينسبون إليه اخرتاعه، 

 

 خط الشكستةج ـ 

وهلذا ُيسمى يف إيران شكستة ، ومعناها ابللغة الرتكية قرمة، ابللغة الفارسية: املكسور الشكستة
وال يصح كتابة ، ويقل استعماله يف الدول العربية، ويكثر استعماله يف إيران، ويف تركيا قرمة تعليق، تعليق

روفها كاملسلسل القرآن الكرمي به ألن به بعض احلروف املندجمة مع غريها وبعض الكلمات تشابك ح
  .(256)القدمي

 وهذا مثال خلط الشكستة للخطاط اإليراين إسرافيل شرجي.
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 خط السياقت -10

 أطلقوا عليه اسم استحدث األتراك خطًّاهـ  700- 464سطى يف عهد السالجقة يف أسيا الو 
 وقد ثبت ذلك من خالل واثئق الدولة العثمانية.، سياقت

وهو خط ، ويرجع ذلك إىل تعدد أشكاله من انحية رسم حروفه ،متعدد الفروعويظهر أن هذا النوع 
ذو نصوص مغلقة تستعصي على بعض املتخصصني يف هذا الفرع حلل رموزه وقراءة خمطوطاته بشكل 

ويرجع السبب يف ذلك إىل أن هذا اخلط يفتقد إىل القواعد األساسية اليت بنيت عليها الرتكيبات ، سليم
 رحلة احلرف العريب على مر العصور. احلرفية خالل

وقد استعمل هذا اخلط ألسباب سياسية وذلك يف الفرتة اليت ازدهرت فيها الدولة العثمانية للتمكني 
 وهذه صورة من خط السياقت. .(257) من استمرار السرية يف معاملة الدولة وشئوهنا املختلفة
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 اخلط املغريب -11

كما ،  اخلط الكويف القدمي وإن كان أكثر منه مطاوعة يف يد الكاتبيرجع هذا اخلط يف أصله إىل 
 .(258)هـ30وترجع أقدم كتابة عثر عليها هبذا اخلط إىل سنة ،أنه مييل إىل االستدارة

سبانيا يف القرون الوسطى ول يزل كذلك حىت أوائل العصر وقد كان هذا اخلط مستعمال يف إ
مثل اجلزائر وتونس واملغرب ، (259) ريقيا الشمالية )غري مصر(وينتشر اآلن يف مجيع أحناء إف، احلديث

 وليبيا.
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، وقد مر هذا اخلط ويف اخلط املغريب تتميز الفاء بوضع نقطة حتتها وتتميز القاف بوضع نقطة فوقها
وتفرعت منه عدة خطوط تنسب هذه اخلطوط إىل األقاليم اليت يستخدم فيها كاخلط  بعدة أطوار،

القريواين نسبة إىل قريوان اليت كانت حاضرة املغرب اإلسالمي بعد فتح إفريقيا وأتسيس هذه املدينة سنة 
، واخلط (261)واخلط األندلسي نسبة إىل األندلس اليت ظهر فيها وهو مقوس األشكال، (260) هـ50

 .. (262)و يشبه اخلط املشرقي إال أنه يتبع الطريقة املغربية يف إعجام الفاء والقافونسي الت

 للخط املغريب.  مثالوهذا

 

 

 خط التاج - 12

لك أمحد فؤاد ألنه هو الذي رأى يف أن تبتكر صور للحروف ابلتاج نسبة إىل صاحب فكرته امل مُسي
ة حبيث ال يتغري شكلها وتؤدي الوظيفة اليت تؤديها احلروف الكبرية يف عاهلجائية يف خطي النسخ والرق

ن غريها وفاز جبائزة هذا ماللغات األجنبية لتوجيه القارئ حنو أوائل الكلمات ومتييز أمساء األعالم 
 .(263)هـ حيث بدأ يف استخدامها1349االخرتاع اخلطاط حممد حمفوظ يف سنة 

يف وضع إشارة كأهنا الم ألف مقلوبة مقوسة األلف والالم  خط التاج وتتلخص فكرة هذه حروف
وقد استعملت هذه اإلشارات يف حروف اخلط النسخي أكثر من استعماهلا يف خط  ،فوق رأس احلروف

  خلط التاج . مثالوهذا  .(264)الرقعة
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 اخلط احلر -13

أنواع اخلطوط ويراعى  وحروفه حرة أتخذ أشكاهلا من مجيع ، "هو خط مستحدث ليس له قواعد
يات احلياة إذ منذ فرتة ، وقد نشأ هذا اخلط تلبية ملقتض(265) كاتبه ُحسن التنسيق واجلمال والزخرفة"

املألوف من رسوم ألشكال اخلط  الت وغريها ألعمال خطية خترج عنوجدت حماوالت يف الصحف واجمل
الوقت حىت أصبحت وسيلة هلا وظيفة  وقد أخذت هذه احملاوالت تنمو وتتشكل مبرور، وصوره املتوارثة

وإىل جانب هذا كله فإن اخلط احلر يُعطي معىن يف جتسيم املوضوع الذي يراد التعبري  ،يف ملء املساحات
 خط احلر .مثال للوهذا .(266) عنه

 

  خط االختزال -14

ويسميه بعضهم ابخلط ، من األشكال تكتب على السطر وفوقه وحتته بنظام خاص  هذا اخلط نوع
بطريقة خط االختزال حبيث يستطيع  احمددً  الصويت يعين أن لكل مقطع صويت خيرج من الفم  شكال
وكذلك يستطيع الكاتب أن يقرأ من هذا ، الكاتب أن يسجل كالم من مسعه حىت ولو ل يفهم لغته 

تستخدم يف مضبطات اجللسات  ، وكانت هذه الكتابة قدميًااملقاطع الصوتية اليت مسعها  اخلط مرة اثنية
واستخدم الصحفيون هذه الكتابة يف اللقاءات الصحفية مع رجال الدولة وغري ذلك من ، اهلامة 

 ويكتب هذا اخلط من الشمال إىل اليمني.، األعمال اليت تقتضي سرعة اإلجناز 

وُيسمى عند ، مث ابقي أورواب، مث العرب ،مث اليوانن، اختزل الكتابة أهل الصنيويعد أول من 
ه عند عند الرومان احلروف اخلتريونية، وامسو ، وعند اليوانن قلم الساميا، الصينيني هذا اخلط قلم اجلموع

 .(267)وغرايفتيناإلفرنج س

ي واجللد وبعد اكتشاف الربد، يف كتابة النقود لصغر حجمها وهذه الظاهرة قدمية استعملت أوال"
 .(268) على القارئ" والكاغد استعملت ختفيًفا على الكاتب وتسريًا

فلم يظفر  الفن من القدماء هو أنه كان سرًّا مكتوًما ويذهب بعض الباحثني إىل أن سبب فقد هذا
ولذلك ذهب بذهاب أهله وانقرض ابنقراضهم وتلك آفة ، به إال بعض العلماء والقليل من الكتاب 
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وأول من استعمله بعد انقراضه اإلجنليز يف القرن  ،(269) العلوم السرية ونتيجة جتاوز احلد يف الضن هبا
ة تتكون من حرف أو أكثر يولعل من بقااي هذه الطريقة ما يستعمل من رموز كتاب ، (270)السابع عشر
( على كلمة ى كلمة )جزء( وداللة احلرفني )تح( عللمة أو أكثر مثل داللة احلرف )جتدل على ك

ة وكثر استخدامها مما جيعلها جديرة أبن تكون موضوع حبث علمي ري )حتقيق( ومثل هذه الرموز كث
  أن يوفقين له يف املستقبل العلمي.مستقل أسأل هللا

 منوذج من خط االختزال . 

 
 اخلطوط اآللية -15

وهذه اخلطوط وإن كانت تضم بعض ، أقصد هبا تلك اخلطوط اليت تستخدم يف بعض اآلالت
ائص ن بعضها يفتقد كل خصإمميزات اخلط اليدوي إال أن هلا ما مييزها وجيعلها خطوطًا مستقلة بل 

وهو ما يتم فيه استبدال كل حرف بشكل خاص من النقط والشرط  اليدوي مثل خط التلغراف،اخلط 
 .(271)فرتسل الرسائل على هيئة نقاط وشرط لكل حرف منها شكل مث يعاد كتابتها ابحلروف العادية
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وهي حروف خط النسخ اثبتة على أذرع حديدية يف آلة ، ومن اخلطوط اآللية خط اآللة الكاتبة
لسهولتها وسرعتها وقلة تكاليفها  -طابعات القبل ظهور  – كثريًاتستخدم  انت هذه اآللة كو ، خاصة

ن الكتابة اليدوية وقد تطورت يف اآلونة مما مييزها م، (272) وتتميز هذه اآللة بظهور فواصل احلروف
 األخرية فظهرت منها طرازات خمتلفة.

جهاز الكمبيوتر ذلك اجلهاز نعمة العصر  وطخط وأخريًا، طوط اآللية خطوط املطابعمث من اخل
من الواضح أن التعرف عليها متعدد األغراض "تلك أهم أنواع اخلطوط اليت سادت يف الكتابة العربية و 

عادة فإن ذلك حيتاج إىل التلمذة يف مدرسة حتسني اخلطوط أو إ تاج إىل دراسة مستقلة أما عمليًّاحي نظرايًّ 
 .(273) العربية وأقسامها" اللغة صني يف كلياتتتدريس اخلط العريب على يد خم

يف ع الكتابة العربية كما أسهم أيًضا أن تعدد هذه اخلطوط قد أدى إىل شيو  ضح أيًضاومن الوا
 .مشاركة غري العرب يف الدخول ساحة هذا اخلط وتدوين لغاهتم به

 انتشار الكتابة العربية

تقييد كاحلياة   تاجتاها مجيعألهنم كانوا يستخدموهنا يف  أمهية ابلغةكان للكتابة يف حياة العرب 
هم يف سفرهم إىل غري يألمور التجارة إىل كتابة العهود واملواثيق والرسائل اليت كان يبعث هبا األفراد إىل أهل

 ذلك من األغراض.

 َواْلَقَلمِ  نفتحدث عنها يف أكثر من موضع قال تعاىل: "وملا جاء القرآن الكرمي زاد الكتابة أمهية 
إىل عظيم شأن  -رضوان هللا عليهم  –الصحابة    - - وأرشد الرسول (274)/ القلم  1 "َيْسطُُرونَ  َوَما

الكتابة مبا فعله يف غزوة بدر إذ جعل فداء كل أسري أن يعلم عشرة من أبناء املسلمني الكتابة فأخذ 
وأصبح للكاتبني منزلة يف الدولة ألن ، هنا ويعلموهنا أبناءهم حىت حذقها الكثري منهماملسلمون يتعلمو 

 أمور الدين والعلم وسياسة امللك وتدبري شئونه كانت يف أشد احلاجة إىل الكتابة.

أن تتعدى جزيرة  بفضل اإلسالم وبعض عوامل أخرىللكتابة العربية   -تعاىل  -وقد قدر هللا 
 . وتنتشر يف كل األقطار اليت فتحها املسلمون حني صاحبت الفتح اإلسالمي، العرب
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ويذهب بعض الباحثني إىل أن أول خروج الكتابة العربية من شبة اجلزيرة العربية كان يف خالفة 
دمها فعظم مع الفتوح مث الزمت الكتابة العربية انتشار اإلسالم ختدمه وخي -  - عمر بن اخلطاب

ألهنا الوسيلة إىل تعلم اللسان العريب وتالوة القرآن الكرمي والسنة النبوية ، شأهنا يف البالد املفتوحة
والظفر يف حكومتهم ، كما أهنا من أهم الوسائل إىل خدمة الدولة والتقرب لذوي السلطان،  الشريفة

 .(275)ابملناصب العالية واملنازل الرفيعة

م أمكتابة حمل  جيد أنه منذ الفتوحات اإلسالمية أخذت حتل  الكتابة العربيةوالذي يتتبع انتشار 
ملفتوحة ، كما يلحظ املتتبع النتشار الكتابة العربية أن هذه الكتابة ل يقتصر استخدامها يف البلدان ا

 التدوين بل استخدمت أداة للزخرفة يف بعض املواطن . 

 :على النحو اآليتوميكن تصنيف اللغات اليت استخدمت الكتابة العربية 

 : جمموعة اللغات الرتكية.أوال

 اللغات اهلندية.: جمموعة اثنيًّا

 : جمموعة اللغات الفارسية.اثلثًا

 .: جمموعة اللغات اإلفريقيةرابًعا

 : بعض اللغات األوربية.خامًسا

 جمموعة اللغات الرتكية أوال:

وأشهر فروعها ، (276)وهي بالد تركستان ، اللغات الرتكية من اللغات الطورانية نسبة إىل طوران
 ابحلرف العريب. كتبتاليت  

 الرتكية العثمانية -1

ويتكلم هبا ، اب وأسيا و وهي منتشرة يف  ممالكها أبور ، وهي اللغة الرمسية للحكومية العثمانية 
وتتألف اللغة  وهي أكثر اللغات الرتكية انتشارًا ،  وأوسعها أداًب ، م ،األتراك واألرمن واألكراد وغريه

من ألفاظها واثنيتها اللغة العربية اليت دخل ، الرتكية العثمانية من ثالث لغات: إحداها اللغة اجلفطائية 
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وقد دخلها  ،  يف املائة 15واثلثها اللغة الفارسية اليت تعد ألفاظها فيها بنحو ، يف املائة  50فيها حنو 
العربية دخلوه فيها تشبه اللغة املالطية صبحت لكثرة ما أاآلن ألفاظ كثرية من اللغات اإلفرجنية حىت أ

وهي من ذلك احلني تكتب ، ول تكتب اللغة العثمانية إال يف القرن السابع للهجرة ، (277)واللغة األردية
وأول كتاب دون يف حنو اللغة الرتكية وقواعدها ابخلط العريب كتاب "اإلدراك للسان ، ابحلرف العريب 

ويزيد األتراك على أحرف اهلجاء العربية مخسة أحرف ، هـ 745أبو حيان الغرانطي ت األتراك" ألفه 
وكاف ايئية ال تنطق واألربعة أحرف الفارسية وهي:  ، ( كاف بثالث نقط وتنطق كالنون  ڭ   )  وهي

ذات ثالث   ( زاي ژ )  ات ثالث نقاط ،( ذ چ )  ،ذات ثالث نقاط من أسفل (  پ) 

( Gجاف وهي الكاف الفارسية وتنطق مثل حرف )(   ڭوالكاف ذات الثالث نقاط )  ، نقاط 
 .(278) اإلفرجنية

 كية القازانية أو اللغة الترتيةالرت  -2

وهي  ،اب كوالية أوفا وغريهارو وهي منتشرة يف والية قازان وما جاورها من الوالايت يف روسيا وأو 
وهم  ،وتنشر ابلترتية جرائد وجمالت ومؤلفات كثرية ابخلط العريب، لغة الترت املسلمني يف هذه الوالايت

 .(279) يزيدون على أحرف اهلجاء العريب األحرف اليت يزيدها األتراك يف اللغة الرتكية العثمانية

 الرتكية القرمية -3

وقد دخلها  ، وهي لغة املغول، م بني سكاهنا الترت القرمينيوهي منتشرة يف شبه جزيرة القر 
 .(280) كلمات كثرية من العربية والروسية

 الرتكية النوجائية أو الكارسية -4

وهي هلجة ترتية شائعة يف والية كاراس القفقاسية وما جياورها من شواطئ البحر األسود الشرقية 
 .(281) يتكلم هبا الترت
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 الرتكية اآلذرية -5

جنوبية يتفاهم هبا ية يتفاهم هبا سكان قفقاسية أسيا، و مشالإىل أذربيجان وتنقسم إىل هلجتني،  نسبة
 .(282)وكلتا اللهجتني تكتبان ابخلط العريب، سكان أذربيجان التابع للعجم

 الرتكية الداغستانية -6

الكتب العديدة وهي شائعة يف داغستان وما جياورها من شواطئ حبر اخلزر الغربية، وكتبت هبا 
 وهم يزيدون على أحرف اهلجاء العريب األحرف اآلتية:، ابخلط العريب يف خمتلف العلوم

 وهي تنطق عندهم كاجليم الفارسية.( چ)

 TSOسوي بثالث نقط فوقها وتنطق عندهم إتالزا( ژ)

 الث نقط فوقها وتنطق كالقاف والالم.ث( القاف بڤ)

 ( الكاف بثالث نقط حتتها وتنطق خها وكها.ڮ)

 ( الكاف بشدة فوقها وتنطق حهي ـ وكا.كّ )

 .(283)تقريًبا وتنطق كالثاء الالم بثالث نقاط حتتها (  )   

 كسيةاللغة اجلر  -7

 ة ببالد اجلركسالبالد املعروف هذه األمة وتسكن، وهي منتشرة يف القوقاز بني األمة اجلركسية
 بينها وبني البحر األسود غرابً  وسفوح وهضاب جبال القوقاز الغربية، ن وتركعلى ضفاف هنري قواب

 .(284)يا من أعمال والية القوقاز جنواًب وبالد منكرل

 يزيةورغية أو الرتكية القرغالرتكية األنب -8

 .(285) وهي هلجة ترتية شائعة يف مشال حبر اخلزر ابلروسيا األوربية ويف غرب سيرباي
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 الرتكية اجلغتائية -9

ارا وغريها من أواسط آسيا وقد حل اخلط العريب ، وأكثر سكان خوارزم وخبالرتكية اجلغتائية لغة الرتكمان
 .ısıUygur yaz (286)اخلط األويغوري عندهم حمل 

 الرتكية التكية -10

 .(287) وهي لغة قبيلة تكة من قبائل الرتكمان ابلرتكستان

 الرتكية األوزبكية -11

 .(288)ومركزها مدينة مسرقند ،وهي منتشرة يف الرتكستان الروسية مبا وراء النهر

 الرتكية الكشغرية -12

 .(289)ومركزها مدينة كشغار، وهي شائعة يف تركستان

اللغة  من الرتكية مثل"وكذلك تستخدم الكتابة العربية لغات وهلجات كثرية أخرى متفرعة 
 .(290) والدايندي وغريها"، والكارتشي ،والباشكريي، األانضويلواللسان ، والسيبريية، البخارية

يف بعض البالد اليت دانت هلم مثل بلغاراي  راك انتشار الكتابة العربية أيًضاوكان من أثر نفوذ األت
 .(291) وألبانيا

 اثنيًّا: جمموعة اللغات اهلندية

 وملقى، ،والسند ،وسيالن، اهلندبالد منتشرة يف مجيع وهي  ،اللغات اهلندية من اللغات اآلرية
وهي  (293) - عليه السالم -اليافثية نسبة إىل ايفث بن نوح  عى هذه اللغات أيًضاوتد ،(292)وغريها 

 ذات فروع كثرية من فروعها اليت استخدمت الكتابة العربية:

 اللغة األردية اهلندستانية -1

تكلم هبا املسلمون وهي من ذلك وأول من ، اإلسالمي للهندنشأت هذه اللغة يف وقت الفتح 
من و  ،اللتني كان يتكلم هبا الفاحتونج من اللغتني الفارسية والعربية وهي مزي، ت تكتب ابخلط العريبقو ال
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ويزيد اهلنود على أحرف اهلجاء العريب ، يف األقاليم اليت دخلوها ت أكثر اللغات انتشارًااهلندية اليت كان
 ثالثة هندية تعرف بذوات النقط األربع هي: ،أحرفعة بس

 وتنطق بني التاء والطاء.، التاء أبربع نقط فوقها 

 وتنطق بني الدال والطاء.، الدال أبربع نقط فوقها 

 تنطق بني الراء والغني.، و الراء أبربع نقط فوقها 

 .(294) اعندهم مخسة وثالثون حرفً بعة أحرف الفارسية فحروف اهلجاء واألر 

  رديةو اللغة األ -2

 .(295)وتكتب على شكل اخلط الفارسي، ومركزها مدينة دهلي، وتستعمل يف مشال اهلند

 اللغة الدكنية -3

، ومركزها مدينة ومدارسن كجزيرة الد شبه وهي منتشرة يف  "، وهي لغة مسلمي جنوب اهلند
 .(296) ، وهي اهلندستانية اجلنوبية "آابد ابلدكنحيدر 

 اللغة الكشمريية -4

وتكتب ابخلط العريب منذ أوائل القرن اخلامس ، لكة كشمري أبعايل اهلندوهي شائعة يف مم
 .(297) ه407للهجرة أي بعد انتشار اإلسالم بينهم على يد أمني الدولة غزا كشمري سنة 

 اللغة السندهية )السندية( -5

 وتنقسم إىل ثالث هلجات: ،شائعة يف بالد السندوهي 

 يف السند األعلى. Sirakiأـ هلجة سرييكي 

 يف دلتا السند. Lariب ـ هلجة الري 
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 اخلط فو ر تكتب حب لهجةوهذه ال Tharيف صحراء التار  Tharelilجـ ـ هلجة اتريلي 
 .(298) النسخ

 اللغة اجلاتكية -6

 .(299) تكتب ابخلط العريب على شكل احلرف الفارسيبلوخستان، و ، ومشال وهي منتشرة يف املولتان

 اللغة املالكية )امللقية( -7

ولة يف املعامالت وهي اللغة املتدا، (300)ىوهي شائعة يف شبه جزيرة ملق وتسمى لغة املاليو أيًضا،
وقد أخذ املاليو عن العرب حروف اهلجاء وزادوا عليها األصوات  ، يف جزائر امللوك التجارية خصوًصا

 اخلاصة بلغتهم وهي:

 ( جيم فيها ثالث نقط وهو ينطق عندهم تشا.چ)

 عليها ثالث نقط وتنطق جنا.غني   

 عليها ثالث نقط وتنطق اب.فاء  (ڤ)

 ( كاف فوقها نقطة وتنطق جا.ݢ)

 .(301) وتنطق نيا نون فوق ثالث نقط

 اللسان اجلاو أو البيجون -8

"وال تزال يف هلجات هذا اللسان صفة ،   (302) وهو فرع من لغة املاليو شائع يف جزيرة جاوه
 .(303) " السنسكريتية

تعلق وانتشرت هناك يف بلد كان كل ما ي، وهكذا جند احلروف اهلجائية العربية دخلت اهلند
بل وقد كان هلذه احلروف يف نفوسهم ما للصور من اجلمال ، مهةايف أيدي الرب  ابلعلم والكتابة فيه حمصورًا

ر سواء ماكان منها ثـُُلثًا أو كوفيًّا الفين والسيما إذا نقشت على املباين أو إذا حفرت على األضرحة واملقاب
 هؤالء الفرس.ول يقتصر على اهلند بل وجدت أمم أخرى هبرها احلرف العريب من  ،(304) أو نسًخا
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 اثلثًا: جمموعة اللغات الفارسية

 اللغة الفارسية احلديثة -1
أما قبل اإلسالم أي يف  ،وهي لغة الفرس يف اإلسالم فقط، وهي شائعة يف بالد فارس

العصر الساساين فكانت اللغة البهلوية أو الفارسية املتوسطة هي اللغة الشائعة يف إيران 
ذي أبدل الفرس قبل اإلسالم يكتبون ابخلط الفهلوي الوقد كان ، إىل ظهور اإلسالم

يف صدر فالعرب ملا فتحوا بالد فارس ، قدم العرب يف فارس ابخلط العريب بعد رسوخ
مث أبدل  ،بينهم فأخذه الفرس عنهم اإلسالم محلوا معهم اخلط الكويف الذي كان شائًعا

 .(305) اخلط الكويف بتوايل األعوام ابخلطوط الفارسية املشهورة

 ويزيد الفرس على أحرف اهلجاء العريب أربعة أحرف هي:

 ( األفرجني.bء بثالث نقط وتسمى الباء الفارسية اليت تشبه حرف )( ابپ)

 وينطق )تش( وتسمى اجليم الفارسية.جيم بثالث نقط ( چ)

 ( األفرجني.J( وينطق مثل )ژ)

 .(306) األفرجنية( G( جاف وهي الكاف الفارسية وتنطق مثل )ڭ)

 اللغة األفغانية  -2

وحروفها أكثر من حروف اللغة  ،"وهي شائعة يف مملكة أفغانستان وتكتب ابحلرف النسخي
 .(307) الفارسية وغريها من اللغات اليت تكتب ابخلط العريب

 اللغة الكردية -3

زمان بعيد ويكتب األكراد ابخلط العريب من ، وهي منتشرة يف بالد كردستان، وهي لغة األكراد

( V( الفاء بثالث نقط وهي تشبه حرف )ڤهي: )سة أحرف على حروف اهلجاء العريب ويزيدون مخ
 .(308) األفرجني مث األربعة األحرف الفارسية السالفة الذكر
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 اللغة البلوشية )البلوخستانية( -4

األربعة ويزيدون على أحرف اهلجاء العريب سبعة أحرف هي ، وهي منتشرة يف بالد بلوخستان
 .(309) مث الثالثة األحرف اهلندية اليت تقدم ذكرها، الفارسية

 رابًعا: جمموعة اللغات اإلفريقية

يرجع كثري من الدارسني بدء دخول احلرف العريب القارة اإلفريقية إىل فتح العرب املسلمني ملصر  
فمنذ ذلك التاريخ بدأ إقليم مصر يف اصطناع اخلط العريب وسيلة  -  -يف خالفة عمر بن اخلطاب 
 .(310)الكتابة واألداء اللغوي املرقوم

فانتشرت يف بالد ، الفتح اإلسالمي  معريقية مث امتدت الكتابة العربية من مصر إىل مشال إف 
يف صور احلروف  البالد تطور اخلط  العريب تطورًا خاصًّا ويف هذه، املغرب يف تونس واجلزائر ومراكش 

ومن جنوب مصر انتقل اخلط العريب إىل حوض ، وإعجامها حىت أصبح هلم ما يسمى ابخلط املغريب 
كذلك عرف أهل ،  لها واستوطنوها فعرفه النوبيون والسودانيون النيل األوسط حينما غلب العرب على أه

من جتار العرب  األقاليم الساحلية يف إفريقية الشرقية وجزيرة مدغشقر الكتابة العربية حينما كثر الوافدون
 .  ية االجتار وتبادل السلع وكان ذلك منذ هناية القرن األول للهجرةعلى تلك البقاع بغ

العريب فقط بل تعدى  على كتابة لغاهتم ابحلرف سكان القارة اإلفريقية مقتصرًاثر ول يكن أت 
 .(311) فريقية اللغة العربية لغة هلا جبانب لغاهتا األصليةاألمر ذلك حني استخدمت البلدان اإل

 :اليت استخدمت احلرف العريب كما أييتوكانت أهم اللغات اإلفريقية 

 اللغة الصومالية -1

التاريخ أن عالقة الصومال ابلعرب بدأت قبل ظهور اإلسالم حني تعددت رحالت العرب يذكر 
 ، وعلى هذا للجزيرة العربية فيون امتداًدا طبعيًّاوهجراهتم إىل الساحل اإلفريقي الشرقي الذي يعتربه اجلغرا

ينادي  اآلخر همبعضبكتابتها حبروف القرآن الكرمي ، و  بعض العلماء اديأتثرت اللغة الصومالية فن
وهي تشبه احلروف األمهرية ، وهي نسبة إىل مبتكرها عثمان يوسف كنديد ، ابحلروف العثمانية  

وكتبت اللغة الصومالية ، وهناك تيار قوي لكتابتها ابحلروف الالتينية ، وتكتب من الشمال إىل اليمني 
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خريج كلية اللغة العربية لصومال ام قام األستاذ إبراهيم حاشي أحد أبناء 1962حبروف عربية ويف عام 
وهو حماولة لكتابة الصومالية ابحلروف العربية  ، إبصدار كتاب أطلق عليه الصومالية بلغة القرآن الكرمي

 الكتاتيبومما يوجب استخدام األجبدية العربية هناك انتشار آالف من ، مع استبدال احلروف ابحلركات 
 .(312) دية العربية على ألواح من اخلشب مث يتعلمون القرآن الكرمييتعلم فيها األطفال الصوماليون األجب

 اللغة الرببرية الشلحية -2

 الشلحية ، وهي على قسمني،وهي لغة الرببر سكان مراكش األصليني، وهي من اللغات احلامية
والشلحية اجلنوبية وُتسمى ابلسوسية وتستعمل ، الشمالية وُتسمى ابلريفية وتستعمل عند بربر الشمال

 .(313) عند بربر اجلنوب

 اللغة الرببرية أو القبائلية -3

 .(314)"  وهي لغة القبائل أو الرببر سكان بالد اجلزائر األصليني، وهي "من اللغات احلامية

 اللغة النوبية -4

 ، وهم خليط من ثالثة أجناس،وادي النيل بني الشالل األول والرابعسكان وهي لغة الربابرة 
وال يعرف الزمن الذي ابتدأوا فيه ، عريب ث كلمات اللغة النوبية تقريًبالُ النوبية األصلية والعرب واألتراك وثُـ 

لعرب وشاع اإلسالم ويرجح بعضهم أنه كان ذلك بعد أن اختلطوا اب، بكتابة لغتهم ابخلط العريب
 .(315)بينهم

 اللغة احلوسية -5

 ،وس من السودان الغريب بني هنر النيجر وحبرية تشاداللغات الزجنية شائعة يف مملكة ح وهي من
وهم يكتبوهنا  ، وتستعمل اللغة احلوسية للمراسالت التجارية واإلدارية يف مملكة حوسية والبالد اجملاورة هلم

 .(316)  ابلنوع املعروف ابخلط السوداين أو التمبكيت
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 اللغة السواحلية أو اجلزراتية -6

وهي من اللغات البانتية وهي شائعة يف ممكلة زجنبار وما واالها من شرقي إفريقيا وجزائرها كجزائر 
 .(317)القمر

 اللغة امللجاشية -7

ويعترب اخلط العريب  ،رع من لغة املاليو، وهي فمدغشقروهي لغة التجارة والسياسة يف جزيرة 
عند قبائل السواحل اجلنوبية  ، وقد عم استعمال اخلط العريب أوالأهم أثر حفظه امللجاش عن اإلسالم

مث انتشر يف كل اجلزيرة وابإلمجال فإن قبائل امللجاش تلقفت حروف القرآن ، الشرقية والشمالية الغربية
حافظت عليها وذلك ألهنم كانوا قبل دخول اإلسالم إىل بالدهم ال يستعملون الكرمي من العرب و 

 .(318) ول تبتدئ الكتابة عندهم إال بعد رحالت العرب إليهم، الكتابة فكانت آداهبم غري مدونة

 اللغات احلبيشة -8

من  بدينهم سلمني األوائل إىل بالدهم فرارًابدأ األحباش يعرفون الكتابة العربية منذ هجرة امل
مث زادت معرفتهم هبا وقوى اصطناعهم هلا يف تدوين لغاهتم وهلجاهتم املختلفة حينما ، إيذاء كفار قريش

فاملسلمون إىل اآلن يف بالد احلبشة يكتبون لغاهتم أو هلجاهتم احلبشية ابخلط ، 319)انتشر اإلسالم بينهم
 فيها يستعملون لحبشة فإن املسلمنياجلنوبية لالعريب دون اخلط احلبشي كما يف بالد الشوا وهي اململكة 

وكذلك اهلرريون أهل مدينة هرر يف شرق احلبشة يكتبون لغتهم  ، اخلط العريب لكتابة اللغة األمهرية
 .(320) ابحلرف العريب

بل إن استعمال اللغة ، وهكذا انتشر استعمال الكتابة العربية يف إفريقيا ابنتشار اإلسالم فيها 
 فصارت لغة املراسالت الرمسية بني ذه القارة اتسع ليشمل جماالت أخرى غري جمال الدينالعربية يف ه

وصارت لغة األسر األرستقراطية والتجارة واملعامالت اليومية بني اجلماعات ، امللوك األفارقة والعرب 
استعمروا إفريقيا  ناألوروبيني الذيبل إن ، (321) املختلفة اللسان مثل الطوارق واهلوسا والفوالين والبوراي

( lelrouxاستعملوا احلرف العريب يف كتابة اللغات اإلفريقية يف بداية العهد االستعماري مثال جند لرو )
يف معجمه ـ فرنسي ـ هوسا ـ هو سا ـ فرنسي ـ يكتب اللفظة ابحلروف العربية وأمامها اللفظة ابحلروف 

 .(322) ةالالتينية مع ترمجتها إىل الفرنسي
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ولكن بعد ذلك فرضت السلطات االستعمارية استخدام احلرف الالتيين يف كتابة اللغات 
 اإلفريقية.

م فرضت السلطات الربيطانية استخدام احلرف الالتيين على اللغة السواحلية 1907ففي عام 
الالتينية إذ جندها يف الصحف واستمر التعايش بني احلروف العربية واحلروف ، يف التعليم االبتدائي

يف مث تقرر رسم اللغات اإلفريقية ابحلروف الالتينية وتوحيد رموزها  ،النيجريية والكينية يف الثالثينات
 .(323) م1978م، و)نيامي( 1975ونو( ، و )كوت1966ملتقيات )ابماكو( 

هذه القرارات ال تزال جتد احلرف العريب يؤدي رسالته يف التطلعات األدبية والثقافية  معولكن 
وهم منذ االستقالل تراهم يتطلعون إىل ، والسيما بعد أن اجنلى من على صدور هذه الشعوب االستعمار

تارخيية بني اللغة ففي امللتقى العريب اإلفريقي حول العالقات ال، العودة إىل احلرف العريب يف كتابة لغاهتم
م أوصى 1984إبريل  12 – 9العربية واللغات اإلفريقية بدار عاصمة السنغال املنعقد يف الفرتة من 

ة ق"بتنظيم ندوة حول تطويع األجبدية العربية لكتابة اللغات اإلفريقية بطريحينذاك املؤمترون يف هذا املؤمتر 
 .(324)"  علمية

"جبمع املخطوطات العربية واملخطوطات املكتوبة ابللغات اإلفريقية ابحلرف العريب  كما أوصوا
وفهرستها ونشرها ما وجد منها يف إفريقيا وأورواب وغريمها ابعتبارها جزء من الرتاث التارخيي والثقايف 

 .(325) واللغوي للشعوب اإلفريقية

 خامًسا: اخلط العريب يف أورواب

يف أورواب بدأ انتشار اخلط العريب بدخوله بالد األندلس حني فتحها طارق بن زايد وموسى بن 
 نصري أايم الدولة األموية فتوغل اخلط العريب مع الفاحتني يف أسبانيا.

أايم حكم  بالد األندلس دون علىبيني الذين كانون يفو ثري من األور مث تعلم اللغة العربية ك
تطاعت الكتابة العربية أن وقد اس، مدارسها على أيدي أعالم العرب املسلمني العرب لتلقي العلم يف

منذ خضعت هذه البالد لسلطات األتراك ، الوسيلة لتدوين لغات السالف يف البوسنة واهلرسك تكون
 .(326)ة  العربي روفوكذلك اللغة اهلولندية كتبت ابحل ،العثمانيني
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 اب.و أداة للزخرفة يف كثري من دول أور  يضاف إىل ذلك أن الكتابة العربية اختذت

اب إىل عصر مبكر إذ حرص بعض امللوك و ويرجع استخدام اخلط العريب كأداة للزخرفة يف أور 
ويتضح ذلك يف قطعة من  ، م يف القرن الثامن امليالديابلكتابة ابخلط العريب على عمالهت بينيو األور 

حظ أن هذه العملة تشتمل على  م( ويل796ـ  757وفا( ملك مرسية )العملة الذهبية ابسم امللك )أ
 و "وحممد رسول هللا أرسله ابهلدىله" على أحد الوجهني  ا: "ال إله إال هللا وحده ال شريككتابة نصه

وذلك ابإلضافة إىل اتريخ ، لوجه اآلخر ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون" على ا
ويستدل من صيغة هذه الكتاابت ذات الطابع اإلسالمي الصرف أهنا منقولة دون وعي من ، هـ 157

 .(327) دينار إسالمي كان هو نفسه النموذج الذي سكت منه العملة املسيحية

بل تعدى ذلك ، اب على العمالت وغريها من الزخارفو ول يقتصر أتثري اخلط العريب يف أور 
األمر إذ كان للخط العريب دوره يف تطوير بعض أشكال احلروف األوربية نفسها كما يتضح يف الكتاابت 

أحد القبور يف فيشيليك يف بور   م ويف1399األثرية ابخلط القومي يف قرب ربيتشارد الثاين يف وسنتمنسرت 
 .(328) م1550م ويف كنسية سون أكر يف نور فولك حوايل 1505ري كش

 1084ذلك أنه كان ملوك أرجوان  مناب و و وامتد أتثر اخلط العريب إىل توقيعات بعض ملوك أور 
يف مكتبة )بورودو( كما جاء  م يتخذون توقيعات هلم ابخلط العريب كما يتضح يف خمطوطتني1134ـ 

. (329) " ألنعمه م كانت عالمته "احلمد هلل شكرًا9110ـ  1060أن روجر األول حاكم صقلية  أيًضا
اب وامتداده إىل توقيعات امللوك واستخدامه يف الزخارف والعمالت و ولعل استخدام اخلط العريب يف أور 

 بيني ابخلط العريب؟و دت على معرفة األور عسأل عن العوامل اليت سانا نجيعل

العوامل ا وساعدت هذه و من الواضح أنه هناك عوامل ساعدت على انتقال اخلط العريب إىل أورب
 هذه العوامل: ام هذا اخلط يف جماالت خمتلفة منعلى استخد

أن اخلط العريب كان هو الوسيلة الوحيدة لكتابة املخطوطات واملؤلفات اإلسالمية اليت  -1
علمية أدبية وفنية ال غىن  اليت راجت سوقها ابعتبارها كنوزًااب و و وجدت طريقها إىل أور 

 .(330)ا اهتدت إليه عقول البشر يف ذلك الوقتعنها ملن كان يريد أن يلم أبرقى م
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عن طريق العملة اإلسالمية اليت ميثل اخلط العريب  اب أيًضاو ط العريب إىل أور اخل لانتق -2
اب العملة اإلسالمية بفضل العالقات و ولقد عرفت أور ، العنصر الزخريف الوحيد عليها

 .(331)ابو سالمي وبني أور العال اإل يت ازدهرت يف كثري من األوقات بنياالقتصادية ال

يف نقل اخلط العريب ابرًزا  دورًا رلمية والفلكية وشواهد القبو ت حتف الفنون التطبيقية العرمبا أد -3
من طابع زخريف  ذه التحف يف مجيع األحيان تقريًباعلى ه العريب وذلك ملا يتميز به اخلط، اب و إىل أور 

ولقد استخدم األوربيون خمتلف التحف اإلسالمية من نسيج وعاج وزجاج وبلور ومعادن  ، يلفت النظر
وازدهرت التجارة يف هذه املنتجات الفنية اإلسالمية اليت أقبل على ، وأحجار ورخام وأخشاب وغريها 

 ، ابلذوق احلسنعلى متتعهم  لثرائهم ودليال ، واختذوها مظهًرابيني جلودهتا و شرائها واستعماهلا أثرايء األور 
ني بشيء من القداسة واعترب ترااًث دينيًّا بيو ومن الطريف أن بعض هذه التحف ارتبط يف أذهان األور 

 .(332) وال تزال بعض الكنائس حتتفظ ببعض التحف اإلسالمية كرتاث مقدس مقدًسا ،

األوربيون من العال اب على بعض املصنوعات العربية اليت نقلها و وجد اخلط العريب يف أور  -4
ومن أمثلة ذلك ابب كنسية "ورتربج" أبملانيا الشرقية الذي نقل إىل الكنسية  ،واستخدموها يف عمائرهم

مكتوبة خبط عريب زخريف  تابة دائرية تتضمن أدعية وألقاابً وهلذا الباب مطرقة عليها ك، من عمارة إسالمية
 .(333) مجيل

ذلك أن العرب قد شيدوا عمائر  ،ابو اخلط العريب إىل أور ل نت العمارة اإلسالمية وسيلة نقكا  -5
وصقلية والبلقان، كما أن الصليبيني  يف املناطق اليت استقروا فيها وخلفهم فيها األوربيون مثل أسبانيا

الذي عاشوا يف بعض املناطق السورية فرتة من الوقت قد ألفوا العمائر العربية اليت بناها العرب يف هذه 
أتيح كتاابت أثرية وزخرفية ابخلط العريب   ىاملناطق وليس من شك يف أن هذه العمائر كانت تشتمل عل

 .(334) سومهانقل ر  لألوربيني مشاهدهتا وأحياانً 

لك هي اللغات اليت استخدمت وت، ابو تلك هي األسباب اليت أدت إىل انتقال اخلط العريب إىل أور 
 فما اللغات اليت تكتب اآلن ابلكتابة العربية؟ ،اقدميً 
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الفارسية  ة هي ابإلضافة إىل اللغة العربيةابحلروف العربي م ست لغات قومية يف العال رمسيًّاتكتب اليو 
 واللغة ايابكستان( والبشتية )أفغانستان( ولغة املاليو املعروفة ب )الباهاشا( يف ماليز ، واألردية ))إيران(

 السواحلية يف تنزانيا.

يف أذربيجان، والبلوشية يف ية اآلتية: يف إيران اآلذرية ابحلروف العربية اللغات اإلقليم وتكتب أيًضا 
 تان، وكذلك الكردية والرتكمانية.بلوستان، واللورية يف لورس

والبشتية يف  السند ، والبولوشية يف بلوشتان ، جابية  يف البنجاب ، والسندية يفبنويف ابكستان: ال
 كن ابحلروف العربية.  كشمري ، ويف اهلند تكتب لغة الد إقليم احلدود الشماية الغربية ، والكشمريية يف

ات مجهورايت الشرق فيما كان يعرف ابالحتاد السوفييت وال تزال تكتب يف بعض األحيان بعض لغ
سية، القرغيزية، والرتكمانية، والترتية، والقرمية والكار كية، و العربية كاآلذارية، والناجيكية، واألوزبابحلروف 

 والداغستانية، والكومكية، واجلركسية. 

وفروعها املختلفة يف املغرب  ااهتجة بعض اللغات منها: الرببرية بلهويف أفريقيا تكتب ابحلروف العربي
نيجرياي، والكافورية يف  العريب، والولونية يف السنغال، واملاندية يف مايل، واحلاوصية يف النيجر، والفوالنية يف

جزر القمر وبعض لغات احلبشة كلغة أحنو  تشاد، والنوبية يف مصر، وامللغاشية يف مدغشقر، والقمرية يف
أخذت تكتب حبروف التينية فصار  ولغة القبائل الكوشية غري أن هذه اللغاتوالغاال، ولغة أهل هرر، 

  هلا حرفان يف الرسم.

 وعيوهبا  مزااي الكتابة العربية

بني الكتاابت األخرى، وهذه املكانة على املستوى العاملي ال  ظى الكتابة العربية مبكانة عظمىحت
وتنال ، (335)"  ابو على املستوى العريب فقط وكيف ال "وقد كتبت هبا لغات شىت يف آسيا وإفريقيا وأور 

 الكتابة العربية هذه املكانة من تلك امليزات اليت متيزت هبا من الكتاابت األخرى اليت منها:

ويستدل بعض شيوخ العربية املعاصرين على أن ، الكتاابت األخرى أهنا أوجز كتابة من -1
 الكتابة العربية أوجز كتابة بعدة أمور منها:

 يقل يف كثري من احلاالت عن حجم احلرف األجنيب. أن حجم احلرف العريب مفرًدا -أ 
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 أن الكتابة العربية تقتضي اختصار احلروف املفردة عند استخدامها يف الكلمة  -ب 
 فاحلروف يف اتصاهلا يف الكلمة الواحدة ختتزل مبقدار نصفها.      

 كلمة الواحدة ال تكتب يف كثري من الأن احلروف مع اختزاهلا عند اتصاهلا يف  -جـ 
 من االختصار يف  حلجم الكلمة مزيًداكبة وهذا يتيح األحيان متجاورة بل مرتا       
 املساحة.      

 عالمة احلركة على عكس الكتابة يف اللغات  ةعىن بكتابأن الكتابة العربية ال تُ  -د 
 ومؤدى هذا أن حروف أي كلمة عربية خمتزلة مبقدار نصفها إذا روعي تعداد ، األجنبية    
 عالمة احلركة لكل حرف.    
 أن عالمات احلركة إذا وضعت يف بعض أمناط الكتابة العربية فإهنا توضع فوق  -هـ 

 وإن شغلت فذلك بقدر  ، وبذلك ال تشغل من املساحة شيًئااحلروف وحتتها     
 .(336)قليل     

 ابإلضافة إىل ذلك هناك استدالالت من الواقع على إجيار الكتابة العربية منها: -و 
مجاته املتعددة اليت ال ته املختلفة ومن بينها العربية ويف تر ا: "الكتاب املقدس" يف لغأوال

ة منه أبية لغة من اللغات إذا عدت كلماهتا وقيست يناقش فيه فإن أية فقر  تعد عمال فردايًّ 
 كانت ترمجتها العربية املعتمدة يف عدد الكلمات أقل ويف املساحة أقصر.  ا طوالمساحته

يبدوا للناظر ر كلماهتا يف لغات أجنبية أخرى الثنائية للغة العربية وما يناظاثنيًّا: املعجمات 
نقل على ة العربية أو اجلملة العربية على وجه اإلمجال إن ل ملألول وهلة أن الكاملتصفح 

 أقل يف عدد احلروف وأقصر يف احليز. عميم أو التحديدوجه الت
لعربية قدم أسئلة امتحاانهتا ابللغتني اأبن ت الكليات العملية يف اجلامعات تُعىن: بعض اثلثًا

لكتابة ابللغة العربية أقل سطورًا حظ الناظر يف الصفحتني املتقابلتني أن ا، ويلواألجنبية
 .(337) وأصغر حجًما

ن الذي تعلم لعربية من غريها أهنا تكتب كما تقرأ حبيث إالكتابة ا اليت متيزامليزة الثانية  -2
وليس فيها من شذوذ اخلط إال ما ال  ،حروفها وحركاهتا يهون عليه أن يقرأ حيثما شاء

 .(338) حيتفل به
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تشتمل على نظام دقيق  - فيما لو قورنت بغريها من األجبدايت -أن هذه األجبدية  -3
 .(339) إىل حد كبري ميثل النطق متثيال صحيًحا بة من شأنه أنللكتا

ترمز  أن هذه الكتابة ترمز للصوت الواحد برمز واحد خبالف اللغات األخرى اليت قد -4
كما أهنا ال تعرب عن صوتني برمز واحد كما يف اإلجنليزية يف    للصوت الواحد أبكثر من رمز،

 . Cat (340) ـ  Cityكلميت 
( v-p-iأن هذه األجبدية تؤدي خمارج مجيع احلروف يف كل اللغات ما عدا احلروف ) -5

 .(341)واجليم الفارسية والكاف الرتكية
يف صدر أمسائها فصدر كلمة ابء )ب(  ألجبدية أبن مسميات حروفها دائًمامتتاز هذه ا -6

هتا اترة تكون يف الصدر اوصدر كلمة جيم )ج( وهذا خبالف اللغات األجنبية فإن مسمي
واترة  xواترة تكون يف الوسط مثل:  mـ  Lـ  fواترة تكون يف آخرها مثل:  b  ،cمثل: 

 .h  (342)تكون خارجة عنه مثل: 
الكتابة العربية أبهنا تقبل أن تتشكل أبي شكل هندسي متتاز الصور اليت تتكون منها  -7

ومن هنا أييت احلسن واجلمال ، وتتمشى على أية صورة وال يطرأ على جوهرها أي تغيري
 .(343) هلذه الصور بعكس الكتاابت األخرى

 الكتابة العربية الكمال كله؟ ولكن مع كل هذه املميزات هل حازت

وإذا كان البد لكل مهارة ، صنع البشر فالبد أن تتصف ابلنقصال اعتقد ذلك فإهنا ما دامت من 
وسعادة الظفر إذا كان ذلك من املتعة  ، وجتعل لنيلها بعد اجلهد شيًئافهات تكتنولكل صنعة صعواب

يف كل الصناعات واملهارات فإنه متحقق ابلنسبة لتلك الكتاابت اليت مرت بعصور ومراحل  مفرتًضا
 خمتلفة وظروف متنوعة وارتبطت يف وقت ما يف بعض األذهان ابلسحر أو ما يشبه.

 وقد تنوعت مشكالت الكتابة العربية لتنوع أسباهبا فمنها ما، يف ذلك بدًعا والكتابة العربية ليست
حنو بعض صور خمالفة املكتوب للمنطوق مثل زايدة  كوذل، ذت عنهبة عن املصدر الذي أخحتمله الكتا

 الواو يف عمرو وغري ذلك.

وذلك حنو تعدد صور احلرف الواحد فإن أكثر هذه الصور  ،ومنها ما يرجع إىل تعدد أنواع خطوطها
 يرجع يف ذاته إىل كثرة هذه اخلطوط وتنوعها.
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 ،هذه الكتابة واستخدام كثري من اللغات املنتشرة يف العال هلذه الكتابةومنها ما يرجع إىل انتشار 
وقد أدى ذلك االنتشار إىل ظهور نقص يف الرموز العربية وهو ما ميثل مشكلة عدم تصوير الكتابة 

ومن هذه املشاكل ما يعود إىل إقحام املسائل الصرفية يف حقل الدرس ، العربية لبعض األصوات األجنبية
ومن ذلك مشكلة رسم ، يب وحتميل الكتابة أمر الداللة على التغريات الصرفية اليت حتدث للصوتالكتا

وكذلك مشكلة ، لصوت من تغريات صرفيةاالستدالل ابخلط على ما حيدث لاهلمزة اليت من أهم أسباهبا 
 األلف اللينة تفسر بنحو هذا السبب. 

ومن ذلك عدم متثيل  ،لنطق يف التطوربة لما يرجع إىل عدم مسايرة الكتاومن هذه املشكالت 
ومنها ما يعود إىل تشابه رموز هذه الكتابة وقرب ، الكتابة لبعض الظواهر النطقية يف اللهجات العربية

كالرسم   متنوعةنظم كتابية ىل ما عرفته الكتابة العربية من ومنها ما يعود إ، صورها بعضها من بعض
 لعروضي.اإلمالئي والرسم املصحفي والرسم ا

لوقوف على تفسري هلا وحتاول ا فصول القادمةهذه ال تؤرخ هلاإىل غري ذلك من املشكالت اليت 
 . التعرف على جهود كل من القدامى واحملدثني حلل هذه املشكالت وحتاول أيًضا
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ففي الوقت الذي ،  تعد مشكلة رسم اهلمزة من أعقد املشكالت اليت تواجه الكتابة العربية
حظ أن دة وال نقص يلبال زاي أجبدية تكون مصورة للنطق تصويرًا كامال حياول فيه العلماء تصور وجود

التالميذ  ظهر أثقلتوختالفوا حىت  وأطالوا ،قد أصيبت حبرية كبرية يف كتابتها فلج هبا اإلمالئيوناهلمزة 
 ها موقعإىل تعود أحيانً هذه احلرية اليت وقعت فيها اهلمزة ، (1)تاب وختمت هبا املطابعك  وضل منها ال

إىل اخللط بني  ، وأحيانً  إىل كراهية اجتماع صورتني متفقتني يف اخلط اهلمزة يف الكلمة ، وأحيانً 
عن ماهية اهلمزة ،  ومما يساعد يف حبث مشكلة اهلمزة الكشف، مستوايت نطقها ومستوى الكتابة 

 وصفاهتا.، وإنتاجها 

 هية اهلمزةما

وكذلك وردت هااتن الكلمتان يف حقل البحث الصويت،  ة،وكلمة مهز  ورد يف اللغة كلمة مهز
 رى من الضروري التعرض ملعىن هاتني الكلمتني يف اللغة ويف البحث الصويت.ناهلمزة ولبيان معىن 

، (2)"  بكفى ، تقول مهزت رأسه ومهزت اجلوزةالعصر"  قد ورد يف ا للغة لعدة معان منهاف أما اهلمز
" مَهََز رأَسه يَ ْهِمزُه مَهْزًا: َغَمزَه، ومهز الدابَة ،  (3)"  سرض والكَ نَّْخس والضرب والعَ الَغْمز والضَّْغط وال ومنها

 .(4)"  تفَ ق ِ ا ث ُ ها ابملهامز إذَ طَ غَ : ضَ القناةَ  ومَهَزَ  زها: غمزهامِ هْ ي َ 

هذه ،  (5)جمدد ال ختتص يف ذاهتا بصوتفية نطقية واهلمزة عند علماء األصوات هو وصف لكي
خيفى ما بني املعاين وال  . انفجار دفعة واحدة عقبهلق حمكم للوترين الصوتني مث فتح يي غالكيفية ه

ة اخلاص ابلعام إذ خصص يف ىن االصطالحي هلذه الكلمة من عالقة تبدو واضحة وهي عالقاللغوية واملع
عضاء ضغط أاصطالح علماء األصوات معىن الضغط والغمز من جمرد ضغط أو غمز أي شيء إىل 

 يف اللغة ويف االصطالح. النطق ابلصوت، هذا عن اهلمز

االصطالح الصويت هي ويف  ،(6)"  أهنا "النقرة كاهلزمة بن سيدهأما اهلمزة يف اللغة فقد ذكر ا
عالقة بني معىن اهلمزة  ةأن مث يويف رأي ،(7)"  سة احلنجرية"االحتباس احلنجري أو احلبعن  نشئصوت 

ح ومعناها يف االصطال، فمعناها يف اللغة النقرة يدل على الغور والبعد ،يف اللغة ومعناه يف االصطالح
 يدل على بعد املخرج وغوره أيًضا. 
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 خمرج اهلمزة

اهلمزة يف أكثر من موضوع يف كتابه "العني" ففي مقدمه الكتاب جاء حديث اخلليل عن خمرج 
ه عنها النت فصارت الياء والواء ف ِ فإذا رُ ، يقول: "وأما اهلمزة فمخرجها من أقصى احللق مهتوتة مضغوطة

 .(8)"  واأللف من غري طريقة احلروف الصحاح

ا هلا صحيحً  منها مخسة وعشرون حرفًاوعشرون حرفًا تسعة  : "يف العربيةيقول ذاهتا ويف املقدمة
ألهنا خترج  لف اللينة، واهلمزة، ومسيت جوفًاوأربعة حروف جوف هي الواو والياء، واأل، أحياز ومدارج

من اجلوف فال تقع يف مدرجة من مدارج اللسان وال من مدارج احللق وال من مدرج اللهاة إمنا هي هاوية 
 .(9)"  ه إال اجلوفيف اهلواء فلم يكن هلا حيز تنسب إلي

 حظ أنه ذكر يف النص األول أن خمرج اهلمزة من أقصى احللق مهتوتةوابلنظر يف كالم اخلليل يل
 هنا مع األلف والواو والياء من اجلوف. ، ويف نص آخر قال إأي حمققة ،مضغوطة

مهتوتة مضغوطة ويف نظري أنه ال تعارض بني النصني فهي من أقصى احللق حني تكون حمققة 
 وهي مع األلف والواو والياء حني يرفه عنها وتلني. 

. (10)" "األلف اللينة والواو والياء هوائية أن اخلليل نفسه ذكر نصًّا قال فيههذا  ومما يؤكد
  ال تدخل مع  يث يفيد أن اهلمزة احملققة املهتوتة املضغوطةحواستبعاد اهلمزة من هذا النص له قيمته 

ي( يف كوهنا هوائية، ويقول يف موضع آخر "واحلروف الثالثة اجلوف ال صوت هلا  .هؤالء الثالث )و. ا
هبذا يتضح أن اهلمزة احملققة يف ، (11)"  وهي الواو والياء واأللف اللينة وسائر احلروف جمروسة، وال جرس

 . ن أقصى احللقمنظر اخلليل 

 : يقول سيبويهفينقلون كالم اخلليل يف خمرج اهلمزة  بعدهومن ومن بعد اخلليل أييت سيبويه 

، (12)"  اهلمزة واهلاء واأللف فللحلق منها ثالثة فأقصاها خمرًجا " للحروف العربية ستة عشر خمرًجا
 .(13)"  "ومن أقصى احللق خمرج اهلمزةويقول املربد 
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واعلم أن خمارج هذه احلروف ستة عشر ثالث منها يف احللق فأوهلا وكذلك يقول ابن جىن: "
ري: "املخرج الثاين: أقصى احللق ويقول ابن اجلز  ،(14)"  أقصاه خمرج اهلمزة واأللف واهلاءمن أسفله و 

 .(15)"  هلاءوهو للهمزة وا

ا أما خمرجه ،يف نظر القدامى هو احللق أو أقصى احللق ابلتحديدوهبذا يتضح أن خمرج اهلمزة 
حتدث  و "، (16)"  "من األصوات احلنجرية اليت تنطق يف احلنجرة من احلنجرة إذ إهناعند احملدثني فهي 

 .(17)"  نتيجة غلق حمكم للوترين الصوتيني مث انفجار دفعة واحدة

فقال: وقد حاول بعض الدارسني التقريب بني وجهيت نظر القدامى واحملدثني يف خمرج اهلمزة 
، حبيث مشل احلنجرة اليت منها اهلمزة واهلاءملنطقة احللق كان أوسع  -القدامى  -هم د"ويبدوا أن حتدي

ومشل كذلك منطقة  ،واهلاءهنا مكان لنطق العني واليت قلنا إ ومشل املنطقة اليت بني احلنجرة وأقصى احلنك
ر وينحس ، وعلى هذا يكون تقسيمهم لألصوات الستة مقبوال،أقصى احلنك اليت تنطق منها الغني واخلاء

 . (18)"  اخلالف فقط يف التسمية والنسبة

 وصف اهلمزة

واجلهر ، (19)"  .القدماء يصفون اهلمزة ابجلهر يقول سيبويه "فأما اجملهورة فاهلمزة واأللف..
ابهتزاز  -على أكثر األقوال  -ال توصف  يقابله عند احملدثني ما يعرف ابالهتزاز، واهلمزة عند احملدثني

مث ابتعاد كل منهما  الصوتني وغلق الفتحة بينهما غلًقا حمكًماأو عدمه ألهنا "تنشأ نتيجة التقاء الوترين 
 .(20)"  خروج اهلواء يف صورة انفجار مسموععن اآلخر فجأة و 

 .(21)والقدماء يضعوهنا عندهم فيما يسمى عندهم ابحلروف الشديدة

 ووصف اهلمزة بعدم االهتزاز، (22)من األصوات املغلقة يف مقابل هذا يصفها احملدثون أبهناو 
ا جعل ها ممطقمن األصوات املغلقة وكون خمرجها من احلنجرة كل ذلك قد أدى إىل صعوبة يف نوأبهنا 

 .خمتلفة يف نطقها  تتخذ طرقًاالقبائل العربية 
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  ايت نطق اهلمزة ـ اهلمزة املفردةمستو 

ها وبة نطقوالدافع وراء ذلك التشعب هو صع ،تشعبت طرق نطق اهلمزة عند القبائل العربية
وقد  ،(23)"  قل خمرجها وأهنا نربة يف الصدر جاز فيها التخفيفدها من احلروف وثفلتباع "" يقول املربد 

عام يدخل حتته التسهيل على أن التخفيف مصطلح  ،مستوايت نطقها حول التحقيق والتخفيفدارت 
 .(24)"  وحتذف ،وتبدل ،"وأما التخفيف فتصري فيه اهلمزة بني بني :يقول سيبويه. واحلذف ،واإلبدال

 ـ التحقيق أ

مبعىن إخراجها من خمرجها وهو  ،(25)"  ؤها حقها الصويت أثناء النطق هبا"حتقيق اهلمزة إعطا
 احلنجرة مع غلق حمكم للوترين الصوتيني مث انفجار دفعة واحدة.

وإمنا مل جيز يف املبتدأة أن تكون غري حمققة ، ةهلمزة املبتدأالعربية يف حتقيق اوتتفق مجيع القبائل 
 .(26)بساكن ال يبتدأ هبا يبتدأة تقع يف موقع السكون وكما ال ألن غري احملقق

وجعله من خصائصها يف ، أما حتقيق اهلمزة غري املبتدأة فقد نسبه بعض العلماء إىل قبيلة متيم
 .(27)يتخلصون منها حبذفها أو تسهيلها أو قلبهاحني ذكر أن القرشيني 

 ب ـ التخفيف:

 .واحلذف يندرج حتته التسهيل واإلبدالالتخفيف مصطلح عام 

  التسهيل - 1

ومعىن كوهنا بني بني أي بني اهلمزة وبني احلرف الذي منه ، هو جعلها بني بني تسهيل اهلمزة
وإن   ،فهي بني اهلمزة والياء وإن كانت مكسورة، مزة واأللففإن كانت مفتوحة فهي بني اهل، حركتها

 .(28)كان مضمومة فهي بني اهلمزة والواو

ًء خالصة "ألن أصلها اهلمزة فكرهوا خالصة وال واًوا خالصة وال ايومل جتعل اهلمزة املسهلة ألًفا 
 . (29) أن خيففوا على غري ذلك فتحول عن ابهبا فجعلوها بني بني ليعلموا أن أصلها عندهم اهلمز
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ساكنة؟ فذهب البصريون إىل أهنا م وقد اختلف كلمة اللغويني يف اهلمز املسهلة أمتحركة هي أ
"إنك تعتدها  هقولبوقد استدل ابن جىن على أهنا متحركة  ،(30)وذهب الكوفيون إىل أهنا ساكنة، متحركة

 وذلك حنو قول كثري: يف وزن العروض حرفًا متحرًكا

 ؟ أنت حزينُ نْي وصاح ُغراب البَ          رية أان زم أمجال وفارق جِ 

 .(31)"  حركةمقابلة لعني فعولن وهي متزة إذن فاهلم، نلان ُزم( فعو ترى أن وزن قولك )أأال "

ويليه اإلبدال ، فيف مع بقاء اهلمزة بوجه، ألنه ختويعترب تسهيل اهلمزة هو األصل يف التخفيف
وملا كان التسهيل األصل  ،(32)مث احلذف ألنه إذهاب اهلمزة بغري عوض، ملا فيه من التعويض عن اهلمزة

"وإمنا حق اهلمزة إذا حتركت ع اهلمزة احملققة يقول ابن منظور: املسهلة ميف التخفيف احتدت صورة اهلمزة 
 بني أعين بني اهلمزة وبني احلرف الذي منه حركتها فنقول يف سأل سأل ويف وانفتح ما قبلها أن جتعل بني

 .(33)"  افهةه املشرؤف رؤف ويف بئس بئس وهذا يف اخلط واحد وإمنا حُتكم

 :اآلتيةولتسهيل اهلمزة الصور 

وتكون يف النطق بني اهلمزة واأللف عند من يريد تسهيلها ، : اهلمزة املفتوحة وقبلها فتحأوال
 .(34)"  "وذلك قولك سأل يف لغة احلجاز إذا مل حتقق كما حيقق بنو متيم

ؤم يف لغة من لمثل ، (35)ا: أن تكون مضمومة وقبلها فتح وتكون يف النطق بني اهلمزة والواواثنيًّ 
 يسهل.

بني اهلمزة والياء "وذلك قولك بئس  فتنطق حينئذمكسورة وقبلها فتح اهلمزة أن تكون  ا:اثلثً 
 .(36)" وسئم

 اإلبدال  - 2

ويقصد به إحالل صوت آخر حمل صوت ، اإلبدالالثاين من مستوايت ختفيف اهلمزة املستوى 
ذا كانت ساكنة وقبلها فتح فتبدل اهلمزة ألًفا إ واألصوات اليت حتل حملها األلف والواو والياء واهلاء ،اهلمزة

إذا كانت ساكنة وقبلها  اوتبدل واوً  ،(37)"  وذلك قولك يف رأس وأبس وقرأت: راس وابس وقرات، "
إذا كانت  اكذلك تبدل واوً   و، (38)والبوس واملؤمن وذلك قولك يف اجلؤنة والبؤس واملؤمن: اجلونة، ضمة
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قول غالم وبيك إذا أردت غالم تودة ويف اجلؤن جون وتوذلك قولك يف التؤدة ، مفتوحة وقبلها ضم 
 .(39)أبيك

يقرئك    وتبدل ايء إذا كانت مفتوحة وسبقت بكسر "وذلك قولك يف املئر: مري ويف يريد أن
 ايَ  الَ قَ  " وعلى هذا قرأ األعمش  ، (40)كأردت من غالم أبيغالم يبيك إذا  نْ مَ  : ومن ذلك، يقريك

 .(41) من اهلمزة قرأ ابلياء بدال 33.." البقرة مْ يهِ بِ نْ أَ  مُ آدَ 

 .(42) كانت ساكنة وقبلها كسرة مثل قولك يف ذئب وبئر ذيب وبري  وتبدل ايء كذلك إذا

حتول إىل خمرج اهلاء  ليل "فإذا رفه عن اهلمز صار نفًساأما إبدال اهلمزة هاء فيقول عنه اخل
وكان  ،(43)ولذلك استخفت العرب إدخال اهلاء على األلف املقطوعة يقال أراق وهراق وأيهات وهيهات

احلديث عن أسباب ملا حيدث من إبدال للهمزة أثر يف بقاء تعدد صور رسم اهلمزة كما سيتضح أثناء 
 املشكلة.

 احلذف 3

ويطرأ احلذف على اهلمزة املتحركة الساكن ما ، احلذف الثالث من مستوايت التخفيف املستوى
 .(44) قبلها بشرط أن يكون هذا الساكن الذي قبلها مما يتحمل احلركة

كانت مفتوحة أم أوسواء ، وقعت يف أول كلمتها أم يف آخرهاأوختفف اهلمزة ابحلذف سواء 
فمثال حذف اهلمزة الواقعة يف أول كلمتها "من بوك ومن مك وكم بلك إذ أردت ، مضمومة أم مكسورة

يف القرآن الكرمي "قد فلح" يف  قرئأنه  وذكر ابن خالويه ،(45)"  واألم واإلبل أن ختفف اهلمزة يف األب
هذه القراءة رواية عن ورش عن نفع وعلق ابن خالويه / املؤمنون، و  1قوله تعاىل "قد أفلح املؤمنون" 

 .(46) على حذف اهلمزة هنا أبنه اختصار

 يف  اخلَْْبءَ  خُيْرِجُ  الَِّذي لِلَّ هِ  َيْسُجُدوا َأالَّ  الذين خيفون " اءةقر  ومثال حذف اهلمزة آخرًا "
 .  حبذف اهلمزة من "اخلبء" النمل سورة﴾ 25﴿ "تُ ْعِلُنونَ  َوَما خُتُْفونَ  َما َويَ ْعَلمُ  َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ 
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 عتني منطق اهلمزتني اجملت

فيه أن شك  الصويت فإنه مما الالتغيري قد نهلا كثري من  -لثقلها  -كانت اهلمزة الواحدة ا  إذ
 يناهلما هذا التغيري.اهلمزتني إذا اجتمعتا فس

  يف كلمة واحدة يقوللسان العريب أن أتيت مهزاتن أصال متواليتنيولثقل النطق ابهلمزة امتنع يف ال
 .(47)"  مهزاتن ها مهزاتن وال عينها والمها أيًضاؤها وعينابن جىن "وليس يف الكالم كلمة فا

لفاء والعني وال العني والالم مهزتني لثقل اهلمزة الواحدة ألهنا ويعلل لذلك فيقول "وإمنا مل جتتمع ا
فإذا كرهت اهلمزة  فكان النطق به تكلًفا، ، وحصل طرفًاد عن احلروفعُ وب َ ، ل يف احللقفُ حرف سَ 

 - وعيًنا والًماالسيما إذا كانتا مصطحبتني غري مفرتقتني فاء  -الواحدة فهم ابستكراه الثنتني ورفضهما 
 . (48)"  ى فلهذا مل أتت لفظة توالت فيها مهزاتن أصالن ألبتةحر أ

هو  وإمنا ،على أهل التخفيف من العرب اهلمزتني اجملتمعتني ليس مقصورًا والتخفيف يف ابب
"وليس يف كالم العرب أن تلتقي مهزاتن  يقول سيبويه ،(49) يف اجلملة لسنة العرب مجيًعااجلاري على أمن 

 .(50)"  فتحققا

 .كلمتني  يف كلمة واحدة أويف  واجتماع اهلمزتني قد يكون  

 اجتماع اهلمزتني يف كلمة واحدة -أ 

هما ساكنة واألخرية متحركة وجب إدغامإذا اجتمعت اهلمزاتن يف كلمة واحدة وكانت األوىل 
 .(51) سل ورأَّ مثل سأَّ 

 .(52)ن جنس حركة األوىل مثل آدم م انية تبدل الثانية حرفًاحتركت األوىل وسكنت الثوإذا 

 .(53) تبدل الثانية ايء إذا كانت مكسورة واألوىل مفتوحة حنو أمية اتن مًعاوإذا حتركت اهلمز 

إذا كانت مفتوحة واألوىل مفتوحة أو مضمومة "فإذا مجعت آدم قلت أوادم   وتبدل الثانية واًوا
 .(54)"  كما أنك إذا حقرت قلت أويدم
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 ب ـ اجتماع اهلمزتني يف كلمتني

إذا اجتمعت اهلمزاتن يف كلمتني فإما أن تكون إحدامها مهزة استفهام أو غري مهزة استفهام، فإن  
وقد علل  ستفهام وينب اهلمزة األخرى ألًفا،العرب من يدخل بني ألف االكانت إحدامها لالستفهام فمن 

ف بني لسيبويه إدخال األلف بني اهلمزتني بكراهية التقاء مهزتني ففصلوا كما قالوا اخشينان ففصلوا ابأل
 النونني كراهية التقاء هذه احلروف املضاعفة قال ذو الرمة:

 .(55) سامل م ِ أُ  مْ أنت أَ ني النقا آوب        الجلفيا ظبية الوعساء بني جُ 

جاز ومن أهل احل، وال يدخلون األلف بينهما وهم أهل التحقيق ومنهم من حيققوهنما مجيًعا،
وعلل سيبويه إدخال األلف أبهنم "كرهوا التقاء ، بني احملققة واملخففة من خيفف الثانية ويدخل ألًفا

وإذا دخلت مهزة االستفهام على مهزة الوصل وكانت  ،(56)"  اهلمزة والذي بني بني فأدخلوا األلف
ما إذا كانت مهزة وأ، األخرية مضمومة أو مكسورة سقطت مهزة الوصل وخرج األمر عن اجتماع اهلمزتني 

"امين هللا" ومن ذلك و سهل وذلك يف الداخلة على "أل" الوصل مفتوحة فتبدل مهزة الوصل ألًفا أو ت
وتقول امين هللا ألفعلن والتسهيل ،  األنعام سورة{ 143 اأْلُنثَ َينْيِ  أَمِ  َحرَّمَ  آلذََّكَرْينِ }" :قول هللا تعاىل

 .(57) ربمرجوح وقد قرئ به وإمنا مل تسقط مهزة الوصل املفتوحة لئال يلتبس االستفهام ابخل

مل تكن  لو احلجار خيففون اهلمزتني ألنه لالستفهام ف       "أهل توإذا كانت إحدى اهلمزتني ليس
، وأهل التحقيق خيففون إحدامها وحيققون األخرى فبعضهم خيفف األوىل (58)"  إال واحدة خلففت

بتخفيف األوىل سورة حممد  /18وهو قول أيب عمرو وذلك قولك "فقد جاء أشراطها" ، وحيقق األخرى
ق بتحقي (59)" .  خرى وهو قولك "فقد جاء أشراطهاومنهم من حيقق األوىل وخيفف األ وحتقيق األخرى،

 .األوىل وختفيف األخرى
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 تسمية اهلمزة

 -على أصح األقوال  -ذلك أهنا أخذت  لعربية ابألجبدية السامية اتصاال وثيًقاتتصل األجبدية ا
من األجبدية النبطية اليت أخذت من اآلرامية واليت هي فرع من فروع األجبدية السامية وقد عرف هذا 

 .(60)الصوت احلنجري   اهلمزة   لدى السامني ابسم األلف

هبذا االسم  لصوت قد عرف قدميًا يف اللغة العربية أيًضاكان هذا اومل يعرف عندهم ابسم اهلمزة و 
 )األلف(.

 :الصوت يف العربية هو األلف ما أييت ومما يؤنسين إىل القول أبن االسم األول هلذا

 .(61)"  "ورمبا كتبتها العرب ابأللف يف كل حال ألن أصلها ألف :يقول الفراء -1
"إن كل حرف مسيته ففي أول حروف تسميته لفظه بعينه أال ترى  :وابن جىن يقول -2

وإذا قلت دال فأول حروف احلرف ، أنك إذا قلت جيم فأول حروف احلرف )جيم(
)دال( وإذا قلت حاء فأول ما لفظت به )حاء( وكذلك إذا قلت ألف فأول احلروف 

 .(62)"  اليت نطقت هبا اهلمزة
 . (63)"  ت خمتصة ابهلمزة ألن األلف مهزةيقول ابن احلاجب "ولفظة األلف كان -3
يف الكليات أليب البقاء "األلف اسم يتناول املدة واهلمزة ومن مث قيل األلف يف إمنا وما  -4

للمتحركة عن الساكنة لذلك مل تذكر يف  تحركة واسم اهلمزة مستحدث متييزًاساكنة وم
 .(64)" النهجي بل اقتصر على األلف

 ،ويف معجم منت اللغة للشيخ أمحد رضا "مل تذكر اهلمزة ابمسها يف حروف اهلجاء -5
 .(65) " ويقول بعضهم إهنا مل تسمع عن العرب وامسها األلف بال خالف

"احلرف األول من احلروف  :لشيخ عبد احلميد بدرانويف قاموس اإلمالء يقول ا -6
( ا  إمنا هو اهلمزة مصورة خبط عمودي هكذا )اهلجائية حسب الرتتيب املعروف 

نفرادها واستقالهلا وقبوهلا ائية وذلك الحني وضع احلروف اهلج ا أوليًّاومسوها األلف امسً 
 .(66)"  احلركات

همزة )الوقفة إن اتريخ األجبدية العربية يدل على أن األلف هو يف األصل اسم لل -7
وهو رمزها كذلك يظهر ذلك من الرتتيب القدمي لألجبدية ذلك ، احلنجرية ال ألف املد(
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د هو األلف رمًسا ولكنه ز األول من أجبيف أجبد هوز حطي كلمن اخل فالرم الرتتيب
( هي األلف الفينيقية وهو صوت يقابل عندن اواملعروف أن ألف العربية )اهلمزة نطًقا، 

 .(67) يعرف اآلن ابهلمزةما 

هبذه األدلة ميكن القول أبن االسم األول هلذا الصوت احلنجري هو األلف مث تطور بعد ذلك 
)ألف املد(  ةالطويل ةوذلك حني استخدمت األلف للداللة على حركة الفتح، إىل التسمية ابهلمزة

 - أصالة –اهلمزة  - ريفأصبحت األلف عن طريق االشرتاك الكتايب تدل على صوتني الصوت احلنج
 . لألول اسم اهلمزةويلة وبقيت دالة على األخري واختريوعلى حركة الفتحة الط

ية يف يو وإذا كانت اهلمزة متيزت ابلتعدد يف مستوايت النطق وكذلك يف التسمية فإهنا تتميز ابحل 
 بناء كل من الكلمة والصيغة.

 وظيفة اهلمزة يف الكلمة

، وإذا كانت ، وبدال وتقع زائدة  ، من أصول الكلمة الكلمة أبهنا تقع أصالاهلمزة يف تتميز 
 برَّأقرأ و ا حنو وتقع المً  ، للكلمة مثل رأس وسأل ، وتقع عيًنا للكلمة حنو أنف وأذن وإبل تقع فاءً  أصال

، واليت أتيت للقطع قد تكون مكسورة أو مفتوحة ، وإذا كانت زائدة أتيت يف الكلمة للقطع وللوصل 
وأتيت مفتوحة يف  ، ويف املصدر حنو اإلكرام واإلنعام، فتأيت مكسورة يف األمساء األعجمية حنو إبراهيم 

حنو ما جاء على أفعال مثل  عمويف ألف اجل، ويف االسم املفرد حنو أمحد م ، مثل أكرَ  الرابعياملاضي 
 .(68)  مرِ وألف األمر حنو أكْ  ،وما جاء على أفعل حنو أهنر ، أمجال 

يف فتبقى أما يف الكتابة ، واليت أتيت للوصل تثبت يف االبتداء وتسقط يف الدرج هذا يف النطق
. (69) وموقوف عليها اعلى اعتبار أن األصل يف الكتابة تقدير الكلمة مبدوء هب االبتداء ويف الدرج كثريًا

 وقد وضحت كتب الصرف املواضع القياسية والسماعية هلذه اهلمزة.

 وبناء.واهلمزة املبدلة تبدل من األلف والواو والياء كما يف صحراء ومساء 
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 وظيفة اهلمزة يف الصيغة

وتفيد ، فهي تفيد التأنيث كما يف محراء، يف بناء الصيغة وتنوع داللتها كبريًاتؤدي اهلمزة دورًا  
اء ملحق يف علبوتفيد اإلحلاق كما ، وتفيد التقصري كما يف هو أجهل منه، التفضيل كما يف هو أعلم منه

 هِبِمْ  َأمسِْعْ  تعاىل: "كما يف قوله   ، (70)وتفيد التعجب ،وتفيد التعدية كما يف أكرم حممد أخاه، جبعفر
 . مرمي سورة﴾ 38﴿"َوأَْبِصرْ 

 وظيفتها يف الكالم        

تفيد اهلمزة يف الكالم االستفهام وهي أم الباب يقول سيبويه "وأما األلف فتقدمي االسم فيها 
رف االستفهام الذي ال يزول عنه إىل غريه وليس ، وذلك ألهنا حقبل الفعل جائز كما جاز ذلك يف هال

 .(71)"   األصل غريهيفلالستفهام 

وغريه مما وضحته كتب  ،والتقرير، والتوبيخ ،وتؤدي اهلمزة مع االستفهام معاين أخرى كاإلنكار
 البالغة.

النداء يقول سيبويه "فأما االسم غري املندوب فينبه خبمسة أشياء: بيا، وأاي، وهيا، وتفيد اهلمزة 
 .(72) " وابأللف ،وأي

 كتابة اهلمزة وإشكالية كتابتها

ز و ميكن تقسيم احلديث عن كتابة اهلمزة إىل مرحلتني: مرحلة الرمز الواحد، ومرحلة الرم
 املتعددة.

 أ ـ مرحلة الرمز الواحد

األلف تطلق يف األصل   حسب التاريخ املعروف لنا   على األلف أو على ما عرف يف كانت 
مرحلة اترخيية متأخرة نسبيًّا ابسم اهلمزة، أي ذلك الصوت الذي ندعوه حديثًا الوقفة احلنجرية والرمز 

 .(73)األصلي هلذا الصوت )ا( دون وضع رأس العني الصغرية فوقه أو حتته )ء(



132 
 

ارسني هذا الرمز منذ الكتابة النبطية اليت أخذت عنها الكتابة العربية حىت وقد تتبع بعض الد
وصوله إىل هذه الصورة فذكر أنه يف النقوش النبطية كان الكاتب يبتدأ برسم األلف من الشكل البيضوي 

( ، ولتسهيل الكتابة واالختصار   مث يرفع القلم أو آلة النقش ويرسم اخلط األعلى أي هكذا ) 
أخذ يف رسم األلف من اخلط األعلى ، مث استمر يف رسم الشكل البيضاوي دون أن يرفع القلم أي 

( وكان نتيجة ذلك أن الشكل البيضاوي قد صغر حجمه واستطال اخلط وامتد إىل    هكذا ) 

( ، ومن أتثري السرعة أخذ  كذا ) أعلى كما أخذ يتجه إىل اليسار وحماوال أن يقف عمودايًّ أي ه

( ،   الضلع األمين للشكل البيضاوي ينفصل قليال عن نقطة تقابله مع الضلع األيسر هكذا ) 

م نرى له هذه 330( ، ويف نقش مؤرخ يف سنة    ويزداد هذا االنفصال وتتسع  الفتحة هكذا ) 

( ، مث    تشبه األلف الكوفية ) ( وهي   ( ، ومنها تطور إىل هذه الصورة )   الصورة ) 
 . (74) ( ا) : بعد ذلك سهلوا هذا الشكل فحذفوا اجلزء الزائد ورمسوه خطا عمودايًّ دون زوائد هكذا

قول الفراء : "وقوله هيء"  و هذا الرمز )  ا ( كثرية منها : صل رمز اهلمزة هواألدلة على أن أ
فإن كان ما قبله مفتوًحا  ، وأكثر ما يكتب اهلمز على ما قبله ، كتبت اهلمزة ابأللف )وهيأ( هبجائه 

كتب ابأللف ، وإن كان مضموًما كتبت ابلواو ، وإن كان مكسورًا  كتبت ابلياء ، ورمبا كتبتها العرب 
ابأللف يف كل حال ألن أصلها ألف ، قالوا نراها إذا ابتدئت تكتب ابأللف يف نصبها وكسرها وضمها 

ا وأمرت وقد جئت شيًئا إمرا فذهبوا هذا املذهب قال: ورأيتها يف مصحف عبد هللا مثل قولك أمرو ، 
 .(75))شيأ( يف رفعه وخفضه ابأللف ورأيت يستهزءون يستهزأون وهو القياس واألول أكثر يف الكتب " 

تكتب يف مصاحف عبد هللا ابأللف يف مجيع  اأهنويؤخذ من كالم الفراء دليالن، أحدمها 
تكتب اهلمزة ابأللف يف كل حال ألنه األصل وهذا دليل من الفراء على  دأن العرب ق آلخر، واحواهلاأ

يف الكتابة العربية بشكل  على الرسم املصحفي بل كان اجتاًهاأن كتابتها ابأللف مل تكن مقصورة 
 ملحوظ.
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بت وإمنا كت ةيقول ابن جىن "اعلم أن األلف اليت يف أول حروف املعجم هي صورة اهلمز  -2
لوجب أن  ألبتةه ريد حتقيقولو أ، أخرى على مذهب أهل احلجاز يف التخفيف  مرة وايءً  اهلمز واًوا

فيفها وال تكون ال ميكن فيه خت ى صحة ذلك أنك إذا أوقعتها موقًعايدل عل، على كل حال  تكتب ألًفا
حنو  ، وذلك إذا وقعت أوالمكسورة  مفتوحة كنت أو مضمومة أو أن تكتب إال الًفا فيه إال حمققة مل جيز

وعلى هذا  ع على كتبها الًفا ألبتةال بد فيه من حتقيقها اجتم ، فلما وقعت موقًعا خذ وإبراهيمأخذ وأُ 
 .(76) وجدت يف بعض املصاحف "يستهزأون" ابأللف بعد الياء وإمنا ذلك لتوكيد التحقيق

التخفيف وذلك جاء يف شرح شافية بن احلاجب للرضى فإن مل تكن اهلمزة يف موضع  - 3
 .(77) ( حنو إبل أحد، أحداهبا كتبت بصورهتا األصلية أعين ) اإذا كانت متبدءً 

( للداللة على صوت اهلمزة طول الفرتة اليت أمهلت الكتابة اوقد ظل استخدام هذا الرمز )
 ات.العربية فيها الرمز للحرك

 .للحركات بدأت مرحلة جديدة يف كتابة اهلمزة دأت الكتابة العربية تضع رموزًاوعندما ب

 مرحلة الرموز املتعددة ب ـ 

عن يف مراحلها األوىل برموز احلركات عنايتها برموز األصوات من الثابت أن الكتابة العربية مل تُ 
على احلركات  وكان هذا اإلمهال مطبًقا -ساميات شأهنا يف ذلك شأن معظم أخواهتا ال -الصامتة 

، وظلت احلال  اليت مل يكن هلا عالمة مستقلة تدل عليهاقصريها وطويلها ومن ضمنها الفتحة الطويلة 
ضمن ما قاموا به يف  -احلركات فكان  ضرورة وضع عالمات مستقلة هلذه الناس كذلك إىل أن أحس

 . (78) أن استغلوا األلف )الدالة على اهلمزة يف األصل( للداللة على الفتحة الطويلة -هذا السبيل 

كمال بشر: "وأغلب   د ( للداللة على الفتحة الطويلة يقول اوعن سبب اختيار هذا الرمز ) 
الظن أهنم فعلوا ذلك ملا رأوا من أن اهلمزة "تقلب" فتحة طويلة يف بعض مواضع التخفيف فاستعملوها 

اء والواو ، ورمبا فعلوا ذلك تقليًدا ملا حدث يف حاليت اليللباب  هذا املوضع ويف غريها كذلك طرًدا يف
أو ما يسمى أنصاف  طفق تني ساكنني )صامتني(فهما يف األصل كانتا رمزين للواو والياء بصفتهما صو 

مث استخدمتا فيما بعد )ولكن يف مرحلة  ، حنو ولد ويضربيف كما   Aewi- vowelesحركات 
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أي  vowelsتسبق األلف يف الداللة على الفتحة الطويلة للداللة على الواو والياء بصفتهما حركتني 
 .(79)" ( يف حنو نقول ونبيع ii( وكسرة طويلة ) uu ضمة طويلة )

الفتحة الطويلة، أصبح هذا الرمز مشرتًكا كتابيًّا يدل على  ةكر وبعد استخدام األلف رمزًا حل
 اهلمزة وعلى الفتحة الطويلة. 

ة تتمثل يف املصاحف الشريفة اليت كتبت يف هذا القرن يجند مادة كتاب ويف القرن األول للهجرة
(  اوهو ) جانب الرمز األصلي هلا أخرى هذا إىل  إضافاتترمز للهمزة ابلواو وابلياء جمردتني من أي 

األلف ه  جند للهمزة رموزًا كتابية ثالثة هي : 68توىف عام ففي املصحف املنسوب أليب األسود الدؤيل امل
 اْزَداُدوا مُثَّ  َكَفُروا  مُثَّ  آَمُنوا مُثَّ  َكَفُروا  مُثَّ  آَمُنوا الَِّذينَ  ِإنَّ }قول هللا تعاىل: " الياء )ى( فمثال( والواو )و( و  ا) 

 جند اهلمزة يف كلمة "امنوا" النساء سورة﴾ 137{ ﴿َسِبياًل  لِيَ ْهِديَ ُهمْ  َواَل  هَلُمْ  لِيَ ْغِفرَ  اللَّ هُ  َيُكنِ  ملَّْ  ُكْفرًا
 .(80)مكتوبة ألًفا 

ُهمْ  اْلِعْلمِ  يف  الرَّاِسُخونَ  لَّٰ ِكنِ }: - تعاىل –هللا  لقو وجتد   النساء سورة﴾ 162{ ﴿َواْلُمْؤِمُنونَ  ِمن ْ
 . زة يف كلمة "املؤمنون" تكتب واًواجتد اهلم

النساء تكتب هكذا يف  /162يف اآلية { أُولَ ِٰئكَ }قول هللا " أما كتابة اهلمزة ايًء فتجد مثال

 . : نفسه املصحف

أو ايًء يرجع إىل ما حيدث بينهما وبني هذين احلرفني من إعالل يقول  وكتابة اهلمزة واًوا
تسهيلها  "والكتاب بنو اخلط يف األكثر على حسب :– كتابة اهلمزة هبذا النمطمعلال   -لسيوطي ا

أن التسهيل لغة أهل احلجاز واللغة احلجازية هي الفصحى فكان الكتب على لغتهم  لوجهني أحدمها
 .(81)"  يه أوىلله خط املصحف فكان البناء عوالثاين أن ،أوىل

وقد ظل الناس يقرءون ما يكتب هبذه الطريقة  طريقة التعبري عن اهلمزة ابأللف أو الواو أو الياء 
قوة سليقتهم وعلى حسهم اللغوي املرهف، وملا كثرت فتوحات على دون لبس عليهم معتمدين يف ذلك 

يعتمدون يف  اإلسالم ودخل كثري من غري العرب دين اإلسالم ظهرت أمناط من الناس ذوو سليقة ضعيفة
وهؤالء قد أثروا يف ، قوة السليقة و قراءة املكتوب على الرمز املكتوب أكثر من اعتمادهم على الذاكرة 
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( اليت تدل على صوت   ا)  غريهم من العرب ابلطبع مما جعل احلاجة ماسة لوضع شيء مييز بني األلف
حت احلاجة ماسة لوضع شيء مييز بني كما أصب،  الطويلة الفتح اهلمزة وبني اليت تدل على صوت احلركة 

 الطويلتني والدالتني على صوت اهلمزة.الدالتني على حركيت الضم والكسر والياء الواو 

ى( تعد أول إضافة من عمل   .  و اوتعد أول إضافة تضاف هلذه الرموز الدوال على اهلمزة )
الياء للداللة على أن املراد بصورة  كتاب املصاحف وهي عبارة عن نقطة توضع مع األلف أو الواو أو 

 كل منهما هو اهلمزة.

مصحف جامع  "ووصل إيلَّ  ينايف أوائل القرن الثاين اهلجري يقول الدوكانت تلك اإلضافة 
عتيق كتب يف أول خالفة هشام بن عبد امللك سنة عشر ومائة كان اترخيه يف آخره كتبه مغرية بن مينا 

ركات واهلمزات والتنوين والتشديد نقط ابحلمرة على ما رويناه عن وفيه احل، يف رجب سنة مائة وعشر
 .(82)"  ني من نقاط أهل املشرقفالسال

سورة القصص كتبت  59وقد عثرت على صورة منقوطة هبذه الطريقة وهي جزء من اآلية 
البين و  عالمات تشكيل ابأللوان األمحر واألصفر واألزرق واألخضرمع ابخلط الكويف مبداد بين داكن 

 209و صاحل أمحد األلفي يف جملة الفيصل العدد بوقد نشرها د أوهي ترجع إىل القرن الثالث اهلجري 
 .79م ص1994ه  إبريل   مايو 1414ذو القعدة 

والراجح أن هذه العمل كان ال يستخدم إال يف رسم املصحف ملا يتطلبه املصحف من دقة يف 
أن هذه الطريقة استخدمت يف اخلط  -فيما قرأت  -ومل يذكر لنا أحد ممن كتبوا يف اهلجاء ، داءألا

ر الحي يعود إىل صعوبتها ألهنا تكثاالصطالحي، ولعل عدم استخدام هذه الطريقة يف اهلجاء االصط
 من النقط على احلروف.

العني )ء( وذلك لقرب فهداه هللا لوضع رأس ر يف أمر اهلمزة كفهذا مما دعا اخلليل إىل أن ي
السيما يف كتابة املصاحف  -وقد قوبل اقرتاح اخلليل يف بداية أمره ابلرفض خمرج كل من اهلمزة والعني، 

ه  يقول الداين "وترك استعمال شكل الشعر وهو الشكل الذي يف 444حىت عصر الداين املتوىف سنة  -
ابتدأ هات وغريها أوىل وأخف اقتداًء مبن الكتب الذي اخرتعه اخلليل يف املصاحف اجلامعة من األم
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الداين أن اهلمز ضمن الشكل أبو عمرو مث يوضح  ،(83)"  لألئمة السالفني النقط من التابعني واتباًعا
 .(84) " والتشديد بعالمات خمتلفة، واهلمز  ، والفتح، والكسر ، والشكل فيه الضم " فيقول : 

 ليس إال للتربك ابلنقط ألنه من عمل السلف.ورفض الداين ملقرتح اخلليل 

فقد شاع اخرتاع اخلليل بني الناس يف كل ما يكتبون سواء يف حياهتم اليومية أو  حال وعلى أية
ملن  وق األلف أو الواو أو الياء رمزًايف رسم املصحف وابقرتاح اخلليل أصبحت رأس العني )ء( توضع ف

 .(85) قرأ اهلمزة حمققةيريد أن ي

والياء  ،والواو عليها رأس العني، من هنا أصبح للهمزة رموز متعددة هي األلف عليها رأس العني
 .(86)أو رأس العني ليست على شيء ،عليها رأس العني

يف كتابة اهلمزة فتجدهم  طوطات العربية القدمية جند ختبطًاوإذا ذهبنا إىل الواقع الكتايب يف املخ
واترة ال يلتزمون بوضع هذه القطعة مما يثري ، أو الياء اترة يلتزمون بوضع رأس العني على األلف أو الواو

وجتد   ، (87) "اتتيان" :يف خمطوطة شرح فصيح ثعلب جند كلمة "أتتيان" مكتوبة هكذا فمثال .االلتباس
وكلمة ، (89) )موثر(: وجند كلمة )مؤثر( تكتب هكذا  ،(88) "عرايس" : كلمة "عرائس" مكتوبة هكذا

 .(91) "قامي": وكلمة "قائم" جندها مكتوبة هكذا  ، (90) "الزوايد" :"الزوائد" جنده مكتوبة هكذا

فيكتب   لومنهم من جيمع بني الرمزين فيكتب رأس العني على ايء منقوطة بنقطتني من أسف
 .(92)مع وضع رأس العني على الياء  "قايل" :كلمة "قائل" هكذا

يف خمطوط وجندهم يكتبون اهلمزة املفتوحة الساكن ما قبلها جتدهم يكتبوهنا مرة على نربة كما 
ومرة يكتبوهنا على ألف كما ورد يف خمطوط اإلشاعة أبشراط  ،(93) (ه: )أْسئَ لُ اجلمهرة إذ كتبها كذلك

 .(94) (هلُ أَ الساعة إذ يكتبها هكذا )أسْ 

ا رأس عني على الساكن ما قبلها جندهم خيتلفون يف كتابتها فمرة يكتبوهنويف اهلمزة املضمومة 
 .(96)ومرة حيذفون الواو ويبقون رأس العني أي هكذا )مسئول( ،(95)ولالواو أي هكذا مسؤ 
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هكذا جتد اهلمزة قد أصيبت حبرية كبرية يف كتابتها أدت هذه احلرية إىل أن الراغب يف تعلم 
حيتاج يف كتابته إىل  ة أول احلروف فإذا هو يواجه حرفًااهلمز  -أول بدء  -حني يتهجى  العربيةكتابة ال

 أتمل يتلوه أتمل يتلوه أتمل.

م أمفتوحة لويتأمل شكلتها ليع، يتأمل موقع اهلمزة ليعلم أأول الكلمة هي أم وسطها أم آخرها
ف الذي قبلها ليعلم أمفتوح هو أم مضموم أم ويتأمل شكل احلر ، أم مكسورة أم ساكنةهي أم مضمومة 

وكل  تها وحاصل ضرهبا خلرجت ببضع عشراتمكسور أم ساكن؟ أعمال لو استخرجت جمموع حال
 .(97) أولئك ليكتب اهلمزة

 من وقف هذا مما جعل كتابة اهلمزة مشكلة "ال حيسن انتهاجها وارتسامها فيما يكتب إال
 .(98) "جهده على أن يتفقه درًسا وتلقيًنا ويتمرس هبا إعماال ومتريًنا 

 أسباب مشكلة كتابة اهلمزة

 ترجع أسباب مشكلة كتابة اهلمزة إىل العوامل اآلتية:

 اخللط بني مستوايت النطق ومستوى الكتابة. -1
 لتطور تسميتها. تطور رمز اهلمزة نظرًا -2
 املهموزة على الوصل.كتابة الكلمات  -3
 .كراهة اجتماع صورتني متفقتني يف اخلط -4
 الل ابخلط على ما حيدث للهمزة من إبدال.االستد -5
 ني مستوايت النطق ومستوى الكتابةاخللط ب .1

 - كتابيًّا-ريب األول أن يعرب عنها أراد الكاتب الع سمت اهلمزة مبستوايت متعددة يف النطقات
تفرع منه ، والتخفيف يومن املعروف أن مستوايت اهلمزة دارت بني التحقيق والتخفيف، فوقع يف اخللط

التسهيل واإلبدال واحلذف هذا من نحية النطق، أما من نحية الكتابة فاهلمزة اليت بقيت يف النطق على 
إىل حركاهتا أي  دون النظر( ا) حقيقتها ومل يقلبها العرب حىت الذين خيففوهنا فإهنا تكتب برمز واحد هو

 براهيم.خذ وإِ محد وأُ كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة وهي الواقعة يف أول كلمتها مثل أَ سواء  
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رف اللني ومل من أح جازيني فتنحوا عنها بقلبها حرفًاقلها بعض العرب كاحلثوأما اليت است
- مثال -حلجازيون تقالل على حال فاها على ألسنتهم فقد حرمت من االسو قيستثقلها غريهم فأب

احلرف مهزة  ايني ينطقون هبذوغري احلجاز  م   شؤم   رؤية واًوا صرفًا،ينطقون ابحلرف الوسط يف مثل لؤ 
من اهلمزة والواو )ؤ( ال  جيز مبنطًقا من النطقني فيأيت  - يف كتابته هلذا احلرف -ر والكاتب ال يصو  صرفًا

 إىل هؤالء وإىل هؤالء.

ينطق غريهم هبذا و  ،مثل "بئر   ذئب   ظئر" ايًء صرفًاوكذلك ينطق احلجازيون ابحلرف الوسط يف 
من النطقني بل خيلط فيأيت مبزيج  نطًقا -يف كتابته هلذا احلرف  -ر والكاتب ال يصو  احلرف مهزة صرفًا

 .(99) من اهلمزة والياء )يء(

إن القياس واألصل كان يف اهلمزة أن  " وقد وضع ابن السراج أيدينا على هذه اخللط حني قال:
ولكنه ملا كان من العرب من خيفف اهلمزة ويبدل كما  ،ال اختالف يف ذلك ًفاتكتب يف كل موضع أل

 .(100)"  ذكرت لك تغريت صورهتا

على مذهب أهل احلجاز يف مرة وايًء أخرى   يقول: "وإمنا كتبت اهلمزة واًواومن بعده ابن جىن
 .(101)"  على كل حال لبتة لوجب أن تكتب ألًفاأحتقيقها التخفيف ولو أريد 

تاب يف معاملتهم للهمزة خيلطون بني هلجتني السراج وقول ابن جىن إن الكُ ويفهم من قول ابن 
ذلك أهنم حني يصورون اهلمزة ، مستوى النطق ومستوى الكتابةئتني لغويتني( وبني مستويني كذلك )بي

حني ، و الصور اليت تصري إليها اهلمزة يف هلجات التخفيفعون يف ذلك تلك اعلى واو أو على ايء ير 
لواو أو الياء يراعون هلجات من حيقق حني يضعون قطعة رأس العني فوق امزة واًوا أو ايًء اهل يكتبون

يف حملها إذا  -ء  -"وأما وضع القطعة  :اهلورييننصر دل على ذلك قول الشيخ ي ،املصورتني للهمزة
قيق حذفت أو فوق الياء أو الواو املصورتني بدل اهلمز فذلك حادث بعد حدوث الشكل مراعاة لتح

 .(102)"  اهلمز

 تطور رمز اهلمزة لتطور تسميتها -2

مما جعل الرمز يتعدد ويسبب مشكلة يف كتابة  أثر يف كتابتها كان هلذا التطور أثره يف تطور الرمز
 اهلمزة.
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( وحني تغري هذا االسم  افعندما كان اسم هذا الصوت األلف كان يرمز له برمز واحد وهو ) 
( حني يدل على حركة الفتح الطويلة وبينه  اإىل اهلمزة اضطروا إىل إضافة شيء مييز بني هذا الرمز ) 

 حني يدل على الصوت احلنجري )اهلمزة(.

إىل ما يفرق وخيصص  ماسةعلى لغة التخفيف أصبحت احلاجة  الياءو  كتبت اهلمزة ابلواومث ملا  
 ،املشرتك الكتايب تدل على أكثر من صوتألن هذه الرموز الثالثة "ا   و   ى" أصبحت عن طريق 

وهي نقطة توضع مع األلف أو  -هذه اإلضافة  نتشرومل تإضافة من عمل كتاب املصاحف، وكانت أول 
بل وختلى  يف غري رسم املصحف ملا تسببه من متاعب النقط -يق اهلمزة الواو أو الياء للداللة على حتق

 ملصحفي بعد فرتة من الزمن. عنها الرسم ا

ونتيجة لذلك اقرتح اخلليل وضع رأس العني على األلف أو الواو أو الياء من هنا أصبح للهمزة 
 أكثر من رمز وساهم يف إشكالية كتابتها.

 وصلرسم الكلمات املهموز على ال -3

اللفظ فحق كل كلمة أن تكتب على ، األصل يف النظام الكتايب مراعاة قانوين االبتداء والوقف
 وال يلتفت إىل ما تصري إليه الكلمة إذا كان قبلها كالم أو وصلت مبا بعدها.، عليها وموقوفًا مبتدأةهبا 

القانونني ويتضح أثر عدم كلمات كتبت دون مراعاة هلذين الهذا جند أن هناك بعض  ومع
، ويظهر هذا يف اهلمزة اليت يعرض هلا التوسط بسب  مراعاة ذلك يف الكلمات املهموزة بشكل واضح

 ئد من هذ مثالزوال مبا قبلها من مبا بعدها واهلمزة املبتدأة اليت يعرض هلا التوسط بسب االتصااالتصال 
إذا حلق الفعل زائدة من الزوائد اليت تدل على املضارع  ويعرض هلا التوسطد اهلمزة فيه مبتدأة يَّ أالفعل 

 فتصبح كتابتها هكذا: يؤيد. اء تكون صورة اهلمزة واًوافإذا حلقته الي

هبا ضمري ومثال اهلمزة املتطرفة اليت يعرض هلا التوسط فيتغري رمسها كلمة "أولياء" حني يتصل 
)أولياؤهم(  ايء )أبوليائهم( ومع الضمة واًوا حينئذ تتغري صورهتا فتكتب مع الكسرةيغري حركتها اإلعرابية 

 .(103)"  ذفأما يف حالة النصب فتحذف صورهتا لقاعدة "كل مهزة جاء بعدها مد مصور بصورهتا حت
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 تماع صورتني متفقتني يف اخلطكراهة اج  - 4

العامل عن العوامل السابقة يف إحداث إشكالية كتابة اهلمزة فقد أدت هذه ال تقل أمهية هذا 
ة هبمزة مضمومة  االستفهام إذا دخلت على كلمة مبدوءومن ذلك مهزة ، الكراهية إىل تغيري صورة اهلمزة

كراهة الجتماع صورتني متفقتني يف اخلط مثل "أؤنزل" وكذلك إذا دخلت   كتبت اهلمزة املضمومة واًوا
 .(104) هبمزة مكسورة كتبت اهلمزة املكسورة ايًء مثل أئنك مبدوءةاالستفهام على كلمة  مهزة

 خلط على ما حيدث للهمزة من إبدالاالستدالل اب - 5

لعل من األسباب اليت أبقت على وجود مشكلة كتابة اهلمزة بصور متعددة إقحام املسائل 
السيوطي أيدينا على هذا السبب حني يقول: "واليت هي يضع ، الصرفية اليت تتعلق ابهلمزة من إبدال

ا ألهنا تبدل به من جنس احلركة اليت قبله  تكون إال بعد متحرك تكتب حرفًاحشو وهي ساكنة وال
 .(105)"  يف حنو رأس.... فتكتب ألًفا

 كتابتهاومن هنا أقحم كثري من الصرفيني كتابة اهلمزة يف كتبهم الصرفية رابطني يف ذلك بني  
 وبني ما تدل عليه هذه الرموز من تغيريات صرفية حتدث للهمزة.برموز متعددة 

أبن  ما هو عليه من صور متعددة حمتًجا ويطالب اآلن كثري من العلماء ببقاء رسم اهلمزة على
 .(106) ان األصول التصريفيةهذا يراد به بي

إن هذا العامل يُعد من أقوى العوامل اليت تؤثر يف بقاء مشكلة كتابة اهلمزة ألنه هو ويف رأيي 
 . يريدون إبقاء كتابة اهلمزة على ما هو عليه من صور متعددة نالذي حيتج به أكثر الذي

 جهود القدامى حلل املشكلة

نه ا إذ إاإلسالم ودخل الناس يف دين هللا أفواجً شكلة كتابة اهلمزة عندما انتشر بدأ اإلحساس مب
العثمانية إىل األمصار اإلسالمية اليت دخلت اإلسالم كان أهل  رسلت املصاحفملا انتشر اإلسالم وأُ 

د فأصبح الكثري منهم يعتم ، هذه األمصار أكثرهم من غري العرب مما أثر على سليقة العرب أنفسهم
ومن ، من االعتماد الكلي على املشافهة والتلقي  وذلك بدال والرسم اعتماًدا كبريًاعلى اللغة املكتوبة 

وتدوينه يف حياته وبعد مماته كان فاحتة خري على -  - املعروف أن نزول القرآن على سيدن رسول هللا
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حدثت فيها بدافع احملافظة على  اليت  اإلصالحات، كما كانت  الكتابة حيث ساعد على اتساع رقعتها
 .وبدافع احلرص على القرآن الكرمي كان أول إصالح لرسم اهلمزة  -عز وجل  -كتاب هللا 

 إضافة نقطة ابلصفرة أو احلمرة - 1

وذلك على اختالف يف مذاهب النقاط يف لوهنا   هذه النقطة كانت تضاف إىل األلف املصورة 
 على حتقيق اهلمزة.  للداللةللهمزة على لغة التخفيف  للهمزة وإىل الواو والياء املصورتني

وقد ذكر الداين أن أقدم نص ، املصاحف عندما دعت احلاجة إليهوكان هذا العمل من نقاط 
 .(107) قرآين وجد فيه هذا العمل يعود إىل سنة عشر ومائة

 وتنازل عنه الرسم فيما بعد لصعوبته. ومل يبق هذا العمل يف الرسم املصحفي بل

على  ف  لِ وقد اهتمت الكتب اليت ُعنيت برسم املصحف ببيان هذه الطريقة يقول الداين: "وأَ 
وذلك مثل ، قفاها أي على ميينها نقطة وهي لالستفهام وسقطت مهزة الوصل بعد استغناء عنها هبا

 .(108) (  : )أطلع" ورسم األلف هكذا "ولًدا

 .(109) مثل "إن هللا" كموضع آخر يقول " وألف حتتها نقطة وهي اهلمزة مكسورة وذلويف 

 .(هكذا )ورسم األلف  

ه  بل وفضله  444وظل هذا النقط مستخدما يف رسم املصحف حىت عصر الداين املتوىف 
 الداين على اخرتاع اخلليل ألنه مأخوذ عن السلف.

الطريقة على رسم املصحف وعدم استخدامه يف الكتابة وكان اقتصار استخدام هذه 
 التفكري يف أمر االصطالحية من العوامل اليت ساعدت على عدم بقائه هذا مما دعا العلماء القدامى إىل

 وهنا ينهض اخلليل بن أمحد للقيام هبذه املهمة.، اهلمزة من جديد
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 اقرتاح اخلليل بن أمحد -2

اق اخلليل اهلمزة من الناحية الصوتية ودرس عالقتها حبرف العني فوجد أن العني أقرب احلروف ذ
 قتطع من العني رأسها وجعلها شكالفا اهلمزة فينطقها عيًنا إليها كما وجد بعض الناس يبالغ يف حتقيق

 صوت العني للهمزة وهكذا "ال خيفى ما يف اختيار هذا الرمز ابلذات )ء( من إحساس ابلعالقة بني
 .(110)"وت اهلمزة املتقاربني خمرًجا وص

على أنه عالمة من عالمات  -رأس العني  -ويف غري رسم املصحف نظر إىل هذا املقرتح 
م عن كتابة اهلمزة الشكل شأهنا شأن عالمات الشكل األخرى يدل على ذلك أن القدماء يف حديثه

وا تكتب على ألف أو على واو أو على ايء أو ايًء ومل يقول تكتب اهلمزة ألًفا أو واًوا -مثال  -يقولون 
 هي األلف والواو والياء. -يف نظرهم -يدل على أن الصورة احلقيقة هلا  وهذا

حني قال: "غري أن املتأخرين رفعوا هلا نربة كالسنة يف متسع ما  وقد صرح هبذه النظرة اهلوريين
ًء حقيقية قبل اهلاء لرتكز عليها القطعة عند الشكل ابلتحقيق لتتميز الياء السابقة على اهلمزة بكوهنا اي

من  وكذلك نتيجة لتلك النظرة ُوجد يف كثري، (111)"  للتحقيق عن اهلمزة نظرًا بدال ةعن الياء املصور 
دون رأس العني حىت يف املواضع اليت البد فيها من أو ايًء ، واًوا أو، خطوطات اهلمزة مصورة ألًفاامل

 .(112)حتقيقها

على ضبط حتقيق اهلمزة لكن ما زالت  -السيما عند من التزموا به  -وقد ساعد اقرتاح اخلليل 
غويني بعد اخلليل بن أمحد إىل أن يفكروا يف شأهنا لالصور املتعددة ابقية كما هي للهمزة هذا مما دعا ال

 مرة أخرى.

 لف يف كل حالابأللدعوة إىل كتابتها ا -3

زها سوى العودة هبا إىل رم جديد حلل مشكلة اهلمزةبعد اخلليل بن أمحد مل يكن هناك اقرتاح 
 .وهو األلفمن أجل هذا دعا بعض القدامى إىل العودة هبا إىل الرمز األصلي هلا ، وهو األلف األصلي

 .(113)أن كتابة اهلمزة ألًفا يف كل حال هو القياس من هؤالء الفراء الذي يرى
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 يذهب إىل هذا الرأي أبو بكر بن السراج حيث يقول: "وكان القياس أن تكتب ا هلمزةكذلك 
 .(114)يف كل موضع تقدمت أو أتخرت ألًفا " 

ا أن النون كم  " :يف الكتابة بقولهلصور النطقية للهمزة ابعتبار االبن السراج على عدم اويربهن  
 .(115)"  من الفم كانت أو من اخلياشيم تكتب يف كل موضع نونً 

لدفعت عن  ودي هبا قدميًامنذ أن نُ  ت قبوالإىل توحيد رمز اهلمزة القولو أن هذه الدعوة 
 الكتابة العربية إشكاال خطريًا يقف أمام من يتعلم العربية.

األسس  ةيف صور وذلك ، عدم حتقيق هذه الدعوة مل يبق أمام القدامى إال تقنني كتابتهاوب 
وكأهنم  وما هذه القواعد اليت ذكروها إال وصف وتقنني ملا يكتب، والقواعد املعيارية اليت وضعوها لكتابتها

عن التسليم ابلواقع الكتايب للهمزة وصاغوه يف صورة القواعد اإلمالئية اليت ملئت  بذلك مل جيدوا حميًصا
 .(116)بطون كتب اهلجاء أو املوسوعات اهب

اليت قدمت معايري كتابة اهلمزة من وجهة نظر القدامى يتضح له  اعد العلماءقو والذي يتأمل 
دون أن يشريوا إىل وضع قطعة رأس العني فوق هذه الرموز للهمزة  تمدون األلف والواو والياء رموزًاأهنم يع

 وقد صرحوا هبذا يف أكثر من موضع.

أوهلا اهلمزة وهي األلف  حرفًا: "حروف املعجم تسعة وعشرون (ه 643ت)يقول ابن بعيش 
وايًء أخرى على  ى احلقيقة. وإمنا كتبت اترة واًوااليت يف أول حروف املعجم وهذه األلف صورهتا عل

 .(117)"  مذهب أهل احلجاز يف التخفيف

وكان عدم إشارهتم إىل وضع رأس العني )ع    ( نتج عن نظرهتم هلا على أهنا عالمة من عالمات 
ضعف سليقة من  زمون الشكل بل يرون يف وضع عالمتههود عندهم أهنم كانوا ال يلتالشكل ومن املع

 يكتب له هبذه الطريقة.

ونتج عن هذه النظرة لرأس العني )ع  ( أن كان الواقع الكتايب يف املخطوط العريب القدمي يف حل 
 . ال يلتزمون بذلك يالحظ التزام بعضهم بوضعها، وكثريًاارة تمن وضع هذه العالمة ف
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مشكلة رسم اهلمزة اليت بدأت من وضع القدامى اليت وضعوها لتيسري وبعد فتلك هي جهود 
 وانتهت بتلك األسس املعيارية اليت تنظم كتابة اهلمزة.، نقطة للداللة على حتقيق اهلمزة

التزامهم بعدم كما أن عدم ،  ومن الواضح أن هذه األسس متشعبة وفيها خالف بني القدامى
ى( على اهلمزة ،و،بني داللة هذه الرموز )ا ذي قدمه اخلليل يبقى اللبس قائًماوضع رأس العني )ع  ( ال

وبني داللتها على حروف املد أو غري ذلك مما تدل عليه هذه الرموز هذا مما دعا احملدثون إىل التفكري يف 
 .مزة أمر اهل

 جهود احملدثني

إىل جانب كوهنا مشكلة تعليمية يسري رسم اهلمزة ألن هذه املشكلة تنوعت جهود احملدثني لت
اليت فإهنا متثل صعوابت أخرى السيما يف الكتابة املطبعية فتعدد صورها ميثل إضافة إىل صور احلروف 

وكانت لدى احملدثني االقرتاحات حلل هذه املشكلة يشكو منها صندوق الطباعة العريب، لذلك كثرت 
 أهم هذه املقرتحات:

 دثني إىل كتابتها ابأللف مطلًقادعوة احمل -1

ليها أي هكذا دعا كثري من احملدثني إىل كتابة اهلمزة ابأللف مع وضع قطعة رأس العني )ع    ( ع
لرأي الذي اصطفيناه لكتابة هذه فتح هللا الذي يقول: "حنن نطالعك اآلن ابرفعت  )أ( من هؤالء حممد

اهلمزة احلريى فصورهتا الواجبة عندن هي )أ( يف مجيع أحواهلا سواء علينا أوقعت أول الكلمة أو وسطها 
 .(118)"  أو آخرها وسواء سكنت هي أو ما قبلها أم حتركا

 .(120) أمحد خمتار عمر و، (119)حممد هبجة األثري كما ذهب إىل هذا الرأي أيًضا

تية وكتب الرتاث اليت  لقطع الصلة بني األجيال اآل -يف نظري  -وهذا الرأي لو طبق اآلن 
الكتايب مل يؤيد هذه الدعوى إذ إنه ال يوجد  كما أن الواقع،  لزمنا إعادة طبع هذا الذي كتبكتبت وأل

 تب أثر أتييد هلذه الدعوى.تاب كُ يف ك

 



145 
 

كتابة اهلمزة املبتدأة ابأللف عليها قطعة رأس العني واملتوسطة واملتطرفة ايًء عليها  -2
 رأس العني

بصورة األلف عليها قطعة رأس العني هكذا: )أ( وأن  أن تصور اهلمزة املبتدأةاقرتح مىت عقراوي 
 .(121) تصور اهلمزة املتوسطة واملتطرفة ايًء عليها رأس العني أي هكذا )ئ    (

وال يلتفت صاحب هذا الرأي إىل حركة اهلمزة وال إىل حركة ما قبلها فتكتب األوىل هكذا )أ( 
    أُخذ   إبراهيم.أمحد : أو مكسورة مثل ،أو مضمومة، سواء كانت مفتوحة

وتكتب املتوسطة ايًء عليها رأس العني هكذا: )ئ   ( وال نظر إىل حركتها أو حركة ما قبلها 
 كما هو واضح ال  سئل( وحنو )خطأ( )خطئ( وهذا االقرتاحتفيكتب حنو )ُسئل( )سئل( وحنو )تسأل( )

 ديث.على أنه يقطع الصلة بني القدمي واحل يقضى على تعدد صور اهلمزة فضال

 عليها رأس العني بة اهلمزة واًواكتا -3

دأة تبأكانت ما سواء عليها رأس العني يف مجيع أحواهل إىل تصوير اهلمزة واًوا ذهب منري القاضي
يف ذلك حلركة  وال اعتبار أيًضا ،مضمومة مكسورة أم أم متطرفة، وسواء أكانت مفتوحة أم، أم متوسطة

ة ملكلمة )أمحد( تكتب هكذا )ؤمحد( وك  ؤ( فمثالاهلا هكذا: )ما قبلها أو سكونه فتكتب يف مجيع أحو 
)إبراهيم( تكتب هكذا )ؤبراهيم( وكملة )ُأخذ( تكتب هكذا )ؤخذ( وكلمة )تسأل( تكتب هكذا 

 .(122) )تسؤل( وكلمة )خطأ( تكتب هكذا )خطؤ(

توحيد رمز اهلمزة لكان العودة هبا إىل رمزها األصلي وهو األلف ولو كانت هناك استجابة إىل 
ب هلذه الدعوى فال يوجد هلا أثر ن الواقع الكتايب احلديث مل يستجأحق وأوىل من هذا االقرتاح كما أ

 مكتوب.

 داخلها ثالث نقط كتابتها عيًنا -4

)ع( على أن يفرق بني اهلمزة والعني  :اقرتح عبد الفتاح بدوي كتابة اهلمزة بصورة العني هكذا
يف خط الرقعة حتت  ما يوضعواختار للتمييز بينهما وضع ثالث نقط على هيئة ، بشيء من النقط

 .(123) ةالصورة اليت متثل اهلمز 
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شكو منه ، إال أن هذا يضيف للكتابة عبًئا نوهذا االقرتاح كسابقه يدعو إىل توحيد رسم اهلمزة 
ضف إىل ذلك أنه يف األخذ به إكثار لتشابه صور احلروف والذي يُعد مشكلة أ ،من قبل وهو النقط

ع أن يكتب ما قع الكتابة حىت إن صاحبه مل يستطيف وا إن هذا املقرتح مل جيد له سبيال مث ،قائمة بذاهتا
 قاله حسب مقرتحه.

 الدعوة إىل اختصار األسس والقواعد املعيارية لكتابة اهلمزة -5

الكتابية لكتابة اهلمزة مع إعادة النظر يف تلك األسس  على الصوربقاء احملدثني اإلآثر كثري من 
والنظم املعيارية اليت وضعها القدماء لكتابة اهلمزة وذلك للحفاظ على الرتاث وعدم قطع الصلة بينه وبني 

مى وفيما وضعها القداواختلفت وجهات النظر يف سبل معاجلة النظم واألسس اليت ، األجيال القادمة
 تلك احملاوالت اليت حاولت معاجلة وتقنني أسس كتابة اهلمزة. نذكر أييت

 اقرتاح حامد عبد القادر -أ 

توضع فوقها رأس العني إذا   مزة الواقعة يف أول الكلمة ألًفاأن ترسم اهليرى حامد عبد القادر 
إن أكرمين فسوف  : وتوضع حتتها هذه القطعة إذا كانت مكسورة مثل، كانت مفتوحة أو مضمومة 

إال أنه هناك  ، ويف هذا يوافق الواقع الكتايب ما يقرتحه صاحب هذا املقرتح،  (124)  إكراًما عظمًيا أكرمه
يف جريدة األهرام  سيما عند أمن اللبس فرتى مثالال بعض النصوص املكتوبة تتهاون يف وضع القطعة )ء(

يف وضع القطعة )ء( يف بعض األحياء كرتك وضعها  م ترى هتاونً 26/8/1994وم اجلمعة الصادرة يف ي
ة هلذا العدد وأنيت لرأي عبد القادر يف كتابة اهلمز  يف العنوان الرئيسيف كلميت )اإلسكواش( )أفريقيا( 

 :كما أييتاملتوسطة فريى أهنا تكتب  

: تضع قطعة رأس العني )ء( على نربة إذا كانت مكسورة بصرف النظر عن حركة ما قبلها حنو أوال
بئس، وكذلك توضع هذه القطعة على نربة إذا كانت اهلمزة مسبوقة بكسرة قصرية بصرف النظر عن 

الكلمات كلمة )مائة( زئون، مئة، بئر، مئتني والواقع الكتايب يستثين من هذه هحركتها هي حنو: يست
 فإنه تكتب ابأللف.

 :وتصور اهلمزة املتوسطة واًوا عليها قطعة رأس العني فيما أييت 
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ؤون( والواقع الكتايب خيالف هذا إذ تكتب اآلن مثل كانت مضمومة مسبوقة بضمة مثل )شإذا   -
ق للقاعدة هذه اهلمزة على نربة فتكتب هذه الكلمة السابقة هكذا )شئون( وكتابتها هكذا مواف

اليت تنص على أن كل مهزة جاء بعدها حرف مد من صورهتا حتذف صورهتا  اإلمالئية عند القدماء
 )أي الواو أو األلف أو الياء املصورة للهمزة( وتبقى رأس العني دالة عليها.

مضمومة مسبوقة بفتحة مثل كانت العني إذا  رأس عليها  رى إن تكتب اهلمزة املتوسطة واًواكذلك ي -
 مؤونة( والواقع فيها كالواقع يف سابقتها.)

 إذا كانت مضمومة مسبوقة حبرف ساكن صحيح حنو )جزؤء(.ا كذلك وتكتب أيضً  -
وتكتب كذلك إذا كانت مضمومة مسبوقة حبرف علة حنو "يسوؤه" والواقع أهنا تصور رأس عني إذا   -

يسوءه( أما إذا كانت الكلمة مرفوعة حنو )يسوء( وكذلك إذا كانت منصوبة حنو )لن كانت 
ويرى أن ترسم كذلك إذا كانت  ،فرتسم ايًء عليها رأس العني حنو "من وضوئه" الكلمة امسًا جمرورًا

وكذلك إذا كانت ساكنة مسبوقة بضم حنو  ،هل( والواقع يؤيد هذامفتوحة مسبوقة بضم مثل )يُ ؤَ 
 ى والواقع يؤيده.تؤْ ي ُ 

 :رى أن تكتب اهلمزة املتوسطة ألًفا عليها قطعة رأس العني فيما أييتوي 

 وحة مسبوقة بفتح مثل سأل والواقع الكتايب يؤيده.إذا كانت مفت -
( والواقع خيالفه حيث تكتب هذه الكلمة لإذا كانت مفتوحة مسبوقة أبلف مد مثل )يتسأ -

 )يتساءل(
 ح مثل "رأس" والواقع يؤيده.إذا كانت ساكنة مسبوقة بفت -
هنا ة )هيأه( إذ إأو مفتوحة مسبوقة بياء ساكنة مثل )ييأس(، )هيأه( والواقع خيالفه يف مثل كلم -

 تكتب هكذا: )هيئة(
 كذلك تصور أبلف عليها )ء( إذا كانت مفتوحة مسبوقة بواو مد حنو )ُسوأى(. -

 :ة املتطرفة فيقرتح أن تكتب كما أييتأما اهلمز 

متطرفة مسبوقة حبركة تكتب بصورة حرف من جنس حركة ما قبلها على أن تضع رأس إذا كان 
وإذا كانت ، العني على هذا احلرف الذي تصور به حنو "جيرؤ   يبدأ   يستهزئ والواقع الكتايب يؤيد هذا 

مسبوقة حبرف ساكن تكتب قطعة رأس العني فقط على السطر حنو "جزء   هدوء   جزاء   شيء" والواقع 
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وإذا كانت مسبوقة حبرف ساكن وكانت منونة منصوبة توضع القطعة )ء( على متسع بني ألف ، يؤيده 
بة اليوم فإذا كان ما " وهو ما عليه الكتاا وشيًئا التنوين واحلرف السابق هلا إذ كان يوصالن حنو "بطئً 

والواقع  ن حنو بدًءا وجزًءا ،بينه وبني ألف التنوي ال يوصل مبا بعده وضعت رأس العني مفردة قبلها حرفًا
  .يوافقه

ويرى أن اهلمزة املتطرفة إذا أضيفت إليها إحدى اللواحق عدت اهلمزة متوسطة وطبقت عليها 
 .قواعد اهلمزة املتوسطة

حيث أبقى على أكثر قواعد القدامى مما جعل  ،(125)ير وقريب من هذا اقرتاح أمحد األسكند 
أن خيتصر ولكنهما استبقيا  منهما حاول  والواضح أن كال : حنيبعض احملدثني يقول عن هذين املقرت 

  .(126) فوقفا حيث شكاية األقالم وأذية النشأ الصغارنيمن تفصيالت اإلمالئي كثريًا

 على اجلازم اقرتاح -ب 

يظهر هذا من خالل اقرتاحه لتيسري رسم  م بني ضبط اهلمزة ورمسها ربطًا واضًحااجلار  ربط علي
لتيسري رسم اهلمزة   وذلك أن حديثه عن رمسها جاء ضمن حديثه عن تيسري الشكل وكان اقرتاحه، اهلمزة

 :كما أييت

 اهلمزة يف أول الكلمة

عليها قطعة رأس العني )ء( من غري عالمة للشكل إن كانت اهلمزة مفتوحة  يرى أن تصور ألًفا
وإذا كانت اهلمزة مكسورة توضع القطعة أسفل األلف من غري ، لقطعة أعلى األلفعلى أن تكون ا

وإذا كانت اهلمزة مضمومة توضع رأس العني من أعلى األلف على أن تتصل هبا عالمة ، شكل أيضاً 
 .(127) الضمة مثل: "ُأخذ" بضم اهلمزة

 اهلمزة املتحركة يف وسط الكلمة ويف طرفها

أن توضع القطعة )ء( حرف مناسب حلركتها أي تصور حبرف مناسب حلركتها على تكتب على 
 "رُأ   يف: سأل   ُسئل   ضؤل   َجُرؤل   جَ ؤُ ل   ضَ ئِ ل   سُ مع هذا احلرف مثل: سأَ 

 اهلمزة الساكنة يف وسط الكلمة
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أر "فَ مثل:  هبا عالمة السكون ا قبلها مع وضع القطعة )ء( متصالتصور حبرف مناسب حلركة م
 ر وسؤر.ئؤر" يف فأر وبئر   سُ   بِ 

 .(128) (آة توصل هبا عالمة املد أي هكذا )اهلمزة املمدود

للكتابة جزئيات صغرية تضيف  وال خيفى أن هذه الطريقة صعبة يف التعليم والتنفيذ ألهنا تضيف
ل اهلمزة عوجت، سؤرعلى الكتابة فهي جتعل اهلمزة متصلة ابلسكون يف مثل فأر   وبئر   و  عبًئا جديًدا

 متصلة ابلضمة يف مثل أخذ )ُأخذ( هذا ابإلضافة إىل أهنا تقطع الصلة بني القدمي واحلديث.

 اقرتاح جممع اللغة العربية ابلقاهرة -ج 

تم اجملمع بدراستها اهاليت من اجلوانب  ت اهلمزةوكان ع اللغة العربية الكتابة اهتماًما كبريًاأوىل جمم
لكتابتها عرضت على مؤمتر اجملتمع يف دورته السادسة والعشرين يف اجللسة إىل قواعد  علماؤهوتوصل 

 :م وكانت هذه القواعد كاآليت12/1/1960التاسعة بتاريخ 

 : اهلمزة يف أول الكلمةأوال

توضع عليها قطعة )ء( من أعلى إذا كانت اهلمزة مفتوحة أو  ترسم اهلمزة يف أول الكلمة ألًفا
إذا دخلت على الكلمة  ، وكذلك ترسم اهلمزة ألًفاوتوضع حتتها القطعة إذا كانت مكسورة، مضمومة
 .  ألال إلنْ  ن،اليت ال تستقل بذاهتا حنو أبن، ألاللواحق 

مثل إلن أل ال ألهنا كتب  الكلمات األخريةوقد خالف اجملمع الواقع الكتايب يف بعض هذه 
   لئال". هكذا "لئنْ 

 : اهلمزة يف وسط الكلمةاثنيًّا

ل وهذا ما ر   ُسؤْ ئْ س بِ أْ إذا كانت ساكنة رمست على حرف جمانس حلركة ما قبلها مثل "فَ  .1
 عليه الكتابة اليوم".

 . نيئِ س، مِ ئِ مع وضع رأس العني مثل بَ إذا كانت مكسورة صورت بصورة الياء  .2
 إال إذا سبقتها كسرة قصرية أو طويلة، شؤونذا كانت مضمومة رمست على واو مثل إ .3

 شئون. خيالف اجملمع ما عليه الكتابة يفو ، فرتسم على ايء مثل يستهزئون وبريئون
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غري  ما قبلها فإن كان ما قبلها ساكًناإذا كانت مفتوحة رمست حبرف من جنس حركة  .4
وخيالف اجملمع الواقع الكتايب يف   ،أةأة وهيْ س وجيْ أَ وييْ ل أَ مثل يسْ  رف مد رمست ألًفاح

 كلميت جيأة وهيأة حيث تكتبان هكذا: جيئة، هيئة.

وإن كان هذا الساكن حرف مد وضعت قطعة رأس العني )ء( مفردة مثل تساءل وتفاءل ولن 
"مشيئة، خطيئة، بريئة" ويف هذا إذا وصل ما قبلها مبا بعدها فرتسم القطعة )ء( على نربة مثل إال ، يسوءه

 يوافق اجملمع ما عليه الكتابة اآلن.

كالضمائر وعالمات التثنية واجلمع   حلق ابلكلمة ما يتصل هبا رمسًاد   تعترب اهلمزة متوسطة إذا 
اجملمع ما عليه الناس اليوم يف الكتابة يف الكلمات "جزاؤه    مثل "جزأين وجزاؤه ويبدؤون وشيؤه" وخيالف

 ؤون   شيؤه" حيث تكتب اآلن هكذا: جزاءه، يبدءون شيأه.يبد

 : اهلمزة يف آخر الكلمةاثلثًا

إذا سبقت حبركة رمست بصورة حرف جمانس حلركة ما قبلها مع وضع القطعة )ء( مثل:  .1
 ئ" وليس يف هذا خمالفة للواقع الكتايب اآلن.أ   يستهزِ ؤ   يبدَ "جيرُ 

وء   جزاء وليس ء   هدُ العني )ء( مفردة مثل جزْ قت حبرف ساكن وضعت قطعة رأس إذا سب .2
 ا خمالفة ملا عليه الناس اليوم يف الكتابة.يف هذا أيضً 

قت حبرف ساكن وكانت منونة يف حالة النصب وضعت القطعة )ء( على نربة بني إذا سب .3
 " ق هلا إذا كان يوصالن حنو "بطًئا   شيًئا ألف التنوين واحلرف الساب

 .(129) اءً ال يوصل مبا بعده وضعت القطعة )ء( مفرد مثل بد ا حرفًافإذا كان ما قبله

كما يف -اقرتاح اجملمع هبذا الشأن يقضي على شيء من اخلالف يف كتابة اهلمزة ويف رأينا أن 
، تصادم مع الواقع الكتايب غري مرة إال أنه  -  بعض مواضع كتابتهايفاخلالف بني سيبويه واألخفش 

اخلالف  وحدو ، ألنه اقتصد صور كتابة اهلمزة  أقرب ما ميكن قبوله نظرًاومع ذلك يعد هذا االقرتاح 
وألنه مل  ، األخذ به يبقى الصلة بني القدمي واحلديث وألن، يف شأن اهلمزة املتوسطة الواقع بني القدماء 

زة إال أن للباحث أن يطالب اجملمع التوفيق بني ما اقرتحه وما عليه يدة لرمز اهلمديقرتح أي إضافات ج
الناس وتضييف دائرة اخلالف إىل أضيق ما ميكن وعليه أال ينسى أن القرارات اليت بصدد اللغة ليست 
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لذلك البد من مراعاة الواقع املكتوب الذي ، هلا من يقف وراءها فينفذها قرارات سياسية أو عسكرية 
 رة الصواب.هو يف دائ
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فال يكون هناك ، األصل يف النظام الكتايب لكل لغة أن يكون لكل صوت ينطق به رمز كتايب
إذ "حق الكلمة إذا كتبت أن ، كما ال يكون هناك صوت ينطق به ليس له رمز،  رمز لصوت ال ينطق به

ت ـ  حرف منها بصورته اليت وضعت له يف أ ـ ب ـصور كل وأن ي، توىف عدد حروفها اليت هلا يف اهلجاء
ما أن اللفظ إذا اصطلح عليه أهل اللغة وجعلوه ملعىن بعينه فحقه إذا أريد ذلك املعىن أن يذكر ك،  ث

 .(1) ذلك اللفظ من غري زايدة وال نقصان"

يوجد رسم واحد ميثل اللغة للمنطوق إال أنه "ال  ن األصل أن يكون املكتوب مساوايً أمع 
 .(2)ة كما هي"املتكلم

يف الكتابة أال حيل رمز كتايب حمل رمز آخر عن طريق  يت ينبغي أن تراعىكذلك من األصول ال
وذلك على تقدير الوقف على الكلمة أن تفصل كل كلمة عن األخرى  هذه األصولمن  ، كذلكالبدل

أن املعنيني و  ،ن كل كلمة تدل على معىن غري معىن األخرىأ ، فكماواالبتداء ابلكلمة الالحقة السابقة
ن عبفصله  خلط النائب عن اللفظ يكون متميزًاوكذلك ا ،كونلك اللفظ املعرب عنهما يمتميزان فكذ

 . غريه

أهنا أدت للغة   ومع ، أدت كل ما يطلب منها منذ ظهروها حىت اليوم مع أهناوالكتابة العربية 
لفت دوين وأحسن تصوير مهما اختأفضل تالعربية يف كل أطوارها وللكثري من اللغات اليت تكتب هبا 

ات وأن تصور القرآن نترسم آايت هللا البي ، ومع أهنا استطاعت أنواألهداف  األغراض وتنوعت الفنون
فيها أن ال يستطيع أن ينكر  مع هذا كله فإن أحًدا ،(3) دائهأالكرمي مع اختالف قراءاته وتنوع مظاهر 

لكتابة العربية تكاد ظاهرة يف اأن هذه ال ، ومعللمنطوق هذه الظاهرة ظاهرة خمالفة املكتوب  منأشياء 
 تكون مالحمها معدودة فإن هذا ال يثين عن التعرض هلذه الظاهرة ابلعرض والتحليل يف الكتابة العربية.

منطوق تعد إذ مما ال شك فيه أن كتابة تلك الكلمات ابلطريقة اليت فيها خمالفة املكتوب لل
 .ةغري أبناء اللغملبتدئني وعند كلة يف تعليم اللغة السيما عند امش
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 : ظاهرة الزايدة أوال

 ايدة األلف حشًوا يف كلمة "مائة"ز  -أ 

 تايب قدميًا وحديثًا هلذه الكلمةالواقع الك

النقوش النبطية أول ما يقع حتت أيدينا من واقع كتايب هلذه الكلمة هو أهنا وردت يف أحد 
هلمزة ويؤيد هذه الصورة األلف تعرب عن اومن الواضح أن  ،(4)مكتوبة ابأللف دون الياء هكذا: "ماة"

ة" أبلف عليها مهزة "رأس )مائة( خبط بعض النحويني هكذا "مأأبو حيان حني يقول إنه رأى كلمة 
 .(5)دون ايء العني"

إذا ما ذهبنا إىل املخطوطات العربية القدمية جتد الكلمة يف ختبط شديد يف كتابتها ففي نسخة و   
كتبت بطريقتني إحدامها هكذا "مائة"  الشافعي جندها يف لوحة واحدة  ام إلمالرسالة لخمطوطة من 

وري جتدها معرفة علوم احلديث للحاكم النيساب ة من كتابويف نسخة خمطوط، (6) "واألخرى هكذا "مأية
ويف شرح فصيح ثعلب النسخة ، (9) "ومرة هكذا "مئاية ،(8) "ومرة "مائة ،(7) مرة كتبت هكذا "ماية"

ويف كتاب التوقيف والتسديد يف شرح الفريد ، (10) ""ثلثمأيةجتد كلمة "ثالمثائة" مكتوبة هكذا  املخطوطة
بن قرة اويف كتاب دستور اثبت ، (11) يف علم التجويد جتد كلمة "مائتني" مكتوبة هكذا: "ماتني"

مة ويف سقط الزند أليب العالء وجدت كل ،(12) "وجدت كلمة ثالمثائة" مكتوبة هكذا "ثلثمائة"
 وهي مثل ما تكتب عليه اليوم . (13) "ستمائة" مكتوبة هكذا "ستمائة"

لضبط وهكذا كلما أتملت يف املخطوطات العربية القدمية وجدت أن هذه الكلمة يف حل من ا  
مع اللغة جملقرار  فمع وجودأما يف الواقع الكتايب احلديث ، والربط "غري ملتزمة طريقة واحدة يف كتابتها" 

أللف من "مائة" إال أنك جتدها تكتب أبلف بعدها ايء عليها رأس عني ابلقاهرة بشأن حذف االعربية 
 هكذا "مائة".

الكتايب القدمي من انحية ووجود زايدة للمكتوب عن وختبط هذه الكلمة يف الكتابة يف الواقع 
 منطوق.الكلمة هكذا خمالفة للكتابة ل عن أسباب  نا نتساءاملنطوق هبا من انحية أخرى جيعل
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يرى كثري من العلماء القدامى الذي تعرضوا للهجاء أن احلرف الزائد يف كلمة "مائة" هو األلف 
ويرون أن األلف زائدة لوظيفة داللية وإن اختلفت ، وأن الياء عليها قطعة رأس العني هي املصورة للهمزة 

بني كلمة "مئة" وكلمة تفريق للفيذهب البصريون إىل أن األلف زائدة ، آراؤهم يف توجيه هذه الداللة 
،  نمتشاهبتا وإذا ما رجعنا إىل اخلط العريب قبل تكملته ابلنقط والشكل جتد أن الكلمتني، " "منه

وأما زايدة األلف حشًوا ففي كلمة مائة  "ويوضح نصر اهلوريين الدافع إىل التفرقة بني الكلمتني فيقول : 
لوقوعها مفتوحة ب ايًء تفإن اهلمزة يف "مائه" تكمنه " ،  كلمة "  قالوا يف علة زايدهتا : للفرق بينها وبني

  احلمام ميةددة كما يف قول زرقاء اليمامة: " متبعد كسر حىت جيوز نقطها والنطق هبا ايء حقيقة غري مش
رتك :أبخذت منه" ألهنم كانوا أوال يتساهلون ب هت" بال زايدة ألف اشتب أخذت مية " فإذا كتبت: "

 . (14)"  ملصحف أوال يف عصر اخللفاء الراشدين فجعلوا زايدة األلف ملنع االلتباسا كان االنقط كم

وقد ضعف الكوفيون هذا الرأي وحجتهم أن كلمة "مائة" اسم وكلمة "منه" حرف فهما 
جنسان خمتلفان والفرق ينبغي أن جيعل يف متحد اجلنس يدل على ذلك أهنم مل يفرقوا بني كلمة "فئة" 

التفريق بني هذه الكلمة  يف سهموقد ذكروا تعليالت أخرى ت، (15)يه" الختالفهما يف اجلنسوكلمة "ف
 . (16)مائة" وبني كلمات أخرى"

ابلشبه القائم بني كلمة "مائة" مئه" و "ومنه" قبل النقط أو ابلشبه القائم بني كلمة  ناومع إميان
 (17) "مئه" و "فئة" كما ذهب الكوفيون

 هو سبب كتابة الكلمة بزايدة فيها ألمور منها:يكون هذا طمئن ألن نال  نافإن

ابلتفريق بني الكلمات املتشاهبة وإال لكانت نسبة غري قليلة حتتاج إىل أن السياق كفيل  -1
 زايدات خطية للتفريق بينها وبني ما يشاهبها.

-يستبعد  (18) دون ايء يف أحد النقوش النبطيةوجود الكلمة مرسومة هكذا "ماه"  نأ -2
 أن تكون األلف هي الزائدة. -أيت سي كما

الرأي القائل أبن األلف هي الزائدة يذهب كثري من العلماء ويف حني يذهب القدامى إىل هذا 
يقول املستشرق األملاين فرنردمي ما ترمجته  ،احملدثني إىل أن الزائد هو الياء وأن األلف هي صورة اهلمزة

كتابة اترخيية كانت تعرب يف مرحلة ما عن اهلمزة مث احتفظ هبا "ومهما يكن من أمر فإن األلف يف "مائة"  
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 مة صوتية فقد كتبوا الياء اليت صريألن األلف مل تكن له قي زة الواقعة بعد الكسرة ايء ونظرًابدال اهلمبعد إ
 .(19) " إليها

أثناء  أن هذا التفسري يقوم على أسس حبثية ملا له من أدلة تؤيده قد سبق بعضها يف ناويف رأيي
 للكلمة منذ القدم من هذه األدلة: احلديث عن الواقع الكتايب

ومنها ما ذكره ، "النبطية ابأللف دون ايء هكذا "ماهوجود الكلمة مرسومة يف أحد النقوش 
حيث يقول بعضهم اتضح من  لف الواقعة يف وسط الكلمة قدميًا،بعض العلماء من وظيفة وجود األ

هلا إال وظيفة  سالربدايت أن األلف الواقعة يف وسط الكلمة لياردة يف النقوش و عالم العربية الو دراسة األ
 .(20) وال ترمز حبال إىل الفتحة الطويلة "ألف املد" كما هو احلال ة هي التعبري عن اهلمزة،واحد

ومن هذه األدلة ما ذكره أبو حيان أنه رأى كلمة "مائة" خبط بعض النحويني هكذا "مأة" أبلف 
لقول أبن ية وهذا يدعوا إىل اكتابة اترخي  وهذا ما يرجح كون األلف، (21)زة "رأس عني" دون ايءعليها مه

وعلى أية حال فإن  ، االحتفاظ هبذه الكتابة التارخيية هو سبب خمالفة املكتوب للمنطوق يف هذه الكلمة
شكلة وجهودهم عن مدى إحساس القدامى ابمل سؤالملكتوب للمنطوق تدعو إىل الاالكلمة خمالفة يف 

 حللها ؟

 جهود القدامى حلل املشكلة

 منطوق يف هذه الكلمة ميثل إشكاالفيه أن القدامى أحسوا أبن زايدة املكتوب للمما ال شك 
 أدل على ذلك مما قدموه من اقرتاحات بشأن كتابة هذه الكلمة. سلي

ل "ومن آثر الصواب  فيذكر ابن السراج النحوي أن الصواب كتابة هذه الكلمة ابلياء حيث يقو 
 .(22) كتبها بياء واحدة"

أما أبو حيان فيرتك الكاتب خمتاًرا فيخريه أبن يكتب األلف دون الياء على مذهب أهل 
ما أكتب أان "مئة"  أهل التخفيف فرتاه يقول: "وكثريًاأو يكتب ابلياء دون األلف على مذهب  ،التحقيق

ف دون الياء رج عن األقيسة فالذي اختاره كتابتها ابأللبال ألف مثل كتابة "فئة" ألن زايدة األلف خا
 . (23)على وجه حتقيق اهلمزة أو ابلياء دون األلف على وجه تسهليها
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ومن يذهب إىل الواقع الكتايب القدمي يسأله عن موقفه مما اقرتحه ابن السراج وأبو حيان ال جيد 
عت عليه من خمطوطات احنصرت ما اطلني ففييعنده من شيء يرجح استجابة هذا الواقع لتلك الدعو 

- وكلها  ، (24) ة هذه الكلمة بني الصورة "ماة" و "مأية" و"مئاية"و مائية" و "ماية" و "مأية"صور كتاب
وتلك صورة قدمية تعود إىل ، " ف والياء" إال الصورة األوىل "ماةجتمع ين الرمزين "األل -كما هو واضح 

 ني.وينقوش النبطية أي قبل هاتني الدعال

يف   -يف نظر القدامى  -ني فاملالحظ لتفسري زايدة األلف الدعويما املوقف العلمي من هاتني أ
هي التفريق بني الصور املتشاهبة لذلك ميكن القول أبهنا ما يفة كلمة "مائة" يالحظ أهنم جيدون هلا وظ

ن أن استنبط أن فهي من ابب أوىل أن تبقى وعليه ميك -يف نظرهم  -دامت الزايدة ذات وظيفة 
يه ابن إبقاء الكلمة على صورهتا املخالفة للمنطوق وذلك ابستثناء ما ذهب إلالقدامى يرغبون يف 

 ل عن جهود احملدثني؟السراج، وهذا يدعوان إىل أن نتساء

 جهود احملدثني 

 ذهب كثري من احملدثني إىل حذف األلف من "مائة" وكتابتها ابلياء من هؤالء مىت 
كتابة "مائة" جلنة اإلمالء يف جممع اللغة العربية ابلقاهرة وقد شغلت  ، (26)أمحد خمتار عمر ،(25)يعقراو 

ما حبذف ألفها ألن اهلمزة إذا  م أوهل1963م، 1960ا قرارين يف عام خالل سنوات حىت أصدر يف أمره
، كانت مفتوحة رمست على حرف من جنس حركة ما قبلها أي ترسم الكلمة "مائة" هكذا "مئة" 

فكتب كلمة ، (27) " إذا وقعت بعد عدد من األعداد من ثالث إىل تسعوالقرار الثاين بفصل كلمة "مئة
 : "ثالث مائة" وهكذا حىت "تسع مائة". "ثالمثائة" هكذا

مثائة" وخيالف اجملمع الواقع الكتايب يف قراريه فال الناس يكتبون اليوم "مئة" وال هم يكتبون "ثال
مة "مائة" االحتفاظ ابلكتابة التارخيية هلذه الكل ىأر و  .مئة" كما يدعوا اجملمع ابلفصل أي هكذا: "ثالث

ومن انحية أخرى فإن كتابتها هكذا "مائة" ، وثيقة اترخيية لغوية أي بكتابتها كما هي، فهذا الشكل
 موافق للواقع الكتايب.
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 األلف يف الطرف بعد واو اجلماعة زايدة -ب 

بع لزايدة هذه األلف منذ أقدم ما ينطق هبا بعد بعض األفعال واملتت زيدت األلف كتابة دون أن
  - حظ وجودها يف تلك الكتاابت القدمية يف كتاب رسول هللاالعثور عليه من كتاابت عربية يلميكن 

ولوا فقولوا اشهدوا أبان : "فإن ت- تعاىل -جتد يف السطر قبل األخري من الرسالة قوله ، إىل املقوقس -
 " رمست بزايدة األلف فكتبت هكذا "تولوا" اجند كلمة "تولو  64مران من اآلية " آل عمسلمون

 
كلمة "أسلموا" مرسومة بزايدة الثامن  جتد يف السطر  يو إىل املنذر بن سا -  - ويف خطابه، 

 ". أسلموا األلف أي رمست هكذا "
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ومن خالل تتبعي لبعض ا، بعد ذلك جيد الظاهرة واضحة متامً واملتتبع للمخطوطات العربية 

ة املتطرفة امللحقة ابملاضي أو األمر أو املضارع املخطوطات وجدت أن هذه األلف تزاد بعد واو اجلماع
ابقة تزاد هذه األلف " ويف هذه األفعال الس يقوموا ، قوموا، لن يقوموا، ملقاموا أو اجملزوم مثل " املنصوب

 املخطوطات العربية. ابطراد وكثرة ملحوظة ألي مطلع على أي من

فعل لل االمً  تكونبعد الواو اليت  امن شأن زايدة هذه األلف فهو زايدهت يسرتعي االنتباهأما ما 
خاوي السففي خمطوط "مجال القراء وكمال اإلقراء" لعلم الدين ، " املسند للمفرد مثل "يدعوا، ويغزوا

ي الم الفعل فرسم الفعل هكذا د الواو اليت هبزايدة ألف بع وجدت الفعل "يغزو" مسنًدا للمفرد مرسوًما
 .(28) "يغزوا"

 ستبعد كون زايدهتا بعدأاملثالني السابقني إال إنين  ثلة اليت تؤيد زايدة األلف يف نظريقلة األم ومع
الكتابية اليت  ةوأرجح أن يكون هذا من قبيل الظاهر ، اليت هي الم الفعل من قبل خطأ النساخ الواو



164 
 

 "أثبتوا األلف بعد واو: إليه قول الكسائي ولعل مما يؤيد ما أذهب، تابة نتيجة لتطور ماتتخلى عنها الك
فمن الواضح أن الكسائي مل ، (29) املتحركة" وبني الواو الساكنة والوا فرقًا" ضربوا" و "يعدوا" و "يغزوا 

 الم الفعل. فرق يف زايدة األلف بني كون الواو للجماعة وبني كون الواوي

 هذه األلف عند القدامى واحملدثنيزايدة تفسري 

تدور حول التفريق بني بعض زايدة هذه األلف جيد أهنا الذي يتتبع أقوال القدامى يف سبب 
 .(30) بني األمساء واألفعال فقالوا مثال أهنا تثبت فرقًالكلمات وبعضها اآلخر ا

 ضربوهم ويضربون".والواقع أن زايدهتا ليست مطردة بعد كل فعل فهي ال تزاد يف حنو "

ويدفع هذا أهنا كانت تزاد بعد الواو ، (31) ا تزاد للتفرقة بني الواو األصلية والواو الزائدةإهنوقالوا 
اليت هي أصل يف مثل "يدعو" ـ كما سبق " وال تزال زايدهتا بعد الواو اليت هي الم الفعل قائمة يف القرآن 

 من سورة املعارج. 17" اآلية ىَل و  تـ  و   ر  بـ  د  أ   ن  وا م  ع  د  : " ت  - تعاىل –الكرمي قال 

ا فيه من النون يف املوضع الذي و اجلمع وغريها وعوضً بني وا زيدت "فرقًا ابن درستويه: وقال
 .(32)"  تسقط فيه

، وأما كوهنا عوًضا عن النون بني واو اجلمع وغريها فالسياق كفيل أن يفرق بينهما أما كوهنا فرقًا
، ومن انحية أخرى ها ال يؤدي إىل اإلجحاف ابلكلمة حىت يعوض عنهاحذفع فاحملذوفة يف اجلم

 أو اجلزم. حنوية هي كوهنا عالمة للنصبفحذفها لعلة 

ل ما يليها اسم ظاهر فمثا، ا اسم ظاهر وبني ما يليها اسم مكينوقالوا زيدت للفرق بني ما يليه
 .(33) "ضربوه" ومثال ما يليها اسم مكين، "" ضربوا زيًدا 

الضمري "هم" توكيًدا هم" جبعل  ربواد بعد الواو اليت يليها اسم مكين حنو "ضاوالواقع أهنا قد تز  
 والواو عالمة للجمع على لغة "أكلوين الرباغيث". لواو اجلماعة أو بدال منها أو جبعله فاعال

 ذا جتد ألقوال القدامى يف سبب زايدة هذه األلف ما يضعف االستدالل هبا.كوه
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األلف  إذ يرى أن هذه براهيم أنيسمل أعثر إال على تعليل واحد إل -فيما قرأت  -ني وللمحدث
دون مربر يف حني  م" يقول: ملاذا كتبنا بعدها ألًفاه كالوهم وكالوا  تزاد للداللة على النرب الذي بني مثل "

نسميه يف علم  ولكن إذا نظران إىل ما، أهنا ال تكتب يف الفعل العربي حني يسند إىل واو اجلماعة
 .(34)هم" ابلنرب لوجدان أنه يفرق بني كالوهم وكالوا األصوات

طراد الظاهرة فزايدهتا يف مثل "ضربوا" و "مل يضربوا" ليس له ذا التفسري ـ يف رأيي ـ ال يفسر اوه
نية "مل عالقة ابلنرب ألن الكلمة األوىل "ضربوا" يقع النرب فيها على املقطع الثالث من اآلخر والكلمة الثا

وعند بعض الناطقني يقع على املقطع " يضربوا" يقع النرب فيها على املقطع الثاين من اآلخر وهو "ر  
 .(35)الثالث من اآلخر وهو "يضــ"

وبة اليت ويف رأيي أن اجلزم بسبب زايدة هذه األلف ليس من اليسري وذلك لندرة املادة املكت
عن طريق اخلطأ مث  - قدميًا -تكون هذه األلف قد زيدت  من احملتمل أن، و حتمل هذه الظاهرة قدميًا

ظاهرة كتابية كانت  ومن احملتمل أن تكون زايدهتا متثل ،أصبح استخدامه أمرًا معتاًداع هذا اخلطأ و شا 
 . موجودة قدميًا

 جهود القدامى واحملدثني حلل املشكلة

وا يف حتديد هذه الوظيفة وملا  يف الواقع نظر القدامى هلذه األلف على أن هلا وظيفة وإن اختلف
 مل أر منهم من ينادي حبذفها. -يف نظرهم  -وم به قكان هلذه األلف دور ت

ويرى  ، (36)للمنطوق ابًقاأما احملدثون فقد اندى كثري منهم حبذفها حىت يكون املكتوب مط
 .(37) موضعهمعرفة بعضهم بقاءها ألن أمر إثباهتا سهل ومن اليسري 
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 ا يف بعض الكلماتحشوً ة الواو )جـــ( زايد 

: "أولئك ـ أوىل ـ أولو ـ ، ومن ذلكينطق هبا يف حشو الكلمةن زيدت الواو كتابة دون أ
 أوالت". 

يف الكلمات السابقة ففي املصحف املنسوب زيدت املتتبع للكتابة العربية جيد أن هذه الواو و 
ت يه م   ك  أ ولـ ٰئ   : "- تعاىل –أليب األسود الدؤيل جتد قول هللا  نـ ؤ  رًا س   سورة 162" من اآلية  ع ظ يًما أ ج 

 .ويف غري هذا املوضع أيًضا ،(38) جتد الكاتب قد أثبت هذه الواو النساء

 .هذه الكلمات يفزايدة الواو القدامى واحملدثني لتفسري 

"أولئك" هو التفرقة بني صورة "أولئك" وصورة  يف يذكر بعض القدامى أن سر زايدة الواو
وإذا ما جردان الكلمتني من رأس العني ومن الواو الزائدة يف الكلمة األوىل جتد الكلمتني ، (39) إليك""

يف زايدة الواو يف األوىل حيث ميكن أن  ن هذا التشابه ال يكفي وحده سبًبامتشاهبتني "ألك ـ ألك" إال أ
 يفرق بينهما السياق.

ويرون ، الذي قبلها فر ة للداللة على حركة احل"أولئك" وأمثاهلا زائديف ويرى بعضهم أن الواو 
كانت   -يقولون  كما  -ن يف هذا اخلط إأن اخلط العريب يف هذا متأثر ابخلط الذي أخذ عنه حيث 

 فقد نقل السيوطي يف اإلتقان عن الكرماين يف  ،والكسرة ترسم ايءً  اوالضمة ترسم واوً  الفتحة ترسم ألًفا

وصورة  يف اخلطوط قبل اخلط العريب ألًفا وصورة الضمة واًوا لفتحة" العجائب" قوله: "كانت صورة ا
فكتبت "ال أوضعوا" وحنوه ابأللف مكان الفتحة و "إيتائي ذي القرنني" ابلياء مكان  ،الكسرة ايءً 

 . (40) كان الضمة لقرب عهدهم ابخلط األول"الكسرة و "أولئك" وحنو ابلواو م

وقد انبثقت عنها الكتابة السامية  -السامية الشمالية وهذا القول يعرتض عليه أبن الكتابة 
من أي  مل تكن يف األصل متثل الصوائت برمز، بل كان كل شكل فيها ميثل صامًتا خلًوا -ة اجلنوبي

 .صائت

األلفباء الذي اختطه الساميون الشماليون واضعو  ذا السنن الكتايبوعند البحث عن مربر ه
لسامية إذ تؤدي الصوامت فيها فكرة عامة على اختالف اق يف اللغة اطبيعة االشتق تواجهناالسامية 
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فاأللفباء السامية األوىل قائمة على ملح هذه حتدد الصوائت هذه الفكرة حتديًدا دقيًقا،  حنييف الصوائت 
 اتركة للقارئ مهمة ألهنا تكتفي ابلتعبري عن الصوامت "أي الفكرة العامة املطلوبة" االشتقاقيةالطبيعة 

 .(41)ابللجوء إىل السياق ؛ أي حتديد هذه الفكرةت "أي حتديد الفكرة "اكتشاف الصوائ

أخذت عن الكتابة النبطية اليت أخذت  -على أصح األقوال  -ومن املعلوم أن الكتابة العربية 
ط لو صح أن الكتابة العربية أخذت عن اخل اعن اآلرامية اليت يعود أصلها إىل السامية الشمالية وفرضً 

فليس يف اخلط العريب اجلنويب ألف متثل الفتحة القصرية وال  -لو صح ذلك  -املسند وهو العريب اجلنويب 
عن  تلو صح أن الكتابة العربية أخذ وأيًضا،  (42) واو متثل الضمة القصرية وال ايء متثل الكسرة القصرية

ه الواو غري قائم على القدامى لزايدة هذوهبذا يصبح تفسري ،  اخلط السرايين فليس يف السراينية هذا األمر
 حبثية مما جيعله غري مقنع. أسس

القدامى من أن الواو زائدة لبيان حركة احلرف  يهأما احملدثون فقد ردد بعضهم ما ذهب إل
 .(43) السابق هلا

أولئك" ليست زائدة ألن حركة املقطع األوىل طويل وهذا ما  وذهب بعضهم إىل أن الواو يف "
 . Rabin(44)ه املستشرق رابني ذهب إلي

ويذهب بعض العلماء إىل أن هذا الرأي ال ميكن قبوله ألن الضمة اليت تلي اهلمزة قصرية كما 
 . (45)ومن قراءات القرآن الكرمي من جانب آخر، يؤخذ من الشعر من جانب

أن الواو يف "أوليك" كتبت  إىل H.reckendorfاألملاين هلرز كندورف  املستشرقوذهب 
" و  ضمة قصرية يف "أوالءعلى الواو يف "هؤالء" حيث قال ما ترمجته )أن الواو العربية اليت ترمز إىل اياسً ق

 . (46)"أوىل" قد انتقلت من "هؤالء"(

 : "ومع االقتصار علىندورف قائال كة نظر  فرنردمي وشرح وجهوأيد هذا الرأي املستشرق األملاين 
وأدرك السبب احلقيقي لكتابة هذه الواو حيث انطلق يف تفسريه من  ،ز هذه اجلملة إال أنه قد أصاب احمل

وليس هذا بغريب ألن ،  هذه الكلمة وهو اسم اإلشارة القريب فالحظ أهنا مكتوبة بواو "هؤالء" رينظ
قواعد كتابة اهلمزة تعكس اللهجة احلجازية اليت كان من مساهتا تسهيل اهلمزة إببداهلا مدة من جنس 

ة وهي "هؤالء" فكتبت ورت صيغة "هؤالء" اليت ال تزال موجودة يف اللغة األدبية املشرتكتط وقد، حركتها 
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ناظره اسم اإلشارة للبعيد "أولئك" كان اسم اإلشارة للقريب "هؤالء" يوملا  ، ابلواو "املبدلة من اهلمزة" 
 سم "أولئك" فكتبوها أيًضاىل ر ء" إأي أهنم انتقلوا بواو  "هؤال؛ فقد محلوا "يف الكتابة "النظري على نظريه 

 .  (47)بواو على سبيل القياس"

لذلك جاز فيها التسهيل  ةعلى هذا التفسري أبن اهلمزة يف "هؤالء" يف حكم املتوسطويعرتض 
، وال تنطق إال حمققة  ةاهلمزة يف "أولئك" فهي مبتدأ اوعليه كتبت بصورة احلرف الذي تسهل إليه أم

ومن انحية  ،الرسم  يففال يصح محل كلمة "أولئك" على كلمة "هؤالء"  م إال ألًفاققة املبتدأة ال ترسواحمل
لو كانت الواو هي صورة اهلمزة يف كلمة "أولئك" لذهبت األلف "الصورة احلقيقة للهمزة" من  أخرى

ففي هذه الكلمة "هؤالء" ذهبت األلف "الصورة األصلية ، الكلمة كما ذهبت من كلمة "هؤالء" 
يف هذه الكلمة هي األلف وحلت حملها الواو ومل يفعل هذا يف "أولئك" وهذا دليل على أن للهمزة" 

 صورة اهلمزة والواو هي الزائدة.

ويف رأيي أن هذه الكلمات اليت زيدت فيها الواو ميكن أن يكون حدث هلا تطور يف النطق 
ث هلا تطور صويت فقصرت كانت تنطق بضمة طويلة مث حد  ملمكن أن تكون هذه الكلمات قدميًافمن ا
ويرتتب على ذلك أن  املنطوقة، طور الذي حيدث للغةومن املعروف أن الكتابة ال تالحق الت، الضمة

 .(48)صورة املكتوبة تصبح يف النهاية غري مطابقة ملا ينبغي أن متثلهلا

الواقع وقد وجدت هذه الزايدة يف  ،وعلى أية حال فإن زايدة هذه الواو متثل خمالفة للمنطوق
تزال قائمة فيما يكتبه الناس اليوم مما يدفع إىل التساؤل عن مدى شعور كل من  الكتايب القدمي وال

 القدامى واحملدثني وجهودهم إلزالة هذه املخالفة؟

 رأي القدامى واحملدثني يف كتابة هذه الكلمات ابلواو 

فيما  يفة وعليه فلم أقعت وظذا -قدامى ألهنا يف نظرهم متثل مشكلة لدى ال هذه الواو مل تكن
ويف رأيي ، (49) أما احملدثون فقد طالب بعضهم حبذفها لى رأي يطالب حبذفها عند القدامى،ع -قرأت 

 بقاؤها أوىل فلرمبا كانت متثل ظاهرة صوتية قد اندثرت.
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 زايدة الواو يف الطرف)د( 

رو" يف بعض هي كلمة "عمدون أن ينطق هبا يف كلمة واحدة  زيدت الواو يف الطرف
 استخدامات هذه الكلمة.

 الواقع الكتايب هلذه الكلمة

م ومها أقدم 568ونقش حران املؤرخ سنة  ، م511ؤرخ سنة املد الذي يرجع إىل نقش زب
عالم املنونة كما يف حظ أنه توجد واو يف آخر األ مراحلها األوىل يلالنقوش اليت متثل الكتابة العربية يف

 وكذلك كلمة "سعدو" يف السطر، د يف السطر الثاين "شرحو" يف نقش زبك كلمة ، من ذلاللغة النبطية 
أما يف نقش حران فتجد كلمة "ظلمو" "ظامل" يف السطر األول مرسومة بزايدة  ،من هذا النقش  نفسه

اليت وجدت يف النقشني السابقني تدل على أن الواو وزايدة الواو يف كلمة "عمرو" يف هذه الكلمات 
 . (50)ا هلاقتفت أثر النبط عندما أخذت الكتابة النبطية قلمً العرب ا

ففي خمطوط املنهل ، وابلرجوع إىل املخطوط العريب جند هذه الكلمة قد كتبت بزايدة الواو
 .(51) موضع ابلواو هكذا: عمروريالصايف للدماميين كتب يف غ

رًاوال تزال هذه   لمة يف واقعنا اليوم يف حاليت" إىل اآلن فما زالت تكتب الكالواو تالحق "ع م 
 الرفع واجلر ابلواو هكذا: "عمرو" فما سب كتابتها؟

 لظاهرة يف نظر القدامى واحملدثنيتفسري ا

للتفريق ا ا أو جمرورً يذكر كثري من القدامى أن الواو الزائدة يف "عمرو" يف حالة كون االسم مرفوعً 
ومل  ان الزايدة كانت واوً ر" مرفوًعا وجمرورًا، وقالوا إم  لمة "ع  عرابيتني وبني كبني الكلمة يف هاتني احلالتني اإل

ن الزايدة ، وقالوا إملنصوبابلئال يلتبس املرفوع  اف إىل ايء املتكلم ومل تكن ألًفالئال يلتبس ابملض تكن ايءً 
ل" ومن حيث ع  ف من الثاين من حيث بنائه على "فـ  األول أخر" ألن م  "ع  رو" دون م  جعلت يف "ع  

 .(52)صرافهان

وهو ال ، وهذا التفسري هو املتبع لدى القدامى يف توجيه الظواهر اليت خالفت قوانني الكتابة
كما أن من ،  السياق يفرق بني الكلمات من خالل داللة ألنه ميكن أن -يف نظري  -يستقيم هلم 
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ه آخر لصار هشبهذا التوجيه حني قال: ولو زيدت الواو يف كل اسم أ أدرك ضعفهم من القدامى أنفس
 .(53)ب"ل  قـ  ب و  ل  أكثر الكالم بواو مثل قـ  

آخرا حني ينقل عن أيب اخلطاب أنه زعم "أن أزد السراة يقولون هذا زيدو  ويذكر سيبويه تعليال
 .(54)فأثبتوا الياء والواو كما أثبتوا األلف" وبعمرى جعلوه قياًسا واحًدا ومررت بزيديوهذا عمرو 

من التنوين املرفوع يف حالة  اخلطاب أن الواو يف "عمرو" بدل عن أيبومعىن ما نقله سيبويه 
اسم منون "أما كل : أن سيبويه يقول قبل هذا ذلك الوقف على الكلمة عند قبيلة أزد السراة يدل على

حيذفون  ممث يقول "فأما يف حال اجلر والرفع فإهن ، (55) "األلف  يف الوقف فإنه يلحقه يف حال النصب
فإذا كان قبل الياء كسرة وقبل الواو ضمة كان ، الواو أثقل عليهم من األلف لواو ألن الياء و الياء وا

 . (56)أثقل"

كثري   أما احملدثون فقد اتفق -ا سيأيت كم  -وما ذكره سيبويه يلتقي مع ما قاله بعض احملدثني 
ولكن اختلفوا يف سبب  ،(57) لنبطيةالعربية ابرو" من بقااي أتثر الكتابة منهم على أن الواو يف كلمة "عم

ولدكه أن هذه الواو دالة على حركة اإلعراب وهو يرى "أن حركات وجودها يف الكتابة النبطية فريى ن
 .(58)ها ابلواو والياء واأللف"انت يف األصل طويلة ومن مث عرب عناإلعراب ك

ار إليه "واضح البطالن من جهات عديدة منها ما أش -كما وصفه بعضهم   -وهذا الرأي 
ولدكه يف األصل السامي طويلة كما يزعم نركات اإلعرابية مل تكن بعض املستشرقني أنفسهم من أن احل

، يف املفرد وطويلة يف اجلمع إذ يقابل الضمة والنون يف وإمنا كانت حركات قصرية أي ضمة، فتحة، كسرة
من الياء كما هو  املضاف إليه بدالظهور الواو يف  ويضاف إىل ذلك، "حممدون""حممد" الواو والنون يف 

 .(59)متوقع"

ويرى كانتينيو أن الواو يف هناية األمساء ومنها "عمرو" إما أهنا كانت متيز الضمة املمالة اليت 
ء املركبة تركيبا إضافيًّا األمساوإما أهنا اختصار للمضاف إليه يف ، حتولت إليها أداة التعريف يف اآلرامية

 .(60) ألحد اآلهلة اف إليه امسًاوذلك حني يكون املض

لقواعد التعريف يف اآلرامية  ت يف كلمات ال ميكن تعريفها وفًقاويرد هذا الرأي أن الواو وجد
"أن العديد من األمساء  ، كما يرد هذا الرأي أيًضا(61) وهي الكلمات املضافة مثل" ربو جذميت"
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الكثري من أمساء احليواانت والنبااتت واألمكنة  ثلميكن أن تكون بقااي مركب إضايف ماملختومة ابلواو ال 
 .(62)اليت ال يتصور إضافتها إىل أمساء اآلهلة"

عبد الفتاح الربكاوي أن هذه الواو توضح لنا وضع هذه الكلمات يف حالة الوقف عليها  ويرى 
جة ة النبطية بلهريق أتثر اللغهذه الواو يف اللغة النبطية يف األمساء اليت تنتهي ابلواو عن طودخلت 

واللغة النبطية عاملت هذه ، أخرى  األمساء املقصورة ابلواو أحيااًن وابلياء أحياانً  " اليت تقف على"طيء
يت قد أخذها النبط عن الكلمات معاملة املقصور ألهنا كانت تنتهي ابأللف اليت تفيد التعريف وال

يقة الوقف وذلك األمساء معاملة املقصور يف طر اآلراميني مث فقدت هذه األلف وظيفتها فعامل النبط هذه 
 ت" كانة "طيءوذكر أن قبيل -الربكاوي  يف نظر  - (63)" اليت تسلك هذا املسلكابلتأثر بلهجة "طيء

على ما جاء عند  -كما ذكر -يف ذلك  معتمًدا (64)تقف على االسم املقصور اترة ابلواو واترة ابلياء
 .1/64ارسي واحلجة أليب علي الف 2/287سيبويه 

يث قال يقف على الكلمات املقصورة ابلواو ح فهم من كالم سيبويه إال أن بعض طيءومل أ
ال حترك قريبة من اهلمزة.  ةعلى حاهلا يف الوقف ألهنا خفيل وهنا يف الوصفزعموا أهنم يدع "وأما طيء

 أبني من الياء ومل يقول "إفعو" ألهنا وغريه من العرب وزعموا أن بعض طيء و اخلطابببذلك أ حدثنا
 .(65)جييئوا بغريها ألهنا تشبه األلف يف سعة املخرج واملد"

مساء املقصورة يقول سيبويه "وزعم غري مقصورة على األ -الوقف ابلواو  -مث إن هذه الظاهرة 
 . (66) عمرى .."ي وبزيدب أبو اخلطاب أن أزد السراة يقولون هذا زيدو وهذا عمرو ومررت

يف كون  هواختلف مع، لوقف األمساء النبطية لبيان طريقة اأن الواو يف مع الربكاويلذلك أرى 
لوقف ابلواو األمساء معاملة املقصور ألن اأو أهنا عاملت هذه ، فقط هجة طيءالنبطية أتثرت يف ذلك بل

فقط. وهنا أشري إىل أن  املقصورة وليس مقصور على قبيلة طيءعلى األمساء أو الياء ليس مقصورًا 
ا لبيان طريقة الوقف على الكلمة عند ثني يف تفسري الواو يف "عمرو" أبهنيبويه التقى مع بعض احملدس

 بعض القبائل.

 ؟عن رأي القدامى واحملدثني يف حل املشكلةويبقى بعد ذلك السؤال 
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يف هذه املرة جتد من القدامى من يستشعر الظلم من حتميل كاهل "عمرو" ابلواو فرتى ابن 
ال طائل من وراء  اوشاع بينهم أهن ،(67) " أشذ عن القياس من ألف مائة صف زايدهتا أبهنا "درستويه ي

 .زايدهتا حىت ضرب هبا املثل ملا ال حيتاج إليه

 قال أبو نواس ألشجع السلمي:

 ــــــالمة ظـــــــــــــــــــفرلست منها وال قـ    ا سفاهاأيها املدعى س ليمً 

 .(68) حلقت يف اهلجاء ظلما بعمروأ    ليم كواو إمنا أنت مـــــــــن س  

 وقال ابن بسام: 

 .(69) و عمرو أو كاحلديث املع ادوا  خل عنا فإمنا أنت فينا 

للمنطوق من هؤالء  ف حىت يكون تصوير املكتوب مطابًقاأما احملدثون فريى بعضهم أن حتذ
 يف فال أقول ببقائها وال أحل القادر" حامد عبد، يقول ووقف بعضهم منها موقف احلياد، (70) معلي اجلار 
 .(71)"قاؤها ال يضر كثريًا وحذفها ال ينفع كثريًا حذفها فب

يف رأيي بقاؤها أفضل من حذفها السيما وهي تشري إىل طريقة الوقف عند بعض القبائل و 
 العربية.
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 نيًّا: ظاهرة النقصاث

 ،ألف املدو عربية هي مهزة الوصل، احلروف اليت حتذف من املكتوب دون املنطوق يف الكتابة ال
 وسأكتفي هنا بعرض منوذج من كل حرف. ،الياءو الواو، و 

 زة الوصل ـ حذفها من كلمة "ابن"من صور حذف مه - أ

على أهنا مبدوء هبا  -أثناء كتابتها  -ابية املقررة لدى العرب النظر إىل الكلمة تمن األصول الك
و ة ملا حيدث من جميء كلمة قبلها أهلا من تغريات صوتية نتيجوموقوف عليها دون النظر إىل ما حيدث 

وعلى هذا األصل ينبغي أن تكتب مهزة الوصل يف كلمة "ابن" أينما وقعت على أساس أن ، (72) بعدها
ولكن خرج عن هذا حذف هذه اهلمزة من هذه الكلمة يف بعض  ،الكلمة مستقلة عما قبلها وما بعدها

 االستخدامات.

 كلمةالتايب هلذه الواقع الك

" يف السطر نبوجد كلمة "بر" = "م حيث ت511زبد أول ما يصادفنا من الواقع الكتايب نقش 
بن" يف السطر "بر" " م حيث يوجد فيه كلمة568مث يلي هذا نقش حران ، دون ألف للوصلمن  ،األول
كلمة ابن هكذا   إىل املنذر بن ساوى حيث كتبت فيه -  -مث بعد ذلك أييت خطاب الرسول، األول
م جتد يف السطر الثاين كلمة  653هـ أي يف سنة 31ويف نقش القاهرة املؤرخ سنة ، يف السطر الثاين "بن"

 ابن رمست هكذا "بن" يف السطر الثاين من هذا النقش. 

وكذلك يف ، (73) دون ألف هكذا "بن"خمطوط شرح فصيح ثعلب كتبت كذلك من  ويف
، ومن املالحظ أن كتابتها هكذا من (74) للزجاجي كتبت هكذا: )بن(خمطوط "اشتقاق أمساء هللا " 

وحذفها خيل هبذا األصل الكتايب السابق اإلشارة إليه ، دون ألف تكون إذا وقعت الكلمة بني علمني
وهذا يدعو إىل التساؤل عن سر كتابة الكلمة حبذف ، أضف إليه أن ميثل صعوبة يف تعليم وتعلم العربية

 ألف الوصل؟
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 اهرةتفسري القدامى واحملدثني للظ

يان يكون يذهب بعض القدامى إىل أن حذف مهزة الوصل من كلمة "ابن" يف بعض األح
أي من احلذف للتخفيف" حذف ألف الوصل من "ابن" خاصة  يه: ومنه "للتخفيف يقول ابن درستو 

إىل مثل  شهورة مضافًاأو لقب غالب أو صفة م إذا كان صفة لعلم أو ما أشبه العلم من كنية معروفة
..  وكان الصويل: تسقط ألف الوصل من "ابن" إذا جاء بعد اسم ظاهر أبو بكر ويقول، (75)" ذلك

 . (76)ا إمنا فعلوا ذلك لإلجيار.. وكان االبن نعتً مضاف إىل اسم ظاهر

أخي"  يقصد يف حنو "حممد ابنملاذا قصد اإلجياز يف هذا ابلذات ومل  وهذا التعليل يواجه سؤاال
 ؟مثال

 أنه إمنا حذفت األلف من "ابن" ليؤذن تنزله مع االسم قبله منزلة الشيء وذهب احلريري إىل
التنوين من االسم قبله  العلة حذف وهلذه، وحلوله حمل اجلزء منه ،الواحد لشدة اتصال الصفة ابملوصوف

 .(77)و بعلبككأن تقول رأيت علي بن حممد كما حيذف من األمساء املركبة حن  ولو نصًبا

مل حتذف  ويعرتض على هذا التفسري ببقاء األلف يف "ابن" يف حنو هذا حممد ابن أخي فلماذا
 ا صفة ملا قبلها؟يف مثل هذا املثال مع أهن

إذ يرى  ، من هذه الكلمةل صو هج التارخيي يف تفسري حذف ألف الأما احملدثون فقد سلكوا املن
ن عربية ابألصل الذي أخذت عنه حيث إجع إىل أتثر الكتابة الكثري منهم أن حذفها يف هذه الكلمة ير 

كلمة   الكتاب األنباط كانوا إذا كتبوا األمساء العربية استبدلوا بكلمة "ابن" العربية إذا وقعت بني علمني
 "سعد بن أسد". "بر" اآلرامية فكتبوا مثال

ابة وحلت حمل اآلرامية إال أن من القرن الرابع امليالدي لغة الكت أن العربية صارت ابتداءً مع 
ة من النقوش الستة اليت  ي( ففي مخسة من النقوش العربفظوا بكلمة "بر" اآلرامية )غالًباب العرب احتالكتا

اء( يف السياق العريب من هذه ء ـ ر دس امليالديني جاءت فيها كتابة )ابكتبت فيها بني القرنني الرابع والسا
عمرو" وكذلك نقش حران  يف السطر األول منه "مر القيس بر ءجا فقد، م 328النقوش نقش النمارة 

وعلمنا أن النبط استخدموا الكلمة اآلرامية "بر" مث حافظ ، فإذا وضعنا هذا يف االعتبار  -كما سبق -
العرب على هذه العادة الكتابية حىت القرن السادس اتضح لنا السبب يف أن الكلمة العربية "ابن" كتبت 
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ر" ابلباء والراء كتابة نظريه اآلرامي "بلذلك أن كتابة "بن" ابلباء والنون "دون ألف" تواصل ، دون ألف 
وإذا استبعدان التشابه الشكلي بني الراء  ، (78)العريب سوى احلرف األخري للكتابة اآلرامية لكاتبومل يغري ا

هي نفسها  -هبا كلمة "ابن"  صورة "بر" مقصوًدا -لنون املتطرفة ميكن لنا أن نقول إن هذه الصورة وا
 . إىل املنذر بن ساوي  اليت يف خطاب النيب 

 واحملدثني حلل املشكلةجهود القدامى 

ا يف الكتابة العربية بدأ يظهر من خالل رسم املصحف الشريف هذا االجتاه يراعي  يبدو أن اجتاهً 
دون حذف األلف يظهر هذا ن أهنا مبدوء هبا وموقوف عليها ، أي مكتابة الكلمة "ابن" على أساس 

لوصل يف قوله "عيسى ابن مرمي" و الداين: "وأمجع كتاب املصاحف على إثبات ألف اأيب عمرو من قول 
توها يف اخلرب يف حنو قوله: "وقالت اليهود عزير ابن هللا أثب "املسيح ابن مرمي" حيث وقعا وهو نعت كما

، ولكن هذا االجتاه صدته تلك القواعد  30اآلية التوبة من (79) وقالت النصارى املسيح ابن هللا"
فيما بعد الرسم املصحفي فأوقفت هذا االجتاه عن السري يف غري واألسس املعيارية اليت وضعها اإلمالئيون 

 الرسم املصحفي.

 كتابة هذه الكلمة نيوبعد ذلك مل يكن للقدامى سوى تلك األسس املعيارية اليت وضعوها لتقن
إذا وقعت" "ابن" بني علمني بشرط أال ينون  هلم: حتذف مهزة الوصل من كلمة "ابن"من هذه األسس قو 

ابلعلم األول على أنه نعت له غري  ، وأن يكون "ابن" متصالتقطع مهزة "ابن" لضرورة وزن األول ومل
 . (80)وأال يكون "ابن" أول السطر ،مقطوع وال بدل منه وال خرب عنه وال مستفهم عنه

دون هذا سيظل كثري من دة ألف الوصل هلذه الكلمة ألنه "ورة إعافريى بعضهم ضر أما احملدثون 
 . (81)نين" ألهنم يشاهدوهنا كذلك بني علممثقفينا ينطقون كلمة "ابن" "ب  

ق اجلزائريني اآلن هلذه الكلمة "ابن" خري دليل على اللبس الذي يؤدي إليه ويف رأيي أن نط
ضرورة كتابة هذه األلف ألن حذفها يؤدي إىل  جديد" لذلك أرى: "الشاذيل بن فيقولون مثالحذفها 
 اللبس.
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 صورة حذف ألف املد يف الكتابةمن  -ب  

 حذفها من "ها" اليت للتنبيه، كما يف حنو "هذا وهذان وهؤالء وهكذا"

هـ 31ابلرجوع إىل املادة املكتوبة جند األلف حذفت يف كلمة "هذا" يف نقش القاهرة املؤرخ سنة 
هذه  كلمة "هذا" هكذا: "هذا" ويف املخطوطات وجدت  ، ففي السطر األول ك تبت653نة أي س

 .(82) رة واضحة ففي شرح فصيح ثعلب جند كلمة "هذا وهذه وهذي"هالظا

ووجدت هذه األلف مثبتة يف كلمة "هؤالء يف خمطوط كتاب خلق اإلنسان حيث رمست هكذا: 
 . (83)"هاوالء"

ذف يف النطق ميثل خمالفة للمنطوق ال تزال هذه حتكتابة دون أن ومن املعروف أن حذفها يف ال
 املخالفة قائمة إىل اآلن قد متثل بعض الصعوبة يف تعليم وتعلم اللغة العربية.

 تفسري القدامى واحملدثني للظاهرة

وذلك لكثرة استعمال ، يرى بعض القدامى أن حذف األلف من "ها" اليت للتنبيه للتخفيف
املورفيم "ها" استخدامه مقبول السيما إذا علمنا أن هذا  -كما سيأيت   -وهو تعليل ، (84)هذه الكلمات

  (85) . يف اللغة العربية ذو طبيعة اختيارية

وذهب بعض احملدثني إىل أن حذف األلف من "ها" يرجع إىل امليل الواضح يف العربية إىل 
 .(86)االختزال يف الكتابة

قبل اسم  ألن استخدام هذا املورفيم بوصفه سابقة   وذلك، مقبول -يف نظري  -وهذا الرأي 
فلما كان استخدامه بشكل ، مه ومن أراد مل يستخدمه ، من أراد استخدذو طبيعة اختيارية اإلشارة

وهبذا يلتقي رأي بعض  ،ذفوا األلف كتابة يف بعض املواضعاختياري ختفف الكاتبون من بعضه فح
سري هذه يذف هذه األلف فهل ميكن أن تلتقي آراؤهم يف تري حالقدامى مع رأي احملدثني يف تفس

 الظاهرة؟
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 مواقف القدامى واحملدثني من حذف هذه األلف

ن كتابة هذه نقملعياري فوضعوا تلك األسس اليت تعلى اجلانب ااقتصرت معاجلة القدامى 
 األلف.هذه رأاي هلم يف إعادة  -فيما قرأت  -ترى  لمات اليت حتذف منها األلف دون أنالك

أما احملدثون فقد طالب بعضهم بضرورة إعادة هذه األلف لتكون اللغة املكتوبة مطابقة 
 .(87)للمنطوق

هذه األلف لعدم الصعوبة على املعلمني يف معرفة  ةويذهب أمني اخلويل إىل أنه ال حاجة لكتاب
 .(88)هذه الكلمات املعدودة

ها( يرجع إىل حرية املستعمل إن أراد استخدامه وإن هذا املورفيم )استخدام ه مادام ويف رأي أن
 لكاتب.وأدق لكتابة هذه األلف أيسر فيستخدمه مادام األمر كذلك أال أراد 

 نطق حذفها يف كلمات منها:من صور حذف الواو كتابة دون أن حتذف يف ال -ج 

 ومؤنه وشئون رءوس ومسئول ورءوف. داود وطاوس

 الواقع الكتايب هلذه الكلمات

 ،يف إثبات الواو أو حذفها يف املخطوطات القدمية قع أن هذه الكلمات ال تلتزم هنًجا معيًناالوا
ففي خمطوط الربهان الكاشف عن إعجاز القرآن " جتد كلمة "مسئول" قد أثبتت فيها الواو فرمست 

لكلمة ويف خمطوط التوقيف والتسديد يف شرح الفريد يف علم التجويد "وجدت ا، (89) هكذا مسؤول"
  (90)مسئول".: السابقة نفسها مكتوبة بواو واحدة هكذا

ذف الواو حت خيتلفون فيها أيًضا من بلد آلخر، ففي مصرأما ما يكتب به الناس اليوم فرتاهم 
، ويف اململكة (91) ة وكذلك كلمة "شئون"ففي األهرام القاهرية جتد كلمة "مسئول" تكتب بواو واحد

 . ين هكذا: مسؤول، وشؤونالعربية السعودية تكتب بواو 
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 لظاهرة يف نظر القدامى واحملدثنيتفسري ا

يرى بعض القدماء أن كتابة هذه الكلمات بواو واحدة إمنا هو للتخفيف وذلك كراهة الجتماع 
لكثرة  أيًضا حني قال إن حذف الواو استخفافًا وهذا ما ذهب إليه بعض احملدثني ،(92)الواوين

 . (93)االستعمال

حلذف الواو من كلمة "داود" فقط فقال: إننا بواسطة املقارنة بني  عضهم تفسريًاوقد ذكر ب
، الذي مسي به "داود" أبو سليمان  من اللغة العربية جتد أن "داود" االسم العريب م ع َرب العربية والعربية

 ب هذارَ ن ع  فالواو يف االسم العربي مكسورة كسرهتا قصرية ولكن وقوع النرب عليها جيعلها طويلة فم
االسم أثبت الواو ولكنه استبدل بكسرهتا ضمة طويلة فتولدت الواو الثانية وملا وجد أن الياء الناشئة من 
إشباع الكسرة الطويلة يف العربية حمذوفة يف االسم العربي حذف ما يقابلها يف العربية وهو الواو اليت تنشأ 

 . (94)ابلعربية أتثر العربيةعن إشباع الضمة فحذف الواو مظهر آخر من مظاهر 

 هي كلمة )داود(.واحدة  إال حذف الواو يف كلمة ال يفسر -إذا صح  -وهذا التفسري 

ق ألنه يشمل كل هذه بكراهة توايل األمثال يف اخلط أليويف رأيي أن تفسري حذف الواو 
ت ألنه جاء وحذف ،وألن هذه الكلمات أكثرها الواو اليت حذفت منها هي صورة اهلمزة، الكلمات

لقاعدة كتابة اهلمزة اليت تقضى أبن كل مهزة جاء  مد من جنس حركة اهلمزة وهذا وفًقابعدها حرف 
 .(95)جنس حركتها حيذف احلرف املصور للهمزة كراهة لتوايل األمثال يف اخلطمن بعدها حرف مد 

 جهود القدامى واحملدثني لتيسري الظاهرة

يكون املكتوب ة "طاوس" و "داود" بواوين حىت أن تكتب كلم جواز القدامى يرى بعض
جاز ألنه ليس بعلم  يقول: " وطاوس " إن كتبته بواوين للمنطوق من هؤالء ابن الدهان الذي مطابًقا

 .(96) جيوز أن تكتبها بواوين"كــ "داود"   علًمافإن جعلته 

عيارية اليت لك األسس املل، فتحكمها تما الكلمات املهموزة مثل رءوس وشئون ـ ومسئو أ
 وضعت لكتابة اهلمزة.
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فال يكتب حرف ال  ،للمنطوق هم ضرورة أن يكون املكتوب مطابًقاأما احملدثون فريى بعض
 .(97)به اينطق به كما ال حيذف حرف يكون منطوقً 

ضح أن اجملمع برأيه ومن الوا، (98) جمع اللغة العربية ابلقاهرةوإىل هذا ذهبت جلنة اإلمالء مب
من مبادئه يف كتابة اهلمزة جتنب توايل األمثال حني كتابة اهلمزة فــ"إذا ؛ ألن نفسهانقض هذا يكون قد 

ترتب على كتابة اهلمزة على ألف أو واو أو ايء توايل األمثال يف اخلط كتبت اهلمزة على السطر مثل 
ى نربة مثل بطئها مما يوصل مبا بعده فإهنا تكتب علإال إذا كان ما قبلها من ا حلروف ، يتساءلون ورءوس

 .(99)ومسئول"

ى مع أليق وأوىل ألنه يتمش -ذف الواو حب -ويف رأيي أن بقاء هذه الكلمات على رمسها احلايل 
األسس اليت ارتضاها الكتاب لكتابة اهلمزة السيما أن هذه الكلمات اليت حذفت واوها أكثرها حذفت 

كما أن هذا يتمشى مع الواقع ،  جنس حركتها للهمزة وذلك جمليء حرف مد بعد اهلمزة منمنه املصورة 
 الكتايب املستخدم بني الناس اليوم.

البدل ةظاهر  - اثلثًا  

 مشكلة األلف اللينة

وذلك حني تقع هذه األلف ، د كتابة األلف اللينة من األمور اليت يعاين منها اإلمالء العريبت ع
اخلطورة وذلك أبهنا تلي مشكلة اهلمزة يف  ،(100)يف هناية الكلمة، لذلك وصفها بعض الدارسني احملدثني

 . آخر غري صورهتا حيًنابصورهتا جيًنا وب -يف الطرف ـ -ألهنا تكتب 

  موقع األلف اللينة ونوعها

يف  وتكون هذه األلف أصال وبدال وزائدة وتقع أصال، لكلمة حشًوا وطرفًاتقع األلف اللينة يف ا
 .(101) وال واي وهيا احلروف اليت تقع األلف يف آخرها حنو: ما

زائدة وال مبدلة أبن   تية وليسواستدل ابن جىن على أن األلف الواقعة يف آخر احلروف أصل
 (102)اق وال التصرفخلها االشتقالتصرف واالشتقاق واحلروف ال يد من الزايدة والبدل ضرب من كال

 .(103)  ومىت وإذا"ية الشديدة الشبه ابحلروف حنو " أّنَ يف األمساء املبن وتكون أصلية أيًضا
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مثال اهلمزة والياء والواو والنون احلفيفة، و واأللف اللينة املبدلة تبدل من أربعة أحرف هي: 
 ذلك آدم وأصلها أأدم".كن، آمن وأصلها أأمن، و أفعل، من، أم إبداهلا من اهلمزة قولك يف "

لنون اخلفيفة، قوهلم "رأيت ومثال إبداهلا من ا، ومثال إبداهلا من الواو قوهلم من "القول" "قال"
 .يف حالة الوقف على املنصوب ا" إببدال نون التنوين ألًفازبدً 

اثنية ، فمن زايدهتا وتزاد حينئذ اثنية واثلثة ورابعة وخامسة وسادسة ،وتقع األلف اللينة زائدة
قرى" ومن قر " ، ومن زايدهتا خامسة" ومن زايدهتا رابعة "زلزال، اثلثة "كتاب " اهتومن زايد، ""ضارب

 .(104) زايدهتا سادسة "قبعثرى"

 ف اللينة وإشكاليتهاكتابة األل

م هبذه ال هتت -مراحلها األوىل  يف -مع أمهية أصوات اللني يف اللغات جند الكتابة العربية 
تاب فيه أبمهية كتابة أصوات اللني الطويلة عهد أحس الك  مث جاء عليها  األصوات فال تضع هلا رمزًا ،

برموز بعض الصوامت فعربت وقد استعانت الكتابة العربية  ، يف بعض النقوش والنصوص القدمية فكتبوها
عن حركات اللني الطويلة فأخذت للفتحة الطويلة الرمز )ا( الذي   -عن طريق املشرتك الكتايب  -هبا 

،   املديةذي كان يدل على الواو غريوأخذت للضمة الطويلة الرمز )و( ال، اهلمزة كان يدل على صوت 
وما يهمنا اآلن من هذه  املدية،غري مز )ى( الذي كان يدل على الياء الر وأخذت للكسرة الطويلة 

 كتبونه إذا وقع حشوا أو وقع طرفًا ؟األصوات اللينة صوت األلف اللينة فكيف كانوا ي

وقعت يف  من نقوش هلا جيد أن األلف إذا هإن الذي يتتبع الكتابة العربية يف أقدم ما عثر علي
هذه الكلمة كتبت م  568ملؤرخ سنة يف نقش حران ا كلمة "ظامل"من ذلك  ، وسط الكلمة ال متثل برمز

م جتد كلمتني فيهما األلف املتوسطة غري  653هـ ـ 31ويف نقش القاهرة املؤرخ سنة  (105)دون ألفمن 
"الكتب" وكلمة "مجادى"  مصورة مها "الكتاب" يف السطر الرابع من هذا النقش مكتوبة بغري ألف هكذا

   .مكتوبة هكذا "مجدى" السطر السادسيف 
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 صورة من نقش القاهرة

 

كان عدم الرمز لأللف املتوسطة مسة من مسات الكتابة العربية أخذهتا عن الكتابة النبطية اليت  و 
خطوط وفيما نكتبه الكتاب العريب امل وال زالت توجد ظواهر متثل هذا االجتاه يف، كانت تتميز بذلك

"ثالث" كما يف خمطوط  ةاليوم فمنها يف الكتاب العريب املخطوط جند حذف صورة ألف املد يف كلم
كذلك يف ،   (107)"  "الربهان الكاشف عن إعجاز القرآن كذلك يف خمطوط،  (106)ح فصيح ثعلبر ش"

 .(108) دى""مجادى" مكتوبة هكذا "مجأليب العالء املعري جتد كلمة " سقط الزند " خمطوط 

 ومن بقااي هذه الظاهرة يف كتابتنا اليوم كتابة الكلمات "هذا ـ الرمحن ـ هللا ..إخل". 

مث بعد ذلك انتظمت الكتابة العربية يف تصوير األلف اللينة املتوسطة يف مجيع الكلمات عدا 
تصوير  ريخ مرحلة من مراحلويف هذه الكلمات حفظ لتا ،بعض الكلمات اليت متثل احلالة القدمية
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م ما عثر عليه من كتاابت ديف الكتابة العربية، وإذا ما ذهبنا إىل األلف املتطرفة جند أهنا من أق الصوائت
 يدور رمز هذه األلف املتطورة بني رمزين مها ألف)ا( والياء )ى(.

ويرها ابلياء فقد ورد يف كتاب رسول هللا تصأما و ، هو األصل وهو كثريفأما تصويرها ابأللف 
 - - (109) إىل املقوقس حيث جند كلمة "اهلدى" مرسومة ابلياء. 

م جتد كلمة )مجادى( رمست فيها األلف املتطرفة 653هـ  31ويف نقش القاهرة املؤرخ سنة 
 . (110)كلمة "األخرى" رمست ابلياء أيًضا   جتد نفسه ابلياء هكذا "مجدى" كذلك يف النقش

ظاهرة  ش والكتاابت القدمية يدل على أهنايف النقو  األلف اللينة املتطرفة مرسومة ابلياء ووجود
قدمية حاول اللغويون العرب بعد ذلك تعليل كتابتها ابلياء يف تلك الصور واملواضع اليت تكتب فيها 

 تضح.يهذه التعليالت على صد أي حماولة لتوحيد رسم األلف اللينة كما س عملتوقد ، ابلياء

حب الكتابة منذ طرفة ابأللف اترة وابلياء اترة أخرى ظل يصاوال شك أن كتابة األلف اللينة املت
 القدم إىل أايمنا هذه فما كتب به القدامى نكتب به اليوم.

ومن انحية أخرى على  ،وهذا االزدواج يف كتابتها ميثل صعوبة أمام من يريد تعلم اللغة العربية
يف الصرف ليعلم ما  ن يتلقى دروًساألف متطرفة عليه أ الكاتب الذي يريد أن يكتب كلمة حتتوي على

األلف منقلبة عن واو أو منقلبة عن ايء أو جمهولة األصل!! مث عليه أن يعرف هل حتسن  إذا كانت
 اإلمالة فيها أم ال؟ كل ذلك ليكتب األلف املتطرفة.

 أسباب املشكلة

صالح ما خرج حني ال يستجيب الواقع الكتايب ملا يدعو إليه القدامى من حماوالت يقدموهنا إل
هنم حينئذ يلجئون إىل الواقع الكتايب ذاته فيقنونه ويقدمون التعليالت عن األصل من ظواهر الكتابة فإ

 .وتلك طبيعة عندهم يف عالج هذه الظواهر، العام املختلفة لتفسري هذه الظواهر اليت خالفت االجتاه

يت ساقوها لتفسري كتابة األلف ويف مبحث األلف اللينة جتد أن هذه التعليالت والتفسريات ال
بل وصدت كل حماولة لتوحيد الرسم هلذه ، ابلياء يف بعض املواضع قد ساعدت على بقاء املشكلةاللينة 
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معها حىت اليوم ومن هذه االزدواج يف كتابة األلف اللينة وأجربت الكتابة على أن تصاحب ، األلف
 .أصلها ايء أبنقضى و  ،رمىو  ،ابلياء يف مثل فىت هاأهنم عللوا كتابت -على سبيل املثال  -التعليالت 

 ،استخدامات الكلمة إىل الياء كما يف "إليكويف مثل "إىل وعلى" أبهنا تؤول يف إحدى 
وعللوا كتابتها ابلياء يف حنو )حىت( ابإلشارة إىل تلك اللهجات ، أبهنا متال وبلى ،مىتوعليك، ويف حنو 

 .(111) لةإلمااليت متيل هذه الكلمة فروعي حكم ا

 وهكذا جتدهم حيملون ، (112) ابلياء يف حنو )إىل( للفرق بينهما وبني )إال(وعللوا كتابتها 
وداللية قد يؤدي السياق هذه الوظائف بكفاءة اتمة أو غري ذلك من  وهلجية الكتابة وظائف صوتية

 الوسائل الدالة األخرى.

اعد على بقاء مشكلة كتابة األلف هي أهم ما س -يف نظري  -هذه التعليالت اليت ساقوها 
 اللينة.

 .من مراحل عالج القدامى هلذه الظاهرة -ما سيتضح ك  -وكانت هذه التعليالت 

 جهود القدامى حلل املشكلة

شغلت كتابة األلف اللينة ابل القدامى فعمل بعضهم على حلها لذلك وجد يف بعض 
هذا الرأي ويرجحه ا عند بعضهم من خيتار ورأين ، مصنفاهتم من جييز كتابتها ابأللف على كل حال

"وما كان من املنقوص فكتابته على األصل إن   : الفراء حيث يقول مطلًقاممن أجازوا كتابتها ابأللف ف
كان من الياء كتبته ابلياء وجاز كتابته ابأللف مثل قضى يكتب ابلياء واأللف وما كان من الواو يكتب 

"فأما املقصور :  الصويل حيث يقول وذهب إليه أبو بكر، (113) أللف ال غري مثل "خال ودعا"اب
 .(114)"  ثنية فإن كان ابلياء كتبته ابلياء وجاز كتابته ابأللف حنو: فىت ورمىفامتحنه ابلت

وممن اختار هذا الرأي ورجحه أبو علي الفارسي حيث يقول: "القياس أن يعترب يف ذلك اللفظ 
 .(115)"  قلب عنهاملن عليه اللفظ وال يعترب األصل فيكتب ما

القياس يف األلف أن وال يكتفي أبو علي الفارسي بعرض رأيه بل ويقدم له احلجة فيقول: "كان 
ما عليه اللفظ  أال ترى أن سائر احلروف اليت تبدل إمنا تكتب على تكتب ألًفا يف املوضعني مجيًعا،
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وإن كان األصل  اتءً وال تكتب ، أو ظاءً  الم( إمنا تكتب صادً رب( و )اظَ ابحلروف دون املبدل منه حنو )اصَ 
 .(116)"  فيها اتء افتعل

ذا يسبق أبو علي الفارسي علماء اللغة احملدثني بقرون عديدة فيما قرروه من أن "مبدأ  كوه
 .(117)" مبدأ خاطئ -االشتقاقية  -كتابة الكلمات حسب أصوهلا اإليتمولوجية 

ا ما يؤيدها من املخطوطات القدمية ويف رأيي هل -فيما اطلعت  -أما الواقع الكتايب فلم أجد 
طفرة   بهأن هذا الرأي لوال األسس والقواعد املعيارية اليت وضعت لتقعيد كتابة األلف اللينة حلقق العمل 

 .وملا كانت هناك مشكلة يف كتابة هذه األلف، كبرية يف جمال الكتابة

اللينة مل يبق هلم من جهود يف هذا  لفوبعد هذه احملاولة من القدامى حلل مشكلة كتابة األ 
الصدد إال اجلانب املعياري فذهبوا إىل الواقع الكتايب، نظروا فيه ووضعوا تلك األسس والقواعد اليت تنظم  

كما ذكر بعضهم مع هذه القواعد بعض التعليالت والتفسريات لكتابة األلف ابلياء ،  كتابة األلف اللينة 
أن  األلف وال أرى أبًسا انع حصني يقف أمام أي حماولة لتوحيد رسم هذهم وكانت هذه التعليالت مبثابة

هبا ـ يف بعض  اعللو األلف اللينة وتلك التفسريات اليت أشري إىل هذه األسس اليت وضعوها لكتابة 
 املواضع ـ كتابتها ابلياء يف صور اجلدولني اآلتيني.
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 جدول كتابة األلف اللينة ابأللف

 املثال الكتايبز الرم نوع األلف م
1 
2 
 
3 
4 
5 
6 
7 

 

 متوسطة 
واقعة اثلثة أو اثنية وهي أصل ومل تكن فيها 

 إمالة ومل تصر ألفها مع املضمرات ايء
 وقبلها ايء. الواقعة آخرًا

 الواقعة اثلثة منقلبة عن واو.
 الواقعة يف بعض األمساء األعجمية.

 األلف اجملهولة األصل.
 .املنصوباملقصور املنون 

 فاألل
 األلف

 
 األلف
 األلف
 األلف
 األلف
 األلف

 قال وابع
 إذا ـ ما ـ ها 

 
 الدنيا

 دعا
 طهطها

 الدوا )وهو اللعب(
فتا وهذا مذهب املازين 
وذهب سيبويه إىل أن 
املنون املنصوب يكتب 
ابأللف واملنون املرفوع 
واجملرور يكتب ابلياء 
وذهب املربد إىل كتابته  

 . (118)كله ابلياء
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 بة األلف اللينة ابلياءجدول كتا

 التعليل املثال الرمز  نوع األلف م
1 
 
2 
3 
 
4 
5 
 
 
 
 
 
6 

 

 ايء.اثلثة منقلبة عن 
 

 اثلثة وفاء الكلمة أو عينها واو
اثلثة جمهولة األصل وحيسن فيها 

 اإلمالة
 رابعة فصاعد وليس قبلها ايء

 يف بعض األمساء املبينة
 
 
 
 
 
  بعض احلروف يف

 ايء 
 

 ايء
 ايء
 
 ءاي

 ايء
 
 
 
 
 

 ايء

 فىت
 

 وغي ـ شوى
 مىت

 املعزى
 لدى ـ أّن
 مىت ـ أوىل

 اإلشارية
 األىل املوصولة

 
 
 

 بلى ـ إىل ـ على ـ حىت
 

الفصل بينها وبني املنقلبة عن 
 .(119)واو
 
 
 

ألهنا انقلب ايء عند التثنية وتقلب 
ايء يف الفعل عند إسناده إىل اتء 

 .(120)الفاعل )أعطيت( وألهنا متال
 ألهنا تقلب ايء "لديك"يف لدى 

 "أّن ومىت" لإلمالة.
ويف "أوىل واألىل" ألن الكلمة زائدة 

 . (121)أحرف على ثالث
 . (122)يف "بلى" لإلمالة

ويف "إىل" ألهنا تقلب ايء يف حنو 
 "إليك"

 ويف "على" كذلك "عليك"
ويف "حىت" قالوا محاًل على "إىل" 
ألهنما مبعىن واحد وهو انتهاء الغاية 

إلمالة فروعي اد ورد فيها أو ألنه ق
 .(123)  حكمها

هنا من كتب اهلجاء جتد هلا وال شك أن هذه القواعد وتلك األسس إذا ما رجعنا إليها يف مظا
يف بعض هذه األسس  من اخلالفات كخالفهم يف كتابة املقصور املنون كما جند  مزيًدا من التفاصيل وكثريًا

تكتب ايًء إذا   أن كل ألف رابعة فصاعًدابيل املثال ال احلصر  منها على سمن االستثناءات واليت كثريًا
سم علم كان قبلها ايء حنو الدنيا وخيرج من داخل هذا االستثناء استثناء آخر وهو إال إذا كانت الكلمة ا

غري مرضية جلمهور الكتاب الذين يستخدمون الكتابة  سهذا وغريه مما جعل هذه األس، حنو "حييا" 
 .نظر العلماء احملدثني عساها جتد هلا حال عندهم  تطلبعل املشكلة قائمة بذاهتا تالعربية مما ج
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 جهود احملدثني

كتابتها ابأللف أو بعض   دارت جهود احملدثني حلل مشكلة األلف اللينة حول جتديد دعوة
 .املقرتحات األخرى

 الدعوى إىل كتابتها ابأللف مطلًقا

ا واهتدوا يف ذلك مبا سبق ابة األلف اللينة ابأللف مطلقً جدد كثري من احملدثني الدعوة إىل كت
وحممد هبجة ، (125)علي اجلازمو ، (124)عرضه من أقوال العلماء السالفني من هؤالء حممد املهدي

 . (128)أمحد خمتار عمر و ،(127)ومنري القاضي، (126)ياألثر 

لواقع الكتايب ن اأأضف إىل ذلك ، ويصد هذا الرأي تلك األسس املعيارية اليت صدته من قبل
 على أتييده. اب خمطوط أو مطبوع ما يقوم دليالب هلذا الرأي فما رأيت له يف كتيستجاحلديث مل 

الرأي يستلزم تعليم أبناء اللغة من األجيال القادمة القواعد ومن انحية أخرى فإن العمل هبذا 
 . يتمكنوا من قراءة ما كتب سالًفاالسالفة حىت

 حامد عبد القادرمقرتح 

املقرتح أن ترسم األلف اللينة املتطرفة ابلياء فيما عدا احلروف واملبهمات من يقرتح صاحب هذا 
 .(129) األمساء اليت يتبع يف رمسها ما هو متبع اآلن

ن الياء اليت ترسم هبا هذه خيفى أن يف هذا االقرتاح توسيًعا للمشكلة وليس تضييًقا هلا إذ إ وال
لف فليس من املعقول أن جتعل حل املشكلة أن تلبس األ، هلا ا أصليًّايف بعض أحواهلا ليس رمزً  األلف

كما أن رمسها ابأللف يف بعض احلروف ،  للمشكلة وجتعله حال -أحيااًن  -الثوب الذي تستعريه 
املكتوب  أضف إىل ذلك عدم أتييد الواقع ،تعدد رمز هذا الصوت بقيي   واملبهمات من األمساء ال يزال

 .لم جند له ما يؤيده كتابيًّاقرتح فهلذا امل
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 حممد علي الدسوقيمقرتح 

لف أهنا أ يقرتح الدسوقي وضع ألف قصرية مقوسة على األلف اللينة املرسومة ايًء للداللة على
 .(130) بينها وبني الياء احلقيقة لالشتباهمثل "اهلدى والفىت" وذلك منًعا 

سم املصحفي ففي اصطالحات الضبط يف الدسوقي متأثر يف هذا املقرتح ابلر ومن الواضح أن 
عول يف النطق  صليةمصحف األزهر الشريف ما نصه: "وإذا كان احلرف املرتوك له بدل يف الكتابة األ

 ـ التورية ـ وإذا استسقى موسى لقومه ـ لقد ـ موليه.دل حنو "الصلواة ـ الربوعلى احلرف امللحق ال على الب
 .(131)"  رأى

شكلة فيما يكتب خبط اليد ولكنه يف الطباعة يضيف صورة جديدة وهذا االقرتاح حيل امل
مل يستخدمه فيما  ، أضف إىل ذلك أن أحًدالتخفيف صورهلصندوق الطباعة العريب والذي تبذل جهود 

  يكتب.

تعليم أبناء اللغة  أمرين مهاللينة املتطرفة يستلزم يف رأيي أن األخذ أبي تعديل يف كتابة األلف ا
 القدمية حىت يتمكنوا من قراءة ما كتب. القادمة تلك القواعدمن األجيال 

واألمر الثاين هو تعليمهم القواعد اخلاصة أبي مقرتح جديد حىت يتمكنوا من الكتابة وكالمها 
كتابة األلف اللينة ببس ويف رأيي ميكن إزالة الل، يستلزم من اجلهد والطاقة ما حنن يف حاجة إىل توفريه

 .الياء دون نقط الياء من أسفل، وهذا ميسور آليًّا، ويبقى االلتزام به خطيًّااليت تكتب بصورة 
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 : ظاهرة وصل بعض الكلمات ببعضرابًعا

ن "كل كلمة تدل على تب كل كلمة مفصولة عن األخرى إذ إاألصل يف النظام الكتايب أن تك
عرب عنهما يكون وكذلك اخلط النائب معىن غري معىن األخرى فكما أن املعنيني متميزان فكذلك اللفظ امل

وخرج عن هذا األصل بعض الصور اليت متثل خمالفة ، (132) ن غريهعن اللفظ يكون متميزًا بفصله م
 للمنطوق واليت قد تسبب صعوبة يف تعليم اللغة العربية.

وتعددت آراء القدامى يف عالجها مما جيعل هذا اخلالف يف ، قد تعددت هذه الصورهذا و 
 يف توجيه الكتابة حنو الوجهة اليت ختفف من حدة هذه املشكلة. ذا مثرة ميكن اإلفادة منه عالجها

عة على أن أقف مع إىل بعضها يف عجالة سري رأيت أن أشري وملا كانت هذه الصور كثرية
 وقفة حتليلية. الصورإحدى هذه 

 "إذ" كلمة جعلت شار إليه اخلليل بن أمحد حيث قال: "وإذا أضيفت إىلأفمن هذه الصور ما 
ومنها أيًضا قوله "عما" معناه  ،(133)"  غاية للوقفة تنون وجتر كقولك يومئذ وساعتئذ وكتابتها ملتزقة

 مَ "ع   - عز وجل -حذفت منه األلف كقول هللا  مستفهًمافإذا تكلمت به  ،" فأدغم وألز"عن ما 
 / النبأ . 1اآلية  (134)يتساءلون".

 " فريى ابن قتيبةن  امى يف كتابتها كلمة "عن" إذا جاءت بعدها "م  ومن الصور اليت اختلف القد
 .(135)أن تكتب الكلمتان مفصولتني ألهنما كلمتان وعليه ابن عصفور

ها ظاهرة وصل األعداد من ثالثة إىل تسعة تسادر تستحق الوقوف معها و ومن الظواهر اليت 
   ضيف أحد هذه األعداد إىل كلمة "مائة".أ"مائة" إذا  ةبكلم

 الواقع الكتايب هلذه األعداد

هنًجا إذا جاءت بعدها كلمة "مائة" فإهنا ال تلزم الواقع الكتايب القدمي خيربان أن هذه األعداد 
كما يف شرح فصيح ثعلب إذ كتبت كلمة "ثالمثائة" هكذا فمرة تكتب موصولة  ، كتابتها  يف معيًنا

 . (136) "ثلثمائة"
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ويف هنج البالغة ، (137) " لمة "ستمائة" موصولة هكذا "ستمائةويف سقط الزند أليب العالء وردت ك
ووردت مفصولة يف "اشتقاق ، (138)سبعماية" " موصولة هكذا " للشريف الرضى وردت كلمة "سبعمائة

  .(139)"أربع مائة" :أمساء هللا احلسىن" للزجاج حيث كتبت "أربعمائة" مفصولة هكذا

الشامي للداين" وردت ابلفصل حيث    بن عامرهتذيب قراءة أيب عمران عبد هللا يف "وكذلك 
يكتب اآلن فيلتزم كتابتها طريقة واحدة وهي  أما من، (140) كتبت كلمة "مخسمائة" هكذا "مخس مائة"

 الوصل فتكتب حنو "مخسمائة" وغريها ابلوصل.

 تفسري القدامى واحملدثني للظاهرة

يف  -وهذا التعليل ، (141)ة االستعماليرى بعض القدامى أن الوصل يف هذه األعداد لكثري 
نتني صارات كالكلمة الواحدة لذلك وصل بينهما. رت ا مقمر استعماهلألن الكلمتني ملا كث؛  مقبول - نطري

 عوًضا مة "ثالثة" فجعل الوصل فيهاويرى بعضهم أن الوصل يف كلمة "ثالمثائة" حلذف األلف من كل
سدس  ن أصلهان اإلدغام يف كلمة ست حيث إه عوض عوعللوا الوصل يف "ستمائة" أبن، عن احلذف

 .(142)فقلبت السني اتء وأدغمت

من الكلمات حذف منها وجاورت كلمات أخرى ومل  يعرتض على هذا التفسري أبن كثريًاو 
حذفت اهلمزة وهي أصل من أصول ، " للتعويض عن احلذف مثل "خذ كتاابً  حيدث وصل بينهما

 ذف بوصل الكلمة مبا بعدها.ذلك مل يعوض عن احل ومعالكلمة 

الثة من يذهب إىل أن الوصل خاص ابلعددين )ثمنهم ومما جتدر اإلشارة إليه هنا أن القدامى 
 (143). من هؤالء ابن درستويه واحلريري والسيوطي، وستة( إذا أضيفتا إىل العدد مائة دون بقية األعداد

ويؤيد ما ، (144) فيما بعد الثالث إىل التسع" ا"غري احلريري جيعل الوصل عامًّ وذكر الشيخ اهلوريين أن 
 ذهب إليه اهلوريين الواقع الكتايب القدمي واحلديث. 

وأما سبب الوصل عند احملدثني فريى بعضهم أنه للتخفيف وللتمييز بني إضافة اآلحاد إىل املائة 
ائة" املفتوحة األوائل مناومث  ، بعمائةوس  ، سمائة"مخ    إضافة الكسور فتفصل منها فمثالفتوصل هبا وبني

 .(145)مائة وإن كانت اندرة االستعمال ع  ب  وس  ، مائة خبالف املضمومة األوائل مثل مخ  س  صل تو 
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الشكل كفيل عرتض عليه أبن والقول أبن الوصل بسبب التفريق بني اآلحاد والكسور قول ي  
 ابلتفريق كذلك السياق.

االختصار لكثرة االستعمال وليس هذا بغريب ع دافويف رأيي أن الوصل يف هذه الكلمات وراءه 
 على الكتابة العربية اليت من طابعها العام االختزال.

  آراء القدامى واحملدثني يف كتابة هذه األعداد

مات لغرض التخفيف أقروا كتابة هذه الكل -يف نظر القدامى  -ملا كان وصل هذه الكلمات 
وألنه فيه تيسري على ، الكلمات ألنه القياسأما احملدثون فريى بعضهم فصل هذه ، موصولة
 .(146)الناشئني

 :ما أييتهذا الرأي جممع اللغة العربية ابلقاهرة واستند يف ذلك على  أكدو 

 ـ الفصل مكتوب به بعض النصوص القدمية كما يف الطربي. أ

 .وحنوها فيجب الفصل لبيان حركة اإلعراب على آخر الكلمةب ـ اإلعراب يقع على "ثالث" 

 .(147)الفصل تيسري على الناشئني ج ـ يف

كتب ى بعض احملدثني حبذف األلف من كلمة "مائة" عند كتابة هذه األعداد املضافة فيواكتف
 .(148) ئة""مخسم: حنو "مخسمائة" هكذا

يف  بهد الواقع الكتايب و ر ولو ، وألنه القياس ،ة مفصولة أوىلويف رأيي أن كتابة الكلمات السابق
 عربية. املخطوطات ال
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ا ا وثيق  وابلكتابة النبطية بشكل خاص ارتباط  ، ترتبط الكتابة العربية ابلكتابة السامية بشكل عام
 ا من خصائص الكتابة النبطية.الكتابة العربية حتمل كثي  جعل 

قيط ولذلك وجد فيها بعض ومن املقرر لدى الدارسني أن الكتابة النبطية مل تكن تعرف التن
 فمثال:نني يالرموز تؤدى مع

 د: تؤدي معىن الدال والذال.

 .احلاءاجليم و ج: تؤدي معىن 

 معىن الطاء ولظاءط: تؤدي 

 ع: تؤدي معىن العني والغني

 ص: تؤدي معىن الصاد والضاد

 س: تؤدي معىن السني والشني

 .(1) ت: تؤدي معىن التاء والثاء

من ، و للداللة على األصوات املختلفةوقد نقلت الكتابة العربية هذه الرموز وغيها واستخدمته 
ا خالل النظر يف أشكال الكتابة العربية ورسومها يلحظ أهنا يف نظامها اخلطي العام السائد تتكون غالب  

وال خيرج عن ، من ثنائيات شكلية متماثلة فيما عدا اإلعجام الذي يعد ابلنسبة هلا من الصفات الطارئة
( والتاء )ت( والثاء )ث( وثالثية اجليم )ج( واحلاء )ح( واخلاء )خ( هذه الثنائية إال ثالثية الباء )ب

 . (2) ( املفردةاهلاء )هــ( والواو )و( والياء )يومفردات األلف )أ( وامليم )م( والنون )ن( و 

مع مالحظة أن النون )ن( تعد من املفردات يف حالة كوهنا متصلة متطرفة كما يف "مبني 
رفة منفردة فإهنا طأما إذا كانت متصلة متوسطة أو مت، تشبه الباء والتاء والثاءونستعني ألهنا حينئذ ال 

حينئذ تشبه الباء والتاء والثاء مثال ذلك منعم ـ منبت ـ مرت ـ مئاب ـ أمان ـ أانب ـ ابت ـ غاث ـ 
 .يف اخلطوط اليدوية تتفق إذا ما جردت من النقط واألشكال

 يت:والثنائيات يف األجبدية العربية كاآل
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 الدال والذال: د ـ ذ

 الراء والزاي: ر ـ ز 

 السني والشني: س ـ ش 

 الصاد والضاد: ص ـ ض

 الطاء والظاء: ط ــ ظ 

 العني والغني: ع ــ غ

 الفاء والقاف: ف ــ ق

 .(3) االكاف والالم: ك ـ ل تقريب  

 التشابه حقيقة واقعة

حفيظة كثي من العلماء القدامى واحملدثني شابه معظم رموز الكتابة العربية مما أاثر توهكذا ت
على هذه الرموز وهذا التشابه جعلهم يربطون بينه وبني حدوث التصحيف والتحريف يف قراءة النص 

 العريب مهما كان نوعه.

من احلروف على صورة واحدة كالدال  ايد البطليوسي: "وجعلوا كثي  فمن القدامى يقول ابن الس   
ا للتصحيف الواقع يف وعولوا على النقط يف الفرق بينهما فكان ذلك سبب  ، والذال واجليم واحلاء واخلاء

لكان أوضح للمعاين ولو جعلوا لكل حرف صورة ال تشبه صورة صاحبه كما فعل سائر األمم ، الكالم
 .(4)لسان العريب أكثي منه يف سائر األلسنة"والتصحيف لذلك صار التصحيف ل وأقل لاللتباس

اهلجاء يف العربية متقاربة يف الشكل كتقارهبا يف النطق دايق: "إن حروف شد فارس المحويقول أ
 .(5) و أن تلتبس على قارئها وإن كان من أحذق اخللق"ر فال غ

ا من ن كثي  إإبراهيم مصطفى: "والواقع أن اشتباه احلروف كان جناية على اللغة إذ  ويقول
 .(6) الكلمات دخلها التصحيف حىت يف معجمات اللغة"
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عثمان صربي "أن تقارب أشكال رسوم احلروف احلالية جيعل من الصعب التمييز بينها  ويذكر
ا ما تكون واضحة للسرعة يف كتابتها مما حيمل اليدوية اليت كثي  ا يف الكتابة يف كثي من األحيان وخصوص  

م عن خطئه يف هذا نتائج ا ما خيطئ يف تبني حقيقة الكلمة وتنجي  ثا يف ضبط القراءة وكالقارئ جهد  
 .(7) خطية"

 نامبشكلة التصحيف والتحريف رأي الصلة ا وثيقوملا كانت مشكلة تشابه احلروف ترتبط ارتباط  
بني مدى أتثي تشابه نمث بعد ذلك ، بني مدى خطورهتمانعرفهما و نض للتصحيف والتحريف فعر نأن 

وبعد ذلك يكون ، احلروف يف خلق هذه املشكلة وذلك من خالل ذكر األسباب اليت تؤدي إليها
احلديث عن مدى شعور القدامى مبشكلة تشابه احلروف وجهودهم حللها ونقد هذه اجلهود مث بيان 

 .هاقدمناحملدثني حلل املشكلة و جهود 

 تعريف التصحيف والتحريف

ف تصحيف ا التصحيف يف اللغة وهذا املصدر  ،عبارة عن مصدر للفعل الرابعي صحَّف يصح  
قال عنه ابن فارس: " الصاد واحلاء والفاء أصل ذا اجلذر هف( و  –ح  –يرجع إىل اجلذر الثالثي )ص 

يف: وجه األرض. والصحيفة صحيح يدل على انبساط يف شيء وَسَعة. َبْشرَة وجه  :يقال إن الصَّح 
اخلطأ يف حول  ويدور معىن التصحيف يف اللغةالرجل ... ومن الباب الصحيفة اليت يُكتب فيها. 

ى غي ما اصطلح عليه يف الشيء خبالف ما أراد كاتبه وعل أقر أن ي " ويف االصطالح: ،(8) الصحيفة
 .(9) " تسميته

 .(10)وقد عرفه بعض الدارسني أبنه تغيي يف نقط احلروف أو حركاهتا مع بقاء صورة اخلط

فمثال ال يشمل ، هذا التعريف أبنه غي جامع لكل التصحيفات اليت حتدثوقد يعرتض على 
الصويل  ىيهذا التعريف التصحيف الذي ذكره ابن اجلوزي حني قال: قال الدارقطين: وحدثين حممد بن حي

عن    عن النيب احدثنا أبو العيناء قال: حضرت جملس بعض احملدثني املغفلني فأسند حديث  : قال
صحفه وإذا هو  جربائيل عن هللا عن رجل فقلت من هذا الذي يصلح أن يكون شيخ هللا؟ فإذا هو قد

 .(11) عز وجل

 ابختالف أسباهبا.والتعريف األول أمشل وأدق ألنه يشمل مجيع التصحيفات اليت ختتلف 
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 الشريف، احلديثمن احملدثني يف و  الكرمي، ويقع التصحيف عند العلماء من القراء يف القرآن
من غيهم ألهنم أيخذون القرآن من  افن جليل عند احملدثني، والقراء أقل تصحيف   لهاألدب والشعر و يف و 

 .(12)أفواه الرجال

والثاين تصحيف السمع حنو  ،قسمني: أحدمها تصحيف البصروقد قسم بعضهم التصحيف 
فذكر الدارقطين أنه من تصحيف ، حديث "عاصم األحول" رواه بعضهم فقال عن واصل األحدب

إىل أن ذلك مما ال يشتبه من حيث الكتابة  - وهللا أعلم -السمع ال من تصحيف البصر كأنه ذهب 
وقسمه بعضهم إىل تصحيف لفظ وتصحيف معىن ويكون يف اإلسناد  ،(13) ع من رواهوإمنا أخطأ فيه مس

 .(14) واملعىن

أول فتنة وقعت  قال: قيل" الراوي يف تدريبوللتصحيف خطورة ابلغة حكى احلافظ السيوطي 
إىل ا فإنه كتب للذي أرسله أمي   -  -يف اإلسالم سببها التصحيف وهي فتنة عثمان بن عفان 

 .(15) قبلوه فصحفوها: فاقتلوه فجرى ما جرى"امصر: إذا جاءكم ف

عبارة عن مصدر للفعل الرابعي حرَّف حُير  ف حتريف ا، وهذا املصدر يرجع  التحريف يف اللغةو 
والعدول ، ثالثة معاٍن هي حد الشيء( وهذا اجلذر تدور معانيه حول ف –ر  –ح ) للجذر الثالثي

ومعىن التحريف يتعلق ابملعىن الثالث وهو العدول عن الشيء ، ولذلك جاء  ،ير الشيء، وتقدعن شيء
حتريف الكلم عن يف لسان العرب : " و ، (16)"  التغيي التحريف :" : يللفيوز أابديف القاموس احمليط 

 . (17)"  مواضعه: تغييه

 حُيَر  ُفونَ  َهاُدوا الَّذ ينَ  م  نَ }تعاىل: "والتحريف يف االصطالح: هو العدول ابلشيء عن جهته قال 
ع ه   َعن اْلَكل مَ  وقد ، والتحريف قد يكون ابلزايدة يف الكالم أو النقص منه، النساء سورة﴾ 46{ ﴿مََّواض 

وقد يكون حبمله على غي املراد منه فهو بكل هذه التعريفات أعم من ، بتبديل بعض كلماتهيكون 
 .(18)التصحيف

 أسباب حدوث التصحيف

 توجد عدة عوامل ساعدت على وجود التصحيف يف اللغة العربية من هذه العوامل: 
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مع إمهال النقط فتشتت العني من قراءة الكلمة  اعدد  تشابه رسم احلروف وتساويها  -1
"وأما سبب وقوع : األصفهاين يف كتابه التنبيه على حدوث التصحيفويف هذا يقول 

التصحيف يف كتابة العرب فهو أن الذي أبدع صور حروفها مل يضعها على حكمة وال 
الباء، و  ،الياء :وضع خلمسة أحرف صورة واحدة وهيوذلك أنه  ،احتاط ملن جيئ بعده

خرى ألمباينة لصورة حرف والنون وكان وجه احلكمة فيه أن يضع لكل  ،والثاء ،التاءو 
 .(19) ل"يحىت يؤمن عليه التبد

على شرف تولد السهو والغلط فيها ألن ما كل كتابة تتشابه صور حروفها فهي   " اليس:وطوقال أرسط
دليل على ما يف ، وما يف الفكر ما يف الفكرقول دليل على وما يف ال، يف اخلط دليل على ما يف القول

 .(20)" ذوات األشياء

 وأمثلة التصحيف الناشئ عن تشابه احلروف كثية منها:

قرأ علينا عبد هللا بن عمر بن أابن " ما نقله ابن اجلوزي عن حممد بن أيب الفضل قال:  -أ 
 .(21) " فوقها نقط مثل رأسك)ويعوق وبشرا( فقال له رجل إمنا هو )نسرا( فقال هو ذا 

ا: قال الدارقطين وحدثين أنه مسع أاب بكر الباغندي أملى عليهم يف ب ـ قال ابن اجلوزي أيض  
 .(22) " بضم اهلاء وايء واي  حديث ذكره "وعباد الرمحن الذين ميشون على األرض هُ 

با تزدد حبا" السيوطي أن بعضهم صحف حديث "ذر غ   فظاحلا رواها ما ـ ومن أمثلته أيض   ج
 .(23)ء فصارت كلها حناا كانوا ال يؤدون زكاة زروعهم " مث فسره أبن قوم   اقال "زرعنا تردد حن  

فمن املعلوم أن للخط املغريب طريقة يف  ،اختالف اخلط العريب بني مشرقي ومغريب -2
كنقط القاف بنقطة واحدة من فوق ا  بين   ف االكتابة ختتلف عن اخلط املشرقي اختال

 خبط مغريب وهو جيهل فإذا نسخ انسخ مشرقي كتااب   ،والفاء بنقطة واحدة من حتت
 .(24) رسومه كان ذلك مظنة تصحيف فإذا رأي املكتوب )سقر( أثبتها )سفر(

ومنه ما جاء يف حديث قيلة بنت خمرمة العنربية التميمية ، عدم املعرفة بلغات القبائل -3
 -  -مث انطلقت إىل أخت يل انكح بين شيبان ابتغي الصحابة إىل رسول هللاقال: 

ما أان عندها ليلة حتسب عين انئمة إذ دخل عليها زوجها من السامر "قوله بينف
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اهلم العني مهزة هي بدحتسب أين انئمة على لغة متيم يف إ)حتسب عين انئمة( تريد: 
واألول  ،ين انئمةيقال ابن األثي )ورواه بعضهم حتسب عالعنعنة كما هو معروف 

 .(25)أشهرحفظ و أ

أن هذا تصحيف وليس رواية فقد جهل الراوي أو الناسخ هذه اللغة فأثبت ما  همويرى بعض 
 هو مألوف لديه.

وأن هذه اللغة قد جاءت يف موضع آخر من احلديث ، ويؤنس هلذا أن صاحبة احلديث متيمة
ال قال: " -  - نفسه وذلك قول حريث بن حسان الشيباين ورفيق قيلة يف الصحبة إىل رسول هللا

 .(26)أين لك أخ وصاحب ما حييت" شهد رسول هللاعين أُ جرم 

وأييت هذا التصحيف من طريق اإلمالء وقد ، وهو التصحيف السمعي ،خداع السمع -4
وتتفاوت قدرات هؤالء  ،ء  على تالميذهمجرت عادة األوائل أن ميلوا كتبهم إمال

ا على غي وجهه أحدهم شيئ  فقد يكتب ، اعليهم قوة وضعف   لىالتالميذ يف التنبه ملا مي
له حديث "لعاصم اومث، وقد وقع من أمثلة هذا التصحيف كثي، نتيجة خلداع السمع

رواه بعضهم فقال عن واصل األحدب فذكر الدارقطين أنه من تصحيف  األحول"
ال يشتبه  إىل أن ذلك مما -وهللا أعلم  -كأنه ذهب   السمع ال من تصحيف البصر

 .(27)ا أخطأ فيه مسع من رواهمن حيث الكتابة وإمن

ا: يقال: محراءة وبيضاءة فقال له الكسائي: ما بن احلسن األمحر قال يوم   روى أن عليومنه ما 
 ينشد يقال له: مزيد: ا مسعت هذا فقال األمحر: بلى وهللا مسعت إعرابي  

 يف اخليل عن طفل متيم بلقاءة    كأن يف ريقتيه ملا ابتسم 

 .(28) بلقاء تنفى اخليل عن طفل متيم يعين السحاب: فقال له الكسائي: وحيك إمنا هو:

أو القارئ فيعدل هبا إىل كلمة مأنوسة تؤدي املعىن خفاء معىن الكلمة عند الناسخ  -5
ومن ذلك ما جاء يف حديث استسقاء عمر بن ، على وجه يتمشى مع السياق

قال عمر: اللهم إان نتقرب إليك  -  - ابلعباس بن عبد املطلب -  - اخلطاب
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بعم نبيك وقفية آابئه وكرب رجاله، قوله )قفية آابئه( أي تلوهم واتبعهم الذي يقفوهم 
 .(29) وجاء يف بعض الكتب "وبقية آابئه" وليس بشيء

حتت حصر وأمثلة التصحيف يف هذه الباب كثية ال تقع ، اجلهل بغريب كالم العرب -6
منها ما ورد يف قوهلم "إنه احتضر يف سنة كذا" واحتضر ابحلاء املهملة يف هذا املوضع 

ا كأنه ( ابخلاء املعجمة يقال: اختضر الشاب أي مات فتي  خطأ والصواب )اختضر
 .(30) ا غض  ذ طراي  حأ

ن يف قراءة ومن ذلك ما ورد يف خمتصر يف شواذ القرآ، ا اجلهل بسياق الكالمويتصل بذلك أيض  
 بنصب أطهر. هود سورة﴾ 78{ ﴿َلُكمْ  َأْطَهرُ  ُهنَّ  بـََنايت   َهـُٰؤاَلء   قـَْوم   ايَ  قَالَ }: "- تعاىل –قوله 

وهذا  ،(31)اجلنة"يف ء: "من قرأ هن أطهر ابلفتح فقد تربع قال: "وقال أبو عمرو بن العال
التصحيف عن اجلهل بسياق الكالم فإن مقتضاه وقد نشأ هذا ، والصواب فقد تربع يف حلنه ، تصحيف 

بتخريج  ين  عُ  قولو أن احملق ا ،أن أاب عمرو حيب هذه القراءة ويصححها مع أنه يشنع على من قرأ هب
ففي الكشاف للزخمشري عن أيب عمرو بن ، (32)هذه القراءة من مظاهنا لوجد التصريح بكلمة اللحن

وعلل الزخمشري اللحن بقوله "وذلك  ، (33)"  قد تربع يف حلنهمن قرأ هن أطهر ابلنصب ف" العالء قال: 
"  اهذا بعلى شيخ  " قوله حنو أن انتصابه على أن جيعل حاال قد عمل فيها ما يف هؤالء من معىن الفعل 

أو بنصب هؤالء بفعل مضمر كأنه قيل خذوا هؤالء بنايت بدل ويعمل هذا املضمر يف احلال وهن فصل 
 .(34) ألن الفعل خمتص ابلوقوع بني جزأي اجلملة وال يقع بني احلال وذي احلال"وهذا ال جيوز 

قرب احلروف وبعدها يف الكلمة الواحدة أو الكلمتني فتهجم العني على الكلمتني  -7
 كلمة مستقلة.ه  من الكلمة الواحدة فتقرأ اقرأمها كلمة واحدة أو تلتقط جزء  تف

د بن موسى بن محذكره أبو أمحد العسكري قال: "وروى أفمثال قراءة الكلمتني كلمة واحدة ما 
ومسعت بعض شيوخ ، وقد مسعت منه احلديث ومل أحضر هذا اجمللس، إسحاق األنصاري قاضي أصبهان

 .(35)"  أصبهان حيكونه أنه قال: حدثين فالن عن هندان املعتوه يريد: عن هند أن املغية

ل( وتفسي كلمة  د بن األثي يف النهاية يف مادة )جومن قراءة الكلمة الواحدة كلمتني ما ذكره ا
 سورة﴾ 84{ ﴿َشاك َلت ه   َعَلىٰ  يـَْعَملُ  ُكل    ُقلْ }ل جماهد يف تفسي قوله تعاىل: ")اجلديلة( قال: "ومنه قو 
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ا أشبه ابلصواب مما قرأ قال:" على جديلته" أي على طريقته وانحيته قال مشر: ما رأيت تصحيف   اإلسراء
 .(36) مالك بن سليمان فإنه صحف قوله: "على جديلته" فقال: "على حد يليه"

 ومن هذا التصحيف ما ذكره بعض، التصحيف الناشئ عن اجلهل أبمساء البلدان -8
بن عثمان بن حممد بن الشمس لؤلؤ وأخته  يمن أنه قرأ يف بعض الكتب: وعل العلماء

مث قال: "بيت هلا" تصحيف والصواب  ما ببيت هلا من غوطة دمشق"هزينب يقرأن علي
يا" كما ضبطه ايقوت بكسر الالم وسكون اهلاء وألف مقصورة: قرية مشهورة بيت هل ْ 
 .(37) دمشقبغوطة 

حيف واسع يدخل منه الوهم إىل كثي مما يقرأ الناس ف ابب للتصواإللْ  ،فاإللْ  -9
ومن ذلك أن ، ف يف ضبط األعالم واألنسابوأكثر ما يظهر تصحيف اإللْ ، ويكتبون

( وعلى ذلك يالعادة جرت أبن كل اسم مكون من العني والالم والياء فهو )عل
ن رابح  بي لَ ا وهو عُ ابن رابح والصواب يف هذا: ُعلي بضم العني مصغر   يليقرءون عَ 
 .(38)كان ثقة 

أن كل نسبة حروفها القاف والراء والشني فهي  الناسُ  فَ وفيما يتصل بتصحيف األنساب: أل  
اجلزم ى ابن أيب وعلى ذلك يقولون يف ترمجة ابن النفيس الطبيب املشهور "عل، يشرَ ي نسبة إىل قُـ ش  رَ القُ 
 .(39) ش وهي بلدة فيما وراء النهررْ إىل قَـ نسبة شي بفتح القاف وسكون الراء رْ والصواب: القَ ي" ش  رَ القُ 

 التصحيف والتحريف دور تشابه احلروف يف إحداث

أن للتصحيف عوامل متعددة ساعدت على ظهوره ميثل تشابه ما سبق يتضح  من خالل
إال ومع أن تشابه احلروف مل يكن الدافع الوحيد للتصحيف ، ااحلروف أحد هذه العوامل اليت بلغت تسع  

أن العلماء القدامى كرسوا كل جهودهم للفصل بني هذه الصور املتشاهبة وذلك لكي تؤدي الكتابة 
 .العربية دورها دن توقف
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 جهود القدامى حلل مشكلة تشابه احلروف

 ظاهرة النقط اإلعجامي -أ 

ورجحت الرأي ، اتريخ النقط واخلالف الذي حدث يف اتريخ وجودهتناولت يف مشكلة النقط 
ولشبه إمجاع العلماء على أن النقط ، الذي يقول حبدوث النقط وذلك لضعف أدلة القائلني بقدمه

هؤالء الذي موضوع بعد اإلسالم ودخول كثي من الناس يف دين هللا والتباس صور احلروف على كثي من 
 .(40)ا كله أثناء احلديث عن مشكلة النقطدخلوا اإلسالم وضحت هذ

مل يشف غليل الذين يبغون للكتابة  -وضع النقط  -ويرى بعض احملدثني أن هذا التطوير 
 .(41) ا لإلهباما يف اإلفهام وجتنب  العربية يسر  

النقط عيب وصعوبة فإهنما ال يرجعان إىل النقط ذاته وإمنا إىل  إال أنين أرى إن كان يف
فلو أن الكاتب العريب التزم الدقة يف استعمال النقط لكفاه ذلك مؤنة التفريق بني احلروف ، هيمستخدم
 املتشاهبة.

 ظاهرة الرقم -ب 

 .(42) الرقم يف اللغة: تعجيم الكتاب وكتاب مرقوم: بينت حروفه ابلتنقيط

وقد ظهر ، ويف االصطالح إضافة عالمة خطية للحرف املهمل للتفرقة بينه وبني احلرف املعجم 
يقول القاضي عياض يف عالمات الرقم: . الرقم بدافع شدة احلرص على التمييز بني احلروف املتشاهبة 

عل عالمة اإلمهال حتته فيجعل حتت احلاء جب لمره بتبني املهمأنره بنقط ما ينقط للبيان كذلك مأن"وكما 
أهل وكذلك الصاد والطاء والدال والراء وهو عمل بعض ، ا صغية وكذلك حتت العني عين  ، حاء  صغية 

ومنهم من يقلب النقط يف ، من يقتصر على مثال النربة حتت احلروف املهملة ومنهم ،  املشرق واألندلس
ومن أهل املشرق من يعلم احلروف املهملة خبط صغي فوقه شبه ، له املهمالت فيجعله أسفل عالمة إلمها

ويقول ابن الصالح: "ومن الناس من جيعل عالمة اإلمهال فوق احلروف املهملة   ،(43)" نصف النربة
 .(44) قالمة الظفر مضجعة على قفاها"ك
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اإلعجامي وذلك بعد أن قلت يف قد اختفت ظاهرة الرقم من الكتابة العربية اكتفاء  ابلنقط و  
ا فعلت إذ لو أهنا بقيت ألاثرت من املشكالت ما يثار اآلن بشأن عالمات القرون املتأخرة وحسن  

 .(45) اإلعجام

 جــ ـ ظاهرة اإلعجام ابلوصف

جلأ كثي من القدامى إىل اإلعجام ابلوصف للتأكد من إحداث الفروق بني الصور املتشاهبة 
وظهر لذلك عدة أوصاف لرموز الكتابة العربية فمثال يقولون ابملوحدة التحتية يقصدون بذلك الباء 

قولون ابملوحدة ي، و ويقولون ابملثلثة ويقصدون بذلك الثاء، ويقصدون بذلك التاءويقولون ابملثناة الفوقية 
 يقصدون بذلك النون.و الفوقية 

ولكن هذا اجلهد مع إحكامه التفريق بني الصور املتشاهبة يؤدي إىل التطويل نتيجة الوصف مما 
 جيعل املشكلة ما زالت قائمة تستلفت نظر احملدثني.

 جهود احملدثني

قدمها السعيد  من جهود احملدثني حلل مشكلة تشابه احلروف تلك األجبدية املهملة اليت
ن بعضها دون موقد وضع مذنبات يف أشكال احلروف حىت تتميز ، لعالج مشكلة النقط يالشرابص

 .(46)اخلاص مبعاجلة مشكلة الزوائد بحثاملاحلاجة إىل النقط وقد عرضت هلذا املقرتح وانقشته يف 

هذه املشكلة وغيها إىل جانب هذا دعا بعضهم إىل كتابة العربية ابحلروف الالتينية لتفادي 
 .(47) ونظر خلطورة هذا املقرتح فقد عاجلته يف مبحث خاص

بعضهم إىل الكتابة أبجبدية جديدة لتفادي هذه املشكلة وغيها وقد انقشت هذا  اكذلك دع
 .(48) ا خلطورة هذه الدعوىا يف مبحث خاص نظر  أيض  

ابالستخدام الدقيق للنقط دون تفريط أو تقصي االلتزام نرى لتفادي مشكلة تشابه احلروف و 
وللحد من الوقوع يف مشكلة التصحيف والتحريف النامجة عن تشابه احلروف وغيه من العوامل ميكن 

 االستفادة بتوجيهات سلفنا الصاحل اليت منها:
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ومشافهة ألن من تلقاه عن أستاذ رشيد خبي إمنا  ااملتقنني له تلقي   هضرورة أخذ العلم عن أهل .1
ا إىل ما تلقاه هذا األستاذ عن شيوخه السابقني يتلقى عنه عصارة جهده وعمره املديد مضاف  

 وهم عمن قبلهم كذلك ولذلك قال قائلهم:
 من أيخذ العلم عن شيخ مشافهة

 يكن عن الزيف والتصحيف يف حرم                                 
 ا للعلم عن ُصحفومن يكن آخذ  

 .(49) ل العلم كالعدمــــــــــمه عند أهـــــــفعل                                       
"ومن تفقه من بطون الكتب ضيع األحكام، وكان بعضهم يقول: من : وقال الشافعي

 .(50)"  أعظم البلية تشييخ الصحيفة أي الذين تعلموا من الصحف
ا من التصحيف كان القراء أقل تصحيف   ا لتجنبكان األخذ عن الشيوخ مهم  وملا  

 .(51) غيهم ألهنم أيخذون القرآن من أفواه الرجال
 االهتمام بضبط األعالم .2

إبراهيم بن عبد هللا: "أوىل األشياء ابلضبط أمساء الناس ألنه شيء ال  يقول أبو إسحاق النيجيمي
 . (52) يدخله القياس وال قبله شيء يدل عليه وال بعده شيء يدل عليه"

                                                           
 .87نامي ص يحيىأصل الخط العربي وتاريخ تطوره إلى ما قبل اإلسالم د خليل  - 1

 بتصرف. 108عبد هللا ربيع محمود ص دفي علم الكتابة العربية  - 2

 بتصرف. 109، 108السابق ص - 3

السقا، ود حامد عبد المجيد قسم مصطلى  االقتضاب في شرح أدب الكتاب ألبي محمد عبد هللا بن محمد بن السيد البطليوسي تح - 4

 م.1982ط الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة  2/125
 هـ 1299من المقدمة ط مطبعة الجوائب سنة  3صأحمد فارس الشدياق الجاسوس على القاموس  - 5

ط  62( ص25اهرة الدورة )رأي إبراهيم مصطفى مجموعة البحوث والمحاضرات لمجمع اللغة العربية بالق ،تيسير الكتابة العربية - 6

 م.1960المطابع األميرية
 م.1964ط مطبعة المصري  104نحو أبجدية جديدة ص - 7

 القاموس المحيط مادة ف( والتصحيف بمعنى الخطأ في الصحيفة في:  -ح  –ينظر قول ابن فارس في المقاييس مادة )ص  - 8

 )ص . ح . ف(.     

مطبعة المعارف بغداد سنة  1بتصرف ط  71األصفهاني تح الشيخ محمد حسن آل ياسين صالتنبيه على حدوث التصحيف ـ حمزة  - 9

 م.1967

 2856مصطلحات العلوم العربية بين الحقيقة اللغوية واالصطالح رسالة دكتوراه محمد القميري كلية اللغة العربية بالقاهرة رقم  - 10

 م.1982مصر  1أحمد ط مقدمة المحقق محمود  39نقال عن: تصحيفات المحدثين ألبي أحمد العسكري ص 443ص

 م.1985دار الكتب العلمية بيروت  1ط 65أبي الفرج عبد الرحمن الجوزي صأخبار الحمقى والمغفلين للحافظ جمال الدين  - 11

   بتصرف ط عالم الكتاب بيروت د.ت 908أخابر المصحفين الحسن بن عبد هللا العسكري تح. أ. صبحي البدري السامرائي ص - 12

 .252نقال عن علوم الحديث ص       
بتصرف ط دار  142المعروف بابن الصالح صبد الرحمن الشهرزوري مقدمة ابن الصالح في علوم الحديث ألبن عمر ع - 13

 م.1989الكتب العلمية بيروت سنة 

 . 9صللعسكري أخبارا المصحفين  - 14

 م.1966دار الكتب الحديثة سنة  2ط 2/68تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي تح د. عبد الوهاب عبد اللطيف  - 15

 )ص. ح. ف( يللفيروز أباد القاموس المحيطف( و –ح  –ينظر المقاييس البن فارس )ص  - 16
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 )ص .ح .ف(.العرب البن منظور لسان  - 17

 1بتصرف ط 286مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي مع محاضرة عن التصحيف والتحريف د محمود محمد الطناحي ص - 18

 م.1984الخانجي سنة 

 .73، 72األصفهاني صحمزة بيه على حدوث التصحيف نالت - 19

 . 73 السابق ص - 20

 . 65أخبار الحمقى والمغفلين البن الجوزي ص - 21

 . 67، 66السابق ص  - 22

 . 299ص  لتراث العربي د محمود محمد الطناحيمدخل إلى تاريخ نشر ا - 23
 بتصرف. 301مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي ص - 24

 .96بتصرف نقال عن منال الطالب ص 301السابق ص  - 25

 .91نقال عن مثال الطالب ص 302، 301السابق ص  - 26
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 .398ص       
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 .2/226الكشاف   - 34
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ل هذه الرموز ابختالف مواقعها ا ختتلف أشكامل األجبدية العربية على مثانية وعشرين رمز  تشت
يف الكلمة فيختلف شكل الرمز الواقع يف بداية الكلمة عنه الواقع يف وسط الكلمة عنه يف آخر الكلمة  

 كما خيتلف شكل الرمز إذا كان متصال عنه إذا كان منفصال.

النقوش العربية القدمية واختالف أشكال الرموز يف الكتابة العربية ظاهرة هلا جذور تصل إىل لغة 
ونقش القاهرة ، م568ونقش حران املؤرخ سنة ، م511النقوش العربية نقش زبد املؤرخ سنة ففي أقدم 

يف أوائل  اهبا استعملوا أشكاال للحروفت  م يف هذه النقوش يلحظ أن ك  653هـ، 531املؤرخ سنة 
ول الكلمة صورهتا هكذا: هي يف أفالكلمات ختالف األشكال اليت يف أواخر الكلمات ومن ذلك: اهلاء 

يف آخر الكلمة صورهتا هكذا: )يــ( و ( والياء يف أول الكلمة ـه ( ويف آخر الكلمة صورهتا هكذا: )هـ)
 .(1) (يصورهتا هكذا: )

وقد كان هذا التعدد يف الكتاابت العربية األوىل ال ميثل ظاهرة تسبب مشكلة ألن صور احلروف 
وقع يف أول أمل تكن تتجاوز صورتني للحرف الواحد بل إن بعض احلروف كان ذا صورة واحدة سواء 

إىل املنذر بن  يف آخرها ويتضح هذا يف صورة حرف امليم يف خطاب الرسول  ميف وسطها أ مأالكلمة 
 .اا وآخر  ساوي حيث تتفق صورة هذا احلرف أوال ووسط  

 التعدد يف الكتابة اليدوية

أدى عامل التحسني والتزيني يف اخلط العريب وما تعرض له هذا اخلط من تطور وتنوع وهندسة 
لك ابلطبع حرفية أضف إىل ذلك عامل اإلمالء وحماوالت وضع القواعد اإلمالئية وقوانني الكتابة قبل ذ

 .(2) أدى إىل تعدد أشكال احلروف العربية

ومن احلروف ماله : ويضع ابن درستويه أيدينا على بعض ما أدى إىل تعدد صور احلروف فيقول
 يف االتصال واالنفصال والتوسط من التعريق والتعقيق واملط ريصوراتن وأكثر من ذلك ملا يلحقه من التغي

والقط يف مثل السني والصاد والضاد والقاف والواو والنون والياء ويف الفاء والياء... ويف العني والغني 
واجليم .. ويف الدال والذال .. ويف الكاف واهلاء وكما يلحق اهلاء من الشق والعني من العطف واإلقفال 

 .(3) ح فيزيد ذلك كله يف صور احلروف اترة وينقص منها اترة أخرىوالفت
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أربعون صورة مع ما فيها من  هامث يضع لنا عدد هذه الصور فيقول "ومجلة ذلك على اختالف
 .(4) " االتشابه مث يؤلن إىل مخس وثالثني صورة ال يشبه بعضها بعض  

وصلت عند القلقشندي إىل فوق الثمانني وقد زادت ابلطبع هذه الصور بعد ابن درستويه حىت 
ففي حديث القلقشندي عن أنواع األقالم املستخدمة يف ديوان اإلنشاء كالم طريف عن احلروف ، صورة

ا أن أذكر بعض حديثه عن صور احلروف يف كل قلم من هذه األقالم املستخدمة آنذاك وال أرى أبس  
 ء القدامى يف هذه الظاهرة.معاجلة آرا هو حديث ذو فائدة عظيمة تتجلى عندو 

قلم الثلث الثقيل ملا فيه من  وأختار من حديث القلقشندي حديثه عن صور احلروف يف
 :يتيل والتوضيح وهو كما أيصالتف

 الصورة األوىل: األلف وهي على ضربني: مفردة ومركبة.

ركب مع غريه من فاملفردة على ثالثة أنواع: األلف املطلق، واأللف املشعر، واأللف احملرك، وامل
 .(5) ا إذ ال يوصل مبا بعدها أخري  احلروف وال يكون إال طرف  

، فردة ثالثة أنواع: جمموعةالصورة الثانية: صورة الباء وهي على ضربني: مفردة، ومركبة وامل
واملتوسطة هلا حاالن: أحدمها أن يكون ، واملركبة على نوعني: متوسطة، ومتطرفة. موقوفة، ومبسوطةو 

بلها وبعدها مثلها فهي  قوالثاين: أال يكون فتكون الوسطى مرتفعة على أخواهتا، قبلها وبعده مثلها 
واملتطرفة هلا حاالن: أحدمها: أن تكون مبتدأة وهي اليت تكون يف أول الكلمة ، كإحدى السنات

 . (6)الرأسة والثاين: أن تكون يف آخر الكلمة وتكون حمذوف

 الصورة الثالثة: صورة اجليم وما شاكلها.

وزاد املتأخرون صورة أخرى تسمى  ،وملوزة، وجمموعة، ومسبلة، وهي على أربعة أضرب: مرسلة
 .(7) ا أخرى يف الرتكيب وهي ثالث أوىل ووسطى وأخريةوزادوا صور  ، الرتقاء

 الصورة الرابعة: صورة الذال وأختها.

ضربني: مفردة ومركبة، املفردة هلا صورة واحدة وهي شكل مثلث على زاوية واحدة وهي على 
 .(8) واملركبة هلا أربعة أشكال: جمموعة، ومبسوطة، وخمطوفة، ومقطوفة
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 الصورة اخلامسة: صورة الراء وأختها

ة واملركب، ومركبة واملفردة هلا ثالث أشكال: جمموعة ومبسوطة ومقورة، وهي على ضربني: مفردة
 .(9) ومدغمة، وبرتاء ،ومقطوفة، هلا أربعة أشكال: خمطوفة

واحملققة هلا شكالن: مظهرة، ، الصورة السادسة: صورة السني "وهي على نوعني: حمققة، ومعلقة
 .(10) ومدغمة"

رة واحدة وعراقتها أن هلا صو  يف صبح األعشى الصورة السابعة: صورة الصاد وذكر القلقشندي
 .(11) عراقة السني

 .(12)الصورة الثامنة: صورة الطاء وأختها: وهي على ثالثة أنواع: موقوفة، ومرسلة، وحمققة

ألول: أال تكون متصلة مبا قبلها وهي على ا الصورة التاسعة: صورة العني وأختها وله حاالن:
 ،نوعني: منورةوالثاين: أن يكون قبلها شيء متصل هبا وتسمى املركبة وهي على ، نوعني: ملوزة، ومركبة

 .(13) ومطموسة

واملفردة على ثالثة أقسام:  ،الصورة العاشرة: صورة الفاء وهي على ضربني: مفردة، ومركبة
 .(14) واملركبة تكون مقلوبة، ومبسوطة، وموقوفة جمموعة،

الصورة احلادية عشر: صورة القاف وهي على ضربني: مفردة ومركبة واملفردة حكم رأسها حكم 
 .(15) لنون وتكون املفردة مبسوطة واملركبة كالفاءالفاء وحكم ا

: مبسوطة، ومشكولة، ومعراة عالصورة الثانية عشرة: صورة الكاف وهي على ثالثة أنوا 
 اواملركبة منها موضعها االبتداء والوسط وال تكون طرف   ،وإفرادها قليل، واملبسوطة تكون مفردة، ومركبة

ومسيت مشكولة للجرة ، واملشكولة ال تكون إال مركبة وموضعها االبتداء والوسط وال تنفرد البتة، اأخري  
 .(16) ا وهي يف الصورة كالالم املطلقةواملعراة ال تكون إال طرف  ، اليت عليها

واملفردة على نوعني: ، الالم وهي على ضربني: مفردة، ومركبةالصورة الثالثة عشرة: صورة 
 .(17) واملركبة على نوعني: مبتدأة حمققة، ومبتدأة معلقة، جمموعة، ومطلقة
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الصورة الرابعة عشرة: صورة امليم وهي على مخسة أضرب: حمققة، ومعلقة، ومسبلة، ومبسوطة، 
واملعلقة ، وغري مبتدأة واملعلقة على نوعني: مبتدأة،، واحملققة على نوعني: مبتدأة، وغري مبتدأة، ومفتولة

 ،ةواملسبلة تكون مفردة ومركب، لةسمبتص ابلواملعلقة غري مبتدأة خت، املبتدأة ال تكون إال قبل األلف
 .(18) مواضعها بعد ا هلاءواملفتولة أكثر ، واملبسوطة كاحملققة وهي مفردة

واملفردة على أربعة  ،على ضربني: مفردة، ومركبةالصورة اخلامسة عشرة: صورة النون: وهي 
 ومل يتحدث القلقشندي عن صورة النون املركبة. ،(19) ومدغمة ،ومقورة، ومبسوطة، أنواع: جمموعة

واملفردة على نوعني: ، الصورة السادسة عشرة: صورة اهلاء: وهي على ضربني: مفردة، ومركبة
واملركبة على نوعني: األول: املشقوقة ، لرتكيب طرفيهاا ومسيت مركبة وإن كانت مفردة جماز   ،ومركبة، معراة

والثاين: ما  وخمتلسة، ومدغمة، اووجه اهلر، ومشقوقة طوال، ومشقوقة عرض   وهي على ستة أفرع: ملوزة،
 . (20)يقع يف آخر الكلمة وهي على نوعني: هاء الردف، واملخفاة

"ونظريها يف الرتكيب الفاء ويف اإلفراد القاف ولكن القاف  السابعة عشرة: صورة الواوالصورة 
وبرتاء، وخمطوفة ويكون ، ومقورة، ومبسوطة، أكرب مسافة من الواو وتكون على مخسة أنواع: جمموعة

 .(21) ذلك يف اإلفراد والرتكيب"

 .(22) راقية"و ، وخمففة، و "حمققة: صورة الالم ألف وهلا ثالث صور: ةالصورة الثامنة عشر 

واملفردة على ثالثة أنواع: ، ومركبة : صورة الياء وهي على ضربني: مفردةةالصورة التاسعة عشر 
فاملبتدأة واملتوسطة ، ومتوسطة، ومتأخرة، واملركبة على ثالثة أنواع، مبتدأة، جمموعة، ومقورة، ومبسوطة

 وأما املتأخرة فعلى ثالث صور خمففة، وراجعة،، حكمها حكم الياء والتاء والنون وما شاهبها

 .(23) ومعلقة" 

قد جاوزت الثمانني صورة هذا  -كما سبق -وهي  ،يالقلقشندتلك هي الصور اليت ذكرها 
ومن انحية أخرى فقد ذكر القلقشندي أمثال هذه الصور يف األقالم األخرى وهذا التعدد ، من انحية

 ألشكال احلروف يف الكتابة اليدوية له أثره على املبتدئني من أبناء اللغة. 
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 تعدد الصور يف الكتابة املطبعية

يف املطابع  إذا كان هذا هو حال التعدد يف الكتابة اليدوية فإن حاله يف الكتابة املطبعية
ن صور احلروف يف صندوق الطباعة العريب بدأت مبا يربو على األلف إيعد أكثر صعوبة إذ التقليدية 

ن هذا العدد إمما جعل هذا التعدد مشكلة كبرية أثقلت كاهل الطباعني العرب حيث  ، (24) صورة
صف احلروف من الضخم من  صور احلروف أدى إىل تضخم حجم صندوق الطباعة العريب مما جعل 

 .ا أكثر وماال أكثر الصعوبة مبكان وجعل تكاليف طباعة الكتاب العريب تستغرق وقت  

ة صور احلروف يف صندوق الطباعة العربية أبن الذين مارسوا تعريب ر ويعلل النقاد الفنيون كث 
أن ينقلوا صورة  الطباعة أو تطبيع الكتابة العربية أول األمر مل يكونوا من أهل العربية مل يسعهم إال

ا للتفنن اخلطي ا من الصور ابختالف موقعه من الكلمة طوع  املكتوب ابلقلم وهو جيعل لكل حرف عدد  
ومن مث تكاثرت صورة احلروف الطباعية  ، والتنوع الفين الذي بلغ به اخلط العريب ذروة مجالية ال تسامي

ة الطباعية لكان من املتوقع أن خيتاروا لقوالب ولو أن أهل العربية كانوا وقتئذ من ذوي الصناع، العربية 
نت الصورة املفردة أم غريها وسواء أكانت كاا حمدودة لكل حرف سواء أاحلروف صورة واحدة أو صور  

 .(25) منفصلة أم متصلة

 ل تعدد الصور يف الكتابة مشكلة يف نظر القدامى؟ث  هل م  ا وبعد هذ

ا ال يتعدى وصف عن تعدد صور احلرف الواحد حديث   -فيما قرأت  -كان حديث القدامى 
هذه الصور وكيفية صناعتها فقد تناولوا صور احلروف من الناحية اجلمالية واهلندسية اليت تؤدي إىل مجال 

 .(26) اخلط وحتسينه

فلم أشعر به يف كالم القدامى ولعل هذا يرجع  بوصفها مشكلةأما احلديث عن هذه الظاهرة 
وشتان ، ديا أهنم درسوا هذه الصور وقدموها للخطاط الذي يبغي اجلودة واإلتقان وليس للكاتب العإىل

اب ت  بني ما يلزم اخلطاطني الذين هم قلة يتخذون اخلط رغبة هلم جييدون فيه ويبدعون وبني ما يلزم الك  
 العاديني الذي يكتفون مبجرد تصوير املنطوق أو املسموع على أيه صورة. 

يه لفكرة التمييز بني الكتابة واخلط نراه يتحدث عن تسمية كتابه فيقول رستو وقد تنبه ابن د
الم كال حقج وقراءة دون غريه وألن اهلجاء يلهتاب إذ كان قصدان فيه ملا يكتب من ت  "ومسيناه كتاب الك  
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فيها الكاتب تلك  وعليه فالكتابة ال يراعي ،(27) " اا ونقش  ا وأن اخلط قد يكون تصوير  املكتوب أيض  غري 
أما   القواعد الفنية اليت حتدث عنها القدماء بل يكتفي مبجرد رسم احلرف على حنو مييزه من حرف آخر

ة حبيث لو حاد عنها وأصول ونسب متبعة حمدداخلط فهو الذي جيري به القلم وفق قواعد معينة خاصة 
ا مستوفي   اد ما يكتبه يسمى خط  ع  ومل يـ  ، نظر رجال هذا الفن من اخلطاطني غري جميد  ب عد يفتاالك

 .(28) اإلتقان واجلودة بل يسمى كتابة عامة شروط

 إحساس احملدثني ابملشكلة وجهودهم حللها

انصبت جهود احملدثني يف هذه املشكلة على  تعدد صور احلروف يف الطباعة فمنذ تطور 
الطباعة وظهور األجيال املختلفة من آالت الطباعة بدأ التفكري يف معاجلة تعدد صور احلرف الواحد 

كثرة الصور احلرفية   صبت علىانويفيدان التصفح التارخيي لدعوات اإلصالح يف النهضة احلديثة أن النقمة 
م 1885إجبشيان يف سنة  يف الطباعة العربية منذ ما يزيد على قرن من الزمان ، حيث نشرت صحيفة

مقاال يف إصالح حروف الطباعة العربية والرتكية والفارسية قالت فيه: إن حممد حسن نشر كراسة ابلعربية 
لألجبدية العربية حلروف الثمانية والعشرين والفرنسية يقرتح فيها إصالح حروف املطبعة العربية ألن ا

 . (29) ختتلف أشكاهلا ابختالف أوضاعها

وقد تباينت ، بعد هذا -كما سيتضح   -لدعوى اختصار احلروف العربية  اوكانت هذه بذور  
وجهات نظر احملدثني يف عالج هذه الظاهرة فمنهم من دعا إىل استخدام احلروف مفردة يف الكتابة حىت 

كتفاء بشكل واحد من أشكال احلروف واستخدامه يف مجيع ومنهم من دعا إىل اال  ،ميتنع تعدد الصور
 . ومنهم من دعا إىل اختصار أشكال احلروف إىل غري ذلك، املواقع

 الدعوة إىل الكتابة ابحلروف مفردة .1

مليالسي فكرة الكتابة ابحلروف منفصلة من بنات أفكار األديب الرتكي إمساعيل حقي اتعترب 
ومن  ، هـ1331سنة وقد طبع هذا األديب وسائل هلذه الدعوى ابلرتكية ومثلها ابلعربية يف القسطنطينية 

يف حكومة االحتاد والرتقي العثمانية أمرت  ةمظاهر التأييد اليت لقيتها هذه الدعوى يف تركيا أن وزارة احلربي
ذه الدعوى وطبقت هبا كتاهبا السنوي يف يف أوائل احلرب العاملية األوىل بعمل مسبك حروف خاص هب

ضعوه لرتويج الكتابة هبذه احلروف املنفصلة أن هذه احلكومة ذاهتا و ومن عجيب ما ، حنو ألف صفحة 
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طريقة أبن يعلموا األطفال احلجازيني مبادئ القراءة والكتابة هبذه ال زأصدرت أمرها إىل حكومة احلجا
مث ما لبثت هذه  ،(30) ووعدوهم إبرسال الكتب املدرسية من األستانة إىل مكةا منها وأرسلوا إليهم منوذج  

الدعوى أن أقيم هلا مجعية تدعى "مجعية تعميم املعارف وإصالح احلروف" وللجمعية قانون تنص مادته 
مبا أن السبب احلائل دون تعميم املعارف هو نقص احلروف بفقداهنا ما يدل  " : الثانية على ما أييت

حملافظة على احلروف العربية مع ببعض اتصاال غري فين تقرر لدينا اشكلها وحركتها واتصاهلا بعضها  على
 . (31) " إصالحها لذلك قبلت اجلمعية أحرف الدكتور إمساعيل حقي امليالسي

ورسالة بعنوان اخلط اجلديد ، وقد أخرجت اجلمعية رسالتني: رسالة اخلط اجلديد ومنافعه
ا على العربية وترى هذه اجلمعية أن انفصال احلروف ليس غريب  ، ا ابخلط اجلديدمطبوع  وأخرجت جزء عم 

 بل هو مألوف ومعروف واستشهدوا ابلبيت اآليت:

 ود إن أردت وداده زر دار

 اا إن رأوك ودود  زادوك ود    

 وإذا وزاد إمساعيل شوقي على هذا البيت مثاال  آخر وهو "إذا أراد داود زرع ورد زرع رزق أرزا  
 .(32) روى رزق أرزه روى ورد داود

 مآخذ منها:خذ على هذه الطريقة وقد أ  

إىل االختالط يف الكالم وهبا يتعذر على القارئ أن يفرد كل كلمة حبروفها حىت تستقل أهنا تؤدي  -أ 
وخباصة حني يسرتسل الكاتب بقلمه أو الطابع حبروفه دون أن حيرص على ترك فاصل بني الكلمة 

 .(33) واألخرى

أن الكتابة ضاف إىل ذلك ي، و ا من الورقا كبري  ب ـ بعد جتربتها يف تركيا ثبت أهنا شغلت حيز  
 .(34) هبا تكون بطيئة

 االكتفاء بشكل واحد من أشكال احلروف .2

اليت وجهت للطريقة السابقة وهي الكتابة ابحلروف مفردة دعا بعض العلماء  لمآخذا لنظر  
احملدثني إىل االكتفاء بشكل واحد من أشكال احلروف واستخدامه يف مجيع املواقع حىت ال 
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وخيتلف  يعقروامىت  تيمور و حممود دعوا إىل هذا احلل  تتعدد صور احلروف من هؤالء الذي
تيمور إىل أن حممود  ا يف بعض الرموز فيذهبا يسري  ما اختالف  الشكل املختار عند كل منه

 تكون الصورة اليت يقتصر عليها االستخدام من صور احلروف هي الصورة اليت تقبل االتصال
ا )من األول( على أن تؤثر الكاف من بدء الكلمات وهي اليت يسميها أهل فن الطباعة حروف  

راء والزاي والواو والتاء املربوطة والالم ألف ابقية على املبسوطة وتظل حروف األلف والذال وال
 :اآلتيةويذهب تيمور إىل أن هذه الطريقة تتحقق هبا املزااي  ،(35) صورهتا يف حالة إفرادها

وعالمات الضبط هي ، ف هي احلروف املعروفةو فاحلر ، أهنا تنفي شبهة القطع بني القدمي واحلديث -أ 
 املألوفة.القدمية 

فهي غري مركبة بل مبسوطة يعرب فيها كل حرف عن ، هباخفاء  أن احلروف ستكون واضحة الب ـ 
 صورته يف متييز واستقالل.

ا أتخذها األنظار ابللمح فال ترتجح العالمات بني هنايج ـ أن عالمات الشكل ستقع على احلروف أبع
ملا يقع فوقه أو حتته من عالمة  رن كل حرف رحب الصدإإذ ، مة الواحدةكلاحلروف املركبة يف ال

 التزحزح وتسلم من التعرض للخطأ واالضطراب. نوبذلك أتمن العالمات م، الشكل

ا سيجعل تعلمها ا وآخر  د ـ أن اختاذ صورة واحدة للحروف يف مجيع مواقعها من الكلمات أوال ووسط  
ا يف حالة إفراده عنه يف أحوال تعلمني ابحلرف الواحد متعدد الصور خمتلف  أيسر مئونة ألننا ال نروع امل

 م بني األهلني.اشئني ومكافحة األمية على وجه عاتركيبه ولذلك أثره يف تعليم القراءة للن

فإن صندوق احلروف سيتحرر من أكرب ما ، هــ ـ أن املصاعب اليت تتجشمها املطبعة اآلن ال يبقى هلا حمل
ا وسيصبح ذلك الصندوق الذي حيوي مجع  ذا أضفنا إليه عالمات الشكل مل يضق هبا قله فإثي

غري املشكولة يف ا على حني أن صندوق ا ال يزيد على مخسني عين  احلروف وعالمات ضبطها مجيع  
 على ثالمثائة. لتها الراهنة املتعددة الصور يربواح

اجتالب صور احلروف على اختالفها سيتوفر هلم فينفقون و ـ أن وقت العمال الذين كانوا ينفقونه يف 
وسيصبح صفهم لكلمة مشكولة يتطلب من الوقت واجلهد أقل مما  ، القليل منه يف اجتالب الشكل

 كان يتطلب صف كلمة ال شكل فيها.
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ا من األفق الذي ذات أفق أقل اخنفاض   مبسوطةز ـ أن اجتناب الرتكيب يف احلروف سيجعل الكلمات 
ا يعوضها مما يستلزمه انبساط يه الكلمات املركبة احلروف فتزداد السطور يف الصحفية ازدايد  تقتض

 اوهذه الطريقة وإن حققت املزااي السابقة إال أهنا يؤخذ عليها أهن، (36)احلروف من اتساع احليز
تذهب ابلروح اجلمالية اليت صاحبت اخلط العريب طيلة قرون عديدة فهي تذهب أبجزاء أكثر 

إذ تعتمد هذه الطريقة على األخذ بصورة احلرف الذي يقع يف األول فقط ، مبتورة هياحلروف ف
 .(37) واته ترسم هكذا يف مجيع األحوال بــ تـــــ ثــــخفالباء وأ

يف آخر الكلمة تكون  تجــ حــ خـــ يف مجيع األحوال وهذه الصور إذا وقعترسم هكذا: واجليم وأخواهتا 
يف الطريقة قد ضاع منها اجلانب اجلمايل الذي تعودت عليه عني القارئ العريب فمثال كلمة )حاج( 

 اجلديدة ترسم هكذا )حاجــ( 

 : يوضح هذه احلروف وطريقة الكتابة هبا اآليتالشكل و



220 
 

 
كان موقع يستخدم مهما  و إىل اختيار شكل احلرف الواقع يف أول الكلمة  يمىت عقراو  ويذهب

 احلرف يف الكلمة وخيتلف عما ذهب إليه األستاذ حممود تيمور يف بعض أشكال بعض الرموز وهي: 

إىل   عقراوي مىت تيمور كتابتها على القواعد التقليدية لكتابة اهلمزة يف حني يذهب حممودأـ اهلمزة: يتبع 
 حالة التوسط واملتطرف.كتابتها يف الوسط ويف التطرف على ايء فيكون رمزها عنده )ئــ( يف 

عقراوى الشكل )هــ( وهو  مىت ( وخيتار هلاهتيمور هلا الشكل املعهود )ـــ حممودب ـ اهلاء املربوطة خيتار 
 أن يفرق بينهما بوضع نقطتني أعلى اهلاء املربوطة للتفريق بينهما.شكل اهلاء األوىل واملتوسطة على 

الشكل )ــــال( وبعد ذلك يتفق   عقراوي مىتشكل )ال( واختار هلا تيمور ال حممودجــ ـ الالم ألف أختار هلا 
لألصوات األجنبية وعلى هذا جاءت رموز  عقراوي مىت كل منهما عدا الرموز اجلديدة اليت وضعها

 :يتعلى النحو اآل عقراوي مىت
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 أل  ا

 مهزة متوسطة ومتطرفة  ئــــ

 ايء أجنبية  يـــ

 اتء  تـــ

 اثء  ثـــ

 اإلجنليزية( phجيم )  جـ

 يةبجيم أجن  ـچ

 حاء   حـــ

 خاء  خـــ

 دال.  د

 ذال  ذ

 راء  ر

 زاي  ز

 سني  ســـ

 شني  شــ

 صاد  صـــ

 ضاد  ضـــ

 طاء  طــــ
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 ظــ  ظــ

 ع  عــ

 غ  غـــ

 ف  ف

 ( Vفاء أجنبية )   فـــ

 ق  قـــ

 كاف  كــــ

 كاف أجنيب ـگ

 الم  لــ

 م  مــ

 نون  نـــ

 واو  و

 هاء  هــ

 هاء مربوطة.  ةــ

 ( oصوت )  واو مقلوبة

 ( ai صوت )  ــــــــه

 .(38) الم ألف  ال

 وهبذه الطريقة ميكن كتابة اجلملة اآلتية كالتايل:
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 الطريقة احلالية: جملس يعرب مقام ملك حيزن دونه.

  .(39) دوهنــ ـــحيزن ـجملســــ يعربـــــ مقامــــ ملك: الطريقة املبتكرة

ويؤخذ على هذا ما أخذ على قرينه السابق من أنه يذهب جبمال اخلط العريب ويقطع الصلة بني 
 القدمي واحلديث.

 ـ اختصار أشكال احلروف3

يعد أول من دعا إىل اختصار أشكال احلروف العربية حممد حسن الذي نشر كراسة ابلعربية 
العربية ألن احلروف الثمانية والعشرين العربية ختتلف أشكاهلا والفرنسية يقرتح فيها إصالح حروف املطبعة 

ويرى حممد حسن إلغاء حروف التعليق واالحتفاظ بشكل احلرف األصيل وبذلك ، ابختالف أوضاعها
ويصبح طبع احلركات من صورة وعشرين  إىل مثانصورة تنخفض حروف الطباعة العربية من تسعمائة 

 .(40) السهولة مبكان

إىل اختصار توصل يف اختصار أشكال احلروف حيث وجملمع اللغة العربية ابلقاهرة جهود 
واختارت من ، وذلك بتمثيل احلرف بصورة واحدة على اختالف موقعه ، أشكال احلروف إىل أقل عدد 

وعدلت بعضها تعديال ، أو أواخرها أو مفرداهتا  و أواسطهااحلروف الطباعية احلالية بعض أوائلها أ
ل مزاوجة ملستوايت كورأت أن تكون عالمات الش، ابحلاجة وخففت صور اهلمزة مبا يفي ، ا خفيف  

مع احلرص على كتابة رقم عالمة وأخذت ابألرقام العشرة املعروفة  23واقتصرت فيها على ، احلروف 

وأقرت عالمات الرتقيم وعددها  ثة ذو الثالث سنات،ثالكي ال يشتبه ابلرقم   هكذا : اثنني 
وبذلك استطاعت أن هتبط بصور احلروف مشكولة مرقمة مستوفية جلميع العالمات ، عشر عالمات 

فاقرتبت  ، فقط  ةصور  135وأصبحت ، واللواحق إىل حنو الربع أو الثلث مما حتويه صناديق الصف اليوم 
لآلالت الكاتبة  ةوهي صاحل، صورة  115ه حروف الطباعة الالتينية اليت يبلغ عددها كل القرب مما علي

ا ا لذلك رأى اجملمع إصدار كتيب منوذج  الحيتها ألنواع اجلمع املختلفة كاملونوتيب واللينوتيب وتطبيق  ص
 .(41) ملا اقرتحه من تيسري
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ا بطريقة االختصار اليت يقرتحها اجملمع يسبقها صورة وهذه صور لصندوق احلروف جمموع  
 صار.لصندوق احلروف يف الطباعة قبل االختصار وصورة له بعد االخت
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ف األوىل و ملغرب تقدم أمحد األخضر غزال مبقرتح الختصار صور احلروف اختار فيه احلر ويف ا
يف معظم احلاالت وعدل يف كتابه هليئة االتصال ووضع تكمالت إلهناء الكلمة وجعل للشكل قاعدة 

احلروف وما يتصل هبا من العالمات تسعني خاصة بعد احلرف واختار األرقام األوربية وقد بلغ جمموع 
 .(42) شكال

 :يتولعل أهم ما مييز هذا االقرتاح ما أي

 ا.نه خفض من التكاليف الطباعية وهيأ السبيل أمام إمكانية شكل النص شكال اتم  أ - أ

 ف الكتابة العربية مع التكنولوجيا العصرية.ه كي  أن -ب 

 اآلالت الكاتبة كذلك.ه ممكن التنفيذ على إن -جـــ 

 .(43) نه يسهل الرتمجة اآللية وخزن املعلومات وتنسيقها واسرتجاعهاأ -د 

 :يتويف املقابل أخذ على هذا املقرتح ما أي

 وجود فجوة بني احلرفني يف بعض احلروف. -أ 

 م ألف يف الكتابة.الغرابة وضع  -ب 

وهي تبعد بعض البعد عن املألوف مما ، النهاايت اليت وضعها ال جتعل احلروف مقبولة كل القبول -جـ 
ا غري رفيق فتنكرت صورته جعل بعض الدارسني يقول عن هذه الطريقة إهنا "مست اخلط نفسه مس  

 .(44) ا ال خيفى"تنكر  

فوضعه كذلك "على النقيض من هدف االقتصاد ، (45)وضع الشكل بعد احلروف حمل للنظر -د 
ا من غري املشكول استوعبت عشرين اثىن عشر سطر   فالكتابة املشكولة تزيد املساحة حبيث إن، والتيسري 

 .(46) من املشكولا سطر  

 :يتا عربية راعى فيها ما أيويف دمشق اقرتح عفيف هبنسي حروف  

 أهنا مستمدة من اخلطوط العربية التقليدية.  -أ 
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 يف  يض ااختار من احلروف العربية األشكال اليت ميكن استعماهلا متصلة ومنفصلة وميكن استعماهلا أ -ب 

 بداية الكلمة ووسطها وهنايتها دون تعديل.     

 جلديد ـ ويسهل استعماله من املمكن كتابة هذه احلروف ابلقلم أو ابلتسطري مما يعمم كتابة اخلط ـ ا - ج

 بني غري املتخصصني.    

فصل النقاط عن احلروف وليس إبلغائها مث إبضافتها عند الطباعة ابآللة الطابعة )الداكتيلو أو  -د 
 .(47) األنرتتيب(

 :يتمبا أي -يف نظر صاحبه  -ويتميز هذا االقرتاح 

 .ذاهتا حروفه يف احلروف العربية  -أ 

 فيه تناقص عدد احلروف بنسبة الثلث مما يقلل تكاليف الطباعة واجلهد املبذول. -ب 

 .(48) يساعد هذا االقرتاح على سرعة تعلم القراءة والكتابة عند األطفال واألميني واألجانب -ج 

 غري أنه يؤخذ عليه بعض املآخذ اليت منها:

رسم العني الذي اختاره وهو )عـــــ( بتشابه مع رسم اهلمزة السيما بعد األلف فتختلط يف هذه  -أ 
 كل منهما كاآليت: )جاء( ــ )جاء(. الطريقة كلمة )جاء( و )جاع( إذ ترسم  

ه  رسم الفاء فيه هكذا )فــــــ( وعليه تشابفرسم الفاء املتطرفة يف هذا االقرتاح يتشابه مع رسم الواو  -ب 
كلمة صحف مع كلمة صحو فكل منهما ترسم يف هذه الطريقة كاآليت: )صحفـــ( ـ )صحو( وال يفرق 

 بني كل منهما سوى النقطة اليت على الفاء.
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العربية املوحدة وسعى  األجبديةالطباعة ومساها نصري خطار أجبدية تستخدم يف ومن عرب املهجر اقرتح 
ا إىل نشر هذه األجبدية ودعا إليها مبختلف الوسائل فأنشأ لذلك مؤسسة األجبدية العربية املوحدة جاهد  

لتيسري تعلم القراءة العربية ا خصيص   ا موحدة الشكل أعدتوحتتوي هذه األجبدية على حنو ثالثني حرف  
 وتبسيط أشكال حروفها )49(.

االقرتاح إىل أن األحرف اليت يقدمها ال تتعرض من قريب أو بعيد للنحو ويذهب صاحب هذا 
 ت فيه أهنا:حف العربية وكل ما رمت إليه وجنو ا يف أشكال احلر والصرف العريب ومل تغري شيئ  

 تسهل لألميني القراءة بسرعة فهي من أهم وسائل حمو األمية. -أ 

 وضوح مهما صغرت.تظهر الكلمات يف املطبوعات مجيعها شديدة ال -ب 

 تسهل طبع الكلمات املشكولة. -ج 

ا مما تستغرقه اآلن ويف الوقت نفسه تسهل ا وكلمات أكثر جد  جتعل الصفحة تستغرق أحرف   -د 
 .(50) العمل على عمال املطبعة وتؤدي إىل االقتصاد يف الوقت واملال

األجبدية من قبل املختصني ابلبحث ويذهب بعض الباحثني إىل أنه من املمكن تناول هذه 
ا يف املطابع العربية إىل جانب احلروف والدراسة مبا يؤدي إىل تعديلها أو حتسينها مث استعماهلا تدرجيي  

 .(51)سهم يف رسم عناوين الصحفوقد ت، املألوفة

وأن ، أن صور بعض احلروف فيها تغريت إىل حد التكبري وقد لوحظ على هذه األجبدية " 
كما أهنا   (52)أجزاء احلروف غري متناسقة مما يؤدي إىل احتمال االشتباه واللبس بني بعضها وبعض" نسبة

 .(53) ا من احلركاتجاءت خلو  

 وهذا الشكل يوضح أشكال هذه احلروف.
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م 1971ويف املنظمة العربية للثقافة والعلوم التابعة جلامعة الدول العربية ألفت جلنة يف عام 

فيها علماء وخرباء من أحناء الوطن العريب لدراسة أحرف الطباعة وانتهت إىل توصيات أمهها: اشرتك 
دعوة مجيع خرباء الطباعة واخلط إىل االستمرار يف بذل اجلهود ومواصلة التجارب لتحقيق مناذج للحروف 

ا كان موقعه : صورة موحدة لكل حرف هجائي ما أمكن وأينم الطباعية العربية تتصف ابلسمات اآلتية
آلية بل  ةا دون حلمويكون الربط بني حروف الكلمة حر  ، من الكلمة حبيث تعرفها العني وال تنكرها 

وتكون للحرف الطباعي املوحد ميزات قرائية كافية لسهولة التمييز البصري ،  غري آيل يكون بصراي  
ا له وتسهيال عي توضيح  جسمه الطبا وتكبري عني احلرف ضمن، ومستمدة من أصول اخلط العريب 

ويراعى يف ، اقتصادية من حيث االتساع واالرتفاع وتكون الصورة املوحدة املختارة للحروف ، لقراءته 
صور احلروف مجال اخلط العريب واحملافظة على الصورة احلالية حلركات الشكل يف موضعها مع احلروف 

 بطريقة التفريغ أو أية وسيلة فنية أخرى.

يات هذه اللجنة املنبثقة من املنظمة التابعة جلامعة الدول العربية قد لقيت ويبدو أن توص
مت ابسم "مصحف األزهر الشريف" الكرمي إذ ظهرت طبعة  استجابة فيما يتعلق بطباعة املصحف

ا يف املطبعة األمريية 1976إعدادها سنة  عت حروف املصحف مجع ا جديد  أوثر يف  م، يف هذه الطبعة مج 
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واستبعدت فيه بعض الصور املتعددة للحروف  ، اجلمع احلروف املنبسطة بقدر كبري ومظهر واضحهذا 
 كما استبعد فيه غري قليل من صور الرتاكب والتداخل واإلدماج.

ا ة وتاليف التفاوت تبع  قا من الدوليس من ريب يف أهنا حماولة ابدئة وأن تكرارها سيتيح هلا مزيد  
ولكنها على أي حال تكشف عن أساس بنيت عليه وهو التجنب ما أمكن ، واملرانة عليهاللتمرس هبا 

والتمثيل لكل حرف يف جسم واحد مستقل به ال يشركه فيه غريه وال ، لتعدد الصور يف احلرف الواحد
وقد أاتح هذا الصنيع لعالمات الضبط أن حتقق إىل أقصى حد غرض ، يزامحه عليه من فوقه أو من حتته

 لربوز والتمايز واإلابنة.ا

وهذه احملاولة الرشيدة اليت جتلت يف طباعة أدق نص ديين مقدس حتت إشراف أوفر اهليئات 
إمنا هي مسايرة جادة للنزوع إىل التخفيف يف صور احلروف الطباعية  ريقا من الثقة والتو اإلسالمية حظ  

  .(54)لك النزع إىل التوحيدمن التعدد وليس مبستبعد أن تنتهي مراحل التطبيق يف ضوء ذ

 .  (55) لتطور التكنولوجي آلالت الطباعةابا قد زالت ويف نظري أن هذه املشكلة حالي  
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بوضعه  -يذهب بعض الباحثني ممن اهتموا ابلبحث يف مشكالت الكتابة العربية إىل أن الشكل 
ا وكلفه ومن مث كان استعماله على يعد مشكلة من مشكالت الكتابة وذلك ألن يف وضعه عسر   -احلايل 

 جهة االضطرار فلم يعم استخدامه إال يف الندرة.

ومن جهة أخرى يرون أن الشكالت نفسها أو عالمات احلركة مل تكن مأمونة لسهولة ترددها بني 
احلروف املتجاورة مينة ويسرة ألهنا لصغرها أو تصغريها عرضة خلطأ النظر يف تبينها ومتابعة وقوعها على 

 احلروف أبعياهنا.

المات الشكل وال يطمئنون إىل واستدلوا على ذلك أبن علماءان السالفني كانون يشكون يف دقة ع
 .(1) سالمة أدائها للحركات فيعدلون عنها إىل الضبط ابلوصف

وأضافوا إىل مصاعب الشكل أنه يفقد الكتابة ميزة اختزاهلا ويسرها على الكاتبني ألنه يضاعف 
يف ضبطها فإن  بوهو يعرض الكتابة العربية لالضطرا، هبا نوقت الكتابة ويبطئ من حركة اليد من اجلراي

الكاتب إذا التزم أن يكتب مشكوال وقع يف احلرج ومل أيمن الغلط ولعله يتسم ابلعجز عن الكتابة إن مل 
 .(2) واشتقاقاا ا وصرف  حيسن قواعد العربية وأوضاعها حنو  

ى من الالزم التمهيد هلذا مبدخل نر تناول هذه العيوب اليت حلقت ابلشكل ابلدراسة نوقبل أن 
تحدث عن نمث بعد ذلك  ،فيه عن تعريف الشكل وتعريف احلركات وأمهيتها يف النظام اللغويتحدث ن

وإشكالية ، مرحلة دخول الشكل يف الكتابة العربية وتطور رموزه حىت وصلت إىل هذه اليت تستخدم اليوم
 هذه الرموز والعيوب اليت رميت هبا ومناقشة هذه العيوب.

ابملشكلة وجهودهم حللها مع نقد واحملدثني القدامى كل من تحدث عن مدى شعور  نمث بعد ذلك 
 هذه اجلهود.

 تعريف الشكل

 وردت كلمة الشكل يف اللغة لعدة معان منها:
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كأشكله كأنه أزال عنه اإلشكال وشكل   هوشكل الكتاب: أعجم ،(3)شكلت الكتاب أي قيدته
 .(5)الشيء: صورته احملسوسة واملتومهة وشكل   ،(4)والشكل: الشبه واملثل،  الدابة: شد قوائمها حببل

قوائمها حببل مبعىن  أي شد   ابة  الد   ل  ك  واستخدام الشكل يف الكتاب مبعىن التقييد قد يكون من ش  
 ألن يف استخدام الشكل يف الكتاب تقييد للمكتوب عن اإليقاع يف اللبس. ، قيدها

لذلك قال بعضهم يف تعريفه "والشكل والضبط واحلركات وأصله التقييد تقول شكلت الكتاب 
 .(6) " شكال: أي قيدته وضبطته

و ما هذا عن الشكل يف اللغة أما الشكل يف اصطالح اخلط فقد عرفه الشيخ اهلوريين بقوله: "ه
وصة أو السكون أو اهلمز أو املد أو صيوضع فوق احلروف أو حتتها من العالمات الدالة على احلركة املخ

 .(8) اا ونقط  ويذكر الشيخ أهنم كانوا يسمون الشكل أوال إعجام  ، (7) التنوين أو الشد"

والتوضيح وهذا الشكل وقد قسم بعض الدارسني الشكل ابعتبار الغاية منه قسمني: شكل لإلعراب 
والتنوين وقد حصر الشيخ ، والشدة، ومهزة الوصل، والسكون، والكسرة، والفتحة، يتكون من الضمة

والشكل اآلخر يكون للزينة ، الذكر فاهلوريين عالمات هذا الشكل يف أدق من هذا يف تعريفه سال
وتسمى )األوراد( واحدهتا )وردة( وإمالء الفراغ والتنسيق ويتكون هذا الشكل من بعض الصور واهليئات 

 ومثال ذلك: 

 .(9) : وهناك أشكال أخرى تسمى )األوراق( واحدهتا )ورقة( مثل

والذي يهم البحث هنا هو النوع األول الذي هو الشكل اإلعرايب ألن هذا األخري ال يستعمل إال 
 يف اللوحات اخلطية اليت تكون للزينة.

رموز الشكل يف الكتابة العربية جتدر اإلشارة إىل املرموز إليه هبذه وقبل احلديث عن بداية دخول 
 الرموز وهو احلركات وأمهيتها يف النظام اللغوي.
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 تعريف احلركات وأمهيتها يف النظام اللغوي

 .(10) احلركات يف اللغة: مجع حركة واحلركة: ضد السكون

ج اهلواء عند النطق به بصفة مستمرة واحلركة يف اصطالح علماء األصوات: صوت مهتز )جمهور( خير 
وتتميز احلركة أبن مكوانهتا كثرية يف ، اا مسموع  دون وجود عقبة تعوق خروجه أو تسبب فيه احتكاك  

 .(11) العدد وأبهنا أوضح يف السمع

أبهنا قصرية وهي  -ابلنسبة لزمنها  -وهي يف العربية الفصحى ست حركات: ثالث توصف 
 والضمة(.)الفتحة والكسرة 

صطلح العرب على تسميتها )حبروف املد( اهي اليت  ألهنا أتخذ يف نطقها زمنا أكرب؛ وثالث طويلة
 األلف والواو والياء.

 .(12)تغيري املعىن أبخرىغيري إحداها توهذا احلركات الست هي اليت يرتتب على 

اهلوريين حني قال: ومن وهناك حركات أخرى ال يرتتب على تغيريها تغري املعىن وضحها الشيخ 
ا فال تنحصر يف ذلك فإن هلم حركات وأما احلركات لفظ  ، املعلوم أن أشكال احلركات منحصرة يف ثالث

أخرى متولدة بني حركتني ويقال هلا بني بني أي بني الفتحة والضمة كما ينطق هبا يف حنو القول واجلوخ 
 .(13)و ابب اإلمالةقدوا هلا يف النحعأو بني الفتحة والكسرة وهي اليت 

وملا كانت احلركات تتميز ابلوضوح السمعي كان هلا أمهية كربى يف النظام اللغوي تربز هذه األمهية 
 من خالل وظائف كثرية منها:

أن احلركات وسيلة للتغلب على صعوابت النطق فإذا كانت بعض اللغات األجنبية ختتص  .1
هما صوت من أصوات احلركة فإن اللغة ابجتماع أكثر من صوتني صامتني دون أن يفصل بين

العربية تنفر من هذا اللون من التجاور الصويت وال يزيد عدد األصوات الصامتة املتجاورة فيها 
عن صوتني صامتني كالسني والتاء يف كلمة مستقيم والسبب يف ذلك يرجع إىل جتنب الصعوبة 

 اليت تنشأ من جتاوز األصوات الصامتة.



240 
 

فإن عرف الناطق الطريق الصحيح إلصدار كل حركة ، لألداء السليم للغةأن احلركات مقياس  .2
 ا شروط اجلودة والصحة.اؤه مستوفي  دوفق النظام اللغوي العام جاء أ

ا ويرجع هذا الدور إىل أن أقل عيب يف النطق ابحلركات وأدىن خلل يف إنتاجها تدركه األذان واضح  
 فتفر منه.

ركات مبا متتاز به من خصائص فسيولوجية وفيزايئية وإدراكية هي فاحل، أهنا وسيلة لتلوين الكالم .3
روح الكالم اليت متنحه احليوية والنشاط وهي وسيلة طيعة يف يد املتكلم لكي يلون كالمه كيفما 

يتطلب من صاحبه أن يؤدي   -مثال  -يشاء وفق مقتضيات املوقف الكالمي فإنشاد الشعر 
ا منها من الكالم العادي وطبيعة احلركات هي اليت أطول زمن  احلركات بصورة معينة حبيث تكون 

 متكنه من ذلك.
فأي كلمة تستطيع تقطيعها بناء على عدد ، احلركات هي أساس تقسيم الكالم إىل مقاطع .4

( تقسم إىل ل  ك  احلركات اليت فيها حبيث يشتمل كل مقطع على حركة واحدة فقط فالكلمة )أ  
 مع كل صامت حركة. ل   ك   ثالثة مقاطع هي: أ  

مبعىن أهنا أبرز جزء يف املقطع وعلى هذا اجلزء تظهر كل النظم ، أن احلركة هي نواة املقطع .5
 وتلوين وتزمني. وتنغيماألدائية من نرب 

اختالف احلركات يف الطول والقصر يؤدي إىل اختالف املعىن ألن وذلك ، للحركة دور داليل .6
فاألوىل تدل على حدوث الكتابة يف الزمن ، تبيف كلميت كتب وكا -مثال  -يظهر هذا 

 واألخرى تدل على املشاركة يف الكتابة.
وال خيفى هذا الدور للحركات السيما يف اللغات االشتقاقية ومنها ، للحركة دور إعرايب وصريف .7

 .(14) اللغة العربية

وحتكمت فيه نظرة ، كل هذه األمهية جند الكاتب األول وكأنه قد سيطرت عليه فكرة االختصار  ومع
ت القليل ئوجذبته لفتة املزج بني الصامت الكثري والصا، ووجهته حملة اجلذور واألصول، االختزال

أحد قبل القصري... كأنه هلذا أو لغريه أمهل الرمز للحركات القصرية كما أمهلت تسميتها فلم يسمع 
ظهور اإلسالم ومل يقرأ عن مصطلحات الفتحة أو الكسرة أو الضمة مع ماهلا من ذلك الدور ومع ما 
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ثبت من أن املتكلمني ابلعربية كانوا على وعي عملي هبذا الدور يف إعراهبم للكلمات ووزهنم هلا يف 
 .(15) عروضهم وقوافيهم

ا عن طريق وضعت هلا الكتابة العربية رموز   أما احلركات الطويلة فقد، هذا عن احلركات القصرية
، فوضعت حلركة الفتحة الطويلة صورة األلف اليت كانت يف األصل صورة للهمزة، املشرتك الكتايب

 (.يرة الطويلة صورة الياء الصامتة )ووضعت للكس، ووضعت للضمة الطويلة صورة الواو الصامتة )و(

 دخول الشكل يف الكتابة العربية

احلركات إذ تتميز معظم بكتابة مل تكن العربية وحدها من بني أخواهتا الساميات هي اليت مل هتتم 
حلروف الصامتة أكثر من كتابة ايف طور اكتماهلا ابالهتمام ب السامية ومنها الكتابة العربية الكتاابت
 .ابلصوائتاالهتمام 

شمالية مل تكن يف األصل متثل الصوائت بل  ة البداية فالكتابة السامية اللويعكس طور االكتمال مرح
 ا من أي صائت.ا خلو  كان كل شكل فيها ميثل صامت  

وعند البحث عن مربر هذا السنن الكتايب الذي اختطه الساميون الشماليون وصار من خلفهم 
 العرب يف كتابتهم جند هناك مربرات منها:

ها فكرة عامة على اختالف ا لصوائت إذ تؤدى الصوامت في، طبيعة االشتقاق يف اللغة السامية -1
فاأللفباء السامية األوىل قائمة على ملح هذه ، اا دقيق  يف حني حتدد الصوائت هذه الفكرة حتديد  

الطبيعة االشتقاقية ألهنا تكتفي ابلتعبري عن الصوامت )أي الفكرة العامة املطلوبة( اتركة للقارئ 
ابالستناد إىل السياق وهذا العامل االشتقاقي  مهمة اكتشاف الصوائت )أي حتديد هذه الفكرة(

 ا يف جعل صورة احلركات القصرية غري حروف كما سيأيت.هو بذاته الذي كان سبب  
أتثر األلفباء السامية الشمالية ابلكتابة املصرية اهلريوغليفية وإذا سلمنا هبذا التأثر ميكن أن نتصور  -2

 أللفباء السامية يهمل كتابة الصوائت.يف طبيعة الكتابة املصرية أمرين جعال واضع ا

 أن الكتابة املصرية ال حتتوي أشكاال متثل الصوائت وحدها فهي يف أساسها كتابة مقطعية  -أ 

 مث أهنا استطاعت أن متثل الصوامت وحدها يف مرحلة متأخرة  ،بصائت امتثل الصامت متلو      
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 من مراحلها.    

 أن الكتابة املصرية ال تبدأ بصائت فإن كان وضع األلفباء السامية قد صدر عن املبدأ األكرفوين -ب 

 يف حتديد أشكال احلروف وأمسائها ألن كال من  -العالقة بني اسم الرمز والصوت الذي ميثله       

 .(16) املصرية )لغة وكتابة( ولغته السامية ال تبدأ بصائت      

 عبد هللا ربيع عدم متثيل احلركات يف الكتابة العربية إىل أمرين مها:د ويرجع 

وقد أشار  ،(17) "قوة الذاكرة اللغوية مع قلة احملصول املستعمل من اللغة يف أول أمرها" - 1
العامل حينما عاجلوا أسباب التخلف القرائي وتوصلوا إىل أن الرتبويون يف حبوثهم إىل هذا 

التخلف القرائي ينبغي أن ينظر إليه حبذر فقد ال يكون للتلميذ يد فيه ألن قدرته الفطرية 
 .(18) حتمت عليه هذا التخلف

هنا ال تزيد يف لغتنا بعد وصوهلا إىل أعلى إ"قلة األنواع احلركية األساسية القصرية حيث  - 2
ا نظائرها الطويلة مراحل تطورها عن ثالث: الفتح، والكسر، والضم واليت قد تغىن عنها كثري  

ا أو الواحد ومن مث فما نسبة ثالثة إىل الثمانية والعشرين حرف  ، يف األلف والياء والواو املدايت
ت  إذا الحظنا ضم أصوات واو املد وايء املد واأللف إىل جمموعة األصواوالثالثني صوات  

 .  (19) "تالصوامالصامتة وأنصاف 

وعلى أية حال ميكن القول أبن الكتابة العربية قد أدت دورها عندما كانت الذاكرة اللغوية أو ما 
ولكنها عندما واجهت عكس ذلك ظهر ، يسمى ابمللكة قوية واملستعملون قليلون واألغراض حمدودة

 . وهكذا نرى أن احلاجة هي أم االخرتاع  ،(20)فيها النقص واحتاجت إىل اإلكمال

 الدافع لوضع الشكل

كان العرب يقرءون وال يلحنون معتمدين يف ذلك على سليقتهم العربية املطبوعة على اإلعراب 
 الصحيح وعلى سياق الكالم قبل وضع قواعد النحو مث على تلك القواعد بعد وضعها.

واختلط العرب بغريهم من الشعوب اليت دخلت  وملا جاء اإلسالم وانتشر يف شىت بقاع األرض
وكان أكثر ما ظهر فيه اللحن بوضوح هو اخلطأ يف احلركات ، اإلسالم ظهر اللحن يف اللسان العريب
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القرآن  قراءةىل إا فاختل نظام الكالم ووصل ذلك فنطقت حركة مكان أخرى أو أمهل التحريك مطلق  
ملشركني ورسوله" بكسر الالم ففزع أهل العلم وأرابب الوالية الكرمي فسمع من يقرأ "إن هللا بريء من ا

 .(21) واتفق رأيهم على البحث عن حل هلذه املشكلة

 واضع الشكل

نيت بتاريخ الشكل يف الكتابة العربية أن زايد بن مسية وايل البصرة استدعى أاب وتذكر الكتب اليت ع  
وقال له إن هذه احلمراء قد كثرت وأفسدت من ألسنة العرب فلو وضعت ( هــ69 ت)األسود الدؤيل 

ب ويعربون به كالم هللا؟ فأىب أبو األسود أن يستجيب إىل طلب زايد ألسبا ا يصلح به الناس كالمهمشيئ  
ا له فدبر زايد ومن أشد أنصاره إخالص   -  -فقد كان تلميذ اإلمام علي بن أيب طالب ، سياسية 

وسيلة يرغم هبا أاب األسود على االستجابة لرغبته فأوعز إىل رجل من أتباعه أن جيلس يف طريق أيب 
وملا اقرتب منه ، ريق ا من القرآن ويتعمد اللحن فيه فصدع الرجل ابألمر وجلس يف الطاألسود ويقرأ شيئ  

ن ذلك أاب األسود حز أبو األسود قرأ بصوت مرتفع "إن هللا برئ من املشركني ورسوله" بكسر الالم فأ
مث أسرع وقال له: لقد أجبتك إىل ما سألت ورأيت أن أبدأ ، وقال: عز وجه هللا أن يربأ من رسوله 

ا من عبد القيس ا فاختار أبو األسود كاتب  ا فأرسل إليه زايد ثالثني كاتب  إبعراب القرآن الكرمي فأبغين كاتب  
 ، خيالف لون املداد فإذا رأيتين فتحت شفيت ابحلرف فأنقط واحدة فوقه اوقال له: خذ املصحف وصبغ  

ا من هذه وإذا أتبعت شيئ  ، ممتها فاجعل بني يدي احلرف ضوإذا ، ا فأنقط واحدة أسفله وإذا كسرهت
وكان كلما أمت صحيفة عرضها على أيب ، احلركات غنة )أي تنوين( فأنقط نقطتني فصدع الكاتب ابألمر 

 .(22) األسود لرياجعها وهبذه الطريقة مت إعراب القرآن الكرمي كله

 :تيةليت تنسب إىل أيب األسود يف كيفية وضعه للحركات القصرية ابحلقائق اآلوخنرج من هذه الرواية ا

 ظهور تسمية ومصطلح احلركات.= 
 ظهور مصطلحات أو أمساء الفتحة والضمة والكسرة.= 
 ظهور مصطلح )الغنة( والذي عرف فيما بعد ابلتنوين.= 
 .(23) ظهور رسم احلركات القصرية يف الكتابة العربية= 



244 
 

أن هذه الرواية يفهم من ظاهرها أن أاب األسود هو الواضع األول هلذه الطريقة إال أن بعض  ومع
حياء ا قبل أيب األسود وإمنا كان دور أيب األسود اإلالباحثني يذهب إىل أن نقط اإلعراب كان موجود  

 .(24) يتوالبعث للطريقة بعد أن تنوس

 منها: واستدل على قدم النقط بعدة أدلة 

ا ـ  فقد كانت تصور احلركات حروف  ، فكرة احلركات اإلعرابية موجودة يف العرب منذ القدمن أ - 1
ا ألن اإلعراب قد يكون هبا كما يكون هبن فتصور الفتحة ألف   الداينأبو عمرو كما يقول 

فتدل هذه األحرف الثالثة على ما تدل عليه احلركات الثالث من ، اوالكسرة ايء  والضمة واو  
 .(25) كسر والضمالفتح وال

وال خيتلف فيه اثنان ، يف اللغة العربية ال مياري فيه أحد -ا نطق   -والقول بقدم احلركات اإلعرابية 
أما تصوير احلركات القصرية ابحلروف فهذا أمر يقف منه البحث ، بل هو أحد خصائص اللغة العربية

ا ال يعرف رموز   -النبطية  -على حذر السيما عندما يعلم أن املصدر الذي أخذت عنه الكتابة العربية 
 .للحركات القصرية

كانوا يعرفون النقط والشكل بل   - رضوان هللا عليهم -ذكر صاحب هذا الرأي أن الصحابة  - 2
 .(26) العلماء أبهنم املبتدئون بنقط املصاحف صرح بعض

ولعل صاحب هذا الرأي يستند يف ذلك على ما ذكره الداين حني قال: "عن األوزاعي أنه قال: 
 .(27) وا فنقطوا مث مخسوا مث عشروا"أمسعت قتادة يقول: بد

رضوان  -الداين على هذا قائال: "هذا يدل على أن الصحابة وأكابر التابعني  أبو عمرو مث علق
هم املبتدئون ابلنقط ورسم اخلموس والعشور ألن حكاية قتادة ال تكون إال عنهم إذ هو من  -هللا عليهم 

 . (28) التابعني"

بر التابعني هـ ال تكون إال عن الصحابة وأكا117وقول الداين إن حكاية قتادة الذي تويف سنة 
فقتادة يتحدث عمن نقط املصاحف ممن سبقوه وهو توىف بعد ، ال يدل على شيء من أمر وضع النقط

والبد أن النقط قد عرف واستعمله الناس يف خالل تلك السنني الدؤيل،  نصف قرن من وفاة أيب األسود
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أشاعوا  نميذه الذيويصبح قول قتادة )بدأوا فنقطوا( ال يدل على عمل أيب األسود الدؤيل وتال
 . (29)طريقته

وهذا النقط املخالف  الدؤيل، ن بعض املدن اإلسالمية كان هلا نقط خيالف نقط أيب األسودأ - 3
 ،كونه من صنع غري أيب األسود:  أوهلما :أصحابه البد له من أمرين الذي تركهلنقط أيب األسود 

وذكر أنه من املدن اليت كان هلا نقط خيالف  ،ا يف الزمن لنقط أيب األسودكونه سابق    :واثنيهما
أشته قال: "رأيت يف  ابنويؤيد هذا ما ذكره الداين عن  ،(30) نقط أيب األسود مكة واملدينة

والفتحة قدام احلرف ضد ما عليه ، مصحف إمساعيل القسط إمام أهل مكة الضمة فوق احلرف
 .(31) الناس"

 نقط أهل البصرة واالستدالل مبصحف إمساعيل والقول أبن أهل مكة كانوا ينقطون على غري
ا يف مكة القسط حيث كانت الفتحة فيه قدام احلرف والضمة فوقه ال يدل على أن النقط كان موجود  

هـ وهو اتريخ متأخر عن بداية استعمال 170ـ  100فإمساعيل القسط عاش بني سنيت ، قبل أيب األسود
قط اليت استعملها أبو األسود على احلركات داللة اصطالحية وإذا كانت داللة الن، النقط يف املصاحف

ا أن جيعل إمساعيل القسط موضع الفتحة يف مكان الضمة ما دام هو نفسه يعرف داللة كل فليس غريب  
 .(32) نقطة وطريقته يف أساسها ال خترج عن الشيخ أيب األسود

اإلعرايب ويبقى سؤال هل كان أبو األسود وهبذا ميكن القول أبن أاب األسود هو واضع النقط 
 راين أم كان هذا من بنات أفكاره؟ا يف ذلك ابلنحاة السمتأثر  

يذهب بعض الباحثني احملدثني إىل أن أاب األسود الدؤيل قد أتثر ابلنحاة السراين يف وضع النقط 
 ان هبا والي  ا وكواستدلوا على ذلك أبن أاب األسود قد اختذ بيئة العراق موطن  ، اإلعرايب

 
 ا لغواي  ا وفيها عامل

وكانت إىل ، ومن املعلوم أن هذه البيئة كانت قبل الفتح العريب وبعده مغزوة ابللغة السراينية، اا ديني  وزعيم  
 لدراساهتم ومناقشاهتم ال يف الناحية الدينية أو الفلسفية فقط جانب ذلك آهلة ابلعلماء السراين وميداان  

 علوم اإلنسانية ومنها اللغة والنحو.ولكن يف خمتلف ال

ومن جهة أخرى ذكر أصحاب هذا الرأي ظروف نشأة الشكل يف اللغة العربية مشاهبة لظروف 
 .(33) نشأته يف اللغة السراينية
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وقد رد بعض الباحثني على أصحاب هذا الرأي أبنه مل يذكر أحد من الرواة علم أيب األسود 
 ألوصافه املختلفة. تقصي بعضهم معابلسراينية وذلك 

وأن ومن انحية أخرى فاهتمام أيب األسود ابلنظر يف اللغة ال يستوجب أن يتصل ابلسراينيني 
مث إن عمله هذا يسري يف فكرته وصورته ال يوجب مساءلة وال استعانة فقوامه النقط وهو ، لغتهميتعلم 
 .(34) يتجه إليه الذهن يف هذا املقامما أول 

ملغلوب ابتزال صلة الغالب الظافر  الب ابألعاجم إذ ذاك كانت ر ويذكر بعضهم أن صلة الع
املقهور وهيهات مع هذه املشاعر أن يكون هناك تعاون أو يتأصل تفاهم إىل الغاية اليت تطوع لسيد 
مقدم كأيب األسود أن أيخذ عن أعجمي لغته وجيلس منه جملس التلميذ من أستاذه دون حاجة ملحة أو 

 .(35) ضرورة ملجئة

قد وصلوا إىل ذلك االخرتاع فما الذي مينع  "إذا اقرتضنا أن السراين أو اهلنود أو غريهم وعلى كل   
لعلم حتدثنا كل يوم يف عصران عن بلوغ أكثر من أمة ووصول اأن يصل إليه العرب واملسلمون؟ إن أخبار 

أكثر من عامل إىل مكتشفات أو خمرتعات يف وقت واحد أو أوقات متعددة دون أن يثبت أو حىت يفكر 
ا فالكون مفتوح أما اجلميع واملناهج السليمة ا والحق  م سابق  وأن منه، يف أن بعضهم قد أخذ من بعض

 .(36) هتدي إىل كل سبيل"

 رموز أيب األسود

ا للفتحة والكسرة والضمة والغنة )التنوين( وهذه الرموز كانت عبارة عن رموز  أبو األسود وضع 
 نقطة أو نقطتني )للتنوين( بلون خمالف للمداد.

أبو حتكم الغرض يف مقرتح أيب األسود "فعلى قدر الضرورة تتم املخرتعات لقد نقط  الواضحومن 
وأراد أن ينحو بوساطتها ، له اللحن فيهاغأي للحركة األخرية تلك اليت ش، على أواخر الكلمات األسود

 ا بعصم من اخلطأ أو اللحن يف اإلعراب. حنو  

أدت إىل صعوبة غري  ن جهة معرفة الصوائتة القراءة مغري أن هذه الطريقة ـ وإن سهلت عملي
قليلة من جهة أخرى ألن النقط اليت تستخدمها التبست ابلنقط املستخدمة لإلعجام فهما من طبيعة 
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ولذلك جلأوا إىل التفرقة بني األمرين يف كتابة املصاحف ابستخدام لونني خمتلفني ، واحدة يف الشكل
 .(37) املصاحف ك ت اب  ب قد ال حيتملها غريوواضح أن يف هذا مشقة على الكات، للمداد

ا وهذا ما ميثل تطور   ،من هنا صارت احلاجة ملحة لوجود إصالح كتايب آخر يعاجل هذه املشكلة
د محا وحلقة جديدة يف تطور رموز الشكل يف الكتابة العربية جرت هذه احللقة على يد اخلليل بن أجديد  

 هـ.170الفراهيدي املتوىف سنة 

 تطور رموز الشكل على يدي اخلليل بن أمحد

فكر اخلليل يف هذا األمر وهداه تفكريه إىل تغيري النقط اإلعرايب وإبقاء اإلعجام كما هو وليس  
ا أن يصيب التغيري أشكال احلركات ال أشكال اإلعجام ألن هذه األخرية كان تغيريها يقتضي أن غريب  

ن أشكال إحيث  منبه اغرض التفرقة بني كل حرف وصاحبه املتشري من الرموز ليقوم ببحيل حملها عدد ك
 .(38) احلركات إذا غريت ال يقتضي تغيريها أكثر من وضع ثالثة أشكال جديدة حمل الثالثة األقدم

ا اقتضت احلاجة إليها وزاد على ذلك رموز  ، ا جديدة ملا وضعه أبو األسودوقد وضع اخلليل رموز  
وأن الضمة بعض ، الفتحة بعض األلف فرمز إليها أبلف صغرية مبطوحة فوق احلرفأدرك اخلليل أن فقد 

 ،وأن الكسرة بعض الياء فرمز هلا بياء صغرية حتت احلرف، ا صغرية يف أعلى احلرفالواو فوضع هلا واو  
ن ومن الواضح أن اخلليل قد أتثر بفكر أيب األسود يف اختيار مكا، وكرر احلركة للداللة على التنوين

 .(39) حلركات القصريةاوضع احلركات وأتثر بصورة احلركات الطويلة عند اختيار صور 

ا كتابية لبعض الظواهر مثل: اهلمز والتشديد والروم واإلمشام ا رموز  وضع اخلليل أيض   د"هذا وق
وأطلق على كل هذا مصطلح الشكل فشاع إطالق هذا املصطلح على الوصل والسكون واملد وعلم ألف 

 .(40) العالمات كلها"تلك 

وكان ضبط اهلمزة قبل  ،وضع اخلليل بن أمحد للهمزة رأس العني وذلك لقرهبا من العني يف املخرج
ا إال أهنم أيتون معها بنقط اإلعراب الدالة وكانوا يرمسوهنا فوق احلرف أبد  ، اخلليل عبارة عن نقطة صفراء

 .(41) على السكون واحلركات الثالث ابحلمرة
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يقول اخلليل يف مثل هذا الصدد  ،للتشديد رأس الشني وكأنه أخذها من أول كلمة شديدوضع و 
 .(42) "أعلم أن الراء يف اقشعر واسبكر مها راءان أدغمت واحدة يف األخرى والتشديد عالمة اإلدغام"

(     وقد كانت الشدة عند املتقدمني من أهل املدينة ترسم على هذا النحو: )     
ن معها عالمات اإلعراب بل جيعلون عالمة الشد مع الفتح فوق احلرف ومع الكسر حتت وال جيعلو 

 . (43) احلرف ومع الضم أمام احلرف

والذي ، "وهلذا عالمات فاإلمشام نقطة: عن رموزهم سيبويه أما الروم واإلمشام والسكون فيقول
 .(44) احلرف"ولروم احلركة خط بني يدي ، أجرى جمرى اجلزم واإلسكان حاء

ويبدو أن عالمة الروم قبل اخلليل كانت ، (45)والظاهر أن سيبويه حيكي ذلك عن أستاذه اخلليل
يظهر هذا  -كما يقول كالم سيبويه السابق   -مث حولت يف عصره إىل خط بني يدي احلرف ، نقطة 

 .(46) من قول أيب عمرو الداين "ونقط احلركة املخفاة واملرامة كنقط املختلسة سواء"

ووضع اخلليل للمد ، (47)وعالمة السكون عند املتقدمني عبارة عن جزء ابحلمرة فوق احلرف
ال غري حمققتني ومها مأخوذاتن من املد ووضع أللف الوصل عالمة وهي صاد غري دعالمة وهي ميم و 

 .(48) ة وال حمققة مأخوذة من الوصلقمعر 

أعلم أن نقاط بلدان جرت عادهتم  ": يقول الداينحلمرة ابوقد كانت عالمة املد قبل اخلليل مطة 
ا على أن جعلوا على حروف املد واللني الثالثة األلف والياء والواو مطة ابحلمرة داللة على ا وحديث  قدمي  

 .(49) هن اهلمزات واحلروف السواكن"يزايدة متكنيهن وذلك عند لق

نظر أتباع اخلليل فيما وضعه اخلليل أما عالمة ألف الوصل قبل اخلليل فكانت جرة ابحلمرة وقد 
  .من رموز الشكل فأبقوا بعضه وأدخلوا تعديال على بعضه

 الشكل بعد اخلليل

، وحذفوا تصرف أتباع اخلليل يف نظامه بعض التصرف فحذفوا اجلزء األول من عالمة الكسرة
( وأن توضع كسرة     وأجازوا أن ترد إحدى الضمتني على األخرى هكذا: ) ، رأس امليم من عالمة املد
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( أو تبقى حتت احلرف مع بقاء الشدة  احلرف املشدد حتت الشدة من فوق احلرف هكذا: )  

( ويف اهلمزة املكسورة أجازوا أن توضع مع كسرهتا حتت األلف هكذا )إ( أو أن   فوقه هكذا: ) 
 .(50) ( أ   توضع اهلمزة فوق والكسرة حتتها)

وحيتمل أن يكونوا أتوا ، كما حدث تصرف يف عالمة السكون فقد أصبحت عند املتأخرين دائرة
خلو تلك املرتبة من األعداد ألن الصفر هو بتلك الدائرة على صورة الصفر يف حساب اهلنود إشارة إىل 

ا من احلركة جعلوا عليه تلك الدائرة دليال على خلوه من وملا كان احلرف الساكن خالي  ، (51) اخلايل
 .احلركة

ا وإن كانت درجاته ا مألوف  مث استقرت بعد ذلك هذه العالمات وأصبح استخدامها بني الناس أمر  
 وبني من يتوسط فيشكل ما أشكل. هنائي ا ومن يرتكه اللتزام التاميلتزمه ااطيه بني من عمتفاوتة يف ت

 يف استخدامه؟ فاوتفهل كان يف هذه العالمات صعوبة أدت إىل الت

 إشكالية هذه الرموز والعيوب اليت رميت هبا

متة ملا كانت رموز احلركات يف الكتابة العربية ليست من صلب الرموز اليت يرمز هبا لألصوات الصا
ا مستقلة وصغرية توضح فوق احلرف أو حتته للداللة على حركته أو سكونه ملا كانت  وملا كانت رموز  

من هنا نشأت مشكلة كتابة ا، كذلك نظر إليها على أهنا عامل اثنوي يف الكتابة وليس عامال أساس  
ومن جهة  ،ثر ما يكتبوناحلركات يف اللغة العربية حيث أمهل كثري من الكاتبني كتابة هذه الرموز يف أك

 أخرى فإن صغر هذه الرموز يؤدي إىل أهنا قد تنقل عن مواضعها مما يؤدي إىل اخلطأ.

إال أن النظر إليها على أهنا عامل اثنوي يف الكتابة يبقى أقوى العوامل اليت أدت إىل إمهاهلا مما 
ال ينفصل وأنه من بنية  اجزء   ولذلك فإننا إذا ما جنحنا يف اعتبار الضبط، ترتب عليه كوهنا مشكلة 

أما إذا تغلبت علينا طبيعتنا اليت ، الكلمة خيطئ من ال يكتبه استطعنا أن نصل إىل الغاية اليت نتمناها 
أويت من اليسر والدقة  متيل إىل عدم تكليف النفس أدىن جهد فلن يكون نصيب أي ضبط للكلمة مهما

التكامل يف تعاطيه إال أن بعض عدم أن إشكالية كتابة الشكل تعود إىل  ، ومع(52)ر والفناءغري التعث
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الدارسني الذين يضخمون األمور ويقدروهنا فوق قدرها أو يرجعوهنا إىل غري مصدرها يرون يف الشكل 
 . ال ترجع يف احلقيقة إىل الشكل ذاته هبذه الرموز الصغرية عيواب  

 :بمن هذه العيو  

فالتالميذ خيطئون يف ، بوضعه احلايل أفلس يف أداء مهمته -يف نظرهم  -أن الشكل  .1
والواقع أن اخلطأ يف القراءة ال يعود إىل الشكل بل ، (53)املشكول خطأهم يف غري املشكول

وضعف مستوى التعليم ، يعود إىل عدة أمور متشابكة منها تغلغل العامية يف أذهان القارئني 
ىل سوء احلالة النفسية للقارئ حالة قراءته وغري هذا من وقد يرجع إ، والقراءة  وقلة الثقافة، 

 .(54)اليت تؤدي إىل اخلطأ يف القراءة  األسباب
ا يف الطباعة حيتاج إىل وأنه عمل شاق جد  ، ا ما ينقل عن مواضعه عند الطبعأن الشكل كثري   .2

 .(55)دقة وزمن وأجر مضاعف

فقد تطورت اآلالت وأصبحت  اآلن الطباعة أماا قبل تطوير آالت وهذا العيب قد كان موجود  
بل وصل األمر أننا نسمع على اآللة الطابعة السامعة اليت ، هناك آالت يربمج فيها الشكل مع احلرف

تسمع من فم املتكلم وتطبع ما تسمعه ومع ذلك فإن يف االلتزام التام ابلشكل السيما يف الكتابة اليدوية 
 . حجمه ا لصغرمن الصعوبة نظر  ئ ا شي

 إحساس القدماء ابملشكلة وجهودهم حللها

 االقتصاد يف استخدام الشكل .1

تها عن يوكل كلمة عر  وكان هذا مذهب كثري من القدامى منهم الفريوز آابدي الذي يقول: "
 .(56) ا للنزاع من البني"ا رافع  الضبط فإهنا ابلفتح إال ما اشتهر خبالفه اشتهار  

إمنا يقع على ما إذا مل يشكل ، كل حرف  ىجماهد قوله "ليس الشكل عل ابنونقل الداين عن 
 .(57)التبس"

 .(58) " املنادى قوله "النقط والشكل إمنا جعال للضرورات املشكالت يسرا   ابنونقل عن 

 .(59) واختار هذا الرأي القاضي عياض حني قال "النقط والشكل متعني فيما يشكل ويشتبه"
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، واالكتفاء بشكل ما يشكل طريقة اتبعت يف كثري من املخطوطات ففي رسالة اإلمام الشافعي
ومسائل اإلمام أمحد بن حنبل وجد الشكل يف مواضع اللبس منها  ،وكتاب مشكل القرآن البن قتيبة

 .(60) على وجه اخلصوص

واالقتصاد يف استخدام الشكل أمر ال خيرج الكتابة العربية عن نظامها املألوف فهو بذلك ال 
 صلة بني القدمي واحلديث وال يقتضي إدخال أمر جديد على الكتابة العربية.اليقطع 

 ر أو الوزن الصريفو شهالضبط ابلوصف أو املثال امل .2

اخلليل بن  مر أو الوزن الصريف ومنهو شهاملجلأ كثري من القدامى إىل الضبط ابلوصف أول املثال 
 يف العني مضبوطة هبذه الطرق من هذا استخدامه الضبط ابلعبارة هأمحد وقد وردت مناذج كثرية يف كتاب

ل بضم الواو ع  ل ولغة للعرب و  ع  ل وو  ع  ويقال و   ....وهي الشاة اجلبلية ، قوله "الوعل ومجعه األوعال
 .(61) كسر العني"و 

نه ر  ن وع  ر  ون وهبا ع  ر  ي ع  ه فان  ر  ر عند اخلليل قوله "عرنت الدابة ع  و شهأمثلة الضبط ابملثال املومن 
 .(62) داء أيخذ يف رجل الدابة واط وهر  اض واخل  ض  ان على لفظ الع  ر  وع  

 .(63) ه بوزن فعيل وهو خرب املوتي  ع  وجاء ن  ، اومن الضبط ابلوزن الصريف قوله "نعى ينعي نعي  

وكذلك  ،(64)ووجدت ظاهرة الضبط ابلوصف يف كتاب ما تلحن فيه العوام للكسائي بصفة كثرية
 وغريمها من الكتب.، (65)عجم البلدان لياقوت احلمويميف 

البن دريد رة هففي اجلم، لوزن الصريف فوجد يف املعجمات العربيةوابر و شهأما الضبط ابملثال امل
لتايل يف الكثرة للضبط ابلقلم خاصة يف األبواب امللحقة جند الضبط ابلوزن الصريف هو اللون ا

 .(67)رو شها الضبط ابملثال املووجد فيه أيض  ،  (66)ابخلماسي

 .(68) وابلوزن الصريف، رو شهوابملثال امل، ندنيجي يوجد الضبط ابلوصفبويف كتاب التقفية لل

أهنا تتناىف واالختصار الذي شك يف دقته إال أنه يؤخذ عليها مجعاء  والضبط هبذه الوسائل ال
ر الذي يضبط عليه و شهوتستلزم العلم ابملثال امل، وأهنا تستلزم العلم بقواعد الصرف، يقصده الكاتب

 وهذا قد ال يكون يف متناول مجيع الكاتبني.
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 تلك أهم وسائل القدامى لعالج مسائل الشكل فما جهود احملدثني؟

 اقرتاحات احملدثني

من  كثرة مقرتحاهتم حلل هذه املشكلة  هذا كسيعا ا كبري  احملدثون مبشكلة الشكل اهتمام  اهتم 
 هذه املقرتحات:

 ركاتالشكل ابحلحمل  حلروفالشكل اب إحالل - 1

ذهب بعض احملدثني إىل أن الشكل ابحلركات أفلس يف أداء مهمته ويرون يف الشكل ابحلروف 
الفتحة " الوصول إىل القراءة السليمة أبقل جمهود من هؤالء األستاذ أمحد لطفي السيد الذي يقول: 

 .(69) " تكون ابأللف والكسرة ابلياء والضمة ابلواو

ل وأجاز صاحب هذا الرأي كتابة القرآن الكرمي هبذه إبراهيم أفندي رمزي ب اوذهب إليه أيض  
وكان النيب  -  -ا على نبينا  بل نزل وحي  إن القرآن مل ينزل مكتواب  " : الطريقة اجلديدة حيث يقول

-  -   جيوز  ناملسلمني مارق من الدين فإذمن ا وهذه الصفة من أهم معجزاته ذلك شيء منكره أمي
ومن هذا ، لنا أن نكتب القرآن أبي صورة من صور اخلط ولو ابلكوفية مثال وهي ال شكل وال نقط فيها

به  قا أنه جيوز لنا كتابة القرآن ابلطريقة اجلديدة ما دامت متكننا من النطق به كما نطا برهاني  حنكم حكم  
 . –   "(70) -نبينا 

اإلبياري إذ يقرتح أن تكون هناك حروف للرمز إىل وذهب إىل كتابة الشكل ابحلروف إبراهيم 
والواو للضمة ، األلف للداللة على الفتحة القصرية: -كما يقرتح   -احلركات القصرية وهذه احلروف 

للتفريق بني األلف والواو والياء الداالت على احلركات القصرية يقرتح و . والياء للكسرة القصرية، القصرية
ضع نقطة أعلى األلف والواو والياء اليت تدل و وبني األلف والواو والياء الداالت على احلركات الطويلة 

 .(71) على احلركات الطويلة

 وقد وجه جممع اللغة العربية ابلقاهرة عدة نقود هلذه الطريقة منها:

 عن طبيعتها وأصوهلا وأوضاعها املتعارف عليها.رج حروف الكتابة أهنا خت  = 

 باعد بيننا وبني تراثنا العريب املكتوب ابحلروف العربية املألوفة.أهنا ت   =ب
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 أهنا تقضي على فن اخلط العريب املوروث.= 

 .(72) أن فيها من التعقيد ما حيول بينها وبني حتقيق عرض التيسري واالختصار= 

ومما وجه إىل الشكل ابحلروف من نقود أنه ال يتالءم مع طبيعة اللغة العربية خاصة واللغات 
، طريقتني إبحدىاللغة العربية لغة اشتقاقية يف الدرجة األوىل وهذا االشتقاق حيدث  إنالسامية عامة إذ 

 مالضمة والكسرة أقصرية كالفتحة و  احلركات سواء أكانت حركاتتغيري وهي الغالبة هي طريقة  األوىل
 زن )فعل( مثالكاأللف والواو والياء ويتبع ذلك تشديد بعض احلروف الصحيحة فنشتق من و   طويلة

 ل .. إخل.اع  ل ـ ف  ل ـ فاع  ل ـ فـ ع ل ـ فـ ع  ع  ـ ف   لع  ل ـ فـ  ع  ل ـ ف  ع  األوزان اآلتية: فـ  

األحرف الثالثة األوىل وإمنا ا على ا صحيح  ا واحد  د حرف  ز واملالحظ أن هذه املشتقات كلها مل ت
 تبدلت حركاهتا القصرية أو الطويلة.

والطريقة الثانية لالشتقاق يف العربية هي زايدة حروف صحية يف أول الكلمة أو وسطها أو آخرها 
ة يف أول الكلمة أو وسطها أو آخرها كأفعل حروف صحيحبومن ذلك بعض أوزان األفعال املزيدة 

نوع من االشتقاق يرافقه كذلك تالعب ابحلركات القصرية أو الطويلة ـ فتقول وانفعل واستفعل وهذا ال
 ل.ع  ف  ل وم  ع  ف  م  

لذلك ملا كانت الطريقة الغالبة يف االشتقاق يف العربية هي طريقة االشتقاق بواسطة تغيري احلركات  
 .(73) اكان من الطبعي أال تكتب هذه احلركات حروف  

 الشكل عن احلروفاقرتاح فصل عالمات  - 2

نظر بعض الدارسني إىل الشكل ابحلركات على أنه مشكلة يف الطباعة وبناء  عليه قدم بعضهم 
اقرتاحات حلل هذه املشكلة الطباعية أبن يفصل الشكل عن احلروف يف الطباعة وأن يعترب الشكل كأنه 

 .(74) حروف مستقلة تصب لوحدها وتصف مع احلروف
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إىل كتابة رموز احلركات على ما يعرف عند  ونيذهب نبعض الباحثني الذيوقريب من هذا يقرتح 
العاملني يف املطابع ابسم كشيدة وهي شرطة توضع عليها عالمة الشكل هكذا: 

 (75). 

واقرتح بعضهم كتابة رموز الشكل بعد كل حرف على أن تكون هذه الرموز مكتوبة على مسند 
 تكون كتابة احلركات كالتايل:يوضع خمصوص حلمل الشكل واقرتح أن 

(76).  

وكل هذه االقرتاحات اليت تدعو إىل فصل الشكل عن احلروف تتناىف وطبيعة االختصار اليت 
ومن انحية أخرى فإهنا تستلزم تعلم الطريقتني القدمية حىت ميكن قراءة ، يقصدها الكاتب هذا من انحية 

 ما كتب واحلديثة حىت ميكن قراءة ما يكتب.
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 استغالل تنوع اخلطوط العربية يف حل مشكلة الشكل - 3

يقرتح عبد هللا العاليلي استغالل تنوع اخلطوط العربية يف حل مشكلة الشكل ويصب جهوده 
أن  عاليليويقرتح ال، على الضبط البنيوي حيث يرى أن الشكوى ليست من اإلعراب وإمنا من البناء

 والثلث. ،والديواين ،رسيوالفا ة،والرقع، يؤلف اخلط اجلديد من النسخ

 ا.ا وآخر  فالثلث للحروف املضمومة أوال ووسط  

 والنسخ للحروف املفتوحة كذلك.

 ومن الفارسي والديواين احلروف املكسورة.

 أما الشدة فاختار االحتفاظ هبا.

و )آل( الشمسية فريى رمسها يف الساكن )الرقعى( وإذا وقعت بعد ساكن حترك ابلكسر أو 
 .(77) والتنوين فإشارته )،(، زة الوصل ترسم يف الساكن )الرقعى(ومه، ابلفتح

سري يوال خيفى أن هذه الطريقة تتطلب إتقان هذه اخلطوط اليت يتألف منها اخلط املقرتح لت
 .مشكلة الشكل ويف هذا صعوبة ال يستطيع حتملها كل كاتب

يكتفي أبن يتمرن الناس على التميز بني أنواع هذه اخلطوط فإنين أرى أن  العاليليوإذا كان 
فالكاتب  ،التميز بني أنواع اخلطوط دون إجادهتا حيل مشكلة القارئ فقط دون أن حيل مشكلة الكاتب

 يف يكتب وهو ال جييد هذه اخلطوط؟الذي يريد أن يكتب كلمة مكونة من حروف متنوعة الشكل ك

 كل أبرقام حسابيةاإلشارة إىل الش 4

 :آليتيقرتح بعض الدارسني أن تستبدل عالمات الشكل أبرقام حسابية على أن تكون كا

 م.ض( للداللة على حركة ال1)الرقم 

 ( للداللة على حركة الفتح.2الرقم )

 ( للداللة على حركة الكسر.3الرقم )



256 
 

 ( للداللة على تشديد احلرف.4الرقم )

 .(78) سكون احلرف( للداللة على 5الرقم )

وهذه الطريقة تقطع الصلة بني القدمي واحلديث أضف إىل ذلك أهنا تستلزم معرفة طريقة الشكل 
 مث أهنا توقع يف اللبس بوضع األرقام يف وسط احلروف.، القدمي ومعرفة الشكل احلديث

 اختصار الشكل 5

صاحب دعا كثري من الدارسني احملدثني إىل اختصار الشكل واستندوا يف ذلك على ما نفذه 
وكل كلمة عربتها عن الضبط فإهنا ابلفتح إال ما  :"حني قال قاموسهالفريوز آابدي يف القاموس احمليط 

 :يتوالختصار الشكل طرق خمتلفة عند احملدثني نذكر بعضها فيما أي ،(79)"  ر خبالفهشتها

 مقرتح خليل عساكر -أ 

 :يتيقرتح د. خليل الختصار الشكل ما أي

إذا ويل احلرف املتحرك أحد حروف املد فال ضرورة لكتابة احلركة السابقة على حرف املد للداللة   -أ 
 حرف املد عليها مثل ـ منار ـ نور ـ سعيد.

إال يف حاالت اندرة مثل كتابة كلميت طي وغزو يف حالة الوقف  ناالستغناء عن عالمة السكو  -ب 
 .(80) عليهما

 مقرتح حممد علي الدسوقي -ب 

يقرتح الدسوقي أن حتذف عالمة الفتحة من الشكل ويكون حذف هذه احلركة من على احلرف 
 -كما يقول -واختار حذف الفتحة من بني صور احلركات الثالث ألهنا ، على أن احلرف مفتوح دليال

الشكل  يف الكالم وهبذه القاعدة يستغين عن ثلثي الشكل ألن الفتحات تزيد على ثلثي أكثر دوراان  
 .(81) ابالستقراء الدقيق يف األفعال واحلروف ومعظم األمساء

ل( القمرية لوضوحه وحيذف السكون وغريه من أواخر اجلمل اكما يقرتح حذف السكون من )
 ا لقاعدة أال يوقف على متحرك كما ال يبدأ بساكن.باع  ات
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ن من األمساء املبنية حنو م  أال تشكل مجيع احلروف إال ما اشتبه منها بغريه  الدسوقي كما يقرتح
 .(82)نوم  

 مقرتح جممع اللغة العربية ابلقاهرة  -ج 

 درس جممع اللغة العربية قضية الشكل وتوصل فيها إىل القرارات اآلتية:

 أوال: يف مجيع املراحل: 

 تضبط اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية ابلشكل الكامل.

 ا: يف املرحلة االبتدائية:  اثني  

 ال يرتك من الشكل إال ما ال جمال خلطأ التلميذ فيه حبسب مستوايت الصفوف.

 ا: يف حالة اإلعدادية:اثلث  

 يلتزم شكل أواخر الكلمات على حسب قواعد اللغة. - 1
 فيما عدا شكل أواخر الكلمات يراعى ما أييت. - 2

 الفتحة حركة للواو أو الياء مثل صور وحيل.يهمل الشكل ابلفتحة إال حني تكون  -أ 
 فيما عدا الفتحة يلتزم الشكل.  -ب

ا تعترب حروف العلة   -ج              ما مل تضبط ابلشكل.مد 

 يلتزم وضع الشدة واملدة ومهزة القطع.  -د             

 تضبط األعالم غري الشائعة ابلشكل. -هـ              

 رابعا : يف املرحلة الثانوية:

 ا.يتخفف من شكل أواخر الكلمات مىت كان واضح   - 1
 ال يشكل من بقية احلروف إال ما يتوقع خطأ التلميذ فيه. - 2
 .(83) تضبط األعالم غري الشائعة ابلشكل - 3
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ضبطها وتشكيلها ومنها النصوص "والواقع أن احلكم هنا هو احلاجة فهناك نصوص البد من 
أما إذا كانت النصوص من غري ذلك ، ا ال يستطيع القول إبغفاهلاة والنصوص اللغوية فإن أحد  ساملقد

 .(84) واضحة فإن التجوز بعدم شكلها أمر ال غبار عليه"
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 النقط :اثنيًّا

أنه  ومعربى من مشكالت الكتابة العربية هي مشكلة تشابه الرموز كأن النقط حل مشكلة   مع
ذلك يذهب بعض الباحثني إىل  معاكتسب صفة األصالة حيث مل يهمله الكاتبون مثل إمهاهلم للشكل 

ن عدم الدقة يف استعماله إأن وجود النقط داخل نظام الكتابة العريب ميثل مشكلة من مشاكلها حيث 
ا يؤدي إىل تبادل يف مواقعه أو زايدة يف عدده أو اضطراب يف تصويره وهنا يكون حدوث اللبس ممكن  

 .(85) يف التمييز اا لالستغالق بدال من أن يكون سبب  ويكون النقط سبب  

 عرض لتارخيه يف الكتابة العربية.نو ، بدأ بتعريف النقطنويقتضي احلديث عن هذه املشكلة أن 

 تعريف النقط

والرقش هذه املصطلحات ، والرقم، واإلعجام، النقط لحات أربع تدور حول معىن النقط:مصط ةمث
التمييز بني رمزين يشرتكان يف الصورة الكتابية بواسطة إضافة عنصر ألحد الرمزين هذا  ولتدور ح

رتادفات ما جاء ولعل ما يؤيد كوهنا من امل، العنصر هو النقط وهذه املصطلحات هي من قبيل املرتادفات
 .(86)مه"ا: أعجنقط   هنقطييف معاجم اللغة من تعريفات هلذه الكلمات ففي لسان العرب "نقط احلرف 

 .(87) تعجيم الكتاب: تنقيطه كي تستبني عجمته ويصح""  و

 .(88) " الرقم: تعجيم الكتاب وكتاب مرقوم: بينت حروفه ابلتنقيط " اخلليل:قال وحول معىن الرقم 

 .(89) " الرقش والرتقيش: الكتابة والتنقيط"  :بر وقريب من هذا معىن الرقش ففي لسان الع

 .(90) تصغري رقش وهو تنقيط احلروف والكتاب"ا "رقيش: وفيه أيض  

نقط اإلعجام وهو  األولمعنيني متقاربني يف االصطالح حتمل وعود لكلمة النقط أجد أهنا 
ونقط التاء ابثنتني من ، نقط احلروف يف مستها للتفريق بني املشتبه يف الرسم كنقط الباء بواحدة من أسفل

هو نقط اإلعراب أو نقط احلركات وهو نقط احلروف  آلخر، وااء بثالث نقط من فوقثونقط ال، فوق
ونقط الكسرة بنقطة من ، بني احلركات املختلفة يف اللفظ كنقط الفتحة بنقطة من فوق احلرفللتفريق 

 ونقط الضمة بنقطة أمام احلرف أو بني يديه. ،حتت احلرف
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النوعني يف  ك األقدمونوار الشكل يف الكتابة العربية وأشر طا من أوقد كان هذا األخري طور  
ا من حيث اشرتاكهما يف املعىن والغاية وهي التفريق والتبيني تفريق احلروف مدور   اعلهما نقط  جبالصورة 

 .(91)املتشاهبة بعضها من بعض وتفريق احلركات املختلفة بعضها من بعض

 ،الظاء ،الضاد ،الشني ،الزاي ،الذال ،اخلاء ،اجليم ،الثاء ،التاء ،الباءواحلروف املنقوطة هي: 
 اء.يال ،النون ،الفاء ،الغني

فاملشارقة ينقطون الفاء بواحدة من أعلى والقاف ، ة واملغاربة يف نقط الفاءقى اختالف بني املشار عل
 واملغاربة ينقطون الفاء بواحدة من أعلى والقاف بواحدة من أسفل.، ابثنتني من أعلى

 ،الكاف ،العني ،الطاء ،الصاد ،السني ،الراء ،الدال ،احلاء ،األلفواحلروف املهملة هي: 
 الواو. ،اهلاء ،امليم ،الالم

ة بلغت ثالثة لما واحلروف املهومن الواضح أن عدد احلروف املعجمة بلغت مخسة عشر حرف  
ا ملا ذكره الشيخ أبو العباس أمحد البوين حيث قال: "منازل القمر مثانية وعشرون: ا وهذا خالف  عشر حرف  

قال وكذلك احلروف: منها أربعة عشر  منها أربعة عشر فوق األرض ومنها أربعة عشر حتت األرض
 .(92) نقط وأربعة عشر معجمة بنقط"بغري مهملة 

ورد هذا الرأي ابن منظور حني قال: "والذي نراه يف احلروف أهنا ثالثة عشر مهملة ومخسة 
 .(93) عشر معجمة إال أن يكون كان هلم اصطالح يف النقط تغري يف وقتنا هذا"

الداين احلروف اليت تنقط وفصلها حني قال فجميع ما ينقط منها اللتباسها وقد مجع أبو عمرو 
ن(  ،ف ،غ ،ظ ،ض ،ز ،ذ ،ية كل حرف منها بنقطة واحدة: )خا منها مثانبغريها مخسة عشر حرف  

ش( واثنان بواحدة من حتتها  ،واثنان بثالث نقط من فوقها )ث ق( ،واثنان بنقطتني من فوقها: )ت
 .(94) (يد بنقطتني من حتته )( وحرف واحج ،)ب

ومن الواضح أن الياء تنقط إذا توسطت حىت ال تلتبس ابلباء وابلتاء أما إذا تطرفت فال تنقط 
وقد نقطها املرسلون األمريكيون يف بريوت يف أوائل القرن الثالث عشر اهلجري )التاسع عشر امليالدي( 
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اس تنقط املتطرفة حىت يوم وال تزال طائفة من الن، (95)للتفرقة بينها وبني صورة األلف اللينة اليت ترسم ايء
 . الناس هذا ويظهر هذا بصورة واضحة يف كتاابت دول اخلليل العريب

أما تسمية احلروف أو الصفة اليت تتصف ، هذا عن احلروف اليت تنقط واحلروف اليت ال تنقط
أن املصطلحات السابقة وهي النقط واإلعجام والرقم  فمعهبا هذه احلروف من حيث النقط وعدمه 

أهنا مصطلحات مرتادفة إال أن الشائع والكثري منها يف وصف احلروف هو مصطلح اإلعجام ع لرقش موا
ل الذلك يقال حروف املعجم واحلروف املعجمة ومعىن حروف املعجم "حروف اخلط املعجم كما يق

 . (96)وصالة الساعة األوىل"، أي مسجد اليوم اجلامع ،وصالة األوىل، مسجد اجلامع

ألن الشكل الواحد إذا اختلفت أصواته فأعجمت  " : - كما يقول ابن جىن  -مسيت بذلك و 
بعضها وتركت بعضها قد علم أن هذا املرتوك بغري إعجام هو غري ذلك الذي من عادته أن يعجم فقد 

ا وال فرق بني أن يزول االستبهام عن احلرف إبعجام زال إذن مبا فعلوه اإلشكال واالستبهام عنها مجيع  
تراك أنك إذا أعجمت اجليم بواحدة من أسفل  أالعليه أو مبا يقوم مقام اإلعجام يف اإليضاح والبيان 

واخلاء بواحدة من فوق وتركت احلاء غفال فقد علم إبغفاهلا أهنا ليست واحدة من احلرفني اآلخرين أعين 
الدال والذال والصاد والضاد وسائر احلروف حنوها فلما استمر البيان يف مجيعها  كذلك،  اجليم واخلاء و

 .(97)"  جازت التسمية حبروف املعجم

 اتريخ النقط

ذهب بعض العلماء القدامى واحملدثني إىل أن النقط يف الكتابة العربية قدمي قدم الكتابة ذاهتا 
 أي أنه موضوع مع الكتابة نفسها.

الذي يقول: "وجعلت بعض احلروف على صورة واحدة يف اخلط حنو  ياجفمن القدامى الزج
الباء والتاء واجليم واحلاء والدال والذال وكذلك ما أشبه ألهنم فرقوا بينهما ابلنقط فكان ذلك أخف 

 .(98)"  كثر الصورتد من هذه احلروف صورة على حدته فعليهم من أن جيعلوا لكل واح

قد  السابق يقول " يأي يف نص أكثر صراحة من نص الزجاجويذهب القلقشندي إىل هذا الر 
تقدم يف الكالم على وضع احلروف العربية أن أول من وضع احلروف العربية ثالثة رجال من قبيلة بوالن 
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وضع الصور وأسلم  مروأن مرا، وعامر بن جدرة، ةر وأسلم بن سد، على أحد األقوال وهم: مرامر بن مرة
 .(99) ع مع وضع احلروف"و وضع اإلعجام وقضية هذا أن اإلعجام موض روعام، فصل ووصل

ويستدل القلقشندي على قدم النقط بقوله "يبعد أن احلروف قبل ذلك مع تشابه صورها كانت 
وهبذا الدليل استدل صاحب كشف الظنون وأضاف ، (100) عريه عن النقط إىل حني نقط املصاحف"

قالوا جردوا املصحف من كل شيء حىت النقط ولو مل  -رضوان هللا عليهم  - ه "روى عن الصحابةأن
 .(101) يوجد يف زماهنم ملا يصح التجريد منه"

رية اوالواقع أن ما استدل به كل من القلقشندي وغريه من أنه من البعيد أن تكون احلروف ع
 ،الكتابة يف سالف عهدها كان االعتماد عليها قليال من جهةعن النقط مع تشاهبها ميكن دفعه أبن 

والقول ، ومن جهة أخرى كان القدامى يعتمدون على ذوقهم وسليقتهم يف التمييز بني احلروف املتشاهبة
اإلعرايب ومما يقوي هذا االحتمال ما ذكره املقصود به النقط أبن الصحابة جردوا املصاحف من النقط 

 .(102) " سن أنه كره أن تنقط املصاحف ابلنحوعن احل" اين ستالسج

وعن قتادة أنه كان يكره أن ينقط املصحف  ،وعن ابن سريين أنه كره نقط املصاحف ابلنحو
 .(103) ابلنحو

واستدل القائلون بقدم النقط مبا روي عن ابن مسعود أنه قال جردوا القرآن لريبو فيه صغريكم 
وإذا كان املقصود ، قط والتعشرينن املقصود ابلتجريد هو جتريده من الإفقالوا ، وال ينأى عنه كبريكم

ملصحف إذ كيف جيرد ا قبل كتابة اا من أن يكون النقط كان موجود  جتريده من النقط والتعشري فالبد إذ  
 .(104) الشيء من شيء غري موجود أصال

وعدم خلط أي كتاب ، جتريده من التالوة احيتمل وجهني: أحدمه - -وقول ابن مسعود 
ورجح بعض . والتعشري وإىل الرأي األول ذهب البيهقي ،جتريده من النقط خراآلالوجه و ، به خرآ

ال حيتمل التجريد من النقط إذا   الباحثني ما ذهب إليه البيهقي فقال: "والواقع أن كالم ابن مسعود 
يتوهم  وا خيشى أكان املقصود من التجريد لئال ينشأ نشء فريى أهنا من القرآن ألن النقط ال يزيد كالم  

 .(105).أنه من القرآن
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عبد احلي الفرماوي الذي يذهب إىل أن د هؤالء  ومن احملدثني ذهب إىل قدم النقط كثري من
أننا جند للباء والتاء   -يف نظره  -ويؤكد هذا ، (106)بداية اتريخ النقط مواكبة لتاريخ وضع اخلط العريب

واخلاء وللدال والذال وهلم جرا ويبعد كل  صورة واحدة وكذلك اجليم واحلاء والثاء مع اختالفها يف النطق
البعد أن تكون احلروف موضوعة يف أول أمرها على هذا اللبس املنايف حلكمة الواضعني الذاهب حبسن 

 .(107) اخرتاع املخرتعني

وحفين انصف ، (109)وحممد علي الدسوقي، (108)واستدل هبذا الدليل حامد عبد القادر
من أن عامر بن حدره هو الذي وضع  -  -ى عن ابن عباس وأضاف األخري دليال  آخر هو ما رو 

وهذه الرواية اليت تنسب وضع اخلط العريب إىل ثالثة من قبيلة بوالن وجهت إليها نقود   (110) . اإلعجام
 كثرية منها: 

 وضوح أثر الصنعة واالخرتاع يف تلك األمساء. - أ

استبعاد قيام مثل هؤالء النفر الثالثة بتلك املهمة العلمية الشاقة والتطوع بنشر الكتابة يف  -ب 
 الوسائل. صطول البالد وعرضها مع مشقة السفر ونق

عدم ظهور معلومات عن هؤالء النفر ـ وقت ظهورهم ـ اتريخ وفاهتم ـ ظروف  -ج 
 . (111)حياهتم

دم النقط منها تلك الربدية اليت يرجع اترخيها إىل وزاد انصر الدين األسد بعض األدلة على ق
وهي مكتوبة ابللغتني العربية واليواننية ويظهر  -  -هـ وهي يف عهد سيدان عمر بن اخلطاب 22سنة 

 وهي حروف اخلاء والذال والزاي والشني والنون. املعجمةيف هذه الربدية بعض احلروف 

هـ وهو يف عهد معاوية بن 58ف املؤرخ يف سنة وكذلك استدل ابلنقش الذي وجد بقرب الطائ
 .(112) أيب سفيان فإن أكثر حروفه اليت حتتاج إىل نقط منقوطة

اهر أمحد طلذين استدل هبما األسد فيذكر الوقد تشكك بعض الباحثني يف هذين النصني ال
وأنفق فيها الكتاب كل ا مكي أن الرسائل النبوية كتبت قبل الربدية مبا ال يزيد عن مخسة عشر عام  

إىل ملوك وأمراء ويراد هلا لكي تؤدي رسالتها   -  -ا ألهنا موجهة من رسول هللا ا وجتويد  جهدهم فن  
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وأن مصحف ، اال حتمل إعجام  ومع ذلك فهي كاملة أن تكون واضحة اخلط كاملة الرسم سهلة القراءة 
ا منه وما كان أحوجه إليه فمن أجل أعوام كان خالي  وقد كتب بعد هذه الوثيقة بثمانية  -  -عثمان 

 احلفاظ على نصه فكر العلماء يف النقط واإلعجام.

هـ يقول: ووجود نقش وحيد بعض حروفه معجمه  58وعن النقش الذي يرجع اترخيه إىل سنة 
يكون  ويرجع إىل فرتة لدينا منها نقوش أخرى غري معجمة ال يكفي لتأصيل قاعدة وتقرير حقيقة فقد

 .(113) ا يف كتابة النصوص والواثئقا شائع  أضيف إليه اإلعجام فيما بعد عندما أصبح أمر  

ا من العلماء النقط يف الكتابة العربية جند كثري   مهب بعض القدامى واحملدثني إىل قدويف حني ذ
بني انتشار اإلسالم ويربطون بني حدوثه و ، داثة النقط يف الكتابة العربيةحالقدامى واحملدثني يذهبون إىل 

 ودخول الناس يف دين هللا مما جعل احلاجة ماسة لوضع النقط للتمييز بني احلروف املتشاهبة.

وا رب السبب يف نقط املصاحف أن الناس غ نيف سبب النقط "روى أ يقول أبو أمحد العسكري
مروان مث كثر التصحيف ا وأربعني سنة إىل أايم عبد امللك ابن نيف    - - مصاحف عثمان  نيقرءو 

ابه وسأهلم أن يضعوا هلذه احلروف املشتبهة عالمات فيقال: إن نصر ت  وانتشر ابلعراق ففزع احلجاج إىل ك  
نها بتوقيع بعضها فوق احلروف كا وخالف بني أما ا وأزواج  بن عاصم قام بذلك فوضع النقط أفراد  ا

عبد هللا ربيع  احملدثني منهم إىل هذا الرأي كثري من الدارسني وذهب  ،(114)"  وبعضها حتت احلروف
  (117).  متام حسان  و،  (116)و عبد الفتاح عبادة،  (115) حممود

والواقع أن النقط حادث بعد حدوث اإلسالم حيث انتشرت الكتابة وفشي اللحن وشاع 
 وأصبحت احلاجة ماسة إليه.

 إشكالية النقط

ويزيل التشابه الذي يقع بني ، أن النقط له فوائد عظيمة فهو مينع التصحيف والتحريف  مع
ذلك فإنه ميثل مشكلة يف الكتابة العربية ترجع هذه املشكلة إىل عدم الدقة يف  معصور احلروف 

ض استخدامه مما يؤدي إىل تبادل يف مواقعه أو زايدة يف عدده أو اضطراب يف تصويره هذا مما جعل بع
الدارسني يقول أبن مصاعب النقط ال تقف عند حد مضايقة القارئ واضطراره إىل إمعان النظر فيه وما 

أما الكاتب فألنه مكلف ، إمنا تتعدى ذلك إىل مضايقة الكاتب والطابع  جيره من غلطات وتصحيفات
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لتعثر والسري والتوقف، ا بني املضي وابقطع سري قلمه فجأة ليضع كل نقطة يف مكاهنا مما جيعل قلمه حائر  
وأما الطابع فإن دقة النقط وصغرها جيعلها تتآكل بسرعة وتتفتت أطرافها قبل بقية احلروف مما يضطره 

 .(118) إىل استبدال احلروف ابستمرار والبحث عن حروف كاملة األجزاء

روف أما طابع اليت تتبع طريقة الصف اليدوي للحوصعوبة النقط يف املطابع كان وال يزال يف امل
تطورت املطابع ووصل األمر إىل الكمبيوتر الطابع الذي يستخدم أشعة الليزر يف عملية الطباعة  داآلن فق

وال أطن النقط ميثل مشكلة يف الطباعة اآلن إمنا مشكلته يف الكتابة اليدوية ألن يد الكاتب قد تتعرض 
يف عدده أو اضطراب يف تصويره وهنا  لوضع النقط يف غري حمله مما يؤدي إىل تبادل مواقعه أو زايدة

بني  ا يف التمييزا لالستغالق بدال من أن يكون سبب  ا ويكون النقط سبب  يكون حدوث اللبس ممكن  
 .(119)املتشاهبات 

 األمثلة اليت تسبب عدم الدقة يف استخدام النقط يف تغيري معناها:ومن 

املدينة أن أحص من قبلك من املخنثني يذكر أن سليمان بن عبد امللك كتب إىل ابن حزم أمري 
صاء فدعا ابن حزم هبم حأخص" من اخلصاء ال من اإل فوقعت نقطة من الكاتب على احلاء فقرأها "

 وخصاهم.

م يف 94/95وال يفوت الباحث هنا أن يشري إىل اخلطأ الذي وقع يف امتحان الثانوية العامة 
النقط إذ جاء يف أحد أبيات الشاعر أمحد شوقي كلمة  مادة اللغة العربية بسبب عدم الدقة يف استخدام

بيان الصورة اجلمالية يف البيت على  طالبوطلب من ال، "غيد" وكتبها واضع االسئلة "عيد" ابلعني
له من مجال يف البيت  ما بدا وكتب كل  ، واجتهد التالميذ، أساس أن الكلمة هي "عيد" ابلعني ال ابلغني

 وبعد ذلك اتضح أن الكلمة يف ديوان الشاعر ابلغني "غيد" مجع غيداء.، عنيعلى أساس أن الكلمة ابل

سببه عدم الدقة يف استخدام النقط مما أاثر حفيظة القدامى واحملدثني على توغري ذلك كثري مما 
 .النقط ذاته فذهبوا يفكرون يف شأنه
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 إحساس القدامى ابملشكلة وجهودهم حللها

النقط واختذوا لذلك الوسائل اليت حتول بينهم وبني الوقوع يف اخلطأ أحس القدامى مبشكلة 
 بسببه.

وأوىل هذه الوسائل أهنم كانوا يرتكون النقط إذا ما أمن اللبس وقد وجدت هلذا السبيل عند 
أما القول فقد ذكر القلقشندي ما يفيد ترك النقط عند أمن اللبس حيث  ،القدامى ما يؤيده قوال وفعال

النقط مطلوب عند خوف اللبس ألنه إمنا وضع لذلك أما مع أمن اللبس فاألوىل تركه لئال يظلم ف قال: "
 .(120) اخلط من غري فائدة"

وأما أتييد هذا القول من انحية التطبيق فقد عثرت على مناذج خطية ترتك النقط عند أمن 
كثري من األحوال وذلك إذا  اللبس من هذا خمطوط الرسالة لإلمام الشافعي فقد ترك الناسخ النقط يف  

 .(121) كان يف موضع يؤمن اللبس فيه

ا ترك ومنه ما جاء يف خمطوط مجال القراء وكمال اإلقراء لعلم الدين السخاوي جاء فيه أيض  
وقد كانت هذه ظاهرة يف خمطوطات القرنني الثالث والرابع اهلجريني حيث  ، (122)النقط فيما ال يلبس

 .(123) أمن اللبسكان يرتك النقط إذا ما 

ون احلرف ابلوصف فيقولون عن الباء ابملوحدة التحتية وعن ع  ب  ت  واثين هذه الوسائل أهنم كانوا يـ  
ا ما يتبعون طريقة الوصف السيما عند كتابة األمساء اليت تتشابه وكانوا كثري   ،(124) التاء ابملثناة الفوقية

 حروفها.

املختلف حيث اعتمد على اإلعجام من ذلك ما صنعه السيوطي يف معرفة املؤتلف و 
ومنه قوله "األنباري واألبياري األول ابلنون مث املوحدة أبو حممد القاسم بن حممد بن  ،(125)ابلوصف

 .(126)"  بشار والثاين ابملوحدة مث املثناة التحتانية عن علي بن سيف املصري

والشك أن طريقة اإلعجام ال ترتك جماال للوقوع يف اخلطأ إال أهنا ال تغين عن النقط هذا من 
ومن انحية فإن الوصف يطيل الكالم ويضيع على الكاتب العريب مزية االختصار واالختزال اليت ، انحية 

 يتطلع .



267 
 

 جهود احملدثني

الكتابة العربية هذه احلروف هلا  مهملة حلروف احلل مشكلة النقط صور   السعيد الشرابصياقرتح 
يف حالة الفصل وصور يف حالة الوقوف وكانت الصور اليت اقرتحها يف حالة الفصل على النحو  صور

 التايل: 

 .(127). 

 :يتوجاءت الصور اليت يقرتحها حلالة الوصل على النحو اآل

.(128) . 

 وبعد النظر يف هذه الصور املهملة اليت يقرتحها الشرابصي ميكن أن يؤخذ عليها أمور منها: 

 أهنا تقطع الصلة بني القدمي واحلديث. - 1
 ا أعسر من احلروف العادية.إهنأهنا حتتاج إىل كلفة يف تعلمها حيث  - 2
 .الصورةففي حرف الغني نقطة مشبوكة يف أعلى ، امل يتخل عن النقط هنائي   - 3
 .تشابه بني صور احلروف فالذال والواو ذاات صورة واحدة هيف مقرتح - 4
 بعض الصور اليت يقرتحها فيها تعقيد مثل صور الضاد وصورة الظاء. - 5

يف نظري أن مشكلة النقط ال تعود إىل نظام الكتابة وإمنا تعود إىل الكاتبني ذاهتم ولو أهنم و 
وليس أدل على القول أبن النقط ال يعيب الكتابة ، هناك مشكلة تعودوا الدقة يف استخدامه ملا صارت

ما قرره علماء اللغة احملدثون يف الكتابة الصوتية حيث استخدموا العالمات املميزة لتخصيص بعض 
فوق  -ومنها النقط  - الزدايد عدد الرموز األصلية حني توضع تلك العالمات احلاالت النطقية تفاداي  

 .(129) أو توصل هباالرموز أو حتتها 
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ر استخدام النقط وتراعى عدم قطع الصلة قف ضد أي حماولة جادة تيسنال  اومع ذلك فإنن
قرتح للحروف اليت تنقط بثالث نقط، وهي الثاء والشني أن نومن هذا املنطلق ، بني القدمي واحلديث

نقطة من انحية ومن فيخفف هذا من حماولة ضياع ، توضع النقط الثالث كما توضع يف خط الرقعة
 .يى فهذا أسلوب متبع يف اخلط الرقعانحية أخر 

 . اجعل النقطتني متصلتني كما يف خط الرقعة أيض   ميكنوابلنسبة للحروف اليت تنقط بنقطتني 
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فمن ، ا من أسس الكالم ا خطي  من جوانب اللغة وأساس   عظيم اا متثل املالمح األدائية جانب  
ومن مث فقد  ، وينقل عواطفه وانفعاالته إىل غيه من املستمعني ، خالهلا يكشف اإلنسان عن نفسيته 
كان هلذا النظام ارتباطاته بنظم اللغة األخرى حنوية أو صرفية أو   كان لكل لغة نظام صويت وأدائي و

ا برعاية ذلك النظام ابملستوى الصوايب يف وأصبح الناطق أبي لغة من اللغات مطالب  ، داللية أو مجالية 
ا ظهور مؤلفات لذلك مل يكن غريب  ، مية العادية وابملستوى اجلمايل يف مواقف الفن والتأثي كل  الت  احلاالت 

ل ، ومن ذلك كتاب فن صة يف دراسة فنون التمثيتفن اإللقاء" تدرس يف املعاهد املخ حتت عنوان "
 اإللقاء لعبد الوارث عسر . 

يد أو التقنني املدونني إذ يكتفي أبنه عإىل التقا حمتاج   -يف أول األمر -ومل يكن هذا النظام 
وأن اجلميع على وعي تطبيقي بكل ، مستقر يف أذهان الناطقني واملستمعني من خالل ملكاهتم اللغوية

عناصره وجوانبه لكن األمر مل يبق على هذا النحو إذ سرعان ما تسرب الفساد إىل امللكات نتيجة عوامل  
 كثية.

النظام كغيه من نظم اللغة األخرى حملاوالت الوصف والتقنني وخاصة  ومن مث فقد تعرض هذا
عندما أحس اإلنسان بتلك التغيات الطارئة اليت تكاد تقطع العالقة الصوتية واألدائية بني الناطقني وما 

 .(1) يف لغتهم من نظم مما يقتضي أن يعد اكتساب تلك النظم عن طريق صناعي ابلدرس والتعليم

إعادة اكتساب تلك النظم واملالمح األدائية عن طريق الدرس والتعليم حيتاج معه  وال شك أن
 إىل رموز كتابة تعني على حتقيق الغرض املطلوب.

ا من هذه املالمح ال توجد ن كثي  إمن نقص كبي يف رموز هذه املالمح إذ العربية وتعاين الكتابة 
ت برمز كتايب يف رسم املصحف الشريف والكتابة له عالمة كتابية فيما عدا بعض املالمح اليت حظي

اللغة املتكلمة من  ن "إوليست الكتابة العربية وحدها هي اليت تعاين من هذه املشكلة إذ ، العلمية
التعقيد حبيث تشتمل على أكداس من تفاصيل الشدة والتنغيم والنطق الفجائي مما ال يستطيع رسم 

 .(2)"  الكمالرها مهما بلغ من درجات يتصو 

وإذا كان عموم املشكلة يف مجيع الكتاابت خيفف الوطأة عن انتقاد الكتابة العربية يف هذا 
 طرق أبواب التفكي يف حلها.نهبذا  ناعن طرح هذه املشكلة فلعل ينان هذا ال يثنفإالشأن 



278 
 

 هي: طرح عدة تساؤالت نويقتضي طبيعة طرح هذه املشكلة أن 

 وما مدى احلاجة إىل كتابته؟، وما أمهيته، ما األداء -
 وما وظيفة كل ملمح؟، ما املالمح األدائية -
 هل كانت هناك جهود لكتابة املالمح األدائية؟ وما هي؟ -

 تعريف األداء

والصالة: قام هبا لوقتها ه، ى الشيء: قام به والدين: قضامصدر أد  " األداء يف اللغة: 
ن س  ويقال: هو ح   ،(3)"  واألداء: التأدية واألداء: التالوة إليه.والشهادة: أدىل هبا وإليه الشيء أوصله 

ا يف علمي وقد استخدم هذا اللفظ مصطلح   (4)" .  ن إخراج احلروف من خمارجهاس  األداء إذا كان ح  
 .(5)"  القراءات والتجويد يقول التهانوي: "مث األداء عند القراء يطلق على أخذ القرآن عن املشايخ

هذا املصطلح من أداء القرآن الكرمي ليستخدم يف التعبي عن أداء اللغة يف جانبها  ياستع"وقد 
وإن كان مل أيخذ بعد درجة الشيوع اليت أخذهتا مصطلحات أخرى يف هذا اجملال  ، الصويت والنطقي

العامة اليت والواقع أننا يف حاجة إىل استخدام هذا املصطلح على تلك الكيفية الصوتية  ،(6)"  كاإللقاء
ينطق هبا الكالم وتؤدي هبا اللغة واليت ميكن أن يدخل يف حيزها مصطلحات أخرى عن ألوان خاصة 
من طرق الكالم كاإللقاء واإلنشاد والقراءة والتالوة وغيها أو من عناصره املوسيقية كالنرب والتنغيم 

 .(7) والتزمني والتلوين الصويت واإليقاع والوقفات

 األداءأمهية 

يف قيام اللغة بوظيفتها ويف حتقيق حسن البيان وجودة  خطي اا األداء هبذا املعىن ميثل جانب  
ميكن املتكلم من التعبي عن معىن اجلملة من حيث إنه يربط بني الكلمات  كما أن األداء "،  (8)الكالم
اجلمل إبعطائها الشكل العام أو وميكنه كذلك من التعبي عن معاين ،  اجملموعات املعنوية داخلها مكون  

 communiactiveدوهنا ال تتحيز اجلملة كما أنه يقوم بتحديد الطراز االتصايلمن الصورة اليت 
tgpe  وهو الذي ميكن املتكلم من ، للكالم فيميز بني ما هو استفهامي وما هو إخباري أو أمري

 .(9)"  مه وعن عواطفه وإحساساتهيف مضمون كال قفهالتعبي ليس فقط عن أفكاره وإمنا عن موا
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وأداء  فقرةالأداء وال تقتصر أمهية األداء على أداء اجلملة فحسب بل تتعدى ذلك إىل أمهية 
 لذلك جعل العلماء مستوايت النظم تدور حول أربع مستوايت هي:  ،الفصل وأداء النص كامال

 نظم الكلم ويرينا خصائص األداء على مستوى اجلملة. - 1
 اجلمل ويرينا خصائص األداء على مستوى الفقرة.نظم  - 2
 .لصفيرينا خصائص األداء على مستوى النظم الفقرة و  - 3
 نظم الفصول ويرينا خصائص األداء على مستوى النص. – 4

لذلك  ،(10)وواضح أن خصائص األداء يف كل مستوى تتضمن ما حتتها ويتضمنها ما فوقها
ا من الذهب أو الفضة فيذيب يقول بعضهم يف صانع الكالم "مثل واضع الكالم مثل من أيخذ قطع  

 .(11)" بعضها يف بعض حىت تصي قطعة واحدة

ا هبمن ذو  نعا "اجلملة" وهي "اجلمل" تصهب"هذه القطع املذابة هي "الكلم" تصنع من ذو 
 .(12)"  ا النصهبالفصول يشكل من ذو  ا "الفصل" وهيهب"الفقرة" وهي "الفقرة" تصنع من ذو 

ومن مظاهر هذه العناية أهنا مل تكن مقصورة ، مم املتقدمة أبداء لغاهتامن هنا كانت عناية األ
ا بني الدبلوماسيني والسفراء الذي بل كانت أيض   ،على اللغويني أو املشتغلني بفنون القول فحسب
 .(13) وتعليمهم دبلوماسية النطق اللغوي وفنون أدائه أنشئت هلم يف أمريكا مدارس خاصة لرتبية أصواهتم

" إن الكالم أو النطق أبي لغة ال يستحق أن يوصف هبذا الوصف رنوألمهية األداء يقول "هف
 جملرد أنه حيقق النطق السليم ألصوات الكالم املختلفة بل إنه يتطلب إىل جانب ذلك أمور مهمة هي: 

الدمج اخلاص أبصوات الكالم يف الصيغ املقطعية والصيغ اليت تكربها مثل الكلمة  •
 واجملموعة الكالمية واجلملة.

 ال النغمة النربية املالئمة ملواقف املختلفة.استعم •
 التعبيات امليلودية لنغمة الكالم. •
 ا.حيح  ا صتوزيع الكم الزمين لألصوات توزيع   •
 ا.صحيح   اتوزيع التلوين الصويت توزيع   •
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. ( 14)إال إذا مجع بني عوامل الصحة وعوامل اجلمال تامال ابملعىنا وهكذا ال يكون الكالم كالم  

 جاء االهتمام ابألداءهنا  من

وقد اهتمت العرب أبداء لغتها السيما بعد نزول القرآن الكرمي إذ ظهر خدمة للقرآن الكرمي ما 
 .علم التجويد اي سمى بـــــــ"علم األداء القرآين" الذي أطلقوا عليه قدمي  

وازن بينها "ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار املعاين وي :وعن أداء اللغة بشكل عام يقول اجلاحظ
ولكل حالة من ذلك ، اوبني أقدار املستمعني وبني أقدار احلاالت فيجعل لكل طبقة من ذلك كالم  

وأقدار  ،ويقسم أقدار املعاين على أقدار املقامات، حىت يقسم أقدار الكالم على أقدار املعاين، امقام  
 .(15)"  املستمعني على أقدار تلك احلاالت

ن "معرفة أقدار املعاين وموازنتها أبقدار السامعني وأقدار إواجلاحظ بذلك يضع دستور األداء إذ 
 .(16)"  احلاالت تدخل يف صميم اإللقاء

 مدى احلاجة إىل كتابة األداء

ن الرمز إتتضح أمهية احلاجة املاسة لكتابة األداء من خالل اكتساب األداء عن طريق الدرس إذ 
وسائل الدرس والتحصيل كما تتضح هذه األمهية من خالل احلاجة املاسة إليها يف تعليم الكتايب من أهم 

"فبعض أنواع الرسم تدين بتعقيداهتا إىل الرغبة  اللغة لغي أبنائها وقد نص على ذلك فندريس حني قال:
يف اخلارج  وتنشأ هذه التعقيدات يف غالب أمرها، يف تعليم القارئ نطق الكلمات على أدق صورة ممكنه 

ا إىل انتشار اللغة بني أقوام مل يكونوا يتكلموهنا فالعناية اليت تبذهلا اللغة يف تسجيل األصوات ترجع إذ  
وهكذا تطور استعمال النربات على الكلمات اإلغريقية يف مصر حني كان يتكلم اإلغريقية ، بسليقتهم 

 .(17)"  مبعرفة املوضع الذي ينرب يف الكلمةأنس من غي اإلغريق فكانوا يف حاجة إىل الغاية 

كذلك تظهر احلاجة ماسة إىل وجود رموز لكتابة األداء عند كتابة النصوص الفنية اليت يراد 
 إلقاؤها على منط معني إىل غي ذلك من دوافع احلاجة إىل أمهية وجود رمز كتايب لألداء. 
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 مالمح األداء ماهيتها وقيمتها

وقد حدد العلماء هذه العناصر ابألمور ، لعناصر الذي يتكون منها األداءمالمح األداء هي ا
 صفة الصوت، والطول، والتزمني، والوقفات، والتنغيم، واإليقاع.  اآلتية:

 صفة الصوت .1

"يراد بصفة الصوت أوصاف "حس" املتكلم اليت ال دخل هلا يف تشخيص أو متييز النغمات 
الصوتية اخلاصة أبصوات الكالم املختلفة وعلى األخص ابحلركات أي تلك الصفة اليت متنح لألصوات 

 آخر وإمنا متنح هلا لغرض فوق ذلك هو تلوين األداء اللغوي نمال للتفريق بينها وال لتمييز صوت 
 .(18)"  والتعبي عن عميق مشاعر املتكلم بواسطة هذا التلوين

هذا وتوصف األصوات يف أداء اللغة أبوصاف كثية على سبيل اجملاز يف حماولة للتعبي عما 
"ومن اجملاز صوت  :إذ يقول يف أساس البالغة ومن ذلك ما ذكره الزخمشري، (19) حيسه السامع حنوها

 .(21)"  وكذلك قوله: "وكالم رخيم ورخيم احلواشي: رقيق (20)".  حزين: رخيم

ا من النعوت اليت وصفت هبا القراءة فرتاهم يقولون الرتقيص "ومعناه ويف كتب التجويد نلمح كثي  
يفعل الرقص أن الشخص يرقص صوته ابلقرآن فيزيد يف حروف املد حركات حبيث يصي كاملتكسر الذي 

 .(22)" وقال بعضهم هو أن يروم السكت على الساكن مث ينفر عنه مع احلركة يف عدو وهرولة

وقراءة التحزين "وهي أن يرتك القارئ طباعه وعادته يف التالوة وأييت هبا على وجه آخر كأنه 
زين حوبعضهم عرف الرتتيل أبنه خفض الصوت والت ،(23)" يبكي من خشوع وخضوع نحزين يكاد أ

وقراءة الرتعيد "ومعناه أن الشخص يرعد صوته ابلقرآن كأنه يرعد من شدة برد أو أمل  ،(24)" ابلقراءة
 .(25)" أصابه

بصوت واحد فيقطعون  ويقرؤونوهناك ما ي سمى التحريف وقد "أحدثه هؤالء الذين جيتمعون 
الكلمة واآلخر ببعضها اآلخر وحيافظون على مراعاة األصوات وال ينظرون القراءة وأييت بعضهم ببعض 

 .(26)"  إىل ما يرتتب على ذلك من اإلخالل ابلثواب فضال عن اإلخالل بتعظيم كالم اجلبار
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ر  قراءة القرآن الكرمي هبا وبعضها فيه خالف بني اإلابحة  موغي خفي أن بعض هذه الصفات حي 
 .(27) والكراهية

ستعمل التغييات يف صفة الصوت يف بعض تالصوت أما عن وظيفتها وأمهيتها ففة هذا عن ص
أو داليل يف تلك الكلمات اليت  اللغات للتفريق بني معاين الكلمات املتشاهبة أي أهنا تقوم بدور فونوجلي

 ةـ ولغ Abwaال يفرق بينها إال االختالف يف صفة الصوت ومن هذه اللغات لغة األبوا 
 .Anamaseاألنمزة   

مثل: الفرح  واالنفعاليةوتعترب الوظيفة األساسية لصفة الصوت منحصرة يف اجلوانب العاطفية 
وغي ذلك من املواقف اليت حيتاج  ،(28)"  زينوالغضب "فصفة كالم شخص فرح غي صفة كالم آخر ح

 اإلنسان التعبي عنها.

من الواضح أن وضع عالمة كتابية مطلب أساس السيما عند قراءة النصوص املطلوب أداؤها و 
 ا كالنصوص التمثيلية واملسرحية وقراءة الشعر.أداء  فني  

 النرب .2

حقق توت ،(29)" ابجلانب األدائي للكالم: إحدى الظواهر اللغوية اليت تتصل Accentالنرب  "
نها جتذب انتباه مهذه الظاهرة يف إبراز بعض أجزاء الكالم عما جياورها حبيث تبدو متفوقة عليها متميزة 

 .(30)"  السامع إليها وتثي اهتمامه هبا

والضغط ، واالرتكاز، واجلهارة، ويطلق على هذه الظاهرة يف العربية أمساء عديدة مثل "النرب
 .(31) اوالتطريح وإن كان األول أكثر شيوع  

هذا عن تعريف النرب عند احملدثني أما عند القدامى فلم يصل إلينا تعريف علمي وال تسمية 
وإن كانت بعض كتبهم ال ختلو من إشارات أو عبارات تدل على ، اصطالحية لظاهرة النرب عندهم

أو تعريف حبقيقة هذه الظاهرة فما قيل مثال إحساسهم هبا لكنها ال ترقى إىل درجة وضع تصور علمي 
على فرض  -من أن سيبويه عرف هذه الظاهرة عندما قال يف ابب اهلمزة "إهنا نربة من الصدر" ال يدل 
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ا يف ا ملحوظ  أما الدراسة والتطبيق فالذي يبدو أهنما مل يناال نصيب  ، على أكثر من اإلحساس هبا -صحته 
 . حبوثه الواسعة

ا من بعض ألوان النرب ولعلها  بعض عبارات تشي إىل معان تقرتب شيئ  يستعمل أحيان  بن جىن او 
ولكنها ال تكفي للقول أبن ابن جىن قد تصور هذه الظاهرة أو ، ا منه أحس به يف نظام لغتهمتثل نوع  

 .(32)ا املثالا يف أثناء تعليالته وتذوقاته كما يظهر من هذنه إمنا يذكرها عرض  إكامال هلا إذ   اوضع وصف  

يعلل ابن جىن حلذف الصفة فيما حكاه صاحب الكتاب من قوهلم :سي عليه ليل وهم يريدون 
وذلك أنك حتس يف  ، وكأن هذا إمنا حذفت فيه الصفة ملا دل احلال على موضعها " "ليل طويل" فيقول:

، "طويل" أو حنو ذلك كالم القائل لذلك من التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله 
وذلك أن تكون يف مدح إنسان والثناء عليه فتقول: كان وهللا ، وأنت حتس هذا من نفسك إذا أتملته 

وتتمكن يف متطيط الالم وإطالة الصوت هبا )وعليها( ، رجال فتزيد يف قوة اللفظ بــــــ )هللا( هذا الكلمة 
ومتكن ،  وكذلك تقول سألناه فوجدنه إنسان  ، ا أو حنو ذلك ا أو كرمي  أي رجال فاضال أو شجاع  

، ا أو حنو ذلك ا أو جواد  الصوت إبنسان وتفخمه فتستغين بذلك عن وصفه بقولك: إنسان مسح  
 وتزوي وجهك وتقطبه فيعين ذلك عن سألناه وكان إنسان   : وكذلك إذا ذممته ووصفته ابلضيق قلت

 .(33)" حنو ذلك ا أو مبخال أوا أو جلز  م  ئيل قولك: إنسان  

كذلك ورد عند أصحاب املعاجم ما ميكن اعتباره من قبيل اإلشارات اليت تدل على إحساس 
من  ،(34) رب ذلك من قبيل التعريف أو التحديد العلمي للظاهرةتلظاهرة دون أن يعابأصحاب املعاجم 

وقد مهزت ، طغذلك قول صاحب اللسان "اهلمز مثل الغمز والضغط ومنه اهلمز يف الكالم ألنه يض
 .(35) " : والنرب مهز احلرفاحلرف فاهنمز وقوله

 أقسام النرب

 للنرب أربعة أنواع هي: 

إاثرة اإلحساس  يفلنرب الديناميكي إذا كان عنصر الشدة هو الغالب الشدة وي سمى انرب  =
 لنرب عند السامع.اب
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 نرب النغمة أو النرب املوسيقي إذا كانت الغلبة لعنصر النغمة. =

 نرب الزمن أو النرب الزمين إذا كان النرب عن طريق الزمن. -

نرب اللون أو النرب اللوين إذا جاء النرب عن طريق تغيي لون الصوت وتشتمل اللغة العربية على   =
 فإن له وحدات يتحقق فيها ووحداته اليت يظهر فيها هي:  اوكما أن للنرب أنواع   ،(36) كل هذه األنواع

 النرب املقطعي  -أ 

للمقطع ألنه أقل الوحدات الصوتية اليت ميكن للنرب أن يتحقق فيها وهلذا  عيةي عد النرب صفة طب
فاملقطع وحدة مركبة والنرب هو توزيع الطاقة العضلية على الوحدة ، االرتباط مربراته الفسيولوجية والفيزايئية

ويدعمه ويقع  واملقطع يشتمل على قمة من الربوز الطبيعي والنرب نوع آخر من الربوز يلتقي مع هذا الربوز
 .(37) النرب عادة على هذه القمة أي احلركة

 نرب الكلمة -ب 

ويقصد ابلكلمة هنا الكلمة الصوتية اليت هي عبارة عن جمموعة من األصوات ذات معىن تنطق 
ا وليس بينها فاصل صويت أكثر من الفاصل الذي يكون بني املقاطع وختتلف اللغات يف حتديد موضع مع  

 .(38) هذا النرب

  نرب اجملموعة الكالمية -جـ 

: "سلسلة من األصوات اللغوية املتصلة يف بقوله هياجملموعة الكالمية عرف د متام حسان 
 وقد تكون مجلة أو كلمة.  ،(39)"  نيتنفس واحد واقعة بني سكت

ولكل من هذه اجملموعات الكالمية نظامها النربي الذي قد يتفق يف مواضع النرب مع نظام نرب 
 .(40) ة أو ال يتفقالكلم

 نرب اجلملة -د 

 .(41)"  ويقصد ابجلملة هنا "أصغر وحدة بالغية تعرب عن فكرة معينة



285 
 

ا ألمهيتها عند املتكلم ولطبيعة اجلملة ومعىن نرب اجلملة توزيع درجات النرب على أجزائها تبع  
 .(42) ونوعها خيتلف نرب اجلملة من لغة إىل أخرى

 ووظائفه  ة النربأمهي

 للنرب وظائف تتمثل يف: 

ويظهر هذا بوضوح يف ، النرب يف كل شيء إال يف االتفريق بني الكلمات املتشاهبة صوتي   -
بنرب املقطع األول كانت  Importومن ذلك أننا إذا نطقنا كلمة ، (43) اللغة اإلجنليزية

 .(44) فعال نفسها وإذا وضعنا النرب على املقطع الثاين كانت الكلمة، اامس  

وتشتمل اللغة العربية على كلمات متشاهبة صوتية تصلح يف ذاهتا أن تكون من نوع كما تصلح 
 ا أن تكون من نوع آخر من ذلك مثال: أيض  

 مقصور )بالء(  وبال  )حرف(    بلى 

 مصور )مساء(  ومسا  )فعل(   مسا 

 املاضي من )العدو(  وعدا  )حرف(    عدا 

 مقصور )عداء(  وعدا     

 )االسم(  ورشا  )فعل(   رشا

والتفريق بني معاين هذه الكلمات يف اللغة العربية أمر حيتمل وجوده يف فرتة من حياهتا بدليل ما 
 .(45) جتده اليوم من أمثال الفعل )مسا( و )مساء( االسم

 التفريق بني الصيغ -

كان   ما بذلك أيعترب النرب إحدى الوسائل اليت تصنع الصيغ أو تدل عليها سواء كان وحده قائم  
ومع أن العربية تستخدم يف بناء صيغها وسائل أخرى مثل التغيي احلركي ، يه يف هذا العملا غمشارك  

مفرقا بني صيغة وأخرى عندما حيدث تشابه  - ويف ظروف خاصة أحيان   -واإللصاق إال أن النرب يكون 
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( ل  م  ، و )أ  ويكون النرب على املقطع األخي من امللل يف صورة الوقف اسم تفضيل( ل   م  صويت كما يف: )أ  
 .(46) على املقطع األولالنرب و ا االسم يف صورة الوقف أيض  

 النرب حيدد معىن اجلملة -

ا للنظام اخلاص بنرب اجلملة على أجزائها تبع   هفاملتكلم حني ينطق مجلة من اجلمل يوزع نرب 
من عام أو  الة نصيبه اخلاص به ابعتباره جزء  فيتكون بذلك عنده تدريج نربي أيخذ فيه كل جزء يف اجلم

 حدة أكرب.و من 

ا للمعىن الذي ويستطيع املتكلم أن يغاير يف صور هذا التدريج فيخلق عدة قوالب نربية تبع  
من ذلك مثال أنك تستمع إىل مجلة مثل )اجلنود يتقدمون( بصورة نربية معينة ، يهدف إليه من اجلملة

وقد تسمعها بصورة اثلثة فتفهم  ،ة أخرى فتفهم منها االستفهاميوتسمعها بصورة نرب ، اإلخبارفتفهم منها 
 .(47) منها األمر

 النرب والكلمات االنفعالية -

يف اللغة ألفاظ وصيغ وضعت ملعان انفعالية ال ميكن تصور داللتها على تلك املعاين بغي النرب  "
سري يف أجزاء الكالم من ذلك ا هلا فتبعث منه لتلها مصدر  فهو الذي مينحها تلك الشحنة العاطفية وجيع

 .(48)"  للتوكيد وهال للتحضيض وإن  ، كال للزجر والتهديد:  مثال

 ح اا ووضو النرب مينح الكلمة إشراق   -

ا وحيوية لوالها لبدت الكلمة هامدة ضعيفة ابهتة داكنة تكاد ا ووضوح  مينح النرب الكلمة إشراق  
وقد تنبه بعض سلفنا إىل شيء يشبه هذا فجعلوه من شروط فصاحة الكلمة أن ، األمساعتتوارى عن 

 .(49) " غيها وإن تساواي يف التأليف من احلروف املتباعدة ىا ومزية عليكون هلا يف السمع حسن  

 الطول .3

النرب جعلت احلديث عن أحدمها يتلو اآلخر إذ "الواقع أن و هناك عالقة وثيقة بني الطول 
واللغات اليت يظهر فيها  ، ا لدرجة أنه يصعب عزل أحدمها عن اآلخراالرتباط بني الطول والنرب قوي جد  

 .(50) اكل من النرب والطول ابعتبارها ملمحني متميزين تكون شاذة متام  
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طول "هو الزايدة على الزمن الضروري للصوت للتعبي عن عواطف املتكلم قصود ابلاملو 
 .(51)"  وأفكاره وانفعاالته

طول الصوت يقول ابن جىن: "أال ترى أن األلف والياء والواو  وقد أدرك علماؤن القدامى
 وذلك قولك:، اللوايت هي حروف توام كوامل قد جتدهن يف بعض األحوال أطول وأمت منهن يف بعض

ت بعدهن اهلمزة أو عفإذا أوق ،ا واستطالة ماخياف وينام ويسي ويطي ويقوم ويسوم فتجد فيهن امتداد  
 .(52)... " وذلك حنو يشاء ، ااحلرف املدغم ازددن طوال وامتداد  

 وظائف الطول

 للطول وظائف مها: 

ومنه املبالغة يف نفي  ،(53)"  وذلك كمد عبارة "ال إله إال هللا قصد املبالغة يف التعظيم -
الشك والريب يقول صاحب احتاف فضالء البشر: "وقرأ ال ريب فيه" مبد )ال( النافية محزة خبلفه لكن ال 

لعل  وذكر حمقق الكتاب د. شعبان إمساعيل " ،(54) يبلغ به حد اإلشباع بل يقتصر فيه على التوسط
 .(55)" ذلك هي املبالغة يف نفي الشك والريب عن القرآن الكرمياحلكمة يف 

 الداللة على انتهاء الكالم بواسطة الطول  -

ا ر فنحو قولك: أخواك ضراب إذا كنت متذكر  "وأما مدها عند التذكيف اخلصائص يقول ابن جىن 
ذكرت يف حنو ضربوا وكذلك متطل الواو إذا ت، زيد وحنوه أي ضراب ذلك، للمفعول به أو الظرف أو حنو

ا ا أو ضربوا يوم اجلمعة أو ضربوا قيام  إذا كنت تتذكر املفعول أو الظرف أو حنو ذلك أي: ضربوا زيد  
 .(56) " فتذكر احلال

وعن سبب الطول فيما سبق يقول ابن جىن: "وإمنا مطلت ومدت هذه احلروف يف الوقف 
وأضريب وما  ، وضربوا ،وعند التذكر من قبل أنك لو وقفت عليها غي ممطولة وال ممكنة املد فقلت ضراب

وأنت مع ذلك متذكر وألومهت كل اإليهام أنك قد أمتمت كالمك ومل يبق من بعده  هكانت هذه حال
لكنك ملا وقفت ومطلت احلرف علم بذلك أنك متطاول إىل كالم اتل لألول منوط ، وب متوقع لكمطل

 .(57) " به معقود ما قبله على تضمنه وخلطه جبملته
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ا بواسطة الطول وذلك إذا جاورت أصوت اللني اهلمزة أو حرف   احلفاظ على صوت اللني -
احلرص على صوت اللني  -كما يبدو يل   -أما السر يف اإلطالة فهو  " :إبراهيم أنيس يقول،  امشدد  

ألن اجلمع بني صوت اللني واهلمزة كاجلمع بني متناقضني إذ ، وطوله لئال يتأثر مبجاورة اهلمزة أو اإلدغام 
وأن تكون فتحة املزمار حني النطق به منبسطة ، ا ا طليق  األول يستلزم أن يكون جمرى اهلواء معه حر  

فإطالة  ، ا يليه انفراج فجأةا حمكم  فرجة يف حني أن النطق ابهلمزة يستلزم انطباق فتحة املزمار انطباق  مت
صوت اللني مع اهلمزة يعطي املتكلم فرصة ليتمكن من االستعداد للنطق ابهلمزة اليت حتتاج إىل جمهود 

وهذا هو ، طلبه أصوات اللني عضوي كبي وإىل عملية صوتية تباين كل املباينة الوضع الصويت الذي تت
نفس السر يف إطالة صوت اللني حني يليه صوت مدغم ألن طبيعة اللغة العربية ونسجها تستلزم قصر 

ا على صوت اللني وإبقاء على ما فيه من طول فحرص  ، ان نأصوات اللني الطويلة حني يليها صواتن ساك
 .(58)" بولغ يف طوله

أنيس حيث قال: "وإمنا متكن املد فيهن مع اهلمزة أن  إبراهيمابن جىن ما ذهب إليه  سبقوقد 
قبله مث متاديت هبن حنوه  ةإذا أنت نطقت هبذه األحرف املصوتف، خي خمرجهرااهلمزة حرف أني منشؤه وت

 .(59)"  وشعن يف الصوت فوفني له وزدن يف بيانه ومكانه وليس كذلك إذا وقع بعدهن غيها

 -كما ترى   -وأما سبب نعمتهن ووفائهن ومتاديهن إذا وقع املشدد بعدهن فألهنن مث يقول: "
ا يف كالمهم فحينئذ ما سواكن وأول املثلني مع التشديد ساكن فيجفوا عليهم أن يلتقي الساكنان حشو  
ا مما كان جيب اللتقاء ينهضون ابأللف بقوة االعتماد عليها فيجعلون طوهلا ووفاء الصوت هبا عوض  

 .(60)"  هه وداب  ا وال ابالسرتاحة إهلي نقال وذلك حنو شاب  لساكنني من حتريكهما إذا مل جيدوا عليه تطرق  ا

 .(61) إذ املقطع املنبور أطول من غي املنبور، يكون وسيلة من وسائل حتقيق النربالطول قد  -

ا كان الطول لكل فإذا كان التزمني للمقطع بطيئ  ، لتزمنيابومما جتد اإلشارة إليه أن الطول يرتبط 
 .اصوت فيه أكثر منه عندما يكون التزمني سريع  

 التزمني .4

أو ما  ،أو مجلة ،أو جمموعة ،التزمني هو: "السرعة اليت يتخيها املتكلم لكالمه سواء كان كلمة
 .(62)"  أو يف درجة بينهما ،أو سريعة ،وسواء كانت تلك السرعة بطيئة، هو أكرب من اجلملة
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كما أن ،  ويقف حتديد السرعة املطلوبة للمنطوق على ظروف الكالم واحلالة النفسية للمتكلم
عديدة من أنواع األداء هلذه السرعة معدالهتا وأمناطها اليت قبلها اجملتمع اللغوي وربط بينهما وبني ألوان 

وعندما خيرج املتكلم عن تلك املعدالت واألمناط فإن أداءه يكون حمال لسخط من املستمعني ، ومواقفه
 .(63) ويدخل بذلك يف دائرة األداء املعيب

وقد كان لعلماء العربية القدامى وعلماء التجويد بعض املالحظات اجلديرة ابلتقدير يف هذه 
املالحظات ما جاء يف من هذه . ذه املالحظات إىل درجة كبية من املعيارية والدقةالظاهرة وإن مل ترق ه

ء وهذا حتكمه لك املشافهة وذلك ايشبعون فيمططون وعالمتها واو أو "فأما الذين ي :هقول سيبوي
ا وذلك قولك: تضرهبا ومن وأما الذين ال يشبعون فيختلسون اختالس  ، ا ومن مأمنكهب  ر  ي ض  قولك: 

لك على أهنا متحركة قوهلم: من مأمنك يدمث قال أبو عمرو: إىل ابرئكم و  ومن، ك يسرعون اللفظمأمن
 .(64)"  فيبينون النون فلو كانت ساكنة مل حتقق النون

عبد العزيز عالم على تلك العبارة مبا يفيد أن سيبويه قد صرح بلفظ السرعة فقال: وعلق 
وهو ما عرب عنه سيبويه  ءبطي يسرعون اللفظ: أي يسرعون النطق وأنه قد فرق بني نوعني من التزمني:"

والكم  وأنه التفت إىل العالقة بني التزمني"، "يسرعون اللفظ  وسريع وهو ما عرب عنه بقوله:، ابلتمطيط
 التزمني إمنا هو تغيي ينتيجة لتغي قص اوأنه أثبت أن التغيي يف زمن الصوت زايدة أو ن، الزمين للصوت

 .(65) " أما على املستوى الفونولوجي أو الصريف فإنه ال يعتد هبذا التغيي، على املستوى األدائي فقط

وأهنا  فاة واملرامة واملشمةسة واملخ  ل  تـ  أثناء حديثه عن احلركة املخ   ومن هذا القبيل ما ذكره الداين
يف الوزن مبنزلة املشبعة حيث يقول: "اعلم أن احلركة املختلسة واملخفاة واملرامة واملشبعة يف احلقيقة والوزن 

فظ هبا فتخفى لذلك على السامع حىت رمبا ظن لمبنزلة املشبعة إال أن الصوت ال يتم بتلك وال ميطط ال
النطق ابملختلسة وتضعيف الصوت وتوهينه  ا لسرعةأن احلرف املتحرك عار من احلركة وأنه مسكن رأس  

 .(66)"  واملرامة واملشبعة ميطط هبا اللفظ ويتم هبا الصوت فتبدو حمققة ةابملخفا

ظن يا ويقول السخاوي: "وأما املختلس حركته من احلروف فحقه أن يسرع اللفظ به إسراع  
ن اتمة يف احلقيقة ـ إال أهنا مل السامع أن حركته قد ذهبت من اللفظ لشدة اإلسراع وهي كاملة يف الوز 

 .(67)"  متطط وال ترسل فيها فخفي إشباعها ومل يتبني حتقيقها
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ددوا بصورة عامة بعض أمناط من التزمني يف تالوة ا وقد استطاع علماء التجويد أن حيهذ 
 .(68) وترتيل ،وتدوير ،وحدر، القرآن الكرمي على حنو ما يذكرون يف مراتب القراءة من حتقيق

أنه قال: "شر السي احلقحقة أي السفر يف أول  -  -ومما يذكر يف هذا أهنم رووا عن عمر 
 .(69)"  ر القراءة اهلذرمة أي السرعة فيهاشو ، الليل

ومل خيتلف موقف احملدثني من التزمني عن موقف القدامى من النظر إليه نظرات عابرة حىت وفق 
ا على العربية املنطوقة مبصر املعاصرة ا عن هذه الظاهرة تطبيق  قيم   اهللا الدكتور عبد العزيز عالم فأعد حبث  

 .تناول فيه كل جوانب هذه الظاهرة

 وظائف التزمني 

عند أهل اللغة ـ  من النظام التزميين اتكون جزء   وظيفة التزمني قيام سرعة خمصوصةاملقصود ب
 وتتفرع وظائف التزمني وتتنوع ومنها: ،(70) ابلداللة على معىن معني

 الوظيفة البالغية -

وتكون فوق  -"ويقصد ابلوظيفة البالغية للتزمني الداللة اليت تصل إلينا عن طريق صورة النطق 
مما يتصل بدائرة املعىن كتأكيد  -املستوى النحوي للكالم املنطوق واملستوى الصريف والقاموسي لكلماته 

وإفادة معىن ال يقوم به الرتكيب النحوي والبناء الصريف مما عرب ، وتوضيح املعىن، الفكرة أو أحد أجزائها
اللة على أن املنطوق ينتمي إىل جمال معني من عنه البالغيون " خبروج الكالم عن معناه األصلي" كالد

 .(71)"  جماالت الكالم

 الوظيفة النحوية  -

واملقصود ابلوظيفة النحوية للتزمني ذلك الدور الذي ميكن أن يقوم به يف النظام النحوي من 
 واختالف وجوه اإلعراب، ومن وظيفة الكلمة يف اجلملة، واجلمل إىل جمموعات، تقسيم الكالم إىل مجل

 .(72) وما يتصل ببعض األساليب النحوية كالشرط أو بسياق اجلملة، وتغيي الداللة

ي يقوم هبذه ذخلوه من أداة الشرط وال معمن ذلك أن الكالم قد يدل على الشرط واجلواب 
هو أبرز عناصره يف القيام هبذه الوظيفة فإذا قال شخص  الداللة ويسد مسد األداة هو األداء والتزمني
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هيا بنا فلنسرع سيفوتنا القطار كان هذا أسلوب شرط ألن معناه هيا بنا إذا مل نسرع فسيفوتنا  لصاحبه
 .(73) القطار ولو نطقه بسرعة أكرب فلن يفهم السامع الشرط ولذا فعليه أن يبطئ التزمني

 الوظيفة الصرفية -

 .(74)"  لوظيفة الصرفية للتزمني ما يقوم به يف الصيغة من دور يف بنائها ومعناها"املقصود اب

ومن تلك الوظائف الصرفية للتزمني تلك الصيغ اليت جاء فيها تناسب بني تركيبها وتتابعها 
الن( فإهنا تدل على االضطراب ع  الصويت وبني املعىن الذي تدل عليه مثل املصادر اليت جاءت على )فـ  

 .(75) توايل حركات املثال توايل حركات األفعالبليان" فقابلوا الغ  الف و ران و واحلركة مثل " 

 الوظيفة الصوتية -

ويقصد هبا ما يقوم به التزمني من دور يف أداء العناصر األدائية لوظيفتها كالنرب واإليقاع مثال 
 .(76) مع غيه ابالشرتاكسواء أكان التزمني يقوم هبذا وحده أم 

وإذا وصفت تلك ، وأنه يسي وفق عادات لغوية منتظمة، اا اثبت  أن للتزمني نظام   واآلن وقد تقرر
ا يف جمال أداء لغتنا ا جد  ا وكثي  كثي    سهميع جماالت االستعمال يف لغتنا الفصحى فإهنا تالنظم ابلنسبة جلم

ويف أصوات إذاعاتنا ، وعلى ألسنة اخلطباء والوعاظ، ا يف أفواه النشء من أبنائناا وسليم  أداء  صحيح  
الكرمي وأخي ا تعم الفائدة يف جمال وعند تعلم أبنائنا لغة آابئهم وأجدادهم لغة القرآن  ،مسموعة ومرئية

 .(77) البحث العلمي يف فروع اللغة املختلفة

اآلن أما يستحق التزمني عالمات خطية ترمز إىل أنواعه وتعيني على تعلمه؟ السيما يف جمال 
 الدراسات اخلاصة بتعليم وتعلم اللغة واإللقاء.

 الوقفات .5
ا: قطع الكف عن الفعل والقول واصطالح  عرف بعض القدامى الوقف فقال إنه "لغة: 

 .(78)"  أو قطع الكلمة عما بعدها، ا ماالصوت آخر الكلمة زمن  
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"الوقفة: جس ضروري للصوت حىت  وقد عرف بعضهم الوقفة فقال:، الوقفات مجع وقفةو 
يسرتجع املتكلم نفسه فهي ال تعدو أن تكون ظاهرة فسيولوجية خارجة عن اخلطاب ولكنها 

 .(79) " ابلطبع حمملة بدالالت لغوية

، ا ما يؤثر على الوقفات وعلى أزماهناالعالقة بني الوقفات والتزمني عالقة متبادلة فالتزمني غالب  و 
والعكس صحيح كما أن الوقفات ، اا كانت الوقفات أطول منها عندما يكون سريع  فإن كان التزمني بطيئ  

أو ، أو يف األماكن غي املناسبة ، اللحظاتيفوذلك حني ي ساء استخدامها فتأيت ، تؤثر على التزمني
وهذا ، أو يطال زمنها دون سبب يقتضي ذلك، تتكرر على فرتات قصية مبا ال يتالءم وسياق الكالم

 .(80)أو الفعلي ي قد خيتلف عن أثر التزمني احلقيقا حنو التزمنيا معين  ميكن أن يولد لدى السامع إحساس  

، د املتكلم وضع السامع فيهايوخيضع حتديد الكم الزمين للوقف "للمتطلبات النفسية اليت ير 
إلشارات اإلحساسية ميكن أن كما أن ا  ،فكلما كانت العملية النطقية معقدة كلما كانت الوقفة أطول

 .(81)"  أن تقصره ا من زمن الوقفة كما ميكنأيض   تطيل

غي مصحوبة ، وأهنا اوختتلف عن الوقفات يف أهنا أقصر زمن  ، وهناك ما ي سمى ابلصمتات
أما  وتقع يف الشعر ويف الكالم، ويف داخل الكلمة الواحدة، وأهنا قد حتدث على حدود كلمتني ،بتنفس

يف الشعر فإهنا تفصل بني الكلمات اليت تقسم بيت الشعر إىل وحدات عروضية وبذلك تنشأ ثغرات أو 
 دون أتثي.من فراغات يف احلديث تتعاقب ولكنها ليست 

وأما يف الكالم فإهنا ـ كذلك ـ هلا وزهنا ففي طريقها تتكون مواقف من التوتر تلك اليت تثب من 
 سمى يف املصحف الشريف ابلسكتة اللطيفة.تتلك الصمتات هي ما ، (82) ر فيهاملتكلم إىل السامع فتؤث

ويرجع ذلك إىل تعلقها أبداء  ، وتعد الوقفات من أقدم ما اعتىن به العرب من املالمح األدائية
قال: "ال ختتموا ذكر رمحة بعذاب وال ذكر  - النيب  -ويف الوقف ي ذكر أن  -عز وجل  -كتاب هللا 

 ل املعاين بعضها عن بعض.صلوقف وفاال خيفى ما يف هذا احلديث من تعليم و  ،(83)"  عذاب برمحة

 ل األمور.ك  الوقف على تالوة القرآن الكرمي فقط بل يف -  - وال يقتصر تعليم الرسول
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فتشهد أحدمها فقال: من يطع  -  - عن عدي بن حامت الطائي قال: جاء رجالن إىل النيب
صلى هللا عليه  –رسول هللا  فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال -  - ورسوله –عز وجل  -هللا 

: " بئس اخلطيب أنت فقم " قال أبو جعفر: كان ينبغي أن يصل كالمه فيقول: ومن يعصهما -وسلم 
 .(84)"  أو يقف على "رسوله فقد رشدفقد غوى 

ويدل على اهتمامهم هبذا امللمح األدائي كثرة مؤلفاهتم اليت وردت فيه خاصة اليت تدور حول 
 .(85)قق كتاب املكتفي يف صدر التحقيق منها سبعة ومثانني كتااب  وقد ذكر حم، وقوف القرآن الكرمي

 أمهية الوقف 

ا والصمت كالوقف يؤدي ما تؤديه النغمة أو االرتكاز وسوى ا هام  ا مورفوجلي  يعد الوقف "عنصر  
 .(86)"  ونستطيع أن ندرك داللة الوقف والصمت من مالحظة لتالوة آية قرآنية، ذلك من املورفيمات

وأن  ،ا لفكرة معينةع أتكيد  ميع هبا املتكلم أن ينقل إىل الساوتعد الوقفات وسيلة أدائية يستط
ا يسهم هبا يف وهي أيض  ، وأن يضع مواقف من التوتر جسمانية ونفسية، يرسم أو خيطط للفكرة التالية

 .(87) صنع السلسة اإليقاعية

 التنغيم .6

أبنه "املصطلح الصويت الدال على االرتفاع )الصعود( يعرف الدكتور حممود السعران التنغيم 
 .(88)"  واالخنفاض )اهلبوط( يف درجة اجلهر يف الكالم

ا إىل التغيي يف نسبة ذبذبة الوترين الصوتيني هذه الذبذبة اليت ا واخنفاض  ويرجع هذا التغي ارتفاع  
أو  Buggن "لكل صوت كالمي هتتز األواتر الصوتية يف إنتاجه طنني إإذ ، (89) حتدث نغمة موسيقية

، وعلى ذلك فإن Fundamental pitcذات درجة أساسية  Toneأو نغمة  Humمههمة 
وابلنظر يف بعض املعاجم العربية القدمية يتضح أن أصحاب  ،(90)ه " نغمة الصوت هي إحدى صفات

 وت.املعاجم أدركوا أن النغمة صفة من صفات الص
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ويقول ابن منظور "النغمة: جرس الكلمة ، (91)"  يقول اخلليل بن أمحد: "جرس الصوت: نغمته
وقد تنغم ابلغناء وحنوه والنغم: الكالم ، واجلمع نغم، وهو حسن النغمة، وح سن الصوت يف القراءة وغيها

 .(92)"  اخلفي والنغمة: الكالم احلسن وقيل هي الكالم اخلفي

ويكاد ابن سينا ميس اجلوهر الصويت للنغمة مبفهومها احلديث يف علم الصوتيات حني "يطرق 
 -إىل جانب احلروف  -قضية الزينة يف الكالم فيبني أن الكالم يزدوج تركيبه من احلروف ومما يقرتن به 

ركب ويف كتابه "أسباب حدوث احلروف" يوضح من جديد ازدواج ت،  (93)"  من هيئة ونغمة ونربة
 ها إليه "حال التموج" وهذاحلدث الكالمي من الناحية الصوتية إذ هو متكون من نفس التموج منضاف  

وهكذا يربز ما يسميه ابن سينا ، احلال هي اليت ختص تنبي األجزاء وصيغ أجراسها ابلنغم املخصوص 
سه من جهة اتصال وأما حال التموج يف نف، فإنه يفصل الصوت  " أما نفس التموج دة والثقل "احل
فعل احلدة والثقل أما احلدة فيفعلها األوالن وأما الثقل فيفعله بئه ومتاسها أو بسطها أو حنتها فزاأج

 (94)" . الثانيان

 صور التنغيم

إذا كان التغيي يف النغمة حيدث يف أثناء الصوت الواحد فإن من األوىل حدوثه يف انتقال 
 مقطع إىل مقطع ومن كلمة إىل أخرى.املتكلم من صوت إىل صوت ومن 

فقد يكون إىل أعلى مبعىن أن نغمة الصوت ترتفع عن نغمة  ،وختتلف طبيعة هذا التغيي النغمي
وقد يكون ، أو إىل أسفل أي ابهلبوط يف تلك النغمة عن نظيهتا السابقة عليها، الصوت السابق عليه

يف التنغيم الصاعد، وتتمثل صور التنغيم األساسية التغيي ابلصعود مث اهلبوط أو ابهلبوط مث الصعود 
 والتنغيم اهلابط، والتنغيم الصاعد اهلابط، والتنغيم اهلابط الصاعد، والتنغيم املستوي. 

 أمهية التنغيم ووظائفه

ي عن احلاالت النفسية املختلفة وعن عبللتنغيم أمهية كربى يف أداء اللغة إذ عن طريقه ميكن الت
 وفوق ذلك فإن له وظائف أخرى منها:، (95)عالية من فرح أو غضب أو دهش أو أتملاملشاعر االنف
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فالكلمة تنطق بقالب نغمي معني فيكون هلا معىن فإذا نطقت بقالب  ،التفريق بني املعاين -
ع هذا النظام يف اللغات اليت تعرف ابللغات النغمية يويش ،نغمي آخر كان هلا معىن آخر

ا يف ( كما يوجد ذلك أيض  Pormaواليت ينتشر كثي منها يف آسيا وإفريقية مثل لغة )
 .(96) يةبعض اللغات األوربية كالسويدية والنروجي

ففي ، اشيع يف كل اللغات تقريب  توهذه الوظيفة ، التفريق بني أنواع اجلمل وبيان وظائفها -
وإذا نطقناها بنغمة ، االعربية تنطق )وصل القطار( بنغمة هابطة فتكون اجلملة إخبار  

 .(97) اصاعدة كانت استفهام  

إىل أن يقول عن ضرورة   ارسنيتلك األمهية والوظائف اليت يقوم هبا التنغيم دعت بعض الد
"أما ترقيم التنغيم فكرتقيم الكتابة حتمل العالمة فيه من الكتابة حمل الشهيق السرتجاع النفس من  تهكتاب

 .  (98) " الكالم

 اإليقاع .7

ومنهم من ، فمنهم من تعرف عليه من الناحية الفسيولوجية، نظر العلماء لإليقاع نظرات خمتلفة
 ومنهم من تعرف عليه من نحية العوامل الصوتية اليت تصنعه.، نويةتعرف عليه من الناحية املع

لقد رأينا أن إصدار النفس  فممن تعرف عليه من الناحية الفسيولوجية فندريس الذي يقول: "
ا ألن العضالت اليت : طرد النفس ليس مستمر   ا على صورة واحدةمن فتحة القصبة اهلوائية ال يتم دائم  

وبناء  على ذلك يكون لدينا تزايدات يف السرعة ،  تبطئه  وأحيان  النفس تسرع التحرك أحيان  تنظم مرور 
وبعبارة ، وختفيضات هلا وتوقفات وترعيدات أكرب وأقل يف العدد على حسب اللغة وعلى حسب املتكلم 
ا  ورة متام  أخرى فإن الكالم املنطوق يشتمل يف داخله على أساس إيقاعي ذي ضرابت منبورة وغي منب

ا نستطيع أن هسفبالطريقة نف، كما تقسم اجلملة املوسيقية إىل تقطيعات بدون نظر إىل "امليلودي" 
ا وأكثر ا من األقسام أقل انتظام  وحنس عدد   لة منطوقة بصرف النظر عن معناهانتعرف يف داخل أي مج

 .(99)"  قابلية لالختالف يف الكالم

ود مل: "إن اإليقاع هو العاألب رسلو الذي يقو  عليهف وممن راعوا جانب املعىن يف التعر 
لوحدة التقطيعات والتقطيعات الداخلية واجلمل اليت وزهنا منتظم وذلك بوساطة االختالفات يف ي قر الف
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 ومن نحية أخرى بسبب احلاجة إىل، اجملهود التقطيعي )النطقي( وحبدود الطاقة التنفسية من نحية
 .(100)"  واحلاجة إىل متطلبات الفكرة التعبي

 ر الذي أشار يف إمجالنهف من نحية العوامل الصوتية اليت تصنعه تعرفوا على اإليقاع الذين ومن
أي انتظام االستمرار والتكرر لعملية  -"ويرجع هذا االنتظام  :تلك العوامل أو الوسائل يف قوله إىل

ا إىل الفروق بني وأيض  ، إىل الفروق يف الشدات النسبية -القولبة يف داخل جمموعة من احلوادث 
بط ارتباط تالزم مع املكونت املختلفة تالكميات النسبية من الزمن تلك اليت حيسمها املستمع واليت تر 

 .(101) للقالب

ابق إىل أهم عاملني يف صنع اإليقاع مها الشدة أو ما ميكن تسميته ر يف قوله السنوقد أشار هف
ومن هنا فقد عرفت اللغات يف إيقاع شعرها ، (102) والكم الزمين أو ما ميكن تسميته ابلتزمني، ابلنربة

 نوعني مها:

ى أوال: اإليقاع النربي وهو الذي يعتمد يف تكوين معامله على قمم أو تدرجيات الشدة مبعىن أنه عل
 مسافات زمنية معينة حيدث نرب معني وذلك كالشعر اإلجنليزي.

الزمين ذلك الذي فيه تتكون وحدات زمنية متكررة وتعود ما يعرف ابإليقاع اإليقاع الكمي أو  ا:اثني  
 .(103) بشكل خمصوص

 وقد عرف عبد هللا ربيع اإليقاع أبنه "إحساس ابلتكرار املنتظم جملموعات كل منها يشتمل على
أبنه "ما حيدثه الوزن  أنور أبو سويلمحممد علي الشوابكة و  وعرفه ،(104)" أحداث متشاهبة ومعاقبة

 .(105)"  أو اللحن من انسجام

وعرفوا أنه يكون يف الشعر  ، ذا وقد عرف القدامى اإليقاع وحتدثوا عنه فيما يسمونه إبقامة الوزنه
ا عن ذلك  يقول اجلاحظ معرب  ، الكالم العادي للناسنه حيدث يف بل ذكروا إ، كما يكون يف النثر

 كله:

ا "اعلم أنك لو اعرتضت أحاديث الناس وخطبهم ورسائلهم لوجدت فيها مثل مستفعلن كثي  
ولو أن رجال من الباعة صاح: من ، اومستفعلن مفاعلن وليس أحد يف األرض جيعل ذلك املقدار شعر  
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ا وصاحبه مل وكيف يكون هذا شعر  ، وزن مستفعلن مفعوالتيشرتي ابذجنان؟ لقد كان تكلم بكالم يف 
 .(106)"  يقصد إىل الشعر؟ ومثل هذا املقدار من الوزن قد يتهيأ يف مجيع الكالم

له: "وإذا جاء املقدار بقو تبع الكالم السابق ي  مث يفرق اجلاحظ بني إيقاع الشعر وإيقاع النثر فـ  
 .(107)"  اواملعرفة ابألوزان والقصد إليها كان ذلك شعر  الذي يعلم أنه من نتاج الشعر 

 جه احلاجة إىل كتابتهو أمهية اإليقاع ووظيفته و 

مللتزم ابإليقاع أو الذي اإليقاع "أحد مظاهر األداء ومن مث كان اختصاص الكالم ابي قصد 
 .(108) " يشبهمايكون اإليقاع أحد مكونته وضروراته ابسم أدائي خاص هو اإلنشاد أو الرتمن وما 

وقد اختلفت كلمة الباحثني يف وظيفة اإليقاع هل هي مقصورة على الناحية اجلمالية فقط أم 
  ؟أهنا ذات أثر يف التعبي ويف الفكر

ي اإليقاع ويفهم ذلك من إشارته إىل دواع، يف التعبي والفكر ايذهب رسلو إىل أن لإليقاع أثر  
أما الثاين فإنه يرجع إىل اجلانب ، ىل الطبيعة الفسيولوجية للمتكلميرجع إ أحدمها " :اليت يوجزها يف سببني

وهبذا يرى ، عاالته وعواطفه وأفكاره وأغراضهاملعنوي الذي يدفع املتكلم إىل صنع اإليقاع ليعرب عن انف
 .(109)"  ا هو ذو طبيعة تعبيية أحيان  فقط وإمن اا مجالي  لو أن اإليقاع ليس مظهر  رس

 اإليقاع واملعىن ن الباحثني من يرى عكس هذا الرأي فيذهب إىل أن هناك خصومة بنيوهناك م
 .(110)"  ا بني املعىن واإليقاع"وإىل جانب ما ذكر فإنه يبدوا أن هناك تعارض   :تقول مس سييل

الشكلي أن التعارض بني اإليقاع واملعىن وحصر اإليقاع يف اجلانب  " حممود عبد هللا ربيعويرى 
فقد يتفق نظام اإليقاع مع النظام ، كل  اللغات وال يف كل الظروف   ا يف ا عام  فقط من اللغة ليس حكم  

املعنوي أو الداليل يف بعض اللغات على حنو ما نراه يف اللغة اإلجنليزية مثال اليت ارتبط فيها نظام اإليقاع 
 . (111)"  بنظام التنبي الذي هو خاضع للمعىن على ما هو معروف

وعلى أية حال فإن لإليقاع أثره الواضح على املتكلم وعلى املستمع وقد أدرك علماؤن القدامى 
واملتكلم قد يشي برأسه ويده ، "واملعىن قد يوقع ابلقضيب على أوزان األغاين هذا األثر بقول اجلاحظ:

ولو قبضت ، ب املعاينففرقوا ضروب احلركات على ضروب األلفاظ وضرو ، على أقسام كالمه وتقطيعه
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وقال عبد امللك بن مروان: لو ألقيت اخليزرانة من يدي لذهب ، يده ومنع حركة رأسه لذهب ثلثا كالمه
 .(112) " شطر كالمي

ا فما أحرى أن متثل وحداته  ا ونثر  ا يف اللغة شعر  إذا كان اإليقاع هبذه األمهية وإذا كان موجود  
 ا املمثلون.عين هبا أيض  عىن هبا فرق اإلنشاد وي  الفنية تلك اليت ت  ا السيما يف الكتاابت كتابي  

 كتابة األداء

 هل كانت هناك جهود لكتابة مالمح األداء؟ 

 -الواقع أن الوظائف النطقية اليت تتمثل يف مالمح األداء قد جرت العادة يف النظم الكتابية 
ختتلف  هذه املالمح "أن  جع بعض الدارسني هذا إىل وير ، ا متثيال كتابي   هاعلى عدم متثيل أكثر  -ا قدمي  

ن لغة ذات نظام كتايب موحد مع مالحظة أن جمموعة اللهجات تكو    إىل أخرى ا من هلجةكبي    ااختالق  
أن اللهجات قد تتعدد بتعدد القرى فإذا التفت النظام  ا هلا ومع مالحظة أخرى هيا وتلخيص  يعترب جتميع  

الكتايب إل تسجيل الوظائف النطقية أدى ذلك إىل تعقده وانصراف الناس عنه ألنه سيكون وسيلة إىل 
 .(113)"   التفريق فيما بينهم ال إىل جتميعهم

حاجة إىل  ا مل يكونوا يفا إىل هذا السبب سبب آخر هو أن الناس قدمي  وميكن أن يضاف أيض  
يد والتدوين قعومل يكن هناك ما يدعو إىل الت، هنا موجودة لديهم فطراي  إرموز كتابية هلذه املالمح حيث 

 حيث يكتفي أبن هذا النظام مستقر يف أذهان الناطقني واملستمعني من خالل ملكاهتم اللغوية.

ا وأصبحت العربية لغة هلم أفواج  دخل كثي من غي العرب يف دين هللا  -  -د بعثة النيب عوب
ونشأ عن دخوهلم يف اإلسالم وحتدثهم ابلعربية أن ظهر االحنراف يف أداء اللغة مما جعل احلاجة ماسة إىل 

هل أدرك القدامى مدى احلاجة إىل وضع رموز كتابية ملالمح ، فعن طريق الدرس والتعلم اإعادة تعلمه
 األداء؟

 جهود القدامى

مالمح األداء ما تبلور يف فكر القدامى فوضعوا له عالمة كتابية من ذلك الطول الواقع أن من 
 والوقف.
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عد من أقدم رموز الطول يف الكتابة العربية تلك العالمة اخلطية اليت وضعها اخلليل بن أمحد يو 
ضمن ما وضع من عالمات للشكل إذ وضع للمد "الطول" عالمة خطية عبارة  عن "ميم صغية" مع 

وقد تصرف أتباع للخليل يف نظامه بعض التصرف فحذفوا رأس امليم من عالمة ،  (114)من الدال جزء 
وقد عثرت ملا وضعه اخلليل من عالمة للمد كما وصفتها كتب العلماء ففي خمطوط "شرح ، (115) املد

هـ وجدت الناسخ يستخدم هذا 416فصيح ثعلب " أليب منصور حممد بن عمر بن اجليان املتوىف سنة 
  (117).  ( للداللة على املد~جتد العالمة )ذاته  ويف املخطوط ،(116)الرمز للداللة على املد )الطول( )مد(

ير هلذا الذي اخرتعه اخلليل اويبدو أن رسم املصحف الشريف كان يرمز للمد )الطول( برمز مغ
ا على ا وحديث  عادهتم قدمي  "اعلم أن نقاط بلدن جرت  ا يف قول الداين:وعدله بعض أتباعه يظهر هذا جلي  

أن جعلوا حروف املد واللني الثالثة األلف والياء والواو مطة ابحلمراء داللة على زايدة متكينهم وذلك عند 
 .(118)"  لقيهن اهلمزات واحلروف السواكن

مث بعد ذلك استخدم الرسم القرآين الرمز الذي اخرتعه اخلليل وتصرف فيه بعض أصحابه وهو 
يف ذلك شأن حتوله يف سائر عالمات الشكل األخرى إذ انتقل من طريقة الشكل ابلنقط إىل  ( شأنه~)

 طريقة اخلليل.

ن مومن الواضح من خالل النظر يف املصحف املطبوع أبيدينا اليوم أن الرسم املصحفي متيز 
ى( يف حني  )ا و صطالحية أبنه حافظ على عالمة املد )الطول( يف األحرف الثالثةالكتابة اإلمالئية اال

 أن الكتابة االصطالحية ال تستخدم هذه العالمة إال مع األلف ويف بعض احلاالت.

أما الوقفات والصمتات فتجد العناية الفائقة اليت ال  ،طول يف الكتابة العربيةالرمز هذا عن 
وقد ، ا ملقرؤيتهوحتسين   -عز وجل  -ا لاللتباس يف كتابة هللا وذلك دفع  ، يوجد هلا نظي يف الرسم القرآين

)السكتة اللطيفة( فيه أن مجعوا مواطن  تبلغت عناية علماء العربية ابلقرآن الكرمي ومواطن الوقف والصم
ا بذاته مسي بـــــ " علم الوقف واالبتداء" بلغت مؤلفاهتم فيه زهاء املائة  ا قائم  الوقف وأسسوا بذلك علم  

 .(119) كتاب
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وإذا كان علماء الصوتيات احملدثون أدركوا أن الوقفات من أهم الوسائل اليت عن طريقها يقسم 
، فإن العلماء القدامى قد أدركوا ذلك وعليه فقد قسموا الوقف إىل أنواع الكالم إىل جمموعات معنوية

 :آليتا ة على النحوقكل نوع عالمة خاصة كانت هذه العالمات عند املشار لوجعلوا 

 م = وقف الزم.

 ال= ممنوع الوقف.

 ج = وقف جائز

 قلي = الوقف والوصل جائزان لكن الوقف أوىل.

 صلي = الوقف والوصل جائزان لكن الوصل أوىل.

وقف على أحد الوقفني ال يقف على  و= تعانق الوقف حبيث ل  هرمية مكررة ثالث نقاط          
 اآلخر.

ا فقط عالمة للوقف املتبع وهو حرف ا واحد  فيعتمدون حرف   -فكما يذكر الداين  -أما املغاربة 
 .(120) كلمة )صه(ل  )ص( وهو أو 

ويف الكتابة االصطالحية وجدت يف بعض املخطوطات عالمات خطية تفصل بني كل فقرة 
" هذه العالمة هي عبارة عن دائرة  وا ما مساءه احملدثون بـــ" بنظم الفقراتولعلهم يف ذلك قد أدرك، وفقرة

 .(121)"  داخلها نقطة ترسم بعد كل فقرة

ظاهرة خطية هلا أصول بدليل استخدامها يف خمطوطني من  ه العالمةهذتكون أن  نرجحو 
ف واآلخر كتب يف النص، عصرين خمتلفني أحدمها كتب يف القرن الرابع اهلجري وهو شرح فصيح ثعلب

ومن نحية أخرى من املستبعد ، هـ وهو خمطوط "خلق اإلنسان"529 األول من القرن السادس اهلجري
ء الذي اطلعوا على هذه املخطوطات يف القرون التالية حيث إن أن تكون هذه العالمة من وضع هؤال

ا يف كوهنا مكتوبة يف اتريخ نسخ املخطوط ومن الصاحل ا وال شك  هذه العالمة موضوعة بطريقة ال تثي قلق  
 أن هاتني املخطوطتني مؤرختان.
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 جهود احملدثني

ومن ، الناحية الصوتية أو من الناحية الكتابيةاعتىن العلماء احملدثون ابألداء ومالحمه سواء من 
هذه الناحية األخية طور احملدثون بعض العالمات القدمية ملالمح األداء ونقلوا عن الغرب بعض 

احملدثني مبا ي سمى "الرتقيم" وبعض مراجع علم  دوتظهر هذه العالمات فيما عرف عن، العالمات األخرى
 .(122) داءالصوتيات اليت حتدثت عن مالمح األ

أبنه "وضع رموز خمصوصة يف أثناء الكتابة لتعيني مواقع الفصل والوقف  الرتقيم وعرف أمحد زكي
 .(123) واالبتداء وأنواع النربات الصوتية واألغراض الكالمية يف أثناء القراءة

أن مسألة ترقيم الكتابة قد تبدو شكلية بعض الشيء إال أهنا عنصر أساس من أجل بعث  ومع
من أهم وظائف الرتقيم تلك الوظيفة الطباعية اليت تنصرف إىل وضع النص " حيث إن ، النظام يف النص

يل وإىل تسه، ن سابقه والحقه داخل السطر املكتوبموعزل مفرداته ببياضات متييز اللفظ ، يف فقرات
ا بواسطة العنونة والتبويب واملراوحة بني أفنان اخلطوط وما إليها من مواضعات اإلخراج تناول النص عقلي  

عن طريق ما بقي من الوضوح البصري إبحكام األداء يف القراءة اجلهرية وبرح الوقت يف  اوإجرائي   ،السليم
 .(124) " القراءة الصامتة

ويرجع بعض الدارسني بداية وضع عالمات للرتقيم إىل "رجل من علماء النحو من روم 
ن يتنبه لسبيل كل موكان شأنه يف هذا ا ،من أهل القرن الثاين قبل امليالدالقسطنطينية امسه "أرسطوفان 

من بعده على حتسني هذا االصطالح واتقانه إىل الغاية  نجمث توفرت أمم األفر  ،ألمر من األمور يف مبدئه
 .(125)ا إليها يف عهدن احلاضرلو اليت وص

 هي: عالمات الرتقيمو 

الشولة: وعالمتها هكذا )،( وهي عالمة الوقف الناقص الذي يكون بسكوت املتكلم  - 1
شوكة العقرب : ومعىن الشولة يف اللغة، ا ال حيسن معه التنفس قليال جد  سكوات  أو القارئ 

 .(126) واختار األستاذ أمحد زكي هذا االسم للتشابه احلاصل بينهما يف الصورة
الشولة املنقوطة: وعالمتها هكذا )؛( وهي عالمة للوقف الكايف الذي يكون بسكوت  - 2

 .(127)  جيوز معه التنفساملتكلم أو القارئ سكوات  
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ا  اتم  النقطة ).( وهي عالمة للوقف التام الذي يكون بسكوت املتكلم أو القارئ سكوات   - 3
 .(128) مع اسرتاحة للنفس

)؟( وهي للداللة على اجلمل االستفهامية سواء أكانت  عالمة االستفهام وعالمتها - 4
ويذهب بعض الدارسني إىل أن وضع عالمة االستفهام بعد  (129) مبدوءة حبرف أم ال

ا ألن االستفهام قد االستفهام يكون من العبث "بل رمبا كان مومه   أبداةاجلملة املبدوءة 
 .(130)"  اإلنكار وقد يقصد به التقرير به يقصد

ظيفتها عن معناه احلقيقي هل تؤدي العالمة املتعارف عليها لالستفهام و االستفهام إذا خرج و 
 يف الداللة على املعىن اجلديد الذي خرج إليه االستفهام؟

فإن السياق  ،ا على داللة السياقالواقع أن العالمة ال تؤدي هذا الدور بل يبقى األمر قائم  
 وحده هو الذي يدل على هذا املعىن اجلديد الذي انتقل إليه االستفهام.

دل على أتثر قائلها وهتيج شعوره "عالمة االنفعال)!( وتوضع يف آخر كل مجلة ت - 5
 ،واإلغراء، واالستنكار ،واالستغراب، ووجدانه مثل األحوال اليت يكون فيه التعجب

 .(131)"  وحنو ذلك ،والدعاء ،والتحذير والتأسف
 .(132) "حرفي الة و " أي ضبتان توضع بينهما اجلمل والعبارات املنق   ":لتضبيب وعالمتها - 6

ن التضبيب يف الرتقيم عالمة إإذ ، والعالقة بني املعنيني واضحة اللغة: االحتواءوالتضبيب يف 
عما  -  -حتتوي ما يقع يف داخلها. وقد كان علماء احلديث يستخدمون الضبة لفصل كالم النيب 

 .(133)عداه مما يسبقه ويلحقه داخل السلسلة املكتوبة

أو اجململ ، ل أو املنقول أو املقسمو قالنقطتان ):( وتوضع هذه العالمة قبل الكالم امل - 7
 .(134) ويف بعض املواضع املهمة للحال والتمييز، بعد تفصيل أو املفصل بعد إمجال

)...( وتوضع هذه النقط الثالث للداللة على أن يف موضعها   رنقط احلذف واالضما - 8
 .(135) ا ألي سبب من األسبابا أو مضمر  ا حمذوف  كالم  

( وهي لفصل كالم املتخاطبني يف حالة احملاورة إذا حصل االستغناء عن -الشرطة ) - 9
اإلشارة إىل أمساء املخاطبني ولو بطريقة الداللة عليه مبثل: قال، أجاب، رد عليه وهكذا، 
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أكثر أو مجلة اجلملة املعرتضة وآخرها إذا كانت تتخللها شولة ف لا يف أو وقد توضع أيض  
. (136  ) معرتضة أخرى

    ( يوضع بينهما كل كلمة تفسيية أو كل عبارة يراد لفت النظر إليها وكذلك  القوسان ) - 10

 .(137) ا إذا كثرت فيها الشوالتاجلمل املعرتضة الطويلة اليت يكون هلا معىن مستقل خصوص     

 أمحد زكي يف كتابه "الرتقيم". اتلك هي عالمات الرتقيم اليت ذكره

وهي عبارة عن خط عرضي كالفتحة إشارة للسكتة ، وقد زاد بعض الدارسني عالمة للسكت
العالمة كان اخلليل جعلها عالمة للروم وملا كنا حمتاجني للسكت أكثر من ه ويذكر هذا الدارس أن هذ

 .(138) احتياجنا للروم رأى بعض العلماء جعلها عالمة للسكت

 مثلت عالمات الرتقيم من مالمح األداء؟ ماذا

متثلت عالمته يف الشولة  ذيالالواقع أن عالمات الرتقيم ميكن أن يقال إهنا مثلت الوقف 
والشولة املنقوطة والنقطة كما ميكن أن يقال إهنا مثلت بعض صور تنغيم اجلملة ويتمثل ذلك يف عالمة 

 االستفهام وعالمة االنفعال.

والشرطة ، ونقط احلذف واإلضمار، والنقطتان، العالمات وهي عالمة التضبيبأما ابقي 
الفعالة يف إنتاج مجالية النص املكتوب قد جتد لبعضها وظائف حنوية  إسهامهاوالقوسان فإىل جانب 

وكذلك وضع النقطتني بعد الفعل "قال" يدل ، وذلك مثل وضع الشرطة قبل اجلملة االعرتاضية وبعدها
 بعده مقول القول. على أن ما

ا ومن هنا يتضح أن عالمات الرتقيم وإن كانت حماولة غريبة لتصوير املالمح األدائية تصوير كتابي  
 مل تصور مجيع مالمح األداء بل اقتصرت على بعض هذه املالمح.

 ا لبعض مالمح األداء هي النرب والتنغيم.ذكرت بعض كتب علم الصوتيات رموز  وقد 

 :اآليتالدكتور حممود السعران أن كتابته تكون على النحو ففي النرب يذكر 
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، ويدل على املقاطع اثنوية  قبلها مباشرة( =)بوضع العالمة  االرتكاز"يدل على املقاطع قوية 
، وأما االرتكاز  قبلها مباشرة، أما املقاطع ضعيفة االرتكاز فترتك بال عالمة( =)االرتكاز بوضع العالمة 

 .(139) " قبل املقطع اخلاص مباشرة(  =)    للتأكيد فيدل عليه بوضع العالمة ـ الذي أييت

للداللة على النرب بشكل عام وهي كما   ويقرتح الدكتور خليل عساكر العالمة  
يذكرها شرطة متجهة من اليسار إىل اليمني ومائلة من أعلى إىل أسفل وترسم فوق احلرف الذي يقع 

 .(140) عليه النرب

ولئن كان ما اقرتحه د. خليل عساكر أوجز ألنه جعل للنرب عالمة واحدة فإن ما استخدمه 
 لنرب.الدكتور السعران أوضح وأبني ألنواع ا

يف كتاهبما علم يضاف إىل ذلك عالمات التنغيم اليت استخدمها د عبد هللا ربيع ود عبد العزيز عالم 
 .(141) الصوتيات

هذا ما ذكرته كتب الصوتيات عن كتابة مالمح األداء وهي كما يظهر ال تشتمل إال على كتابة 
 النرب والتنغيم.

 األداء؟ل عن الوجه األمثل لكتابة مالمح أسحنن نو 

الشك أن مطلب تصوير مالمح األداء من الناحية الكتابية مطلب يفرض نفسه على الواقع 
ميكن بعث العالمات القدمية اليت استخدمت فرتة يف ن ومن وجهة نظر ، وي وحيتاج إىل حل لغال

فة إىل من ذلك مثال عالمات الطول بكل أنواعه ابإلضا، املخطوط العريب مث تركت يف واقعنا الكتايب 
تابة العربية ثروة هائلة من أنواع اخلطوط العربية ميكن استخدام تنوعها يف كتابة هذه كذلك فإن يف ال

املالمح من ذلك مثال ميكن الربط بني صفة الصوت ونوع اخلط فيمكن ختصيص خط معني لصوت 
ة على أشياء يتصف بصوت معني وقد بدأت بعض  املصاحف استخدام تنوع اخلطوط العربية يف الدالل

من أشكال الراء للداللة على الراء  شكالحمددة يف النطق كالداللة على التفخيم والرتقيق فاختاروا 
وإن كان هذا على املستوى األصوات  ،(142) للداللة على الراء املرققة آخر شكالختاروا كما ا  املفخمة

 والتنغيم يف كتب الصوتيات.، هذا إضافة إىل استخدام الرموز اليت وردت للنرب  املفردة
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 نشأة وتطور دراسة اللهجات

االجتاهات يف البحوث اللغوية فقد منت هذه الدراسة  ثتعد دراسة اللهجات من أحد
بني الدراسات  اا هام  ر والعشرين حىت أصبحت اآلن عنصر  ابجلامعات األوربية خالل القرنني التاسع عش

بشرحها وحتليل  وأسست هلا يف بعض اجلامعات الراقية فروع خاصة بدراستها تعىن، اللغوية احلديثة
خصائصها

وقد اهتم نفر من املستشرقني بدراسة اللهجات العربية قدميها وحديثها، ففي هلجات احلجاز 
" قبائل اليمن وما  عنوانه احبث   G.Kampfimeyerواليمن نشر املستشرق األملاين جورج كمبغمابر 

تدمر" وهلجة  جة "لفرنسي هلا  Cantineauجاورها من جنوب جزيرة العرب " ودرس كانتنيو 
 "دمشق" ابلقطر السوري.

يف الغرب حبوث يف اللهجات منها ما كتبه حممد عياد الطنطاوي الذي كان العرب  وللعلماء
ا للعربية يف اجلامعة اإلمرباطورية يف بطرسربج )لنجراد( يف روسيا حتت عنوان "رسائل يف العربية مدرس  

ا للعربية يف ابريس حتت عنوان "اللغة العربية ذي كان مدرس  وما كتبه ميخائل صباغ السوري ال، العامية"
 ." العامية يف مصر والشام

وكانت هذه الدراسات قد وجهت أنظار علماء العربية حنو دراسة اللهجات العربية دراسة علمية 
على  ئ نص يف قانونهش  ن  صحيحة السيما اللهجات احلديثة حىت إن جممع اللغة العربية ابلقاهرة حينما أ  

لفت يف اجملمع أن من أغراض اجملمع دراسة اللهجات العربية احلديثة مبصر وغريها من البالد العربية وأ  
 .(1) جلنة خاصة لدراسة اللهجات

وبعد ذلك تقدمت دراسة اللهجات العربية على أيدي علماء العربية املعاصرين فقد كتب إبراهيم 
ة جا آخر يف "هلا يف "هلجة الكرنك" وحبث  متام حسان حبث  تب كذلك كو ، س دراسة عن هلجة القاهرةيأن

وقد كتبت هذه  ،اجلعفرية" وآخر يف "هلجة النوبة"ا يف "هلجة وكتب عبد الرمحن أيوب حبث  ، عدن"
 .(2) البحوث ابللغة اإلجنليزية لينال هبا أصحاهبا درجيت املاجستري والدكتوراه من جامعة لندن
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العربية البحث الذي كتبه الدكتور عبد املنعم سيد عبد العال عن  ومن البحوث املكتوبة ابللغة
"هلجة البدو يف  بعنوانوالدراسة اليت كتبها عبد العزيز مطر  ،(3)"  "هلجة مشال املغرب تطوان وما حوهلا

 وغري ذلك من الدراسات اليت قدمت عن اللهجات العربية احلديثة. ،(4) " إقليم ساحل مريوط

 رموز إضافية لتصوير الفروق النطقية يف اللهجاتاحلاجة إىل 

 كانت جيعل نظامها الكتايب الذي ه الذي تتعرض له اللغة أّي  نوالالواقع أن قانون التطور بكل أ
رست قواعده إىل حد اثبت غري كاف لتصوير معامل هذه اللهجات اليت تتفرع عن اللغة األم إذ من 

منها أي كلمة ال تستقر على حالتها األصلية بل تتغري بتغري األزمنة الواضح أن األصوات اليت تتألف 
وتتعدد مظاهر هذا  ،(5) وتتأثر يف هذا التغيري بطائفة من العوامل الطبيعية واالجتماعية واللغوية ،واألمكنة

سم من ذلك نداء أهل بعض القرى يف إقليم املنيا لال ،التغري فقد يكون إبسقاط بعض األصوات القدمية 
 ريوقد يكون التغي، "حممد" بقوهلم ّي "حممــــ" حبذف الدال وهي ظاهرة تعرف يف العربية بنداء الرتخيم 

إبضافة صوت جديد مثال ذلك إطالة احلركة القصرية بعد قلبها إىل كسرة يف كلمة )من( اليت لالستفهام 
 ا فهم يقولون مني؟يف لغة إقليم املنيا أيض  

إببدال صوت مكان صوت آخر مثل إبداء اهلمزة من القاف يف بعض   يكون التغيريوأحيان  
واترة يكون التغيري ابلقلب املكاين مثال ذلك ، الكلمات يف هلجة القاهرة مثل قوهلم "األلب" يف "القلب"

من هذه التغيريات  وقد ينال الكلمة أكثر من تغيري واحد ، (6)"  الزعل جاءت من العلز مبعىن الضجر "
ساير النطق يف التطور ولعل يف تال  يفه، جلمودابا أشبه ا واحد  لزم "الكتابة" وضع  ت حني كل هذا يف

 حمافظة على اللغة الفصحى إذا لو اتبع الرسم النطق يف التطور لضاع كثري من الفصحى. اثباهت

وإذا كانت الكتابة برموزها اليت تستعمل يف كتابة اللغة األم غري كافية لتصوير ما حتتويه اللهجات 
عن اجلهود املبذولة من جانب العلماء لتاليف نقص هذه  لنا أن نتساءلاملتفرعة من فروق يف النطق كان 
 الرموز يف تصوير تلك اللهجات؟
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 يف كتابة اللهجات جهود القدامى

ن الفروق النطقية بني هلجة وأخرى فروق قدمية أدركها علماء اللغة القدامى وجاءت الواقع أ
أوصافها يف مواضع من كتب اللغويني القدامى إال أن هذه األوصاف كانت يف مواطن متفرقة ال جيمعها 

ت مكان واحد يف مؤلف بعينه من مؤلفاهتم، لذلك مل يكن وجود رموز كتابة ترسم هذه الفروق اليت كان
بني اللهجات ذا قيمة كبرية يف نظرهم، بل إن بعض الدارسني احملدثني يذهب إىل أن عدم متثيل القدامى 

ا من القدامى حيث يقول: وأما سبب االقتصار يف الكتابة على للهجات العربية القدمية رمبا يكون متعمد  
ف فال نستطيع من حيث الصن تستة أصوات تشكل يف حقيقتها ثالثة أنواع فحسب من الصوائ

ا من الواضع ألنه مل يشأ أن يدخل يف متاهة التعبري حتديده جازمني ولكننا ال نستبعد أن يكون متعمد  
الواحد وتلونه يف كل هلجة أو يف هلجة بعينها،  أي يف تنوع الفونيم allophonesعن البدائل الصوتية 

اثنني  –كما يقول سيبويه   –مقارنة هذا بقسيمه يف ابب األصوات الصامتة إذ إن يف العربية وميكننا 
ا ممثال يف الكتابة وظننا أن العرب مل يلحقوا مثل هذه األصوات يف ا وليس كلها طبع  صامت  وأربعني صوات  

 .(7) يف البدائل الصوتية ويف اختالف اللهجات الكثرية بشأهنا ا للوقوعالكتابة جتنب  

ا مل ويذكر الشيخ رفعت فتح هللا أن سيبويه حني وصل ابحلروف العربية إىل اثنني وأربعني حرف  
أبهنا ال تتبني إال  -أي سيبويه  -ا ترسم هبا احلروف الزائدة عن التسعة والعشرين "بل صرح يذكر رسوم  

 .(8)"  ابملشافهة

 مكونت اللهجات املطلوب كتابتها!وما تلك احلروف الزائدة على التسعة والعشرين إال إحدى 

من تلك اإلشارات الكتابية اليت ترمز إىل بعض  مومع هذا فإن بطون كتب القدامى مل حتر 
 العناصر اليت تتكون منها اللهجات مثل إشارهتم إىل الروم واإلمشام واالختالس.

كان اخلاء ولروم ساجلزم واإل ي جمرىفلإلمشام نقطة وللذي أجر  تيقول سيبويه: "وهلذا عالما
من نص سيبويه السابق إشارته إىل وجود  ومما يفاد يف هذه القضية ،(9)"  احلركة خط بني يدي احلرف
 عالمة كتابية لإلمشام والروم.

فإذا نقط مصحف على مذهب من خيتلس حركة  وأما االختالس فيقول الداين عن كتابته: "
ويشبع حركة بعضها ليدل على جواز الوجهني واستعمال ، ا للخفة وتسهيال للفظبعض احلروف طلب  
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جعل عالمة تن العالء من رواية البصرين عنه فع وهو مذهب أيب عمرو بوأن القراءة سنة تتب، اللغتني
وإن كانت ضمة نقطة فيه أو  ،وإن كانت كسرة نقطة حتته، املختلسة إن كانت فتحة نقطة فوق احلرف

وإن   ،ا مضجعة وقال سيبويه بعض ألف ممالةولتجعل عالمة احلركة املشبعة إن كانت فتحة ألف  ، أمامه
 (10). ا صغرىوإن كانت ضمة واو  ، مردودة صغرىكانت كسرة ّيء 

 - جهود املستشرقني -جهود احملدثني يف كتابة اللهجات 

ملا كانت دراسة اللهجات منت وازدهرت بني غري أبناء العربية من املستشرقني كان هلؤالء 
حول تزويد املستشرقني جهود يف كتابة نصوص اللهجات العربية لكن هذه اجلهود كانت كلها تدور 

وهلذا السبب  ،الرموز الالتينية برموز أخرى غربية لتلك األصوات اليت ليس هلا رمز يف الكتابة الالتينية
 وغريه نشأ ما يسمى ابلكتابة الصوتية 

 الكتابة الصوتية الدولية

مرت الكتابة الصوتية الدولية مبراحل متعددة منذ القرن السادس عشر ونضجت على يد اللغوي 
م وقد 1886يف إنشاء اجلمعية الصوتية الدولية عام  أسهمالذي  (م1912ت )ليزي هنري سويت اإلجن

ا فيها استقر األمر هبذه اجلمعية على تبين رموز الكتابة الصوتية الدولية اليت قدمها سويت مستخدم  
هلذه الكتابة قد الرموز الرومانية مع إدخال عدد من التعديالت املتجددة عليها وكانت آخر صورة معدلة 

 م وقد كان هلذه األجبدية عدة مبادئ ندت هبا منها:1951نشرت عام 

 .نفسه حني يوجد صوت واحد يف عدة لغات فالبد أن يرمز له ابلرمز - 1
 .(11) جيب أن تشتمل األجبدية على أكرب قدر ممكن من رموز األلفبائية الرومانية - 2

ويعد هذا األمر األخري من أكرب العقبات اليت واجهت هذه األجبدية وعملت على عدم 
ا رومانية ألصوات اختصت هبا العربية ذلك ألهنا استعملت رموز  ، استخدامها لدى الدارسني العرب

 .(12) ا لعلها أيسر مما يف رموز الكتابة الصوتية الدوليةووضعت هلا العربية رموز  



315 
 

امل اليت عملت على عدم شيوع هذه األجبدية بني الدارسني العرب مبدأ مهم كما أن من العو 
وهو ال "معىن ألن يستخدم األصوايت العريب احلروف الرومانية وهو يوجه كتابه إىل أكثر من مائة مليون 

 .(13)"  هلم رموزهم الكتابية املوحدة غري الرومانية

 .(14)"  الدولية( "وسيلة تنقصها الدقة الكاملةكما أن هذه األجبدية )الصوتية 

فكرة األجبدية الصوتية الدولية بل تتابعت ، هلذا مل يكتف العلماء العرب احملدثون هبذه الفكرة
 .جهودهم واستمر تفكريهم لوجود حل مرض لتصوير الفروق النطقية يف اللهجات العربية

 جهود علماء العرب احملدثني

العلماء العرب احملدثني أقل من جهد غريهم من املستشرقني وكانت هناك حماوالت مل يكن جهد 
خليل عساكر إىل جممع اللغة العربية  كتورد الكان أبرزها اجلهود اليت قدمها   ه املشكلةذمنهم حلل ه

مع وضع ا ا كبري  ابلقاهرة اليت أقرها اجملمع وهي تعتمد على الرموز الواردة يف الكتابة العربية اعتماد  
 :يتعالمات ملا استحدث من أصوات يف اللهجات احلديثة وكانت هذه الطريقة كما وردت عنه كما أي

 أوال: يف جمال احلركات

هي الفتحة والضمة  -قصرية  -يف الكتابة العربية حىت اآلن ثالث عالمات لثالث حركات 
عساكر إىل هذه  ك أضاف دجات العربية احلديثة لذلوالكسرة وهي غري كافية لكتابة نصوص الله

ا خلمس حركات ترد يف نطق هذه اللهجات وراعى العالمات الثالث مخس عالمات مبتكرة وجعلها رموز  
يف ذلك اتفاق هذه العالمة اجلديدة وانسجامها مع طبيعة الكتابة العربية وكانت هذه العالمات على 

 :اآليتالنحو 
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          حركة الفتحة املفخمة وعالمتها: - 1
 ابلس" "حلب وطر يتوتوضع فوق احلرف ومثل هلا ابلفتحة يف كلمة "خاف" يف نطق هلج

 (15) .  فرتسم هكذا: 

وتوضع حتت احلرف ومثل هلا إبمالة الواو  اإلمالة وعالمتها   - 2

( يف هلجيت  ريقته هكذا : )( فتكتب بطإخوة)يف كلمة 
 .(16) حلب وطرابلس فإذا مدت حركة اإلمالة أردفناها حبرف الياء مثل بيت وسيف وجرهبا

وترسم فوق :وعالمتها حركة الضمة املمالة - 3
ومثل هلا ابلضمة املمالة يف كلمة "أمن" يف هلجيت حلب وطرابلس ومعناها )أمهم( احلرف 

( فإذا كانت هذه احلركة ممدودة أتبعناها  وتكتب بطريقته هكذا: )
 . Roda .(17)وروضة = nom– مالواو كما يف لفظي نو 

( وترسم حتت احلرف وهي عبارة عن  حركة الضمة املكسورة وعالمتها ) - 4

( أي : ضمة متجهة حنو الكسرة ومثل هلا بنطق كلمة )
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)كلهم( يف هلجة طرابلس مشايل لبنان، فإذا كانت ممدودة رسم بعدها واو وذلك مثل: 

  (18). 

( وترسم حتت احلرف وتصادف هذه احلركة  حركة الضمة املمالة املكسورة ) - 5

يف   ظلهجات العربية احلديثة كما يف لفيف بعض ال
 هلجة تدمر فإذا كانت هذه احلركة ممدودة أتينا بعدها بواو مثل 

( وهذه احلركة واحلركة السابقة من أاثر اللغة الرتكية يف   )
ا مثاين حركات يوضحها وعلى هذا تصري احلركات العربية مجيع   ،(19) هلجات هذه البالد

 اجلدول اآليت:
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  .(20) لإلمهال أي للحرف الذي يكتب وال ينطق بهعالمتني إحدامها  وأضاف

واألخرى للنرب. أما عالمة اإلمهال فهي وضع )م( صغرية فوق احلرف الذي ال ينطق به مثل 
رسم و ، ا صغريةاأللف يف كلمة )والدي( يف نطق هلجة القاهرة فإهنا ال تنطق لذلك توضع عليها ميم  

ا مما اقرتحه لعلها أسهل وأكثر اختصار  و  ستطيلةدائرة ماملصحف يدل على اإلمهال بسكون ممط أي 
 الدكتور عساكر.

أي شرطة متجهة من اليسار إىل اليمني ومائلة   وأما عالمة النرب فهي هكذا:  
ويف مبحث كتابة املالمح األدائية  ،(21) من أعلى إىل األسفل وترسم فوق احلرف الذي يقع النرب عليه

 لسعران يف كتابة النرب ورجحته ملا فيه من تفصيل.عرضت ملا ذكره د. حممود ا

 : يف جمال كتابة احلروفااثني  

ا ما خيتلف نطقها يف اللغة الفصحى عنه يف اللهجات يف األجبدية العربية طائفة من احلروف كثري  
 احلديثة وهذه احلروف أمها ستة وهي: اجليم والقاف والذال والظاء والثاء والعني.

 اجليم - 1

كلمة اإلجنليزية ال( يف gتنطق اجليم معطشة مشوبة بدال عند ابتداء النطق هبا وتشبه احلرف )
damage ا معطشة دون أن تكون مشوبة بدال وتشبه احلرف وتنطق جيم   ،وتلك هي اجليم الفصحى

(J( يف اللغة الفرنسية كما يف لفظ )journaiوتلك هي اجليم الرخوة وهي اليت تكتب يف مصر ) (چ )
 بثالث نقط.

( يف الكلمة gا قاهرية دون تعطيش كما ينطق احلرف )أما النطق الثالث هلا وهو أن تنطق جيم  

(goأو كما تنطق الكاف الفارسي)وتعرف ابجليم الشديدة ويرى أن يصور هذا النطق األخري  گـ " ة "

 أما النطق األول فريسم برمزه العريب )ج( والنطق الثاين يوافق على كتابته  ،(   جبيم بنقطتني هكذا )
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وقد خالف د عساكر جممع اللغة يف رسم النطق الثالث حني رمز إليه  ،(22) ( بثالث نقطچ)

موافقة للغات اإلسالمية ومنها الفارسية  ( گـ )( بنقطتني وكان اجملمع قد رمز إليه ابلرمز ب )
 ولعل األحرى ما ذهب إليه اجملمع جماراة للماليني املسلمة اليت تستعمل هذا الرمز.

 القاف - 2

ا شديدة ها مهزة ونطقها جيم  قا فصيحة ونطللقاف يف النطق أنواع خمتلفة منها: نطقها قاف  
 األخريين أن يكتب إبحدى طريقتني مها: طقنيقاهرية وخري الكاتب يف الن

األوىل: الطريقة الصوتية وهي هتتم بكتابة احلروف حسب ما تنطق فكلمة )قال( يف هلجة القاهرة تكتب 
 وفق هذه الطريقة )آل(.

والثانية: الطريقة االشتقاقية الصوتية: وهي اليت حتافظ ما أمكن على صورة اللفظ يف اللغة الفصحى 
ئة ترتاءى فيها صورة اللفظ يف الفصحى ويتضح معها اشتقاقه مث حتافظ يف الوقت فتكتبه على هي

ا ينظر إىل األصل يف غالب األحيان وعلى هذا ا صحيح  نفسه على تصوير نطقه يف الكتابة تصوير  

أي      تكتب الكلمات )قال وقمر ويرق( هكذا:
 .(23) نطق اهلمزة بوضع مهزة فوق القاف داللة على العدول من نطق القاف إىل

أما القاف اليت تنطق يف الصعيد كاجليم الشديدة القاهرية فإهنا تكتب على حسب الطريقة 

ا بنقطتني من ( أي قاف  ا بنقطتني وعلى الطريقة االشتقاقية )( أي جيم   الصوتية: )
بنقطتني للجيم حسب الطريقة وعلى هذا تكتب الكلمات )قال، قمر، برق( يف هلجة الصعيد إما  ،حتت

 (24). الصوتية

 ( على حسب الطريقة االشتقاقية الصوتية. وإما )

 الثاء والذال والظاء -5، 4، 3
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 حنو آخر. هذه احلروف يف الفصحى لثوية ولكنها تنطق يف كثري من اللهجات على

وللتفريق يف ، اا شديد  والظاء مفخمة تفخيم  ، والذال زاّي  ، افالثاء تنطق يف بعض اللهجات سين  
الكتابة بني النطق الفصيح والنطق يف اللهجات يقرتح خليل عساكر أن تكتب الذال والظاء بنقطتني من 

بنقطتني للداللة على النطق العامي " مذهب كلمة " فوق للداللة على النطق املستحدث مثل كتابة  
 بنقطتني. " مظلوم" وكذلك 

رد التفريق بني النطقني الفصيح والعامي فكلمة )مثل( أما الثاء فيكتبها بثالث نقط متجاورات جمل

 .(25) (يف العامية هكذا: )

 العني - 6

ولذلك يقرتح أن نضع فوق العني مهزة للداللة على ، تنطق العني يف بعض هلجات السودان مهزة

( وتكتب على الطريقة  هذا النطق مثل كتابة كلمة على فتكتب هكذا )
 .(26) الصوتية )أيل( أي كما تنطق

أقرها جممع اللغة العربية ووافق على أن توضع  وهذه الطريقة اليت اقرتحها الدكتور خليل عساكر
 .(27) جملمع لتستعني هبا يف دراسة اللهجات العربية املعاصرةبني يدي جلنة اللهجات يف ا

ولست أدري ماذا صنع اجملمع يف شأن مقرتحه للحرف الذي أدعاه "اجلاف" وهو اجليم اليت  
ا بشرطة ماذا صنع يف هذا املقرتح بعد موافقته على هذه ـ( كاف   گـكالكاف والذي قرر اجملمع أن يرسم )

 الطريقة موافقة كلية وهي تعارضه يف صوت اجلاف إذ يرمسه الدكتور خليل عساكر 
 بنقطتني.

على أية حال فالطريقة يف جمملها طريقة تعتمد على الرموز العربية وما اقرتح فيها من جديد 
للداللة على اجليم اليت كالكاف إال أهنا املنقوطة بنقطتني  ى صورةعلنا قريب معهود إىل العربية ومع حتفظ
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أضف إىل ذلك أن الذي يستخدمها  هباما دامت لن تطبق إال يف جمال علمي خيتص ابلعلماء فال ابس 
 سوف ينوه يف صدر دراسته إىل هذه الرموز اليت حتتوي عليها.

د أن دراسات قد خرجت إىل الوجود وقد ومن نحية الواقع الكتايب وموقفه من هذه الطريقة جن
استعملت هذه الطريقة يف كتابتها إال أن بعض الدارسني قد أجرى بعض تعديالت عليها من هؤالء 

كما أضاف بعض "   هلجة مشال البدو يف إقليم ساحل مريوط" الدكتور عبد العزيز مطر يف دراسته: 
ط أفقية للداللة على صوت أسناين جانيب رخو ضاد فوقها ثالث نق الرموز اجلديدة مثل إضافة الرمز

 .(28)اليت درسها  مطبق وهو صوت الضاد يف اللهجة

كما أنه يف طريقته مل يرسم األلف اليت بعد واو اجلماعة وال يضع النقطتني فوق اتء التأنيث يف 
 أواخر الكلمات األمساء ما مل ينطق هبا اتء .

واأللف املقصورة يف الفعل ، األلف يف )الرمحان(كذلك ال يهمل صوت منطوق به فقد كتب 
واألصوات اليت أبدل هبا غريها كتبت حسب صوهتا اجلديدة فالقاف اليت ، اا مطلق  الثالثي تكتب ألف  

 .(29) ا تكتب والتاء اليت أبدلت داال تكتب داالأبدلت كاف  

"هلجة مشال املغرب  كذلك استخدم هذه الطريقة الدكتور عبد املنعم سيد عبد العال يف حبثه
كذلك استخدمها الدكتور ،  (30) تطوان وما حوهلا" ويتميز هذا البحث أبنه طبق الطريقة دون أي تعديل

 .(31) عبد املنعم سيد عبد العال يف كتابه "معجم مشال املغرب تطوان وما حوهلا" دون أي تعديل يذكر
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مل ينحصر دور اللغة العربية كأداة للتعبري والتفكري والكتابة على العرب وحدهم بل امتد نفوذها 
لديها من تراث من احمليط إىل اخلليج واستطاع العرب عرب العصور االتصال ابحلضارات املختلفة ونقل ما 

 .وعلوم وآداب وفنون كالرتاث اإلغريقي والفارسي واهلندي

 يف ازدّيد رقعة اللغة العربية واحتكاك الشعوب العربية وحني جاء اإلسالم كان عامال حيوّيً 
بغريها من الشعوب اليت أسلمت. ونتج عن ذلك أن أثرت اللغة العربية يف غريها من اللغات اليت 

 ا هي األخرى، ومن مظاهر هذا التأثري والتأثر اجلانب الكتايب.رت أيض  احتكت هبا وأتث

وأتثرت هبم حني نقل العرب بعض ، أثرت العربية يف اللغات حني أخذت عنها نظامها الكتايب
الكلمات من تلك اللغات، فحني أعطت اللغة العربية نظامها الكتايب لتلك اللغات كان يف هذه اللغات 

 يف العربية مما ينتج عنه عدم وجود رمز كتايب هلذه األصوات وحني ريال يوجد هلا نظ بعض األصوات اليت
 نفسه. رمنقلت العربية بعض الكلمات إىل لغتها واجهت األ

 املشكلة

"يظهر هذا فيما يزعمه بعضهم من عجز الكتابة العربية عن أداء ما يعرب عن احلركات املزدوجة 
عن الوفاء مبا يف تلك اللغات من  -يف رأيهم  -أو املركبة املوجودة يف اللغات األجنبية ومن قصورها 

 .(1) وغريمها" V.Pأصوات صامتة ال نظري هلا يف العربية مثل صوت 

ضوع كتابة األصوات األجنبية هو أنه يلحظ أن البالد العربية ختتلف يف احلرف ومث وجه آخر ملو 
 -والسيما يف القاهرة  -( فهو يف مصر Gالعريب املقابل لبعض احلروف الالتينية من ذلك مثال حرف )

فإنه يقال حرف )ق( ويف  -والسيما يف احلجاز وجند  -قطار اجلزيرة العربية أيقال حرف )ج( ويف 
 -نس والسيما يف تو  -العراق وسورّي ولبنان وفلسطني واألردن يقابل حرف )ك( ويف الشمال اإلفريقي 

، وإن كان (2)وهذا واضح يف كلمة )قمرق( أي مجرك أو كمرك،  هو قاف مثلثة ا مستحدث  يقابل حرف  
إذ كان اختالف الصوت ، ا لكتايب أيض  هذا الوجه ميس قضية املعرب الصويت إال أنه ميس اجلانب ا

املقابل للصوت األجنيب ينتج عنه اختالف يف الرمز مما جيعل الصوت األجنيب الواحد ذا رموز كتابية 
 متعددة يف كتابتنا العربية.
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ار احلرف العريب املقابل لبعض األصوات يعد هذه الوجه )اختالف البالد العربية يف اختيو 
السيما يف عصر أصبحت فيه الكلمة  ، ابلغ اخلطورة يف واقع اللغة العربية ومستقبلها ااألجنبية(، يعد أمر  

حت الكلمة تكتب يف املكان وتنطق ببل أص، سيارة ال تقتصر على مكان حمدد  -مكتوبة ومنطوقة  -
إهنا قضية يتعامل معها اجلمهور العريب صباح  ، وتقرأ يف مكان من أحناء الوطن العريب بل والعامل أمجع

واألمثلة والشواهد على هذه ، مساء عند قراءته للصحف ومساعه لوسائل اإلعالم املسموعة أو املرئية 
اسم العاصمة اليوغسالفية الذي يكتب يف بعض الصحف  -مثال  -من ذلك  ،القضية أكثر مما حيصي 

 :  هكذاابجليم األخرى غراد " ، ويكتب يف بعض الصحف العربية كالصحف العراقية ابلغني " بلالعربية  

ا ما تذكره الصحف وتذيعه ، ومنه أيض  (3) جريدة الشرق األوسط الدولية كما يف، ابجليم  "  بلجراد" 
خيوضها الشعب األفغاين كان اإلذاعات وحمطات التليفزيون عن مدن أفغانستان مبناسبة ذكر املعارك اليت  

وغري ذلك مما تسري به  ،(4)" مرة أخرىت"حريا ، وريد ذكر مدينة تسمى )هريات( مرةف، اجملاهد 
الصحافة كل يوم مما يربك القارئ العريب وجيعله يف بلبلة أمام قراءة هذا الكم الكبري من أمساء البلدان 

قدمية تصاحب  وملا كانت هذه الظاهرة ظاهرة، وأمساء األعالم األجنبية اليت تكتظ هبا الصحف العربية 
سأل عن مدى نأن  نااليت دخلت اإلسالم كان لة من مواطنها األصلي إىل البالد خروج اللغة العربي
 ابملشكلة ، وما قدموه من عالج حللها ؟إحساس القدامى 

 جهود القدامى حلل املشكلة

وحاول هـ( من أبرز من اهتموا هبذه القضية 808 -هـ 773عد عبد الرمحن بن خلدون )ي
"املقدمة" بدأ حديثه عن هذه القضية بذكر تغاير األمم يف اللغات  هففي كتاب، عالجها عن طريق الكتابة

حلروف ما ليس ألمة من ا مةفقد يكون أل ،فقال "وليست األمم كلها متساوية يف النطق بتلك احلروف
ا وجتد للعربانيني حروف   ،ا كما عرفتالعرب هي مثانية وعشرون حرف  واحلروف اليت نطقت هبا  ،أخرى

وكذلك األفرنج والرتك والرببر وغري هؤالء من ، ا حروف ليست يف لغتهمليست يف لغتنا ويف لغتنا أيض  
 .(5)"  العجم

مث يوضح ابن خلدون موقف الكتاب من قبله من احلروف األعجمية فيقول: "مث إن أهل 
الكتاب من العرب اصطلحوا يف الداللة على حروفهم املسموعة أبوضاع حروف مكتوبة متميزة 

وإذا عرض هلم احلرف الذي  ،أبشخاصها كوضع ألف وابء وجيم وزاء وطاء إىل آخر الثمانية والعشرين
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لغتهم بقي مهمال عن الداللة الكتابية مقفال عن البيان ورمبا يرمسه بعض الكتاب  ليس من حروف
 .(6)"  بشكل احلرف الذي يكتنفه من لغتنا قبله أو بعده

وكتابة احلرف األعجمي مبا جياوره من لغتنا قبله أو بعده أمر ال يقره ابن خلدون إذ يقول  
 .(7)"  من أصله "وليس ذلك بكاف يف الداللة بل هو تفسري للحرف

: "اصطلحت يف كتايب هذا على أن أضع ذلك احلرف يف املقدمة أما اقرتاحه فهو كما يقول
العجمي مبا يدل على احلرفني اللذين يكتنفانه ليتوسط القارئ ابلنطق به بني خمرجي ذينك احلرفني 

 .(8)"  فنحصل أتديته

الكاف املتوسطة عند ك  من حروفنا حرف يتوسط بني حرفني ل لذلك فقال: "رمست أان كلومث  
اجليم نقطة وأنقطها با ني" فأضعها كاف  ك  ل  اف مثل اسم "بـ  قلكاف الصرحية عندان واجليم أو الني اب الرببر

اف واحدة من فوق أو اثنني فيدل ذلك على أنه متوسط بني الكاف قواحدة من أسفل أو بنقطة ال
 .(9)"  واجليم أو القاف

 .(10) وقد اقتبس هذه الطريقة ابن خلدون من رسم املصحف كما صرح بذلك هو يف مقدمته

ا برسم املصحف يف كتابة احلرف الذي أييت ويبدو أن بعض املخطوطات قد أتثرت أيض  
من كتاب اجلمهرة البن دريد إذ وجدت  ةمن ذلك مثال ما رأيته يف نسخة خمطوط، ا بني حرفنيمتوسط  

بكاف  ذلك كلمة )مقفول( يرمسهاكضع كاف صغرية فوق القاف و بو الناسخ يكتب كلمة )القوم( 
 وذلك للداللة على الصوت الذي بني القاف والكاف. ،(11)صغرية فوق القاف 

يصور هذه  نه بذلك أراد أنإا على لغات اآلخرين إذ يعد ابن خلدون ابقرتاحه السابق أمين  و 
ا كما تنطق عند أصحاب اللغات إال أن هذه الطريقة ا دقيق  األصوات اليت ليست يف لغة العرب تصوير  

وفيما قرأت مل يهتم أحد من القدامى بقضية كتابة بعض األصوات ، اليت اقرتحها مل يكتب هلا الشيوع
إىل أقرب صوت هلا  يبهاات تعر األجنبية بعد ابن خلدون ولعل ذلك يرجع إىل أهنم آثروا يف هذه األصو 

 يف اللغة العربية. 
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 آراء احملدثني

يف مستهل هذا القرن اهتم هبذه القضية عاملان مها الشيخ إبراهيم اليازجي يف جملة الضياء 
ويضاف إىل ذلك اهتمام جممع اللغة العربية  ،(12) واألستاذ حفين انصف يف حماضراته يف اجلامعة املصرية

 ابلقاهرة ابلقضية.

 اليازجي إبراهيمرأي 

 5/  15من السنة الثانية جمللة الضياء الصادرة يف  17ج هذه القضية يف إبراهيم اليازجي عاجل 
ازجي األصوات يهذا املقال صنف الشيخ إبراهيم اليف مقال له حتت عنوان "التعريب" ويف م  1900 /

 اليت ال نظري هلا يف العربية إىل صنفني: حركات وصوامت أما احلركات فكما ذكرها هي:

( واقرتح أن يرمز هلا برمز مركب من عالميت الضم والفتح يف oاحلركة اليت بني الضم والفتح) .1

 . العربية أي هكذا: 
( واقرتح أن يرمز هلا برمز مركب من عالميت الكسر والفتح eاحلركة اليت بني الكسر والفتح ) .2

 . يف العربية أي هكذا: 
عالميت الضم والكسر ( واقرتح أن يرمز هلا برمز مركب من uاحلركة اليت بني الضم والكسر ) .3

 .  :يف العربية أي هكذا
( وميكن أن يرمز هلا ـ يف رواية ـ مبقارنة رمز احلركات الثالث euاجلامعة للحركات الثالث ) .4

 (13):أي هكذا

ا فإهنم قد يعربون عن الضم املمال ض  وذكر أن هذا الرتكيب ما جرى عليه األعاجم أنفسهم أي
( وكذلك الكسر املمال إىل الفتح فإهنم قد auإىل الفتح ابحلرفني اللذين يركب منهما فريمسونه هكذا: )

 .(14) (aiيعربون عنه هبذين احلرفني)
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 حركةمثال ويذهب األب مرمرجي الدومينكي إىل أن هذه احلركات هلا مقابل يف اللغة العربية، ف
(o) .)يقابلها يف العربية حركة بني الضمة والفتحة وتسمى يف العربية )التفخيم 

 ( يقابلها حركة بني الكسر والسكون وتسمى )اإلمشام(.eوحركة )

 .(15) ( يقابلها يف العربية ما يسمى ابلرومuوحركة )

فإنه ال يستبعد أن يكون عدم متثيل هذه  يكا يذهب إليه األب مرمرجي الدومينوإذا صح م
ا من الواضع "ألنه مل يشأ أن يدخل يف متاهة التعبري عن البدائل الصوتية ا متعمد  احلركات متثيال  كتابيً 
Allophones (16) أي يف تنوع الفونيم الواحد وتلونه يف كل هلجة أو يف هلجة بعينها. 

كما يقول -ن يف العربيةإاحلروف الصامتة إذ  بقسيمه يف هذا أن نوازن هذا "ومن املفيد يف
ا أن العرب مل يلحقوا مثل ا ممثال يف الكتابة وظن  ا وليس كلها طبع  ا صامت   حرف  نياثنني وأربع"   - سيبويه

 .(17)"  ا للوقوع يف البدائل الصوتية ويف اختالف اللهجات الكثرية بشأهناهذه األصوات يف الكتابة جتنب  

قد عرف هذا الباحث القدمي أن الصوت مهما تعددت صور نطقه يف أثناء الكالم فإنه أجل ل
 .(18) اواحد   اا كتابيً من مث فإنه يكتفي أن يضع له رمز  ن غريه و ميزه حيتفظ ابخلصائص والصفات اليت مت

ومن انحية أخرى ال ينبغي أن ننسي ما ذكره سيبويه ومن جاء بعده من تلك اإلشارات اليت 
ة لبعض هذه احلركات السيما الروم يعالمة كتاب - اقدمي   -استخدام الكتابة العربية يظهر من خالهلا 

خلاء ولروم واإلمشام يقول سيبويه: "وهلذا عالمات فلإلمشام نقطه وللذي أجرى جمرى اجلزم واإلسكان ا
 .(19)"  احلركة خط بني يدي احلرف

زجي هلذه القضية ما ذكره عن رسم بعض الصوامت اليت ال نظري يايبقى بعد هذا من عالج ال
ازجي يف هذه األصوات ما اصطلح عليه الكتاب يف كتابتها ييف اللغة العربية، يرتضي ال -يف رأيه  -هلا 

كتابة احلرف الذي ،  فاء ابء  منقوطة بثالث نقط من أسفل وفهو يصف كتابة احلرف الذي بني الباء وال
 .(20) بني الفاء والواو فاء منقوطة بثالث نقط أبنه اصطالح ال ابس به مع بعده عن االلتباس

أي الكاف  .(21) ا فوقها مهزة الكاف "أما اجليم اليت بني اجليم والكاف فيقرتح أن ترسم جيم  
 .املتطرفة الصغرية اليت توضع فوق الكاف
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 وهذا اقرتاح مل جيد له يف الواقع الكتايب ما يفيد قبول النظام الكتايب له.

ازجي أن ترسم هذه اجليم يويقرتح ال "journal"وهناك جيم أخرى هي اليت يف حنو "جورانل" 
وهذا االقرتاح كسابقه مل يعمل به  ،(22) منقوطة بنقطة من أسفل وثالث نقط من فوق هي نقط الشني

 يف الواقع الكتايب. 

ازجي أهنا ليس هلا نظري يف العربية قد حظيت ابهتمام أكرب يوهذه األحرف الصامتة اليت يرى ال
يل هذه احلروف يف العربية من خالل صفقد حاول بعضهم أت ،لدى الدارسني احملدثني من علماء العربية

 ما ورد يف الرتاث العريب القدمي من وصف للحروف وبيان عددها. 

" هو احلرف العريب الذي يسميه علماؤان Jفيذكر الشيخ رفعت ـ رمحه هللا ـ أن احلرف األفرجني "
يسميه علماؤان ابلباء اليت كالفاء،  هو احلرف العريب الذي Pألفرجني اابجليم اليت كالشني واحلرف 

 .(23) هو احلرف العريب الذي يسميه علماؤان ابلفاء اليت كالباء vواحلرف األفرجني 

أما احلرف الذي ومسه جممع اللغة العربية ابلقاهرة "ابجلاف" فهو احلرف العريب الذي يسميه  
حممد وعن تسمية جممع اللغة العربية هلذا احلرف ابسم "اجلاف" يقول ، علماء العربية ابجليم اليت كالكاف

فهو لفظ ال تقره اللغة  ا هلذا احلرف"وأما لفظ )اجلاف( الذي وضعه اجملمع اللغوي امس  : رفعت فتح هللا
ا عن أسلوهبا ا لوضع أمساء احلروف وأسلوبه شذ اتئه  وال يستعذبه لساهنا ألن وضعه جاء منافر  ، العربية

 .(24)"  فكيف تؤاخيه وتواطئه؟

وأّي  ما كان األمر سواء أكانت هذه احلروف يف األصل عربية أم أهنا أجنبية فإن الواقع يتطلب 
ن غريها ألهنا أصبحت متعلقة بتلك الكلمات اليت حينما يسمعها العريب يشعر مها ا مميزة متيز هلا صور  

 أبهنا كلمات غري عربية هذا مما دعا إىل استمرار التفكري يف شأن كتابة هذه األصوات.

 رأي حفين انصف

حلفين انصف  اتريخ األدب أو حياة اللغة نوات من اقرتاح اليازجي ظهر كتاببعد حنو عشر س
وقسم هذه األصوات إىل قسمني: األصوات الصائتة والصامتة ومن ، وفيه عاجل كتابة األصوات األجنبية
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ا عما ذكره سابقه الشيخ اليازجي حيث إنه اتبع انحية األصوات الصائتة مل يذكر حفين انصف جديد  
 .(25) يف متثيل احلركات نفسها الطريقة

 يف جمال الصوامت اقرتح حفين انصف الرموز التالية:و 

 "A" بعد احلرف "Gللداللة على حرف "   

 للداللة على الباء الفارسية.  

 " الذي بني الفاء والواو.Vللداللة على حرف "

 .(26) بني اخلاء والشني ( املنطوق ب يف جرمانياCHلداللة على احلرف اجلرماين )ل       

 .هذه الرموز ركيزة أقام عليها جممع اللغة العربية أسس كتابة األعالم األجنبيةوقد كانت 

 جهود جممع اللغة العربية يف كتابة األصوات األجنبية

ونشرت قراراته من  ، عرض اجملمع لكتابة األعالم األجنبية حبروف عربية يف أكثر من دورة له
ولكنه فيما يظهر عول بوجه خاص على األعالم ، قبل وخاصة يف العددين الرابع واخلامس من جملته 

وأتثر بطرق تعريبها القدمية وهي ال ختضع ملبادئ ثبتة فضال عن أهنا ، عن اإلغريقية والالتينية  ةاملأخوذ
على التوايل ابلقاف  C-G-Tاحلروف األجنبية  كتعريب  ،(27) االيوم كثري   غتستسا  قد ال ختريت أصواات  

: ميقانيقا ـ لوغوس ـ الطينية ـ وخرج اجملمع من هذا كله بنحو ثالث  والغني والطاء والظاء فيقال مثال
وعشرين قاعدة لتصوير حروف هاتني اللغتني حبروف عربية فجاءت كثرية ومعقدة مل يسهل على 

 الدارسني االنتفاع هبا.

ن التعريب ال يقتصر اليوم على اليواننية والالتينية بل ميتد إىل لغات أخرى أضف إىل ذلك أ
 ، (28) ومما ال شك فيه أن هذه اللغات فيها أصوات ال نظري هلا يف األجبدية العربية، غربية وشرقية 
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ويف اجلزء السادس عشر من جملة ، ولذلك فكر اجملمع من جديد يف كتابة األعالم األجنبية برموز عربية 
اجملمع اقرتح اجملمع عدة مبادئ لكتابة األعالم األجنبية برموز عربية راعى يف هذه املبادئ النقود اليت 

هذه القرارات مطابقة للواقع  فجاءت، وجهت إليه يف القرارات اليت صدرت يف اجلزء الرابع من جملته 
ورسم املصحف  ذاهتا ومن جهة أخرى فإهنا تستمد أكثر أصوهلا من الكتابة العربية ، الكتايب من جهة 

 . كما سيتضح

 :اآليتوجاءت هذه املبادئ على النحو 

طبق قواعد كتابة األعالم األجنبية على أمساء األشخاص واألماكن واملصطلحات ت أوال: "
 عربة ألهنا مبثابة األعالم".العلمية امل

يكتب العلم األجنيب على حسب نطقه يف موطنه وبذا تسلم من البلبلة اليت نلمسها يف  ا:ثنيً 
  ...نطق اللغات األوربية احلديثة لعلم واحد من أصل يوانين أو التيين بطرق خمتلفة مثل "وليم إجنليزي" 

 .(29) جيوم "فرنسي" 

" ينطق يف األملانية "ّيء" ويف Jلتختلف يف نطق الرمز الواحد فاحلرف "بل إن هذه اللغات 
" ينطق يف اإلجنليزية "تش" ويف CHاإلجنليزية والفرنسية "جيما" معطشة ويف األسبانية "خاء" والرمز "

 ا" يف بعض اللغات." بل " وكاف   الفرنسية "شينا" ويف األملانية "خاء  

نه كتب على حسب ما اشتهر به يف إحدى اللغات العاملية وإذا مل ي عرف نطق العلم يف موط
 .(30) احلديثة كأعالم األشخاص واألمكنة يف قارة إفريقية ويف الصني

ا: يستثىن من املبادئ السابقة األعالم اليت اشتهرت بنطق خاص، وإن كان غري نطقها يف ثلث  
ا، وإن كانوا مل يلتزموا طريقة ثبتة يف تعريبهم موطنها، فيلتزم ما اشتهر من األعالم اليت كتبها العرب قدمي  

لألعالم، بل خضع ذلك الجتهاد األفراد فيحتفظ مثال أبفالطون، وعسقالن، البندقية، وغانة، وفرغانة، 
 .(31) ن طغى على العرف القدمي عرف حديث أقوى منه، مثل "لوبيا" اليت أصبحت "ليبيا"إاللهم إال 

سن أن يكتب معها ا: "إىل أن تستقر الصور رابع   ة العربية للعلم األجنيب وتشيع بني الدارسني حي 
 .(32) بني قوسني صورته األجنبية"
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 :أييتا: تتخلص القواعد املقرتحة لكتابة األعالم األجنبية حبروف عربية فيما خامس  

يف األصوات والرموز العربية ما يواجه ضرورة التعبري عن احلروف الساكنة األجنبية ـ  - 1
 الصوامت ـ وال داعي لرموز جديدة إال يف حروف ساكنة ثالثة وهي: 

- "G الشديدة اخلالية من التعطيش وتقرتح اللجنة أن يرمز هلا بكاف فوقها شرطة على "
 حنو ما حدث يف الفارسية من قدمي.

- "Pز هلا بباء حتتها ثالث نقط" يرم. 
- "V(33) " يرمز هلا بفاء فوقها ثالث. 
 .(34) ال يرمز يف الكتابة العربية إىل احلروف اليت ال تنطق يف لغاهتا - 2
 فيما يتعلق ابحلركات يقرتح اجملمع الضوابط اآلتية: - 3

فإن كانت هذه احلركات ، أو ضمة ،أو كسرة، يرمز للحركات القصرية يف صلب العلم بفتحة  -أ 
متوسطة أو طويلة يف صلب العلم أو يف آخره رمز هلا حبروف املد "األلف والياء والواو" مثل: مسنيون 

Massignon  وجبGibb .يف احلركات القصرية 

يف احلركات املتوسطة  Askoli، أسكويل Ernout، إرنو louvois، لوفوا Lalandeومثل الالند 
 والطويلة.

ة مثل:  ب حركاهتا القصرية حبروف مد مناسعلى أنه حيسن يف األعالم الصغرية البنية أن يرمز إىل
 .(35) كاتنجا، كينيا

"احلركات الطويلة األجنبية اليت ال نظري هلا يف العربية يرمز هلا أبقرب حروف املد العربية  -ب
 .(36) ا هباشبه  

ولإلمالة إىل الضم أبلف صغرية فوق ، يرمز لإلمالة إىل الكسرة أبلف صغرية فوق الياء -جــــ 
 .(37)"  الواو كما هو متبع يف رسم املصاحف مثل "فولتري

العلم هبمزة مضبوطة على حسب نطقها فيقال آدمز  لة األجنبية يف أو د. "يرمز للحرك
Adams  وأكسفوردOxford  "(38). 
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هـــ ـ "يتوصل إىل النطق ابلساكن يف أول العلم أبلف وصل تشكل حبركة تناسب ما بعدها، أو 
 .(39)"  "اسرتادفورد" ويرتك ذلك للحس العريب حريك احلرف الساكن األول فيه مثلبت

ال تدخل أداة التعريف على األعالم اجلغرافية، إال ما اشتهر بذلك فال يقال مثال: "الكينيا"  -ز
 .(40) و"النيجريّي"

هذه هي قرارات جممع اللغة العربية يف هذا الشأن وهذه القرارات ميكن أن حتل هذه املشكلة 
 برمتها إذا نفذت. 

لتطبيق يف الدول العربية ومل توضع هلا ولكن مما يؤسف له أن هذه العالمات "مل توضع موضع ا
 .(41)"  احلروف الطباعية املناسبة ضمن صندوق حروف الطباعة العربية
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، كان لإلسالم أثر عظيم على اللغة العربية بشكل عام وعلى نظامها الكتايب بشكل خاص
وذلك ، وكان من مظاهر هذا األثر على الكتابة العربية تلك اجملاالت الواسعة اليت دخلتها الكتابة العربية

ضع بوأغراض حمدودة ل، االستعمال الواسع الذي نقلها من جمرد كوهنا كتابة حمصورة يف معامالت جتارية
مجاعات من العرب إىل كتابة عاملية ختدم حاجات دولة امتدت يف قرن من الزمان إىل مساحات مرتامية 

أمور حياهتم ألهنا الكتابة اليت كتب هبا  مجيعا شىت استعملوا هذه الكتابة يف وضمت أقوام  ، األطراف
 الذي هو حبل هللا املتني. القرآن الكرمي

العريب الذي استخدم يف كتابة القرآن الكرمي هو ذلك اخلط الذي ساد استعماله ويبدو أن اخلط 
 عند الناس يف كل أمور احلياة يف بداية اإلسالم وحىت ظهور علماء املصريني.

يضع اهلوريين أيدينا على هذا فيقول "كان أكثر الصحابة ومن وافقهم من التابعني وأتباعهم 
ويكرهون خالفه ويقولون ال خنالف  وال حديث ا بوه ولو مل يكن قرآن  ا كتيوافقون الرسم املصحفي يف كل م

سمونه اإلمام من حيث فإهنم كانوا ي -  -يريدون بذلك املصحف الذي كتب أبمر عثمان  ،اإلمام
ين وأسسوا هلذا الفن ضوابط وروابط صر وغريه واستمر األمر على ذلك إىل أن ظهر علماء املم  إتباعه رمس ا

لى أقيستهم النحوية وأصوهلم الصرفية ومسوها علم اخلط القياسي أو االصطالحي املخرتع ومسوا بنوها ع
 .(1) " رسم املصحف ابخلط املتبع

الذي استخدم يف نطوق يف هذا الرسم املتبع آنذاك ومع وجود الفروق الظاهرة بني املكتوب وامل
م إهنإذ  ،هجائها وتنميط رمسها إال بعد فرتة غري قصريةرسم املصحف وغريه مل حياول علماء العربية تقنني 

رضوان هللا عليهم  -قد ارتضوا يف أول األمر الكتابة املصحفية أو اخلط العثماين الذي كتب به الصحابة 
 القرآن الكرمي. -

ابلطبع   ملكتوب واملنطوق يف املصحف وغريهوعندما تنبه هؤالء العلماء إىل هذه الفروق بني ا
لفكرة النحوية والصرفية قد سيطرت على التفكري الكتايب فكانت معاجلة اهلجاء أو اإلمالء كانت ا

وقد أدى  ، إىل األساس املهم هنا وهو التفكري الصويت النحوي والصريف غري ملتفتة كثري اخاضعة للتفكري 
يتخذ من هذه د وتطلب األمر ظهور علم جدي، ذلك إىل إبقاء كثري من الفروق بني املكتوب واملنطوق 

له حىت يتمكن الكاتبون من أداء كتابتهم على صورة جديدة بعيدة عن اخلطأ  الفروق مادة وموضوع ا
حمققة لذلك املستوى الكتايب الذي ارتضاه علماء اللغة بعد تصفحهم لتلك الفروق وحماولة تعليليها 
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اه صاحب كشف الظنون بعلم إمالء أو ما مس،  (2)وتقنينها فيما مسى بعلم اهلجاء أو الرسم أو اإلمالء
والكتابية اإلمالئية  الكتابة القرآنية، :مها فأصبح بذلك لدى العرب نظامان كتابيان ،(3)اخلط

  االصطالحية.

لفراهيدي استخدم العروضيون نظام ا  وعندما ظهر علم العروض الذي اخرتعه اخلليل بن أمحد ا
 .خيتلف عن النظامني السابقني كتابيًّا

د تقطيع التفاعيل وقد عرف بعضهم الرسم العروضي أبنه رسم خمصوص موافق للملفوظ به عن
ال ينطقون به كأل يف حنو جاء  واحلرف املشد حرفني ويسقطون ما والوزن عليها، ففيه يكتب التنوين نون  

 الوزن. و تقطيع الرجل فإذا أراد العروضيون أن يكتبوا هذا البيت عند ال

 أصالة الرأي صانتين عن اخلطل
 وحلية الفضل زانتين لدى العطل

 كتبوه هكذا: 

 نتىن عنل/خطلي أصالرت/ رأي صا/

 مستفعلن فعلن /منفعلن فاعلن

 تل/ فضل زا/ نتىن لدل/ عطلىيوحل        

 فعلن /مستفعلن /فاعلن  /منفعلن

وإمنا متثل احلروف فيه األجراس املوسيقية اليت ، املعىنفهذا هجاء موسيقي لفظي ال نظر فيه إىل 
 .(4) متثل البحر أو البيت من الشعر

روف اليت يقوم هبا الوزن ويعلل بعضهم صنيع العروضني هذا يف كتابتهم أبهنم "يريدون عد احل
 .(5) "متحرك ا كان أو ساكن ا 

يستعمل يف ميدان دراسة الشعر العريب وأوزانه وإذا نظرن إىل اخلط العروضي واستعماله وجدنه 
صني مما جيعل وجود اخلط العروضي ال ميثل صعوبة يف تخفر عليه إال عدد من الدارسني املوهذا ال يتو 
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رى أن تقتصر الدراسة يف هذه املشكلة على كتابة املصحف الشريف والكتابة الكتابة العربية لذلك ن
 . اإلمالئية االصطالحية

تتعلق برسم بعض  األحوال وال يفرتقان إال يف أمورلرسم القرآين مع اإلمالئي يف أغلب ويلتقي ا
وكعدم تصوير بعض الصوامت اليت تنطق ، الصوامت كرسم هاء التأنيث اتء  مفتوحة يف بعض املواضع

اختالف بني النظامني يف بعض أمور تتعلق برسم احلركات  ، وهناك أيض امثل كتابة الليل بالم واحدة
 .وغري ذلك مما سيتضح يف موضعه ،الطويلة كحذف الفتحة الطويلة يف حنو إمساعيل وإبراهيم

 :يتعلى النحو اآل ويقتضي احلديث عن هذه القضية أن يكون مرتب ا

 املقصود ابلرسم املصحفي وبعض ظواهره مع تفسري هذه الظواهر.

 .ود ابلرسم اإلمالئي وظواهرهاملقص

 إشكالية تعدد النظم الكتابية.

 .ناآراء احملدثني ورأي

 وتفسري هذه الظواهر.ه املقصود برسم املصحف وبعض ظواهر 

ومن ، (6) الرسم: أصله األثر واملراد: أثر الكتابة يف اللفظ وهو تصوير الكلمة حبروف هجائها
ومصطلح الرسم شاع ، نقشهاو الواضح أن هذه الكلمة جاءت من مراعاة عمل القلم يف تصوير احلروف 

ألنه " ا ومسى املصحف مصحف   ،(7) من قبل ويشيع اليوم يف إطالقه على كتابة املصحف الشريف
 .(8) ا للصحف املكتوبة بني الدفتني"صحف أي جعل جامع  أ  

كلمة )رسم( يقصد منهما املصاحف العثمانية اليت أمجع عليها وحينما يطلق "املصحف" مع  
 .(9) الصحابة

مث أصبحت هذه التسمية تطلق على ذلك العلم الذي اختذ مادته وموضوعه من ظواهر رسم 
ومساه بعضهم بعلم الرسم التوقيفي وعرفه أبنه: علم ، (10) املصحف ومساه بعضهم "بعلم رسم املصحف"



344 
 

ملصاحف العثمانية ألصول الرسم القياسي وموضوعه: حروف املصاحف تعرف به خمالفات خط ا
 . (11) العثمانية من حيث احلذف والزايدة واإلبدال والفصل والوصل وحنو ذلك

كان وقد أراد هللا هلذا الرسم البقاء وكان من أقوى أسباب بقائه ارتباطه ابلقراءات القرآنية حيث  
 .(12) ايف احلفاظ على رسم الكلمات على صورهتا اليت كتبت هبا قدمي   ضرورايًّ  هذا االرتباط عامال

املصحف مكتوبة وقد دفع ارتباط الرسم ابلقراءات العلماء إىل حصر الكلمات اليت جاءت يف 
ات لكثري من املصنف ات الالحقة مما شكل مادة وموضوع ابصورة ختالف ما اصطلح عليه الناس يف الفرت 

 اليت منها:اليت دارت حول الرسم القرآين 

 .(13) ه248اختالف املصاحف لإلمام أيب حامت سهل بن حممد السجستاين املتوىف سنة  .1
داود سليمان بن األشعث السجستاين املتوىف  كتاب املصاحف أليب بكر عبد هللا بن أيب .2

 م.1985وقد طبعته دار الكتب العلمية يف بريوت عام ، هـ316سنة 
 .هـ360املصاحف أليب بكر حممد بن عبد هللا بن أشته املتوىف سنة  .3
البديع يف هجاء املصاحف أليب عبد هللا حممد بن عبد هللا حممد بن يوسف بن معاذ اجلهين  .4

ب  23318هـ ومنه نسخة خمطوطة يف دار الكتب املصرية حتت رقم 442املتوىف سنة 
 ضمن جمموع.

لداين املتوىف سنة املقنع يف رسم مصاحف األمصار مع كتاب النقط لإلمام أيب عمرو ا .5
 مكتبة الكليات األزهرية بتحقيق الشيخ حممد الصادق قمحاوي. ماههـ وقد طبعت444

شكل منه عن بوادر التصحيف والوهم لإلمام احلافظ تلخيص املتشابه يف الرسم ومحاية ما أ .6
 . (14)هـ464أيب بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي املتوىف سنة 

وقد وردت فصول ومباحث عن رسم املصحف يف ثنااي ، وغري ذلك مما ألف يف رسم املصحف
وما ورد ، علوم القرآنالكتب اليت تتحدث عن علوم القرآن مثل الذي ورد عند الزركشي يف الربهان يف 

، وغري وما ورد يف النشر يف القراءات العشر البن اجلوزي، عند السيوطي يف اإلتقان يف علوم القرآن
 .ذلك
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 بعض ظواهر رسم املصحف

عندما كتبوا املصحف الشريف كتبوه ابخلط  -رضوان هللا عليهم  -من املعروف أن الصحابة 
ومل تكن الكتابة قد أحكمت على القواعد اليت ، وهو اخلط املناسب يف ذلك العصر، الذي وصل إليهم
فلما حدث هذا ووضعت أحكام الكتابة تبني وجود عدد من الفروق بني الرسم ، عرفت فيما بعد 

وتعد هذه الفروق من الظواهر اليت يتميز هبا الرسم  (15). العثماين والرسم اجلديد الذي اصطلح عليه
 ن الرسم االصطالحي.مالعثماين 

 ظاهرة احلذف -أ 

وحذف  ،أن احلذف جاء يف املصاحف على ثالثة أقسام: حذف إشارة ذكر الشيخ الضباع
 وحذف اقتصار.، اختصار

/ البقرة  51من اآلية " ن  د  ع  و   إذ  لبعض القراءات حنو "و   حذف اإلشارة فهو ما يكون موافق ا أما
 فقد قرئ حبذف األلف وإثباهتا فحذفت األلف يف اخلط إشارة لقراءة احلذف.

وأما حذف االختصار فهو ما ال خيتص بكلمة دون مماثلها فيصدق مبا تكرر من الكلمات وما 
 ت.ي  ر م ني وذ  مم ل  مل يتكرر منها كحذف ألف مجوع السالمة كالع  

 األنفال / 42 د يفاو ما اختص بكلمة أو كلمات دون نظائرها كامليعوأما حذف االقتصار فه
 .(16) اليت رمست حبذف األلف

، والياء والالم ،والواو ،ف هي: األلفأحر والذي حيذف من حروف اهلجاء يف املصاحف مخسة 
 والنون.

فمن أمثلة حذف األلف حذفها يف بعض األمساء األعجمية الزائدة على ثالثة أحرف مثل 
 .(17) اوسليمان حبذف األلف اتفاق  ، ولقمان، إبراهيم

 – وقوله، " من اإلسراءن  س  ن  اإل م  ع  د  ي  : "و  - تعاىل –ومن أمثلة حذف الواو حذفها يف قول هللا 
 .(18) " يف العلقع  د  ن  "س   : -تعاىل  –وقوله ، " يف سورة القمراعم الد   ع  د  "ي   :- تعاىل
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 بالم واحدة حيث وقعت.ومن أمثلة حذف الياء حذفها يف كلمة الليل حيث ترسم 

ي املؤمنني" يف /  110ي" يف ج م ن  ومن أمثلة حذف النون حذفها من كلمة "فـ    سورة يوسف "وُن 
 .(19) سورة األنبياء/  88

 الزايدة -ب 

فمن زايدة ، والواو، والياء، : األلفأحرف الذي يزاد يف املصاحف من حروف اهلجاء ثالثة
"  ائ  ش  لم  ن  ول  ق   تـ  ال  : "و  - تعاىل –النمل ويف قوله /  21" يف ه  ن  حب   ذ  : "ال أ  -تعاىل –األلف زايدهتا يف قوله 

/  15ي" يف سم ف  نـ   ائم ق  ل  "تم  :- تعاىل –ومن زايدة الياء زايدهتا يف قوله ، (20) سورة الكهف/  23يف 
"ومن  :- تعاىل -سورة النحل ويف قوله /  90" يف ب  ر  ي الق  ذم  "وإيمت ائم  :- تعاىل –سورة يونس وقوله 

 . (21) سورة طه/ 130" يف لم ي  ـ  الـ   آن ئم 

سورة األعراف /  145" يف ني  ـقم سم ف  ال   ار  د   م  يك  ورم أ  : "س  - تعاىل –ومن زايدة الواو زايدهتا يف قوله 
 .(22) سورة األنبياء آية/  37" يف يتم آي   م  يك  ورم أ  : "س  - تعاىل –ويف قوله 

 البدل - ج

ه الكلمات غري إذا كانت هذ صالة والزكاة والراب واحلياة واو اخيتص الرسم العثماين بكتابة ألف ال
 .(23) ومشكاة والنجاة ومناة مضافة وكذلك الغداة

/  15من اآلية  " ع اف  س  ن  حنو "ل   ابأللف فيفةنون التوكيد اخل الرسم بكتابةكذلك خيتص هذا 
 .(24) يوسف 32" من اآلية  "ون  ك  ي  لم و  العلق، " 

 رسم هاءات التأنيث ابلتاء -د 

يف سبعة مواضع ابلتاء منها قول هللا  الشريف من ذلك كلمة "الرمحة" فقد رمست يف املصحف
" كتبت ابلتاء يف  النعمة وكلمة "، / البقرة 218من اآلية "  هللام  ت  مح   ن ر  و  ج  ر  يـ   ك  ئم ول  أ   : "- تعاىل –

/  231من اآلية ( هللام  ت  م  ع  وا نم ر  ك  اذ  " )و  : - تعاىل –ا يف القرآن الكرمي منها قوله أحد عشر موضع  
 د  ق  "فـ   :- ىلاتع –هللا  وكلمة "سنة" كتبت ابلتاء يف القرآن الكرمي يف مخسة مواضع منها قول البقرة،

 .(25) / األنفال 38من اآلية " ني  لم و  األ   ت  ن  س   ت  ض  م  
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وغري ذلك مما يتصل بظواهر الرسم العثماين كظاهرة وصل الكلمات اليت تفصل عن بعضها يف 
وبعض األمور اليت تتعلق برسم اهلمزة واليت خيالف فيها الرسم القرآين اإلمالء ، الرسم اإلمالئي

 :- تعاىل –االصطالحي واليت منها حذف األلف اليت هي صورة اهلمزة يف أصل مطرد وهو قوله 
 .(26) " "حيث وقع"م  ن  ه  ج   ن  ئ  ل  م  "أل  

 تفسري ظواهر الرسم العثماين

فحاولوا تفسريها واختلفت وجهات النظر يف  العثماين العلماء قدمي ا وحديث اهر الرسم شغلت ظوا
ومنهم من أرجع هذه الظواهر إىل ، فمنهم من أرجع بعضها إىل علل لغوية أو حنوية، تفسري هذه الظواهر

 .ومنهم من أرجعها إىل غري ذلك من التفسريات ،خطأ الكاتب

 ويةتعليل بعض ظواهر الرسم يعلل لغوية أو حن

راء فذهب بعض العلماء إىل تعليل بعض ظواهر الرسم العثماين بعلل لغوية أو حنوية من هؤالء ال
وقوله : " " ينم و  ش  اخ  : "و  - تعاىل –ومن ذلك تفسريه لظاهرة احلذف حيث يقول عند قول هللا 

وإمنا استجازوا حذف الياء ألن كسرة  ، " أثبت فيها الياء ومل تثبت يف غريها وكل ذلك صوابينم و  ش  "واخ  
ا من ذلك وليست هتيب العرب حذف الياء من آخر الكالم إذا كان ما قبلها مكسور  ، النون تدل عليها 

" و ادم " ومن غري النون "املن  ال  مبم   نم ون  د  مت م "أ   : - تعاىل –" يف سورة الفجر وقوله نم ن  اــه  وأ    ،نم م  ر  ك   أ  ب م "ر  
 : - تعاىل –" وهو كثري يكتفي من الياء بكسرة ما قبلها ومن الواو بضمة ما قبلها مثل قوله اعم "الد  
وقد تسقط العرب الواو وهي واو مجاع اكتفاء ابلضمة ، " وما أشبهه ان  س  ن  اإل م  ع  د  ي  " و "و  ة  ي  نم اب  الز   ع  د  ن  "س  

 قيس أنشدين بعضهم:  هوازن وعلياقبلها فقالوا يف ضربوا: قد ضرب ويف قالوا: قد قال وهي يف 

  ضراراد  و هلم أح  ل  ال ي   و        واأراد   ن  وا م  ر  إذا ما شاء  ض        

 وتفعل ذلك يف ايء التأنيث كقول عنرتة:

 تكحلي وختضبم  خذوكم ي   إن    وسيلة هلم إليكم  و  د  الع   إن          

 .(27) اكتفاء ابلكسرة واألصل وختضيبحيذفون )ايء التأنيث( وهي دليل على األنثى 
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ومن قبيل التعليل لظواهر رسم املصحف بعلل لغوية ما ذكره اخلليل بن أمحد حني علل لكتابة  
ويف هذا إشارة من  ،(28)م أن الواو بعد الياء"لكلمة "احلياة" ابلواو حيث ذكر أهنا كتبت ابلواو "ليع

 واو لذلك كتبت ابلواو للداللة على األصل.اخلليل إىل أصل األلف من كلمة "احلياة" وهو ال

لكن يف كلمة الصالة حيث يقول "الصالة: ألفها ث اخلليل نفسه عن أصل هذه األلف ويتحد
 .(30) وهبذا التعليل علل بعض العلماء احملدثني ،(29)واو ألن مجاعتها الصلوات وألن التثنية صلوان"

بوجه آخر وهو الداللة على التفخيم حيث يقول: ويعلل اخلليل كتابة كلمة احلياة، ابلواو 
وابلداللة  ،(31) " "ويقال بل كتبت على لغة من يفخم األلف اليت مرجعها إىل الواو حنو الصلوة والزكوة

 .(32) على التفخيم علل ابن يعيش كتابة هذه الكلمات

 ، والراب، والغداةواحلياة، والزكاة، ما ذكره السيوطي يف تعليل كتابة الصالة ومن هذا أيض ا
 .(33) التفخيم ىومناة ابلواو حيث علل كتابتها ابلواو ابلداللة عل ،والنجاة، ومشكاة

على كل فتحة يطبق مثل هذا الرسم  مل    ويواجه هذا التعليل السابق للسيوطي تساؤل وهو ملم  
والضالون  رها كما هي احلال يف ألفات: أصابه،فرضه حرف مفخم جياو  تفخيم ا عارض اطويلة اكتسبت 

 .(34) وطاغوت

وأغناطيوس يعقوب الثالث أن كتابة الفتحة الطويلة برمز الواو يف  Blachereويرى بالشري 
كما كانت وحياة يرجع إىل أن هذه الكلمات سراينية األصل ونقلت إىل العربية ودونت  ، وزكاة، صالة

 .(35) يف السراينية

إذا كان األمر كذلك يف هذه الكلمات الثالث فما الشأن يف  وهذا القول يواجه تساؤال هو
 .(36) راب وهي ال متت إىل السراينية بصلة ،مناة ،ُناة ،مشكاة ،الكلمات غداة

يف  املصحفي منهج ا عام انحوي لظواهر الرسم ويبدوا أن الداين اختذ طريقة التعليل اللغوي وال
 -تفسري هذه الظواهر يتضح هذا من قوله: "وليس شيء من الرسم وال من النقط اصطلح عليه السلف 

ا من اللغة والقياس وقصدوا به طريق   ،ا من الصحة والصوابإال وقد حاولوا به وجه   -رضوان هللا عليهم 
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والفضل بيد هللا يؤتيه ، مه وجهله من جهلهعلم ذلك من عل ،ملوقعهم من العلم ومكاهنم من الفصاحة
 .(37)"  من يشاء وهللا ذو الفضل العظيم

 ينطبقعلى كل ظواهر رسم املصحف بل إنه  ينطبقويف نظري أن التعليل اللغوي والنحوي ال 
 عليه تعليالت أخرى. نطبقعلى بعض الظواهر وبعضها اآلخر ي

 رد تلك الظواهر إىل خطأ الكاتب

وذهب بعض العلماء إىل أن الظواهر اخلاصة ابلرسم العثماين ترجع إىل خطأ الكاتب من هؤالء 
" يقول وكتبت بالم ألف م  ك  ل  ل  وا خم ع  ض  و  أل   "و   :- تعاىل –الفراء حيث يقول عن زايدة األلف يف قوله 
لكتاب على جهة وذلك أهنم ال يكادون يستمرون يف ا، وألف بعد ذلك ومل يكتب يف القرآن هلا نظري

" ابلياء وهو من سوء ر  ذ  والن   ت   اآلاي  ينم غ  ا تـ  م  ء و"و  اي" بغري ر  ذ  الن   نم غ  ا تـ  م  أال ترى أهنم كتبوا "ف  ، واحدة
 .(38) هجاء األولني"

" ر  ذ  الن   نم غ  ا تـ  م  "ف  : -تعاىل  -ففي حني يعلل حذف الياء يف قوله ، للفراء غريبوهذا موقف 
 .(39) األولني تراه يعلله يف مواضع أخرى بعلل لغوية ويستشهد لذلك مبا ورد عن العرببسوء هجاء 

: وذهب إىل هذا ابن قتيبة الذي جعل خطأ الكاتب أحد احتمالني يف توجيه ذلك يقول
، أو أن تكون وليست ختلو هذه احلروف من أن تكون على مذهب من مذاهب أهل اإلعراب فيها 

فإن كانت على مذاهب النحويني فليس ههنا  -رضي هللا عنها  -كرت عائشة من الكاتب كما ذ  غلط ا
جناية الكتابة يف  -  - وإن كانت خطأ يف الكتاب فليس على هللا وال على رسوله، حلن حبمد هللا 

ا يرجع على القرآن لرجع عليه كل خطأ وقع يف كتابة املصحف من طريق ولو كان هذا  عيب  ، اخلط 
طه حبذف ألف التثنية وكذلك ألف /  63من اآلية " نم ر  حم س  ل   نم اذ  ه   كتب يف اإلمام "إن  فقد  ، التهجي 

دة وكتب  ئاملا/  23من اآلية " نم ل  ج  ر   ال  ثنية حتذف يف هجاء هذا املصحف يف كل مكان مثل "ق  تال
وهذا أكثر يف كتاب ا ملصاحف: الصلوة والزكوة واتبعناهم يف هذه احلروف خاصة على التيمن هبم 

 .(40) املصحف من أن تستقصيه

أبهنم أميون ال يكتب منهم إال الواحد  -رضوان هللا عليهم  -وقد وصف ابن قتيبة الصحابة 
عن اجلمع بني حديث  هجاء ذلك يف معرض حديث وإذا كتب مل يتقن ومل يصب التهجي،، واالثنان
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فليمحه "واحلديث الذي رواه  القرآن فمن كتب عين شيئ ا"ال تكتبوا عين شيئ ا سوى  -  - رسول هللا
قال  " كتابته: "قال؟ قيل وما تقييده"،  نعم: " عبد هللا بن عمرو قال قلت اي رسول هللا أقيد العلم قال

.. واملعىن اآلخر: أن : أن يكون من منسوخ السنة ابلسنةيف هذا معنيني أحدمها إن"وحنن نقول  ابن قتيبة
للكتب املتقدمة ويكتب ابلسراينية والعربية وكان غريه  بد هللا بن عمرو ألنه كان قارئ  ذا عيكون خص هب

من الصحابة أميني ال يكتب منهم إال الواحد واالثنان وإذا كتب مل يتقن ومل يصب التهجي فلما خشي 
 .(41) عليهم الغلط فيما يكتبون هناهم وملا أمن على عبد هللا بن عمرو ذلك أذن له

وذهب إىل هذا الرأي عبد الرمحن بن خلدون إذ يقول "فكان اخلط العريب ألول اإلسالم غري 
ابلغ إىل الغاية من اإلحكام واإلتقان واإلجادة وال إىل التوسط ملكان العرب من البداوة والتوحش وبعدهم 

عند أهلها  وانظر ما وقع ألجل ذلك يف رمسهم املصحف حيث اقتضته رسوم صناعة اخلط، عن الصنائع
 . - (42)-مبا رمسه أصحاب رسول هللا  ابعون من السلف رمسهم فيها تربك امث اقتفى الت

وال تلتفنت يف ذلك إىل ما يزعمه بعض املغفلني من أهنم كانوا حمكمني " مث يقول يف موضع آخر 
 .(43)"  لصناعة اخلط

بة حاانتشار الكتابة بني الصويبدو أن تفسري ظواهر رسم املصحف خبطأ الكاتب نتيجة لعدم 
رضوان هللا  -من الصحابة  ه كثري اقول تعوذه الدقة ألنه قول منتقض بكثري من األدلة اليت تدل على أن

وأن الكتابة مل تكن حديثة العهد عند العرب عندما دون ، كانوا يعرفون الكتابة معرفة جيدة  -عليهم 
ذا اخلط الذي عرفه تهم ثالثة قرون على أقل تقدير هبجاهلي بل إن العرب كانوا يكتبون يف، القرآن الكرمي

 .(44) املسلمون

 من هذه األدلة اليت تدل على ذلك:

ابإلضافة إىل  -كلمة القراءة ومشتقاهتا قد وردت يف القرآن الكرمي الذي هو   -أ 
األثر العريب الوحيد املسهب املكتوب الذي وصل إلينا كما كتب يف  -صفته القدسية 

وأن كلمة الكتابة ومشتقاهتا قد وردت حنو ، قد وردت تسعني مرة  -  - عهد النيب
قد نوهب ابلقراءة والكتابة  ايت القرآنية نزوال  آايت العلقوأن أوىل اآل، ثالمثائة مرة 

مم  اقـ ر أ  }ا " ا عظيم  تنويه   س  نس ان   خ ل ق  ﴾ 1﴿ خ ل ق   ال ذمي بم ك  ر   ابم  اقـ ر أ  ﴾ 2﴿ ع ل ق   ممن   اإل م
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ر م   و ر ب ك   ل ق ل مم  ع ل م   ال ذمي﴾ 3﴿ األ  ك  نس ان   ع ل م  ﴾ 4﴿ ابم  سورة﴾{ 5﴿ يـ ع ل م   مل    م ا اإل م
 . العلق

 -   -النيب  أن يف القرآن آايت كثرية منها حكاية ملا كان يطلبه العرب يف مكة من - ب
اءم  يفم  تـ ر ق ى   أ و  } من تنزيل كتاب من السماء ليقرأوه ويصدقوه " ن ا تـ ن زم ل   ح ىت    لمر قميم ك   نـ ؤ ممن   و ل ن الس م   ع ل يـ 

أو تنزيل صحف  ، اإلسراء سورة﴾{ 93﴿ ر س وال   ب ش ر ا إمال   ك نت    ه ل   ر يبم   س ب ح ان   ق ل   ۗ   نـ ق ر ؤ ه   كمت ااب  
ه م   ام رمئ   ك ل    ي رميد   ب ل  }لكل واحد منهم منشورة ليقرأها"   سورة﴾{ 52﴿ م ن ش ر ة   ص ح ف ا يـ ؤ ت ى   أ ن مم نـ 

 -  - ومنها ما يفيد أنه كان عند العرب قصص قدمية يقرأوهنا ويكتبوهنا وكانوا يتهمون النيب،  املدثر
تـ تـ بـ ه ا األ  و لمني   أ س اطمري   و ق ال وا}: وأصياليستكتبها لتملى عليه بكرة أبنه  ر ة   ع ل ي هم  مت  ل ى   ف همي   اك  يال   ب ك   و أ صم

 .الفرقان سورة﴾{ 5﴿

والرق مرات  ، والسجل ، والصحف ، والقلم ، واملداد، أن القرآن الكرمي ذكر القرطاس  - ج
﴾ 7{ ﴿ فـ ل م س وه   قمر ط اس   يفم  كمت ااب    ع ل ي ك   نـ ز ل ن ا ل و  و  }أدوات كتابة مألوفة مثل آية األنعام "بصفتها عديدة 

م   ش ج ر ة   ممن األ  ر ضم  يفم  أ من  ا و ل و  }وأية لقمان ،  األنعام سورة ر   أ ق ال  ع ة   بـ ع دمهم  ممن مي  د ه   و ال ب ح  بـ  ﴾ 27{ ﴿ س 
 الطور سورة﴾{ 3﴿ م نش ور   ر ق    يفم ﴾ 2﴿ م س ط ور   و كمت اب  ﴾ 1﴿ و الط ورم }وآية الطور" ،  لقمان سورة

كانتا يف ذلك النطاق   وكل هذا ال يصح أن يكون لو أن الكتابة والقراءة بني  العرب يف بيئة النيب 
 .الضيق جدًّا

كان ألهل املدن احلجازية الثالث رحالت جتارية صيفية وشتوية أشار القرآن إىل رحالت   -د 
إىل بالد الشام ومصر والعراق وفارس  -ذكرته الرواايت املعتربة الكثرية  ما على -قريش منها يصلون هبا 

هلم أتثري على  الكتابة والقراءة حيث ال يعقل أال يكونكانت على حظ غري يسري يف مضمار واليمن اليت  
 .(45) العرب حيمل على اقتباس القراءة والكتابة بصورة ما كذلك السيما وأعماهلم التجارية تقتضيه

 ،(47)عبد ربه ابنو  ،(46)اجلهشياري ذكره على شيوع الكتابة مبا  وميكن االستدالل أيض ا -هـــ 
فقد جعلوهم مراتب وقدروهم منازل ،  -  - من ذكر أمساء الذين كتبوا لرسول هللا (48)واملسعودي

وآخرون يكتبون بني الناس ، فيما يعرض من أموره وحوائجه  -  -فكتاب يكتبون بني يديه 
كاتب يكتب إىل امللوك و ، وآخرون يكتبون أموال الصدقات ، املداينات وسائر العقود واملعامالت 

أمساء مث يعقب املسعودي بعد أن ينتهي من ذكر ، وكتاب آخرون يكتبون الوحي ، هم رسائلوجييب 
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من ثبت على كتابته واتصلت  -  - وإمنا ذكرن من أمساء كتابه" : ه قولختصاصهم بهؤالء الكتاب وا
  أايمه فيها وطالت مدته وصحت الرواية على ذلك من أمره دون من كتب الكتاب والكتابني والثالثة إذ

 .(49) " ويضاف إىل مجلة كتابه كان ال يستحق بذلك أن يسمى كاتب ا

 إىل أن -  - وقد كانت هذه الكثرة يف عدد الكاتبني هي اليت دعت عمر بن اخلطاب
 .(50) " لمان قريش وثقيفيقول "ال ميلني يف مصاحفنا إال غ

  -  -ه وتدل على أن -  -اب النيب ت  هــ ـــ هناك أحاديث نبوية شريفة تدل على دقة ك  
أ عرض يدل على الدقة عند اململي واملستملي وهو مبد ان يطبق مع كتاب الوحي مبدأ عظيم اك

 املكتوب بعد كتابته من هذا:

  -رضي هللا عنهم  –: " عن ابن سليمان بن زيد بن اثبت عن أبيه عن جده زيد بن اثبت أوال
 ليه أخذته برحاء شديدة وعرق عرق اوكان إذا نزل ع -   - قال كنت أكتب الوحي عند رسول هللا

فكنت أدخل بقطعة القتب أو كسره فأكتب وهو ميلي علي فما أبرح حىت ، مثل اجلمان مث سرى عنه
اقول التنكسر رجلي من ثقل القرآن وحىت أتكاد  فإذا فرغت قال: اقرأه فإن كان   أمشي على رجل أبد 

 .(51)"  به إىل الناسخرج أفيه سقط أقامه مث 

ابب  1/152مي يف جممع الزوائد ، وذكره اهليث(52) وقد ذكر هذا احلديث اخلطيب البغدادي
وذكره السيوطي يف ، (53)  يف األوسط ورجاله موثوقونإمالئه بنحوه وقال رواه الطرباين عرض الكتاب بعد

 .(54) تدريب الراوي وقال إنه مرفوع

  -   -فقال له النيب  -  - كتب عند النيب  يسار أن رجالاثنيًّا: روي عن عطاء بن 

 .(55) " مل تكتبه حىت تعرضه فيصح : "قال: ال قال " عرضته" قال: نعم قال:  " كتبت"  

 .(56) وقد ذكر هذا احلديث السيوطي يف تدريب الراوي وقال إنه مرسل وقال إنه مرفوع

 االعتماد عليه يف تفسري ظواهر الرسم العثماين.ويقلل من ، كل هذا مما يضعف هذا االجتاه
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 محل اختالف الرسم على اختالف املعىن

ذهب بعض العلماء ممن اهتموا بدراسة الرسم العثماين إىل تفسري بعض ظواهره على أسس تقوم 
العدوي مان األزدي وقد وضع أبو العباس أمحد بن حممد بن عث، على اختالف املعىن إذا اختلف الرسم

يف الكشف عن األسرار اليت يتضمنها الرسم  هـ كتااب  721ملراكشي املتويف سنة لبناء االشهري اببن ا
ومساء القسطالين "الدليل يف  "،عنوان الدليل يف مرسوم خط التنزيل"العثماين مساء الزركشي والسيوطي 

 مرسوم التنزيل".

أساس اختالف الرسم ملعان ابطنه ويقوم هذا الكتاب على محل ظواهر الرسم العثماين على 
الذي  لكلمةا أو اختالف رسم الكلمة الختالف معناها حسب موقع، تتعلق مبراتب الوجود واملقامات

 .(57) ترد فيه

مما ورد عن املراكشي يف تفسري هذه الظواهر من هذا تفسري  قد نقل السيوطي يف اإلتقان كثري او 
 الشورى وقوله / 24 " يفهللا   ح  اإلسراء وقوله "مي   /  11" يف ان  س  ن  اإل م  ع  د  ي  يف قوله "و   واملراكشي حلذف الوا

حيث نقل / العلق  18"  ة  ي  نم اب  "سندع الز  : -تعاىل  – وقوله/ القمر،  6"  اعم الد   ع  د  ي   م  و  يـ   : "-تعاىل  –
وسهولته على ، على سرعة وقوع الفعل نبيهالسر يف حذفها يف هذه األربعة الت" عن املراكشي قوله: 

 .(58)" وشدة وقوع املنفعل املتأثر به يف الوجود، الفاعل

: - تعاىل –عن املراكشي يف تفسري زايدة الياء يف قوله السيوطي أيض ا ومن ذلك ما نقله 
اليت بىن هبا السماء  - تعاىل –لقوة هللا  / الذارايت، حيث قال زيد تعظيم ا 47 "د  ي  يا أبم  ه  نـ  يـ  نـ  بـ   اء  م  الس  "و  

 .(60) وإىل هذا ذهب بعض احملدثني .(59) ال تشاهبها قوة

وملا كان هذا االجتاه يقوم على تفسري صور الرسم القرآين أبمور فلسفية ابطنية قد يقع من 
: "إن هذا االجتاه بعيد كل البعد عن طبيعة املوضوع  رفضه بعض الدارسني وقال عنهينتهجه يف تناقص 

شيء من تلك املعاين اليت حاولوا هبا تعليل رسم  -رضوان هللا عليهم  -فلم يدر يف خلد الصحابة 
 متثيل ألفاظ التالوة اليتومل يكن اهلدف األول من تسجيل النص القرآين سوى ، الكلمات يف املصحف 

إىل جانب أن هذه التعليالت قد ، تتجلى معاين القرآن العظيم  -ال من خالل الرسم  -من خالهلا 
/ الشورى  24"  ل  اطم الب   هللا   ح  مي   أبن علة حذف الواو يف "و   - مثال -توقع يف تناقص حاد فإذا سلمنا 
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الرعد /  39" ت  بم ث  يـ  و   اء  ش  ا ي  م   و هللا  ح  : "مي   - تعاىل –سرعة وقوع الفعل فهل يدل على إثباهتا يف قوله 
 (61)؟  على الرتاخي يف احملو واإلثبات

عن الرسم القرآين  الدفاع وعلى كل فإن هؤالء الذي قدموا هذه التعليالت كان هدفهم األول
 وهم قد اجتهدوا فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر.، والتمسك به

 ابحتمال القراءاتتفسري بعض الظواهر 

األحرف السبعة، أو أنه جاء  ذهب بعض العلماء إىل أن املصحف العثماين ك تب ليشتمل على
 ملا حيتمله رمسه منها. شامال

وبناء  على ذلك حاول بعض العلماء تعليل حذف وزايدة بعض احلروف خاصة رموز حروف 
قراءات صحيحة حىت جعل بعضهم من مزااي ا من يهاملد أبن املقصود منه أن حتتمل الكلمة ما ورد ف

 .(62) الرسم العثماين الداللة على القراءات املتنوعة يف الكلمة الواحدة

إن قاعدة الرسم لوحظ فيها أن الكلمة إذا كان فيها قراءاتن أو أكثر  : يقول الشيخ الزرقاين 
فإن كان احلرف الواحد ال حيتمل ذلك أبن كانت ، كتبت بصورة حتتمل هاتني القراءتني أو األكثر 

صورة احلرف ختتلف ابختالف القراءات جاء الرسم الذي هو خالف األصل وذلك ليعلم جواز القراءة 
وإذا مل يكن يف الكلمة إال قراءة واحدة حبرف األصل رمست به مثال ، و األصل به وابحلرف الذي ه

 63من اآلية ( نم ر  حم س  ل   نم ذ  ه   ن  : )إم - تعاىل –الكلمة تكتب بصورة واحدة وتقرأ بوجوه متعددة قول هللا 
 رمست يف املصحف العثماين هكذا: "إن هذن لسحران" من غري نقط وال شكل وال تشديد والطه  /

 ذان( وجميء الرسم كذلك كان صاحل اختفيف يف نوين )إن هذن( ومن غري ألف وال ايء بعد الذال من )ه
 عندهم ألن ي قرأ ابألوجه األربعة اليت وردت كلها أبسانيد صحيحة:

 ( ابأللف.( وخيففون )هذانم ن  أوهلا: قراءة نفع ومن معه إذ يشددون نون )إم 

 ابأللف. ()هذانم ( ن  النون يف )إم اثنيهما: قراءة حفص خيفف 

 ( وابلياء وختفيف النون يف )هذان(. اثلثهما: قراءة ابن كثري خيفف النون يف )إن  

 .(63) (رابعهما: قراءة أيب عمرو بتشديد النون يف )إن( وابلياء وختفيف النون يف )هذينم 
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نبغي أال جيب وميكن قبول هذا االجتاه يف تفسري بعض ظواهر الرسم املصحفي على أنه ي
االقتصار يف تفسري ظواهر الرسم املصحفي على هذا االجتاه أو غريه مما سبق فلعل بعض الظواهر ترجع 

إىل االحتفاظ ابلظواهر  ، ألن الكتابة أكثر ميالإىل فرتة سبقت نسخ املصاحف واحتفظت هبا الكتابة
 .زايدة األلف يف كلمة )مائة(ومن ذلك تفسري ، (64) اللغوية الزائلة من االستعمال الفعلي

ومن هذه الظواهر اليت ميكن أن تفسر هبذا السبب ظاهرة حذف رمز األلف يف وسط الكلمة 
الكتابة العربية أخذت نظامها من الكتابة  أن فذلك يعود إىل، يف بعض الكلمات مثل هللا والرمحن وملك

 .النبطية واليت مل تكن ترمز للفتحة الطويلة يف وسط الكلمة

 الرسم اإلمالئي

عند احلديث عن الرسم املصحفي وبينت أصل يف هذا املبحث لكلمة "الرسم"  ناقد تعرض اكن
 .معناها اللغوي والكتايب

ي قال: أمل  عليه شيئ ا يكتبه وأملى عليه، ونزل  ،(65) أما كلمة اإلمالء فهي اإلمالء على الكاتب
/ البقرة، وهذا من أمل،  282" من اآلية لم د  ع  ل  ابم  ه  ي  لم و   ل  لم م  ي  ل  : "فـ  تعاىل –القرآن الكرمي ابللغتني قال هللا 

 .(66) الفرقان، وهذا من أملى/  5من اآلية "  يالصم أ  و   ة  ر  ك  ب   هم ي  ل  ي ع  ل  مت    ي  هم ف   : "-تعاىل  –وقال هللا 

هذا تعريف اإلمالء يف اللغة أما التعريف الكتايب هلذا املصطلح فيمكن فهمه مما ذكره صاحب  
كشف الظنون حتت عنوان علم إمالء اخلط حيث عرفه أبنه "علم يبحث فيه حبسب اآلنية والكمية عن 

من حيث داللتها على األلفاظ العربية األحوال العارضة لنقوش اخلطوط العربية ال من حيث حسنها بل 
 .(67) بعد رعاية حال بسائط احلروف

لى عليه دون أن يراها  من مراعاة أن الكاتب يصور ألفاظ اوييت لفظ اإلمالء  يسمعها مت 
 وينقلها.

وأتيت تسميته ابهلجاء ، أو علم اخلط القياسي ،أو الرسم ،وقد ي سمى علم اإلمالء بعلم اهلجاء
 للغوي الذي يقصد به: القراءة أو تقطيع اللفظة حبروفها.من املعىن ا

 .(68) أما تسمية الرسم فتأيت من مراعاة عمل القلم يف تصوير احلروف ونقشها
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نه خط ينقاس وهذا مقابل اخلطوط اليت ال تنقاس ة علم اخلط القياسي أتيت من حيث إوتسمي
ابلرسم القياسي وعرفه أبنه تصوير الكلمة حبروف ومساه بعضهم ، وهي خط املصحف وخط العروضيني

 .(69) هجائها على تقدير االبتداء هبا والوقف عليها

وقد أخذ علم الرسم القياسي أو علم اإلمالء االصطالحي مادته وموضوعه من تلك الفروق 
على بقاء  وقد ساعد، اليت كانت بني املنطوق واملكتوب فيما يكتب بني الناس يف سائر أمورهم احلياتية

هذه الفروق معاجلة اللغويني ألصول الكتابة على أسس حنوية ولغوية يف أكثر األمور وإمهاهلم لألساس 
 الصويت الذي ي عد األساس األول يف معاجلة الكتابة.

وقد نتج هذا الرسم اإلمالئي االصطالحي نتيجة استعمال العرب خلطهم القدمي املوروث ولرسم 
مث ملا جد بعد ذلك من رسوم أقامها  -رضوان هللا عليهم  -د الصحابة املصحف الشريف على عه

 العلماء على أصول لغوية وحنوية.

وقد أدرك العلماء من قدمي استقالل هذا الرسم الذي مسوه ابهلجاء وعنوا ببيان قواعده وشرح 
ولذلك و جد يف املكتبة العربية أكثر من   ،(70) مسائله حىت أتيت الكتابة على أساسه خالية من كل خطأ

 كتاب حتت عنوان اخلط أو اهلجاء من هذه الكتب:

 .(71) (هـ285ت ) كتاب اخلط واهلجاء أليب العباس حممد بن يزيد املربد (1
 .(72) (ه291 )تبن زيد بن سيار أبو العباس ثعلب  كتاب اهلجاء ألمحد بن حيىي (2
 .(73) (ه 299 ت)محمد بن أمحد بن إبراهيم بن كيسان النحوي كتاب اهلجاء واخلط لــ (3
وقد حققه عبد  (هـ316سنة  )تكتاب اخلط أليب بكر بن السراج النحوي البغدادي  (4

وقد اطلعت عليه  م1976 / 3 ع 5 مجونشره يف جملة املورد العراقية ، احلسني حممد
 .134 – 104 ويقع يف الصفحات من الصفحة وأفدت منه كثري ا

 .(74) (هــ327ت )محمد بن القاسم األنباري كتاب اهلجاء لـ (5
 .(75) (هــ334سنة  )تمحمد بن إمساعيل بن زُني الكاتب كتاب الكتاب لــ (6
وقد  (هـ346)تكتاب الكتاب أليب حممد عبد هللا جعفر بن حممد الشهري اببن درستويه  (7

 م.1927الكاثوليكية يف بريوت عام وطبعته املطبعة ، نشره لويس شيخو اليسوعي
 محمد بن احلسني بن حممد بن عبد احلسني بن عبد الوارث الفارسي كتاب اهلجاء لـ (8
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 .(76) (هـ421 )ت
وقد حققه فائز  (هـ569)تيب حممد سعيد بن املبارك بن الدهان النحوي ألابب اهلجاء  (9

م وقد اطلعت عليه 1986ونشرته مؤسسة الرسالة ودار األمل يف طبعته األوىل عام ، فارس
 وأفدت منه.

ـ (ه631)تكتاب احلروف أليب الفضائل أمحد بن حممد بن املظفر بن املختار الرازي  (10
 4 ع 3مج ونشره يف جملة املورد العراقية ، وقد حققه الدكتور رشيد عبد الرمحن العبيدي 

 .(77)  219 - 197م ويقع يف الصفحات1974

تب الفصول ويضاف إىل هذه الك، الكتب اليت أ لفت يف اإلمالءهذا قليل من كثري من  
 اليت منها:ب اللغة وكتب املوسوعات األدبية ات كتاليت كتبت عن اإلمالء اليت جاءت يف أ م  

 .(78) يف كتابه أدب الكاتب حتت عنوان كتاب تقومي اليدالفصل الذي كتبه ابن قتيبة 

وما كتبه القلقشندي يف صبح ، (79) حتت عنون اخلط ةالشافيوالفصل الذي كتبه ابن احلاجب يف 
وغري ذلك كثري فما يكاد كتاب من كتب النحو خيلو من احلديث عن  ،(80) األعشى حتت عنوان اهلجاء

 مواضع متفرقة أثناء شرح يفاخلط واإلمالء سواء أكان ذلك يف موضع واحد حتت عنوان أم كان ذلك 
 املسائل املختلفة.

 ومن احملدثني كتب كثرية يف موضوع اإلمالء منهم:

 نصر اهلوريين يف كتابه املطالع النصرية للمطابع املصرية يف األصول اخلطية وقد طبع أكثر  - 1
 هـ ومنه 1304من طبعة وقد أفدت من النسخة املطبوعة ابملطبعة اخلريية ابلقاهرة عام   
 يف مكتبة اجلامع األزهر. ةنسخ خمطوط  

 إبراهيم سليم يف كتابه قواعد الرتقيم يف الكتابة العربية وتوجد منه نسخة يف مكتبة األزهر  - 2
 .54711( 130حتت رقم )   

 عبد الرمحن الغوايب يف كتابه هبة الرمحن يف رسم البنان وتوجد منه نسخة يف مكتبة األزهر  - 3
 .24091( 37حتت رقم )  

 ( 6توجد منه نسخ يف مكتبة األزهر حتت رقم )حممد شاكر يف كتابه خالصة اإلمالء و  - 4
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 .19891ـ  19877( 20ـ  7، )19877   
 علي ندا يف كتابه ضوابط الرسم يف إيضاح الرقم وتوجد منه نسخة يف مكتبة األزهر حتت  - 5

 .23057( 27رقم )   
 نه عبد احلميد بدران يف كتابه قواعد الرسم اهلينة يف اهلمزات واأللف اللينة وتوجد م - 6

 وي سمى بقاموس اإلمالء. 45698( خبيت 79نسخة يف مكتبة األزهر حتت رقم )   
هـ وغري ذلك  1322حسني وايل يف كتابه اإلمالء وقد طبعته مطبعة املنار اإلسالمية سنة  - 7

 .كثري ممن ألفوا يف موضوع اإلمالء

وملا كان جمال البحث يتعلق بتلك الظواهر اهلجائية من الناحية العامة دون اخلوض يف  
تفاصيلها اليت تكفلت هبا كتب اإلمالء كان من الضروري اإلشارة إىل هذه الظواهر يف إجياز غري خمل 

 :ييتوتنحصر هذه الظواهر فيما 

 ظواهر الرسم اإلمالئي

اخلط للفظ حيث يكتب لكل صوت احلرف الذي يدل عليه دون واملراد هبا موافقة ، املساواة -1
 .(81) زايدة أو نقصان أو بدل وهذا أكثر ما أتيت عليه الكتابة

ليت يقتضي هجاء خلط اللفظ بسبب حذف بعض احلروف اواملراد به أال يوافق ا، احلذف -2
وغري ذلك وقد تناولت بعض ، ومن أمثلة ذلك حذف األلف يف "هذا وهذه"، اللفظ كتابتها

  من الفصل الثاين من هذه الدراسة. الثاين بحثامليف مناذج هذه الظاهرة ابلدراسة والتحليل 
الزايدة وتتحقق هذه الظاهرة أبن يزداد يف الكتابة ماال صوت له يف اللفظ مثل زايدة األلف يف   -3

وقد تناولت هذه الزايدات  كلمة مائة وزايدة الواو يف كلمة "عمرو" يف حاليت الرفع واجلر
 .(82) الثاين من الفصل الثاين أيض ابحث املوغريها يف 

 الفصليف  اللينة وقد أفردت لكل منها حديث ا خاصًّاويتحقق يف كتابة اهلمزة واأللف ، البدل -4
 .(83) املشكالت اإلمالئيةتاريخ اخلاص ب

تقدير األصل يف النظام الكتايب أن تصور كل كلمة حبروف هجائها على  الفصل والوصل -5
وتراعي الكتابة العربية يف أغلب األحيان مبدأ الفصل والوقف يف االبتداء هبا والوقف عليها ، 

عما جاورها إال بعض الكلمات اليت وصلت وكان حقها  مستقلة تقريب ااالبتداء فرتى كل كلمة 
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حي لذلك أفردت  الكلمات ظاهرة هجائية يتميز هبا اإلمالء االصطالومتثل هذه ، أن تفصل 
من ذلك وصل   ،(84)حتت عنوان الفصل والوصل هلذه الكلمات كتب اإلمالء حديث ا خاصًّا

كلمة مائة ابألعداد من ثالثة إىل تسعة إذا أ ضيفت إليها مثل ثالمثائة وأربعمائة وغري ذلك من 
وقد تناولت بعض أمثلة هذه الظواهر ، أمثلة الوصل اليت حتدثت عنها كتب اإلمالء وبينتها 

  من الفصل الثاين من هذه الدراسة . الثاين بحثاملابلدراسة والتحليل يف 

أن اإلمالء االصطالحي يلتقي يف أكثر األحيان مع رسم املصحف وال خيتلف معه إال يف  ومع
جزئيات بسيطة تتعلق برسم الصوامت وبرسم بعض احلركات الطويلة إال أن بعض الباحثني حتدث عن 

ا كبري االنظامني اإلمالئي واملص ينالعالقة بني هذ يسبب  مما حفي مبا يوحي أبن بينهما انفصاال وتباعد 
 مشكلة يف تعليم وتعلم اللغة العربية.

 إشكالية تعدد النظم الكتابية

صطالحي مبا يوحي أن هناك انفصاال تناول بعض الدارسني العالقة بني رسم املصحف واإلمالء اال
بني النظامني مما يسبب مشكلة يف تعليم اللغة العربية السيما عند صغار السن وغري أبناء اللغة  وتباعد ا

 العربية ويقول بعضهم يف ذلك:

حني يقومون بتعليم القرآن الكرمي  -"من العقبات اليت تعرتض املعلمني يف مدارس التعليم األول 
تالميذ مع ما تعلموه من قواعد القراءة اختالف خط املصاحف اليت أبيدي هؤالء ال -لتالميذهم 

إىل اللحن والتحريف يف اآلايت القرآنية وابلرغم من اجلهد الكبري ئم ا ويؤدي هذا االختالف دا، والكتابة 
حيث يقرأ التلميذ لنفسه وحني  لتصحيح ولكن هذا اجلهد يذهب عبث االذي ينفقه املعلم يف اإلرشاد وا

والشك أن عقلية الطفل ال تتسع إلدراك اصطالحات الضبط ، مه يستذكر دروسه وهو بعيد عن معل
 .(85)"  اليت ختتلف عما انطبع يف ذهنه من قواعد اإلمالء

ومع أن الفروق ضئيلة بني النظامني إال أن هذا ال مينع من عرض آراء القدامى واحملدثني يف عالج 
 .هذه املشكلة

  معاجلة املشكلةيفآراء القدامى 
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فمنهم من دعا إىل توحيد الرسم عن طريق دعوته ، كثري من القدامى قضية تعدد النظم الكتابيةتناول  
دعا إىل بقاء الرسم املصحفي نظر ا ملا يشتمل إىل كتابة املصحف الشريف ابلرسم اإلمالئي ومنهم من 

تابة املصحف ومنهم من توسط بني ذلك فأجاز ك، لألضرار اليت حتدث بسبب تركه عليه من فوائد ودفع ا
 ابلرسم اإلمالئي ولكن ليس على اإلطالق.

ن أجازوا كتابته ابلرسم اإلمالئي بل دعوا إليه عز الدين بن عبد السالم الذي يقول "ال جيوز  مفم
 (86)"  كتابة املصحف اآلن على الرسوم األوىل ابصطالح األئمة لئال يوقع يف تغيري من اجلهال

كان يف الصدر األول والعلم غض "  باع رسم املصحف إمنا اتأن ما جاء من وجوب  الزركشيوذكر 
 .(87)" حي وأما اآلن فقد خيشى اإللباس 

على التمسك  وذهب بعضهم إىل أنه ليس يف القرآن وال يف السنة وال يف إمجاع املسلمني ما يدل
فرض على األمة الوصية يف القرآن  إمنا : القاضي أبو بكر الباقالين الذي يقولهبذا الرسم من هؤالء 

وأما ، ويتلونه على حنو ما يتلى عليهم ، وألفاظه فال يزيدون حرفا  وال ينقصونه وال يقدمونه وال يؤخرونه 
بعينه  كتاب القرآن وخطاط املصاحف رمس ا  إذ مل يخذ على م يفرض هللا على األمة فيها شيئ االكتابة فل

وليس يف ، إذ وجوب ذلك ال يدرك إال ابلسمع والتوقيف ، عداه  دون غريه أوجبه عليهم وترك ما
 -أن رسم القرآن وخطه ال جيوز إال على وجه خمصوص ألن رسول هللا  هنصوص الكتاب وال يف مفهوم

 -  اك ولذلك اختلفت خطوط ، عن كتابته  ان يمر برمسه ومل يبني هلم وجه ا معين ا وال هنى أحد 
ومنهم من كان يزيد وينقص لعلمه أبن ، فمنهم من كان يكتب الكلمة على خمرج اللفظ ، املصاحف 

 .(88) ذلك اصطالح

  -وقد رد بعض الدارسني قول الباقالين بقوهلم أبن القرآن الكرمي مجيعه ك تب بني يدي الرسول 
على هيئة من اهليئات  -  - وقد قرر الكتاب الذين كتبوه بني يديه على كتاابهتم وال شك أن تقرير -

 باعها.اتاخلاصة ابلكتابة سنة جيب 

عليه السالم  -كان يمر الكتاب بشكل الكتابة كما يوحي إليه جربيل   -  -كما أنه قد ورد أنه 
وفرق ، وانصب الباء، وحرف القلم ،ألق الدواة " :قال ملعاوية -  - وهذا سنة فقد روى أنه -
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وضع قلمك على أ ذنك اليسرى فإنه ، وجود الرحيم، ومد الرمحن، وحسن هللا، وال تعور امليم، الشني
 .(89)" أذكر لك

كان بة مجيعهم و حاك تب مبحضر الص"  كما رد على الباقالين أبن الرسم اخلاص ابلقرآن الكرمي وقد 
 .(90) " منهم أكثر من اثين عشر ألف صحابي ا فكان ذلك إمجاع ا

لئال يؤدي إىل "   كتابة املصحف ابلرسم اإلمالئيوذهب بعض العلماء إىل عدم إطالق األمر يف
السيما وهو أحد األركان اليت ، شيء قد أحكمه السلف مراعاة جلهل اجلاهلنيوال يرتك ، درس العلم

 .(91) " عليها مدار القراءات

وعدم جواز كتابته ، تباع رسم املصحفاويف مقابل هذين الرأيني يذهب مجهور القدامى إىل وجوب 
 ابهلجاء االصطالحي وهلم على ذلك أدلة:

هلم دليل على أنه )الرسم(  -  -أقر كتاب الوحي على ما كتبوه وإقراره  -  - أن النيب .1
 .(92) ال جتوز خمالفته - تعاىل –من هللا  قيفتو 

،  (93) اعلى هذا الرسم وكانوا وقتئذ اثين عشر ألف   - رضوان هللا عليهم أمجني -إمجاع الصحابة  .2
مل ينقل أن و ، فلم خيالف أحد منهم يف هذا الرسم  ، مث إمجاع التابعني بعد ذلك واتبعي التابعني

ا آخر من الرسوم اليت حدثت يف عهد ازدهار التأليف ا منهم فكر أن يستبدل به رمس  أحد  
ميس  الا يف كتابة املصاحف بل بقي الرسم العثماين متبع  ، ونشاط التدوين وتقدم العلوم 

 استقالله وال يباح محاه.
 لرسم.إمجاع الفقهاء على هذا ا .3

حترم خمالفة خط مصحف عثمان يف ايء أو واو أو ألف أو غري : " -رمحه هللا  – قال اإلمام أمحد
 .(94)"  ذلك

ن هل يكتب املصحف على ما أحدثه الناس م"  :-تعاىل  رمحه هللا -سئل اإلمام مالك وقد 
 .(95)"  بة األوىلإال على الكت؛ اهلجاء؟ فقال: ال

 .(96)"  خمالف له يف ذلك من األئمةوال " قال الداين: 
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فينبغي أن حيافظ على حروف اهلجاء اليت كتبوا  : " من كتب مصحف اوقال البيهقي يف شعب اإلميان
 وال يغري مما كتبوه شيئ ا؛ فإهنم أكثر علم ا، وأصدق قلب ا ولسان   ،وال خيالفهم فيها، هبا تلك املصاحف

ا ينبغي أن نظن أبفال؛ وأعظم أمانة منا  .(97)" عليهم نفسنا استدراك 

قال مجاعة من األئمة: إن الواجب على القراء والعلماء أهل الكتابة أن " وقال اإلمام النيسابوري: 
وكاتب وحيه  -  -فإنه رسم زيد بن اثبت وكان أمني رسول هللا، يتبعوا هذا الرسم يف خط املصحف

لطيفة وحكمة  ةمن ذلك إال لعل ما مل يعلم غريه فما كتب شيئ ا -  -وعلم من هذا العلم بدعوة النيب 
 .(98) " بليغة وإن قصر عنها رأينا

 الرسم املصحفي يف كتابة املصحف.اع اتبهلذه األدلة وغريها رأى مجهور القدامى وجوب 

 آراء احملدثني يف عالج املشكلة

اختلفت كلمة احملدثني يف عالج هذه الظاهرة فمنهم من دعا إىل استخدام الرسم اإلمالئي يف كتابة 
 ومنهم من دعا إىل التزام الرسم العثماين يف كتابة املصاحف.، املصاحف

فممن دعوا إىل كتابة املصحف ابلرسم اإلمالئي حسني وايل الذي يقول "ولو كتبنا القرآن خبطنا 
ا ابألمر أحسن قيام كمن كلف شيئ ا ففعل وقمن، دون تلك املخالفة خرجنا من العهدة املستعمل اآلن

ألنك قد علمت أن اخلط احلاضر أحسن مما كان عليه من الطريقة القدمية اليت كانت يف زمن ؛ منه خري ا
 .(99)"  - رضوان هللا عليهم -الصحابة 

إن األزهر  " الشريف ابلرسم اإلمالئي فقال:بل وطالب بعضهم األزهر الشريف بطبع املصحف 
فماذا حيدث ، الشريف يف هذا العصر يعترب  الصوت العاملي الذي يصدر عنه صوت اإلسالم وتعاليمه 

ا حديث ا للقرآن وكتب رمس   ذا العمل مقام سيدن عثمان قدمي الو اضطلع األزهر الشريف هبذا العمل فقام هب
فإذا مت ذلك أصبح هذا ، اهلجاء وطرائق الرسم ويسميه "مصحف األزهر" ملا وصلت إليه أساليب  تبع ا

فتتح ن، وبذلك املصحف الصورة املثالية اليت يرنو إليها كتاب املصاحف يف مجيع األمصار واألقطار 
ا  .(100) ا لنهضة املصاحف ويكون هذا املصحف "اإلمام الثاين"ا زاهيًّ ا وعصر  جديد   عهد 
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ا يف أن يكتب املصحف كاتب أو يطبعه طابع أبي هجاء ال حرج مطلق   " وذهب بعضهم إىل أنه
 .(101) " وكما تنطق به العرب - تعاىل –شاء مادام ال خيرج عن النطق املطلوب كما أنزل هللا 

نقرأه الغرض من كتابة القرآن أن : " وينكر بعضهم على من يطلب بقاء الرسم العثماين فيقول
ما احلكمة يف أن نقيد كتاب هللا و  ؟كتبه ابخلطأ لنقرأه ابلصوابيف نصحيح ا لنحفظه صحيح ا، فك

 .(102)؟ " ط ال يكتب به اليوم أي كتابخب

وأقول هلؤالء لو مل يكن للرسم العثماين من ميزات إال "محل الناس على أن يتلقوا القرآن من صدور 
ا للمحافظة على هذا الرسم الذي لكفى هذا سبب    (103) " وأال يتكلوا على هذا الرسم العثماين، الرجال

وتلك خاصة من خواص هذه األمة اإلسالمية  -  - ا يف اتصال سند القارئ برسول هللايكون سبب  
 .(104) سائر األمم منهبا  متيزت

بقاء استخدام الرسم املصحفي يف كتابة املصاحف واستدلوا مبا  بوذهب كثري من احملدثني إىل وجو 
 .(105) استدل به األقدمون

اجلمع  -يبدو بعدم التوقيف  امع إميانه فيم -وبني هذا وذاك "حاول الشيخ عبد اجلليل عيسى   
تباع الرسم العثماين مع التنبيه يف هامشه على بني الرأيني يف مصحف مساه ابملصحف امليسر وذلك اب

 .(106) الوجه االصطالحي فيما تظهر فيه املخالفة

مع إمياين أبنه من الناحية الواقعية توجد فروق ظاهرة بني املكتوب واملنطوق يف الرسم املصحفي و 
املساس ابلرسم املصحفي  -يف نظري  -إال أن هذا ال يربر ، يف الرسم اإلمالئيمنها ما ال يوجد له نظري 

للتحريف والتبديل يف كتاب هللا الذي ال يتيه  ؛ ألن املساس به يفتح جماالال من قريب وال من بعيد
 ه   ل  ن  إم و   ر  ك  ا الذ م ن  ل  ز  نـ   ن   حن   ن  حبفظه فقال "إم  - سبحانه –الباطل من بني يديه وال من خلفه والذي وعد هللا 

 سورة احلجز. 9( آية ون  ظ  افم حل   

وال يتعرض له إال حافظوا كتاب ، ومن نحية أخرى فإن هذا الرسم ال ي كتب به إال القرآن الكرمي
- تعاىل –قال ابلتيسري،  –تعاىل  -ل عليه إبخالص وعده هللا بم ق  ومن يريد حفظه ويـ   -عز وجل  -هللا 
ال  عرفة خطوطه اليتالقمر فلعل من تيسريه تيسري م 17" آية ر  كم د  ن م  مم  ل  ه  فـ   رم ك  لذ م لم  آن  ر  ق   ال  ن  ر  س  ي   د  ق  ل  : "و  

 كتب به يف سائر أمور احلياة.عما ي   ختتلف كثري ا
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هذا وقد حسم الفقهاء واجملمعيون يف عصرن اخلالف يف هذه القضية اليت شغلت اجملتمع العلمي 
 .(107) ورأي اجملمع ضرورة االلتزام ابلرسم العثماين يف طباعة املصاحف وكتابتها ،لبعض الوقت

يف كتابة املصاحف يف أايمنا هذه هي اختالف دور النشر  خطريةري إىل قضية نشأن  ناإال أن ل
منها اختالفهم يف وضع عالمات ، عة املصحف الشريف يف أشياء خاصة برسم املصحفااملعنية بطب

نفسه يف  وترى املوضع، ترى موضع الوقف يف مصحف مشار إليه بعالمة الوقف الالزم )مــــ(الوقف فقد 
ترى من جيمع بني الوقف اجلائز لوقف اجلائز مع كون الوقف أوىل، و إليه بعالمة ا مصحف آخر مشار ا

 من كون الوقف أوىل وبني الوقف اجلائز مع كون الوصل أوىل ترى من يوحد عالمة هذين الوقفني
 .(108) ابلعالمة )ج( أي جائز كما يف مصحف األزهر

 اكذلك ختتلف دور النشر يف عدد أسطر الصفحة الواحدة فاألكثر على أهنا مخسة عشر سطر  
 ومنهم من يقل عن ذلك.

 ضرورة التوحيد يف هذه األمور ويف غريها مما يتصل برسم املصحف الشريف. نرىلذلك 
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من املسائل اليت تلفت نظر الباحثني يف أمر الكتابة العربية استخدام نظامني يف كتابة األرقام 
واآلخر يستخدم يف بالد املغرب  ،أحدمها يستخدم يف بالد املشرق العريب مثل مصر ودول اخلليج العريب

 ليبيا واجلزائر وتونس واملغرب. مثلالعريب 

تلك العوائق اليت تواجه التوحيد اللغوي بني أبناء العربية يف ا من ومتثل تلك االزدواجية عائق  
ا يف بالد املشرق جيد نفسه أمام  مطبوع  ن القارئ العريب إذا قرأ كتاب  إإذ  ،أقطار الوطن العريب املختلفة

 جهاز ترقيمي خيتلف عنه يف بالد املغرب وكذلك العكس.

لتوحيد اللغوي املطلوب يف عصر يشهد التكتالت وألمهية ا ،ألمهية الرقم يف حياتنا اليوم ونظر ا
لقى فيه الضوء ن هذا الكتاب من صفحات اصص جزء  خنبشىت أنواعها بني الشعوب رأيت من املفيد أن 

 على هذه املشكلة.

 اتريخ كتابة األرقام 

فمنذ ،  ال تقل حاجة اإلنسان إىل كتابة األرقام عن حاجة إىل استخدام الكتابة يف شىت أغراض حياته
ا حسابية يرصد هبا األموال االستقرار احتاج إىل رموز يستخدمها أرقام   أن عرف اإلنسان األول

ملا كان وضع حروف اهلجاء وصورها  و"، واحلاصالت واملعامالت بشىت أنواعها اليت تكون بني بين البشر
وزاد اليواننيون ثالث ، أسبق استعانت بعض األمم كالعربانيني واليواننيني بصور احلروف لكتابة األعداد 

وكانت قيم احلروف وطريقة كتابة ، عالمات على حروف لغتهم فأصبحت أرقامهم سبعة وعشرين 
والثاين اثنان وهلم ، رف األول عندهم واحد فاحل، األعداد عندهم كما هي عندان يف حساب اجلمل 

والثاين عشر ثالثون بزايدة ، أي أنه يزيد عشرة على سابقة  ، واحلرف احلادي عشر عشرون، جرا.. 
ئة امث تصبح زايدة كل حرف على سابقه م، وتتمشى هذه الزايدة إىل احلرف التاسع عشر ، ا عشرة أيض  

، ذلك العدد  رمسوا من احلروف ما يساوي جمموعه رادوا كتابة عددوإذا أ، إىل أن أتيت إىل آخر احلروف 
وإذا وضعت هذه ، ووضعوا فوق كل حرف إىل اليمني ضمة صغرية داللة على أنه رقم ال حرف هجاء 

 .(1)"  الضمة إىل أسفل احلرف زادت قيمته ألف ضعف
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الساميني كالسراين وانتشر استعمال حروف األجبدية لكتابة األعداد إىل غري العربيني من 
ومما يذكر أن اليواننيني قد أخذوا الرتتيب األجبدي عن الساميني مث ردوه إليهم بعد أن أعطوا ، والعرب

 .(2) ا عدديةحروفه قيم  

ا لألعداد احلسابية بدأت تظهر هناك رموز خاصة لكتابة مث بعد استخدام احلروف اهلجائية رموز  
أول ما بدأ اإلنسان بكتابة األعداد كان يكتب الواحد بصورة خط ومما يذكر أن ، األعداد احلسابية

وخطوط اهلنود ، واالثنني بصورة خطني والثالثة بصورة ثالثة خطوط فكانت خطوط الصني عرضية
 وهذه األخرية مل تزل مستعملة إىل يومنا هذا. ،والرومان عمودية

ان من الالزم وضع عالمات تدل وملا كانت هذه الطريقة ال تصلح لكتابة األعداد الكبرية ك
( ورمبا كانت هذه Xفكان اهلنود يكتبون األربعة بصورة خطني متقاطعني هكذا: )، على األرقام الكبرية

ا يف كتابة األعداد وضع الرومان طريقة تعد يف ذاهتا تقدم  ، و الصورة مركبة من أربعة خطوط يف األصل
 .( ااااخطني وهكذا إىل األربعة )  ةفكتبوا الواحد بصورة خط عمودي واالثنني بصور 

وكتبوا الرقم عشرة ، يف العربيةسبعة حىت إذا جاءوا إىل الرقم مخسة كتبوه بصورة تقرب من الرقم 
ولكن يظهر من ، أصل هذه العالمةيف ( والعلماء على اختالف Xبصورة خطني متقاطعني هكذا )

ا عمودية متوازنة وقاطعوها األعداد من الواحد إىل التسعة خطوط  الكتابت القدمية أهنم كانوا يكتبون أوال 
 من الصعوبة يف القراءة، مث أبدلت اخلطوط التسعة خبط واحد ا لاللتباس وهرب  بلعاشر مقاطعة منع  

 فأصبحت العشرة خطني متقاطعني.

أن اخلمسة فكما ، طعة من عالمة العشرةتقذا الرأي إىل أن عالمة اخلمسة مويذهب القائلون هب
نصف العشرة فكذلك عالمة األوىل )اخلمسة( نصف عالمة الثانية )العشرة( واستخدم الرومان لكتابة 

( M( ولأللف احلرف )D( وللخمسمائة احلرف )Cئة احلرف )اد مد( وللعLالعدد مخسني احلرف )
 واستخرجوا بقي األعداد إبضافة هذه العالمات أو طرح بعضها من بعض.

م أسهل من طريقة اليواننيني اليت استخدمت حروف اهلجاء يف الرتقيم ألن يف هذه وهذه األرقا
األعداد كلها ترتكب من سبع عالمات على طريقة سهلة املأخذ قريبة من  -طريق الرومان  -الطريقة 



371 
 

يرجعون الفهم، ولكن يتعذر إجراء األعمال احلسابية هبا إذا كربت األعداد ولذلك كان رايضيو الرومان 
 .(3) إىل األرقام اليواننية ملثل ذلك الغرض

ا ال يزالون يستعملوهنا إىل وملا زادت احلاجة إىل األرقام اهتمت األمم هبا واخرتع الصينيون أرقام  
 اليوم. 

وقد كان لقدماء املصريني رموز استخدموها يف احلساب وقد جاءت هذه الرموز يف صورة 
 األشكال اآلتية:

 
خط طويل يرمز به لألرقام األحادية من واحد إىل تسعة فيعرب به عن رقم اثنني  = عبارة عن

 ثالث مرات وهكذا إىل التسعة. هبواسطة تكراره مرتني ويعرب به عن الرقم ثالثة بتكرار 

 
( مقلوب ويرمز به إىل العشرات حىت رقم تسعني فيعرب Uوهو عبارة عن رسم احلروف ) 10= 

 عشرين وثالثني بلتكرار وهكذا حىت التسعني.به عن الرقم 

 
عبارة عن رسم لوليب كعالمة االستفهام ويعرب به عن املئات حىت الرقم تسعمائة  100= 

 ا.بواسطة التكرار أيض  
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 عبارة عن رسم لنبات اللوتس املصري ويعرب به عن الرقم )ألف(.1000= 

 
 للرقم عشرة آالف. يستخدم رمز اعبارة عن رسم إصبع السبابة و  10.000= 

 
 مائة ألف.ويستخدم رمز ا للرقم عبارة عن رسم الشرغوب وهو فرخ الضفدع  100.000= 

 
 .(4) ا ويرمز به للرقم )مليون(عبارة عن رسم إله يرفع يديه عالي   1000.000
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وكذلك ظلت األمم املختلفة تستخدم  ، وظل املصريون يستخدمون هذه الرموز لكتابة األعداد
 كل أمة نظامها اليت أعدته لكتابة األرقام إىل أن اخرتع اهلنود أرقامهم اليت مت استخدامها عند مجيع األمم 

 اهلنود وكتابة األرقام 

 طويلة كتابة األرقام لدى اهلنود مل تتم دفعة واحدة على يد رجل واحد بل اقتضى وضعها قروان  
وقد ذكر املتتبعون لكتابة األرقام أنه قد كان للهنود أرقام يكتبون هبا ترجع إىل القرن  ،اوتعديال كثري  

العاشر قبل امليالد إال أهنا اندثرت ومل يعرف عنها شيء، وقد وجدت كتابة هندية يرجع عهدها إىل 
 ام االختالف.إليهم اآلن وختتلف عنها مت تنسبالقرن الثالث قبل امليالد وفيها أرقام غري هذه اليت 

وقد كانت أرقامهم لذلك العهد على نوعني: نوع يقرب من األرقام الرومانية يف أن له عالمات 
ا، ونوع يشبه األرقام اليواننية يف كثرة العالمات ا وأتخري  قليلة يكىن هبا عن األعداد بتغيري تركيبها تقدمي  

 واختصاص كل منها بعدد واحد دون غريه.

وان يف أواسط اهلند يرجع عهدها إىل القرن الثالث كتابة يف كهف انغات قرب بقد وجدت  و 
وأشكال األرقام فيه أقرب إىل أشكاهلا يف ، ا من هذه وجدت كتابت أخرى أقرب عهد  ، و قبل امليالد 

 وكذلك مل تكن قيمة الرقم تتغري بتغيري، ومل يكن نظام العد عند اهلنود كما هو اآلن ، الوقت احلاضر 
وكذلك مل يكونوا يعرفون الصفر وال ، ا وللعشرين رقم آخر خيتلف عنه متام  ، فكان لالثنني رقم ، منزلته 

ا خمتلفة إذا نقل من واحدة منها إىل األخرى فاضطروا إىل منازل األرقام اليت تكسب الرقم الواحد قيم  
 رئ واحلاسب.ويف ذلك ما فيه من العناء على الكاتب والقا، وضع األرقام الكثرية 

 وكانت الشبكة )أبكس( من أكرب العوامل اليت ساعدت على نظام العد إىل درجة الكمال.

وهي عبارة عن لوح ترسم عليه خطوط متوازنة حبيث يكون بينها بيوت أو منازل توضع فيها 
ان املراد فإذا وضعت حصاة يف املنزلة األوىل ك ، احلصى أو الودع أو غري هذا مما يسهل استخدامه للعد

هبا الداللة على الواحد وإذا انتقلت إىل املنزلة الثانية زادت قيمته مخسة أضعاف أو عشرة أو عشرين 
وميكن استبدال احلصى بألرقام فإذا وضع الرقم ، حسب اصطالح احلاسب وعدد احلصى اليت لديه 

وإذا نقل إىل املنزل الثانية  ، حدات أي ثالثة أشياء مفردةلى ثالث و ( مثال يف املنزلة األوىل دل ع3)
 أصبحت قيمته عشرة أضعاف ما كانت يف املنزلة األوىل.
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 ههذه الطريقة تفضل سواها يف أن الرقم الواحد فيها يغين عن أرقام كثرية يف غريها ألن مدلول
 يتغري حبسب املنازل اليت يوضع فيها.

، 1عة أرقام على شبكته وهي )وبخرتاع هذه الشبكة أصبح اهلندي ال حيتاج إىل أكثر من تس
وإذا أراد ، ( يف املنزلة الثانية فيصبح عشرة 1( فإذا أراد العشرة وضع الرقم )9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2

،  واخلمسة يف املنزلة الثالثة، والتسعة يف املنزلة الثانية ، ( مثال وضع الواحد يف املنزلة األوىل 591الرقم )
، الواحد يف املنزلة األوىل واخلمسة يف املنزلة الثالثة وترك املنزلة الثانية فارغة ( وضع 105وإذا أراد الرقم )

( فإذا نقل هذا 105وبذلك أصبح من األعداد ما تكون فيه بعض املنازل خالية من األرقام حنو العدد )
ئذ من ( فكان البد حين51( وبذلك ميكن أن يلتبس بلرقم )5 1العدد من الشبكة ظهر هبذه الصورة )

نت عالمتهم اوضع عالمة تدل على أن بني الرقمني منزلة خالية فوضع علماء اهلند عالمة الصفر وك
مث ما لبث اهلنود أن عدلوا كملة لطريقة كتابة األرقام عندهم ، عندهم ).( نقطة فجاءت هذه العالمة م

 . (5) صورة الصفر لتصبح دائرة

وعن اهلند أخذت العرب األرقام ومنها انتقلت إىل أرجاء األرض عن طريق الفتوحات  
ولكن ماذا كان العرب يستخدمون يف حساهبم قبل الرقم  ،باإلسالمية اليت قام هبا املسلمون العر 

 ؟وكيف انتقل إليهم هذا الرقم؟ وما منشأ اخلالف بني األقطار العربية يف كتابة األرقام؟ اهلندي

 كتابة األرقام عند العرب ومنشأ اخلالف

للداللة على األعداد شأهنا يف ذلك شأن كثري  ةف األجبديو استخدمت العرب يف حياهتا احلر 
وبعد أن ، ا ذا قيمة عدديةوقد كان ترتيب األجبدية العربية املتوارث عن الرتتيب السامي ترتيب  ، من األمم

للرتتيب السامي أصبحت احلروف التسعة األوىل تدل على األعداد أضاف العرب احلروف الروادف 
واألعداد ، 90 – 10وأصبحت احلروف التسعة الثانية متثل األعداد العشرات من ، 9 -1اآلحاد من 

وحرف واحد لآلالف، وهذه الطريقة عرفت حبساب ، 900 - 100من التسعة الثالثة تدل على املئات 
 اجلمل.

فأخذت العرب حساهبا من أجبد املذكور فوجدوه ينتهي من واحد  بلوي "يقول أبو احلجاج ال
 .(6)"  أوهلا األلف الذي هو واحد وآخرها الغني الذي هو ألف ،إىل ألف ال زايدة وال نقصان
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ويذكر بعض الدارسني أن العرب يف جنوب اجلزيرة كانوا يرمزون إىل بعض األرقام إبشارات هلا 
ويف مشال  ،(7) اآلخر بحلروف األوىل من امسها هاعضإىل بويرمزون ، اهلريوغليفية واملسماريةشبه بليت يف 

 اجلزيرة كان املشهور هو استخدام حروف أيب جاد للحساب.

ا وللحساب عد ظهور اإلسالم وانتشاره على نطاق واسع دعت احلاجة لطلب العلم عموم  بو 
  بعلوم غريهم من البالد املفتوحة.ا فالتقت علوم العرب املسلمنيوالفلك خصوص  

مع شيء من  خدموهاواست، وبعد فتح السند وكابل وكشمري وصلت األرقام اهلندية للعرب
التحوير وجيمع املؤرخون على أن املخطوط األول الذي ظهرت فيه هذه األرقام املسماة عربية ألول مرة  

 .(8) 976 هـ /366كان يف عام 

استخدامهم للحروف  وعند وصول الرقم اهلندي إىل العرب استخدموه يف احلساب إىل جانب 
 .ستخدم إىل اآلن يف ترقيم مقدمات الكتب والبحوث العلميةتزال ت ال يتالكوحدات حسابية 

م( أيدينا على 1048 - 973ويضع عامل الرايضيات العريب أبو الرحيان حممد بن أمحد البريوين )
ف يف كتابة األرقام بني األمم العربية حني يؤكد أن أشكال األرقام اهلندية كان خمتلفة منشأ اخلال

فتني لكتابة األرقام ا واكتفوا بطريقتني خمتلوأن العرب انتقوا ما رأوه مناسب  ، بختالف اللهجات يف اهلند 
ولبنان وطرابلس بعد  ا بعد بلطريقة املشرقية اليت استعملها عرب بغداد مث مصر وسورايومها ما عرفت

واملغربية اليت استعملها العرب األندلسيون مث استعملها العرب املغاربة بعد تطويرها وهذه ، تطويرها 
 .(9) األخرية هي الطريقة اليت كتبت هبا الفرجنة وأطلقوا عليها اسم )األرقام العربية(

"ويظهر أن تلك التغيريات إمنا نشأت ها يوقد حدث يف كلتا الطريقتني تغيري من قبل مستخدم
من سرعة الكتبة يف الكتابة حىت وقفت األرقام عند حد يبعد أن يطرأ معه تغيري آخر ألن غاية 

 .(10)"  االختصار والسهولة قد حصلت

ولئن وقفت التغريات يف كلتا الطريقتني املشرقية واملغربية إىل حد معني فإن يف الطريقة املشرقية 
( ثالثة 3 بلرقم )( اثنني2ذه الثغرات اشتباه الرقم )اليت تثري اجلدل العلمي حوهلا، ومن ه بعض الثغرات

 -وكذلك النقطة اليت تدل على الصفر فهي تلتبس مع النقطة اليت هي من عالمات الرتقيم كذلك هي 
 عرضة للزوال. -لصغرها 
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الرقم اثنني  ةا بكتابلغة العربية قرار  أصدر جممع ال ة بلرقم ثالثة يف الكتابويف التباس الرقم اثنني

 .(11) ( ثالثة3شتباه بينه وبني الرقم )الا لنفي   ا هكذا: مستقيم الرأس أفقي  

اجي الفاروقي إىل أن تستبدل صورة تة يذهب عبد اجمليد القويف مشكلة كتابة الصفر عند املشار 
ا لسهولة انطماسه يف ه بنقطة الوقوف وجتنب  طالختالا الصفر احلالية بصورته يف اللغات األخرى وذلك منع  

 .(12) الكتابة

مل أن يكون هناك نظام أنوحنن أمام هذه التغريات املطلوبة يف النظام املشرقي لكتابة األعداد 
 .موحد جيمع بني العرب قاطبة يف كتابة األعداد

 الغاية من التوحيد يف كتابة األعداد 

املرجوة من وراء توحيد كتابة األرقام يف  ةغايالات عن حيف صدر هذه الصف ناقد أعرب لعلنا
وهي أن يكون هذا التوحيد إحدى اخلطوات حنو الوحدة اللغوية للعامل العريب يف عصر ، الكتابة العربية

وج اجملتمع العريب إىل الوحدة اللغوية ومنها الوحدة يف يشهد التكتالت يف شىت ميادين احلياة، وما أح
عامل أصبح الرقم فيه يهيمن على   . (13)"  .. أرقاماستخدام األرقام يف عامل يطلق عليه اآلن "عامل أرقام

كثري من أمور حياتنا فبعد أن كان الرقم يستخدم يف الرتقيم واحلسابت أصبحت اآلن تكنولوجيا 
املعلومات أتيت كل يوم جبديد حىت إنك تسمع ما يسمى بــــــ: املوسيقى الرقمية، الفوتوغرافيا الرقمية، 

 .(14) والكالم الرقمي، والتوقيع الرقمي

والقوانني ، واألشكال، واملوسيقى، قوالكالم املنطو  ،النصوص ا حتول لنا التكنولوجيا "هكذ
 .(15)"  والقواعد إىل أرقام

ة الرقمنة ونضرب هلا مثاال حىت يا نذكر األساليب اليت ترتكز عليها عملوحىت ال نذهب بعيد  
 الدكتور نبيل علي يف هذه األسس:تتضح مدى احلاجة إىل الرقم وإىل توحيد استخدامه، يقول 

أساليب تستخدم مفردة أو متضافرة هذه ترتكز عملية الرقمنة بصورة أساسية على عدة 
 هي: األساليب 

 .codificationالتكويد أو التشفري "  -
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 .Simplificationالتبسيط  -
  Features – basedspecifictionالتوصيف بداللة املالمح )السمات(  -
 .Formalism  "(16) ة )الصورية(الصياغة الرمسي -

 مثلة لتطبيق كل من هذه األساليبولتوضيح املقصود بكل منها نذكر بعض األ

يستخدم أسلوب التكويد أو التشفري لتمثيل النصوص املكتوبة حيث يعطي كل حرف من حروف  "  -أ 
ومن مث اجلمل وما  ،الكلماتا لتحل سالسل األرقام حمل سالسل احلروف يف ا رقمي  األلفباء حمور  

 .(17)"  عداها من نصوص

حيث  ثال متثيل الصورة امللونة رقمي ايستخدم أسلوب التبسيط يف أمور عديدة منها على سبيل امل " -ب 
متغريات تشري إىل  ةيتم تبسيط الصورة يف عدد من النقاط املرتاصة يتم متثيل كل نقطة بداللة ثالث

 .(18) " موضعها ولوهنا ودرجة هذا اللون

فعلى  ،ا والرموز اللغوية بشكل خاصيستخدم التوصيف بداللة املالمح يف توصيف األمناط عموم   " - ج
سبيل املثال يتم متثيل األصوات اللغوية بداللة عدد حمدود من املالمح أو السمات الصوتية 

أو الشفهية )صادرة من ، والرخاوة، والشدة ،واجلهر، واهلمس ،اللنيو ، )الفونيتكية( مثل السكوت
 .(19)"  أو احللقية )صادرة من احللق(، الشفاه(

، كما  مثال الصياغة الرمسية )الصورية( نستقيه من احلقل اللغوي وبلتحديد قواعد النحو العريب -د 
عرف ترد هذه القواعد يف كتب تعليم اللغة العربية من خالل سرد األمثلة ووصف حاالت اإلعراب ن

لسردي هذا ومن الواضح أنه يتعذر نقل هذه القواعد بطابعها الوصفي ا،  املطردة والشاذة إن وجدت
إىل الكمبيوتر دون صياغة هذا النحو يف صورة قواعد رايضية أو منطقية يتم التعبري عنها بداللة عدد 

ا للنماذج اللغوية اليت يتبناها واضع النحو تعد الصياغة الرمسية حمدود من الرموز املتعارف عليها وفق  
واعد الصورية إىل أرقام من خالل خطوة متهيدية أساسية حيث يسهل بعد ذلك حتويل عناصر هذه الق

 .(20) أسلوب التكويد

"إن الرقمنة هي أحدى مسات حضارة اليوم وهي اخلطوة األساسية اليت البد منها لكي يتعامل 
ومتثل الرقمنة جوهر الوظيفة األساسية اليت تقوم هبا ، احلاسب اإللكرتوين مع عناصر الدخل واخلرج
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إىل الكمبيوتر مهما كان أصله إىل أرقام يف  حتول ما يغذى اليت  input devicesوحدات اإلدخال
برد األرقام إىل الصورة الطبيعية من نصوص وأشكال  output devicesحني تقوم وحدات اإلخراج 

 .(21)"  وأصوات

إذا كان للرقم هذا الشأن يف حياتنا اليوم أفال يكون هناك توحيد يف استخدام رموز هذه 
 األرقام؟

 حالنظام املقت 

وكذلك الرقم املستخدم يف ، يف الواقع أن الرقم الذي يستخدم يف املغرب العريب ال لبس فيه

كذلك بعد تطور آالت   :املشرق العريب السيما بعد قرار جممع اللغة برسم الرقم اثنني هكذا
املغريب العريب أن وميكن من خالل النظر يف عدد كل من يستخدم الرقم املشرقي العريب والرقم ، الطباعة

ويشفع يل يف هذا  ،يرشح الباحث الرقم املشرقي العريب ليعم استخدامه يف شىت أرجاء الوطن العريب
ن هذا الرقم يستخدم يف أكثر أحناء الوطن إالرتشيح كثرة مستخدمي هذا الرقم من الكاتبني العرب إذ 
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تكتسب قضية الطباعة أمهيتها البالغة من أهنا تساعد على نشر العلوم وتعميمها بني كافة 
ا لصعوبة كتابتها نظر   فبينما كانت الكتب قبل الطباعة تقتصر على فئات قليلة من الناس، الناس

ن إال تقتصر على هذه الفئات القليلة، إذ أصبحت بعد اخرتاع الطباعة  إلجنازهااستهالك الوقت الكثري و 
من هنا أخذ العلماء يهتمون ابملطابع ، االنسخة الواحدة ميكن إعداد اآلالف منها يف وقت يسري جد  

 ةلكن مث ،ا من اخلدمات اليت تساعد على نشر العلم وتعميمه بني الناسويطوروهنا لتؤدي لإلنسان مزيد  
 ابلنظام الكتايب أخذ الباحثون يف دراستها وتذليل صعوابهتا.صعوابت واجهت هذه املطابع تتعلق 

برمتها إىل تقاعس العرب عن ابتكار املطابع جع تر ويف الطباعة ابحلرف العريب بعض الصعوابت 
واعتمادهم على ما ينتجه غريهم منه، وقد صادف الصانع غري العريب بعض املشكالت يف احلرف العريب 

وجزء منها يرجع إىل أمور ، إىل ما ابلكتابة العربية من زوائد تضاف إىل احلروف كالشكل والنقط ترجع
 .أخرى ستضح من خالل هذا املبحث

حيث مل يقتصر على ميدان الطباعة ، ياة يف هذا العصروملا كان احلرف قد أصبح عصب احل 
ا بعد أن أصبحت احلاسبات اآللية احملرك الرئيس ملصاحل فحسب وإمنا دخل مجيع جماالت احلياة خصوص  

صار  اإلنسان وهي تتعامل مع احلرف )الرمز الكتايب( كوحدة أساسية يف ختزين وإعطاء املعلومات
 رورة من الضرورات امللحة.االهتمام به ض

 :نعرضها يف شكل النقاط اآلتيةن وتقتضي طبيعة دراسة هذه القضية أ

 موجز عن اتريخ الطباعة. -
 مراحل دخول احلرف العريب يف الطباعة. -
 صعوابت احلرف العريب يف الطباعة واحلواسب اآللية وحماوالت تيسريها. -

 اتريخ الطباعة

قد كان وراء التفكري يف أمر الطباعة الذي توج ابخرتاعها فلئن كانت احلاجة هي أم االخرتاع 
حني تزايد بسرعة عدد الذين  ية الطلبات املتزايدة على الكتابهذه احلاجات تلب منعدة حاجات، 

وحني أاثر اكتشاف املخطوطات اهتمام الدارسني وزاد بدوره من الطلب على  ،عرفوا القراءة والكتابة
 وحني أصبح الكتاب بشكل عام سلعة مطلوبة.، وطةأمثال هذه املؤلفات املخط
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هذه األمور كانت وراء البحث عن حل تكنولوجي لسرعة نسخ الكتاب وإخراج العديد منه يف 
 .أوجز وقت وأقل تكاليف

فكرة الطباعة قد نبتت عند قدماء الصني حني حفروا ولئن ذهب بعض الدارسني إىل أن  
فإن بعضهم اآلخر ، وطبعوا هبذه الطريقة البدائية بعض الكتب، احلروف على سطوح األلواح اخلشبية

 ا من الطباعةوليس شيئ   ،أن ما صنعه الصينيون القدماء ما هو إال مقدمة للطباعة يذهب إىل

حروف معدنية من "األهبات" و "األمهات" ميكن صفها وحتبريها مث فاملطبعة كما نعلم يف نشأهتا األوىل 
 .(1) فإذا فرغنا من طبعها حلت احلروف لتجمع من جديد لغرض آخر، طبع األوراق عليها

وعلى هذا األساس يذهب صاحب هذا القول إىل أن خمرتع الطباعة هو األملاين حنا جوتنربج إذ 
ا لفن الطباعة إال حنا جوتنربج األملاين وقد ولد صاحب هذا يعرف خمرتع  إن التاريخ جيزم أبنه ال  " :يقول

 .(2)"  االخرتاع يف مدينة مينز يف خمتتم القرن الرابع عشر امليالدي

مث ، وقد بدأ جوتنربج صناعة حروف املطبعة من اخلشب وقد كانت يف البداية ذات حجم كبري
ا خشبية صغرية إىل أن متكن آخر أن يقدم للمطبعة حروف  أخذ يتقدم يف صناعته فاستطاع بعد فرتة وجيزة 

ة أول يوبذلك كانت مطبعته ذات احلروف الرصاص، األمر من أن يصنع حروف مطبعته من الرصاص
 .(3) وقد كان هذا االخرتاع يف حوايل منتصف القرن اخلامس عشر امليالدي، مطبعة ابملعىن املفهوم

فقد اخرتع حلفاؤه من أمثال فوست ، أخذ فن الطباعة يتقدمم 1468وبعد وفاة جوتنربج سنة 
ها وإليهما يعود الفضل يف تقدمي املطبعة كاملة املعدات من حيث حروفها ءاحلروف وأهبا توشوفر أمها

 .(4) صغرية أو كبرية

م( كانت املطبعة قد انتشرت يف كل ربوع 1487ـ  1454ا )ويف أقل من مخسة وثالثني عام  
يث انتقلت من أملانيا إىل األمم األوربية املتباينة ابستثناء روسيا اليت كانت آخر البالد األوربية ح، (5) أوراب

 .(6) حيث مل تعرفها إال يف النصف الثاين من القرن السادس عشر، معرفة هبذه الصناعة

 وكانت أول بقعة عرفتها يف الشرق العريب، مث أخذت املطبعة تعرف طريقها إىل الشرق العريب
 .(7) وكان ذلك يف أوائل القرن السابع عشر، )دير قزحيا( من أعمال الشام



383 
 

 ويذكر بعض الدارسني أن هذه املطبعة مل تكن متلك يف طباعتها إال احلروف السراينية 

 .(8) "وكانت تطبع الكتب العربية حبروف كرشونية الكرشونية "

أوائل القرن الثامن عشر أنشئت يف مدينة ففي ، وتوالت بعد ذلك املطابع يف الشرق العريب
وقد وضع  ،أوىل املطابع اليت طبعت ابحلرف العريب داخل الوطن العريب تحلب يف سوراي مطبعة كان

 -" وأول كتاب أخرجته هو كتاب املزامري لداود النيب  الشماس عبد هللا الزاخر أمهات احلروف العربية "
 .(9) - عليه السالم

النصف األول من وتنافس بعد ذلك كثري من األديرة يف لبنان على إنشاء املطابع العربية يف 
وقد كان التنافس بني األرثوذكس والكاثوليك من أهم ، من ذلك مطبعة الشوبر القرن الثامن عشر

 .(10) ريبعالدوافع وراء ظهور عدد من املطابع يف املشرق ال

يف الوطن العريب مطبعة بوالق واليت تعرف ابملطبعة األمريية  وقد كان أشهر املطابع اليت أنشئت
ومنذ هذا التاريخ بدأ نشاطها ، م1821 / 11 / 4هـ املوافق 1237 / 2 / 8ا يف وقد افتتحت رمسي  

 .(11) يف نشر العلوم واملعارف أسهمت إسهام ا فعاالو 

ففي اجلزائر العاصمة أنشئت مطبعة يف عام  ،وبعدها توالت املطابع يف أحناء الوطن العريب
 .(12) م1859ويف تونس أنشئت مطبعة يف عام ، م 1847

،   و كان انتشار الصحافة يف الوطن العريب من العوامل اليت ساعدت على انتشار املطابع وكثرهتا
تطور الذي ا وما تتطلبه من سرعة يف إخراج األعداد الكثرية من صحف وراء الكما كانت الصحافة أيض  

صاحب املطبعة من ذلك العهد الذي استخدم الطابع فيه طريقة مجع احلروف اليدوية إىل العهد الذي 
بل مل ، ا عن طريق آالت اجلمع املعروفة يف الطباعة مثل الليونتيب واملونواتيب أصبح اجلمع فيه آلي  

ابلطباعة التصويرية )التصفيف  عرفت الطباعة ما يسمى فقد،  يقتصر األمر على ذلك يف تطور الطباعة
ن اليت فتحت جماال مك  تلك مث بعد ذلك دخل استخدام العقول اآللية يف جمال الطباعة ، الفوتوغرايف( 

 .(13) من تقليد يد الفنان اخلطاط املاهر يف حركتها احلرة الدقيقة وغريهالطباع العريب 
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العريب يف هذا اجملال برحلة صاحب فيها ومع كل مرحلة من مراحل تطور الطباعة مر احلرف 
 .هذا التطور

 الطباعة مراحل دخول احلرف العريب يف

 مرحلة تقليد اخلطاط - أ

يذهب بعض املؤرخني إىل أن أول مطبعة استخدمت احلروف العربية تلك اليت أتسست يف بلدة 
بواسطة الطباعة هو كتاب حتت وأن أول كتاب عريب ظهر إىل الوجود ، م1514"فانو" اإليطالية سنة 

عنوان "األورلوجيون" املعروف بكتاب السواعية الذي حيتوي صالة الساعات يف الكنائس املسيحية 
واصم عويف مستهل القرن السابع عشر انتشرت الطباعة ابحلرف العريب يف العديد من ال، والبيزنطية
 األوربية.

ا من ا واحد  العريب اعتمدت يف بدايتها نوع   ويذكر بعض الدارسني أن املسابك املصنعة للحرف
أنواع اخلط العريب هو اخلط النسخي الذي ميتاز دون غريه بسهولة تركيب حروفه وعالقتها مع بعضها يف 

ا مث  لتصري سطور  وقد كانت حروف الطباعة يف هذه املرحلة منفصلة جتمع يدواي  ، (14) تشكل الكلمة
 .(15) الشبه ابلكتابة اليدويةكما كانت شديدة   صفحات مث كتااب  

ىل تعدد إ وكانت احلروف شديدة الشبه ابلكتابة اليدوية أدى ذلك وملا كان مجع احلروف يدواي  
الذي دعا بدوره إىل مرحلة جديدة مر هبا احلرف العريب حد مما أثقل كاهل الطابع العريب صور احلرف الوا

 ــ: يف الطباعة وهي ما تسمى بـــــــ

 مرحلة تقليص عدد أشكال احلروف العربية -ب 

حماولة التخفيف من صور احلرف العريب يف الطباعة وذلك من  وكان الدافع وراء هذه املرحلة ه
التعديالت تبدأ من منطلق وكانت هذه ، خالل إجراء بعض التعديالت على أشكال احلروف الطباعية 

وكانت أبرز ، ا ابحلرف املخطوط يكون من حيث التصميم شبيه  أن احلرف الطباعي جيب أن  واحد هو
نه استطاع مبعاونة إم إذ 1849احملاوالت تلك اليت قام هبا املستشرق األمريكي "مسيث" يف بريوت عام 

شكال اعتمدت كلها على تقليد  900بعض اخلطاطني استنباط حرف طباعي أنيق مل تتعد أشكاله ألــ 
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جناح هذا احلرف إال انه مل يستطيع أن حيول احلرف العريب املخطوط إىل حرف ومهما كان ، خط النسخ 
 دكما أن هذا احلرف ال يزال يصاحب تعد،   (16)مطبوع بنفس اجلمال الذي يضفيه عليه قلم اخلطاط

 األشكال مما دعا إىل ظهور ما يسمى بـــــــــ: 

 مرحلة ظهور احلرف املختصر - ج

وكانت هذه ، العشرين أخذت آالت اجلمع امليكانيكية تغزو مطابع الغربمع بداية القرن 
شكال يف حني كانت أشكال احلروف العربية يف صندوق الطباعة  125اآلالت ال تستوعب أكثر من 

 شكال. 600قد وصلت بعد تقليصها إىل 

ة تتالءم مع ومنذ هذا احلني كان ال مفر من التفكري يف طريقة جتعل عدد أشكال احلروف العربي
أو ما يسمى ابجلمع ، طريقة تلك النظم اجلديدة اليت دخلت جمال الطباعة وهي آالت مجع احلروف 

م يف سبيل وقد ظل الطباعون العرب يعاوهنم اخلطاطون ورجال اللغة يصبون عصارة جهوده ، اآليل
 اللبناين املهاجر "سلوم ، وقد توصل الصحايف امجع احلرف العريب آلي   الوصول إىل فكرة ميكن بواسطتها

وقد ، شكال مبا يف ذلك األرقام والفواصل وغريها  122مكرزل" إىل اختصار احلروف العربية إىل 
مث توصلت ، اء احلرب العاملية األوىل ابحلرف اآليل املختصر الذي وضعه نصدرت جريدته "اهلدى" أث

صحايف اللبناين "كامل مروة" إىل إنقاص وتوصل ال ، شكال 96شركة غربية إىل اختصار هذا الرقم إىل 
 (17). شكال 88هذا العدد إىل 

وقد كانت هذه الطريقة يف بداية عهدها خالية من مجالية الكتابة العربية، فضال عن كون 
ا فيما يتعلق بتصميم احلروف األخرية حيث خصص هلا حروفها سيئة الرتكيب صعبة القراءة خصوص  

 وهي متصلة بسابقتها ركيك الرتكيب. انت متصلة أم منفصلة فجاء ربطهاتصميم واحد فقط سواء ك

صنعة آلالت اجلمع اجتهت إىل احلرف املختصر وأعطته ابلغ األمهية حىت إال أن الشركات امل
توصلت مبساعدة اخلطاطني العرب إىل إرساء القواعد اليت تثبت هذا احلرف وتساعده على أداء وظيفته 

لوضوح، ويف النهاية كانت الغلبة للتقنية احلديثة وما تقدمه للبشرية من فوائد بشيء من األانقة وا
 .(18) اقتصادية
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واستخدام هذه  ،ومع شعور صناع احلرف العريب املطبوع مبدى ارتباط العرب خبطوطهم املتنوعة
ومجاليتها  اخلطوط واإلبداع يف إجادهتا كان التفكري يف مدى إمكانية متثيل الطباعة لتنوع هذه اخلطوط

 وهذا ما ظهر يف املرحلة التالية.

 مرحلة العودة إىل تقليد احلرف املخطوط -د 

مل يفقد هواة احلرف العريب التقليدي كل األمل يف حتويل احلرف العريب املخطوط إىل مطبوع فقد 
" وهي آلة ال حتتاج إىل ظهر جيل جديد من آالت اجلمع وهذه اآللة اجلديدة عرفت آبلة "املونواتيب

بل تسبك فيها احلروف مباشرة وبصورة مستقلة ويتسع فيها اجملال الستيعاب ، خمازن ألمهات احلروف 
وهذه اآللة فتحت  ، شكال 122شكال بينما ال تستطيع سابقتها استيعاب أكثر من  250أكثر من 

اميم املزدوجة واملثلثة املعروفة يف فبعد أن اختفت التص،  كان شبه موصد أمام الطباعني العرب اباب  
ضع سنوات عادت من جديد وظهرت يف بتركيبات اخلط العريب التقليدي من ميدان اجلمع اآليل ل

ووصفت الكتابة هبا أبهنا "تصغري ، ب" يوتسمى حروف هذه اآللة بــ "حروف املونوات ،(19) اآلالت
 .(20)"  لكتابة ركبت بقلم خطاط فنان

هذه  توكان Linotgpeب بنحو عامني مت اخرتاع آلة "لينوتيب" ياملونوات ةوبعد ظهور آل
وقد ساعدت طريقة اجلمع املرئي هذا ، (21) اا حرف  ا ليس كسابقتها حرف  ا سطر  اآللة تصف احلروف سطر  

 .(22) احلرف اجلديد "حرف املونواتتب" على الشيوع واالنتشار

ومنذ ، ا على تطور الطباعة ورقيها"الكمبيوتر" ساعدت أيض  وحني مت اخرتاع احلاسبات اآللية 
اخرتاع احلاسبات اآللية وتعدد أجياهلا مل تقتصر العالقة بني اللغة واحلاسوب على احلرف كوحدة مكتوبة 

وتولد عن ذلك العالقة ، فقط بل قويت العالقة بني احلاسوب واللغة بكل ما حتتوي األخرية من نظم
عاه بعضهم بــــــــــ " علم اللغوايت احلسابية" أو "علم اللغة احلسايب" أو "علم اللغة القوية علم جديد د

 .(23) اآليل"

ومما ال شك فيه أن أول ما يتعامل معه احلاسب اآليل وغريه مع اللغة هو تلك الرموز اليت متثل 
من التجاوب مع تلك وعليه فإنه ينبغي أن تكون هذه الرموز على قدر كبري ، اللغة من انحية الكتابة

 النظم اآللية اليت أصبحت سائدة يف عامل الطباعة.
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فهل كانت احلروف العربية سهلة يف الطباعة أم أهنا احتوت على بعض الصعوابت اليت حالت 
 بع يف يسر وسهولة متكنه من عمله؟دون أن يتعامل معها الطا

 مشكالت احلرف العريب يف الطباعة وسبل حلها

اخرتاع الطباعة يف الغرب مث تطورها إىل قمة ما وصلت إليه اليوم على أيدي الغرب الواقع أن 
ا كان ذا أثر سليب على طباعة احلرف العريب، يشهد لذلك أن املتتبع ملراحل تطور احلرف العريب أيض  

يجة املطبعي جيد أن هذا التطور ال أييت بقصد حتسني احلرف الطباعي العريب على اإلطالق بل أييت نت
عملية اضطرارية يلجأ إليها الطباعون العرب كلما اصطدموا جبيل جديد من آالت الطبع فتقوم القيامة 

إلجياد احلل وكأمنا احلرف العريب يدخل ألول مرة عامل  من جديدوتقعد وتبلغ احلرية ذروهتا مث يبدأ العمل 
لعريب، يف الوقت نفسه ال يواجه احلرف ا جديدة يستهجنها القارئ اا تكون حروف  والنتيجة دائم  ، الطباعة 

والسبب يف ذلك أن الغربيني متكنوا ، الالتيين أية صعوابت مع أي جيل من أجيال الطباعة املستحدثة 
 .(24) من إرساء قواعد اثبتة حلرفهم منذ االكتشاف األول للطباعة

ا عليهم أين أصبح لزام  وكأنه ، ولذلك راح العرب يتساءلون كيف نسخر اللغة يف خدمة التقنية
ونسوا أو تناسوا أن يتساءلوا كيف نسخر التقنية خلدمة اللغة والعذر ، يلووا ذراع اللغة حىت تساير امليكنة

يف ذلك يرجع إىل أن العرب أصبحوا مستهلكني فقط ال منتجني لتلك اآلالت اليت تقوم ابلطباعة وعلى 
اكل اليت البد أن تذلل حىت تساير اللغة تلك اآلالت هذا أصبحت ساحة احلرف العريب مليئة بتلك املش

 اليت صممت يف أساسها لغري العربية من هذه املشكالت:

 اختالف أشكال احلرف العريب ابختالف موضعه يف الكلمة .1

ومن الناحية العملية  ،ا على السطر بسخاءواترة أخرى جتده ممدود  ، اا خمتصر  فتارة جتده صغري  
كن لكل حرف أن يتخذها وهذه األشكال معروفة لدى شركات الطباعة العاملية هناك أربعة أشكال مي

 ة:تيابألمساء اآل

 ( أي شكل احلرف عندما يكون يف أول الكلمة.Initialاألوىل ) •
 ( أي شكل احلرف عندما يكون يف وسط الكلمة.Midisiالوسطى ) •
 آخر الكلمة.( أي شكل احلرف عندما يكون متصال يف finalاألخري املتصل ) •
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 ( أي شكل احلرف عندما يكون منفصال يف آخر الكلمة.Isolatedاألخري املنفصل ) •

هذا التعدد يف األشكال صاحبه تعدد آخر يف اإلشكال وذلك حسب وقوع بعض احلروف 
 .(25) جبانب بعض

مراحله وقد كان هذا التعدد من أهم الصعوابت اليت واجهت احلرف العريب يف الطباعة يف 
 .اولكن هذه املشكلة زالت وانتهت مع مراحل مجع احلرف العريب آلي  ، األوىل

 .(26) ا ألهنا تتعلق ابلكتابة اليدويةوقد أفردت هلذه املشكلة فصال خاصة هبا نظر   

 الشكل - 2

أي حركات اإلعراب تلك اليت ، مما يتصل مبشكالت احلرف العريب يف الطباعة مشكلة الشكل
ا وتتمثل صعوبتها يف أهنا تتطلب مزيد  ، ا يدواي  روف العربية مجع  حلمشكلة يف الطباعة يف فرتة مجع امثلت 

ن إووجوده ابلطبع ضرورة إذ  ،الة تشكيال اتم  ك  ش  احلروف م   تظهرمن العيون يف صناديق الطبع حىت 
 .(27)"  ات خمتلفةغيابه يؤدي " إىل ظهور حاالت خمتلفة من اللبس تتداخل مع بعضها يف تركيب

ومع استخدام احلاسب اآليل تزداد احلاجة إىل الشكل حيث متثل "مشكلة غياب التشكيل 
 .(28)"  اعقبة أساسية أمام معاجلة النصوص العربية آلي  

بل تتطلب معرفة سابقة لوظائف الكلمات حىت ، ل مشكلة الشكل يف كتابته فقطثتموال ت
كما تتطلب معرفته ابلبنية حىت يتمكن من وضع الشكل ،  اإلعرايبيتمكن الكاتب من وضع الشكل 

 البنيوي.

ا ألهنا ال تقتصر على اجلانب الطباعي بل وقد عاجلت هذه املشكلة يف فصل خاص هبا نظر  
 .(29) تتعداه إىل الكتابة اليدوية

كتور نبيل أنه من حيث استخدام الشكل يف الكتابة اآللية فقد توصل الد إىل هنا  جتدر اإلشارةو 
م توصل إىل 1988علي من خالل البحث الذي قام به على مدى مخس سنوات متواصلة منذ عام 

 .(30) اتطور آيل إلعراب النصوص العربية وكذلك تشكيلها آلي  
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 النقط - 3

ا يف الطباعة نتيجة ما يتصل هبا من زوائد من تلك األمور اليت عاىن منها احلرف العريب حين  
ا ألن النقط من األمور اليت يلتزم ونظر  ، اليت على بعض احلروف لتمييز املتشاهبات منهاتلك النقط 

ا تتبعت فيه اتريخ النقط يف الكتابة العربية وهل الكاتب والطابع يف كتابتيهما فقد أفردت هلا فصال خاص  
بته ترجع إىل عدم خاصة يف الكتابة اليدوية أم أن صعو  يعد النقط صعوبة من صعوابت الكتابة العربية

 .(31) دقة الكاتب نفسه يف استخدام النقط

أما من انحية الطباعة فقد توصل الطابع إىل حلول مرضية يف شأن النقط السيما بعد اخرتاع 
 ا بعد استخدام احلاسبات اآللية يف مجع احلروف.وأيض  ، آالت مجع احلروف

كما مساها بعض   -تعدد صور احلرف الواحد والشكل والنقط  -وتعترب املشكالت السابقة 
فإدخال التنضيد الفوتوغرايف واألدمغة ، قد حلتها التقنية احلديثة مشكالت تقليدية " -الدارسني 

اإللكرتونية إىل عامل الطباعة قد حل كل مشاكل الكم والكيف اليت أرهقت رجال الطباعة العربية خالل 
ويف هذه التقنية جماالت واسعة قادرة على استيعاب أية صعوبة قد تواجهها ، ةاألربعمائة سنة األخري 

 .(32) " عملية التنضيد يف املستقبل

 ازدواجية احلرف العريب املطبوع وعالقة ذلك مبقروئيته  - 4

ا هنا وليس املقصود مطلق   ،أعين ابالزدواجية استخدام نوعني من احلرف العريب يف جمال الطباعة
أي إشارة إىل أنواع اخلطوط العربية، بل املقصود ما يعرف عند أهل الطباعة ابحلرف التقليدي واحلرف 

ن مولكل منهما صفاته اليت متيزه ، معروفان عند أهلهانوعان يستخدمان يف جمال الطباعة ومها ، املختصر
 اآلخر.

ب احلرف كيأي تر ، استيعاب العني للشكل املكتوب يف جمال القراءةوأعين مبقروئيته "سهولة 
وهكذا بغض النظر عن حمتوى أشكال هذه ، ن اجلملةو   ك  وتركيب الكلمة اليت ت  ، ن الكلمةو   ك  الذي ي  

، وبكالم آخر احلروف أو الكلمات أو اجلمل وحىت عن سرعة االحتواء الذهين ملعانيها اللغوية أو العلمية
سرعة القراءة البصرية للشكل املكتوب واليت يلعب فيها تصميم احلروف وطريقة تقدميها  روئية هياملق

 .(33) " وانسجامها مع بعضها البعض الدور الرئيس
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 ؟ساءل عن إشكالية هذه االزدواجيةنتأن  فلناإذا اتضح لنا مفهوم االزدواجية ومفهوم املقروئية 

اجية احلروف العربية يف الطباعة اليت جيمع فيها بني يذهب بعض الدارسني إىل أن مشكلة ازدو 
ا إىل احلرف التقليدي واحلرف املختصر تكمن يف استخدام هذين احلرفني )التقليدي واملختصر( جنب  

فقد اعتاد القارئ العريب خالل السنوات األخرية على قراءة احلرف املختصر يف اجملالت واجلرائد ، جنب 
كما اعتدان على التحدث ابلفصحى ،  ا يدي يف الكتب واملنشورات الرصينة متام  وعلى قراءة احلرف التقل

إذا قرأ احلرف  - ال شعوراي   -اليت تسرتعي االنتباه هي أن القارئ أخذ ينزعج  ةوالظاهر ، والعامية 
وال يعي األكثر من القراء خطورة هذه االزدواجية وال ، التقليدي يف اجلرائد واحلرف املختصر يف الكتب 

 .(34) ا سيصعب حلها مبرور الزمن دون معاجلتهاتشعر حىت بوجودها وطبع  

ال تزال  ومما يتصل هبذه االزدواجية وخطورهتا أن التالميذ الصغار يتعلمون القراءة بواسطة كتب
ف ساتذة الصغار ال يعون مشاكل احلر ومعظم أ، ا ولكن ابحلروف التقليدية وآلي  د يدواي  ض  ن  صفحاهتا تـ  

ثر أمام حرف وعندما حياول هذا التلميذ قراءة جملة أو صحيفة عربية جتده يتع، الطباعي ومدى مقروئيته
هو احلرف املختصر الذي تطبع به حلرف الذي اعتاد عليه يف كتب املدرسة و غريب بعض الشيء عن ا

 .(35) الصحف واجملالت

يصف بعضهم مشكلة االزدواجية هذه أبهنا "مشكلة احلروف العربية يف الوقت احلاضر وهي 
 .(36)"  أكثر جدية وخطورة من املشاكل التقنية السابقة

التقليدي يتميز أبنه وابلنظر يف هذين احلرفني اللذين مها طرفا هذا االزدواج يتضح أن احلرف 
إال أنه يكثر من صور احلروف يف صندوق ، ا من مجاليات احلرف املخطوطحيفظ للحرف العريب كثري  

 الطباعة.

إال أنه ، ا من مجاليات احلرف املخطوطأما احلرف املختصر فيفقد احلرف العريب يف الطباعة كثري  
 يقلل من صور احلروف مما جعل الصحف واجملالت تتمسك به.

ويقرتح بعض الدارسني حلل هذه املشكلة أن نرجع إىل احلرف الذي هو أكثر مقروئية ونعممه 
فإذا كان احلرف التقليدي أكثر مقروئية من احلرف املختصر استخدمناه دون  ،يف سائر املطبوعات
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االستمرار ابلتعصب للحرف التقليدي على حساب راحة قراء  روإن كان العكس فمن اجلائ، املختصر
 .(37) الكتب من تالميذ وأساتذة وغريهم

أحدمها )التقليدي أو املختصر( أو عدل  وعلى أية حال سواء استقر األمر على أحد احلرفني
فينبغي أن تتوافر يف أشكال احلروف املقرتحة أرفع درجات الوضوح القرائي " ليشمل من مزااي كل منهما 

هذا اجلانب عن احلروف  يفلها ال تقل عإجيابية جديدة جتوبذلك تكتسب احلروف اآللية العربية مسة 
 .(38)"  الالتينية

 احلرف العريب وشبكية الشاشة يف احلاسب اآليل - 5

عتمد ظهور احلرف املرئي على شاشة احلاسب اآليل على تلك املربعات الدقيقة اليت متأل ي
وخيضع ظهور احلرف على ، والعموديمساحة الشاشة، وهي خطوط أو مربعات تتخذ املسارين األفقي 

 الشاشة إىل عملية تعاقب تلك املربعات السوداء والبيضاء يف تغطية مساحته.

ويف هذه املربعات تتوافق احلروف املكونة من خطوط أفقية وعمودية مع شبكية الشاشة وطبيعة 
ن وقوع إيع، حيث ية فتكسر طبيعة الرتبنمنح أما احلروف اليت تكون أجزاؤها مقوسة أو، تكوينها

وذبذابت دقيقة يف  ةاخلطوط اليت ختالف املسارين األفقي والعمودي على شبكية الشاشة حيدث شوشر 
 احلروف.

ويف األجبدية العربية تعتمد معظم أشكال احلروف على االستدارة والتقعر والتقوس مما يسهم يف 
ا يف ذلك تصبة إىل أعلى تساهم أيض  كما أن احلروف املن،  (39) عدم مسايرة احلروف العربية للشبكية

ا خيالف املسار العمودي ملربعات حيتاج رمسهما إىل شيء من امليول وهذا أيض   -مثال  -فاأللف والالم 
 .(40) أو خطوط الشاشة فتحدث فيه الذبذابت

 سبب املشكلة

وللبحث عن سبب هذه املشكلة يرى بعض الدارسني أهنا ترجع برمتها إىل خطأ وقع فيه 
الطباعون األولون حني اختاروا صورة حروف اخلط النسخي إلدخاهلا يف جمال الطباعة ويرى أهنم لو 

 .(41) اختاروا صورة حروف اخلط الكويف اليت متيل إىل الرتبيع ملا حدثت هذه املشكلة
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لسبب الرئيس يف هذه املشكلة ال يعود للحرف ذاته إمنا يعود إىل أن الذين ويف نظري أن ا
 لصمموا اجلهاز وفق أشكال احلروف ال ولو أهنم كانوا عراب  ، صنعوا جهاز احلاسب اآليل ليسوا عراب  

 العكس.

 اجلهود اليت بذلت حللها

يف  لتجهود لتفادي تلك املشكلة أمهها تلك احملاوالت اليت بذ توعلى أية حال فقد بذل
 ا مع مربعات الشاشة املرئية.سبيل حتقيق فكرة تربيع احلرف العريب وجعله منسجم  

وفقد مجاليته وابلتايل صعبت ، إال أن احلرف العريب هبذه احملاوالت بع د عن تقليديته املعهودة
 .(42) قراءته ابلسهولة املمكنة

ويذكر بعض الدارسني املتخصصني يف هندسة احلاسب اآليل أن تكنولوجيا املعلومات قطعت 
وأصبحت قادرة ابستخدام طابعات الليزر على ، ا يف جمال إظهار وطباعة النصوص العربيةكبري    اشوط  

نظام الكتابة والديواين ...( سواء ب ،والرقعة ،والكويف، والنسخ، توليد معظم أمناط احلروف العربية )الثلث
 .(43)كرمياملعتاد أو ابخلط العثماين املستخدم يف كتابة النص القرآين ال
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 اتريخ الدعوة إىل الالتينية

ترجع الشكوى من الكتابة العربية إىل بعض األجانب الذين أرادوا تعلم العربية فوجدوا بعض 
ا الذي كان يعمل مدير   بيتاالدعوة الدكتور وهللم س هويعد أول من دعا إىل هذ، الصعوابت يف تعلمها

 ابألملانية مساه "قواعد م وضع كتااب  1880عام ففي ، لدار الكتب املصرية يف أواخر القرن التاسع عشر
ا وفيه أيض  ، يف هذا الكتاب انبعثت الشكوى من صعوبة العربية الفصحى ،(1)" ة يف مصريالعربية العام

 .(2) ا أول مقرتح لتلتني الكتابة العربيةوفيه أيض  ، ظهرت الدعوة إىل اختاذ العامية لغة أدبية

يف هذا و  ،(3) فولرس كتابه "اللهجة العربية احلديثة يف مصر"كارل وضع   1890ويف عام 
، " يف الدعوة إىل العامية "وإىل الكتابة ابحلروف الالتينية"  الكتاب هنج كارل فولرس هنج سابقه "سبيتا

ة له بعنوان : " ِلمَ ِلَْ توجد قوة االخرتاع لدى املصريني "  يف ى ولكوكس حماضر قم أل1893ويف سنة 
م من الصفحة األوىل 1893يف جملة األزهر العدد األول من السنة السادسة  ونشرها، زبكيةاندي األ

س أن أهم عائق مينع املصريني من االخرتاع هو أهنم كحىت العاشرة، ويف هذه احملاضرة زعم وليم ولكو 
حتدث عن سبب عدم وجودة قوة  من مقاله ويف النقطة الرابعة، يؤلفون ويكتبون ابللغة العربية الفصحى

هو استخدام املصريني اللغة العربية الفصحى يف الكتابة  بوجعل هذا السب، االخرتاع عند املصريني
وهو يفضل أن يكتب املصريون بلغة أجنبية من أن ، ونصحهم بنبذ هذه اللغة الصعبة اجلامدة، والقراءة

 .(4) يكتبوا بلغة ضعيفة خفية مثل اللغة العربية

 يف اإلجنليزية عن العامية يف مصر م وضع سلدن وملور القاضي اإلجنليزي كتااب  1901يف عام و 
اجته فيه وجهة سابقيه  The spoken Arabic Egypt" (5)بعنوان "العربية احملكية يف مصر 

سواء يف دراسة العامية يف مصر من انحية مجع نصوصها ودراسة قواعدها أم يف الدعوة إىل كتابتها 
 .(6) حبروف التينية

ا ابحملاكم األهلية وزميل وهو اجنليزي كان يعمل قاضي   Pawellم اشرتك ابول 1926ويف سنة 
لشرقية يف جامعة كمربدج وجامعة كلكتا يف وضع  ا للغات اوكان أستاذ   Phllottله يدعى فيلوت 

 كتاب ابإلجنليزية عن العامية املصرية بعنوان:
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اجتها فيه وجهة عملية لتسهيل "  manual of Egypt"  (7)"  املقتضب يف عربية مصر" 
قسم  ،حيث قسما الكتاب إىل عدة أقسام، حبروف التينية كتابتهاولتسهيل  ، دراسة العامية يف مصر

تذكر الكلمة العامية مكتوبة حبروف عربية مث حبروف التينية مع ترمجة هلا ابللغة اإلجنليزية مثل ، للمفردات
قسم للجمل وكلها من اجلمل اليت يتداوهلا العامة يف األحياء ، و (Noise, anaerobicطة ـ ي)ز 

حبروف عربية مث حبروف التينية مع  ةا ومعىن كل مجلة مكتوبلفظ   املبتذلةوأكثرها من األساليب ، الشعبية
 Shiif Hittit- (Look to this littleترمجة هلا ابإلجنليزية مثل )شوف احلتة نتاية دي ـ 

lady) وقد صدر املؤلفان الكتاب ، عضها ابإلجنليزيةبقسم لنصوص مكتوبة حبروف عربية مع ترمجة ل، و
صعوبة العربية الفصحى وخاصة حروفها اخلالية مبقدمة ِل يفتهما يف هذه املقدمة أن يرددا الشكوى من 

 . (8) من احلركات

 ما ورد عن املستشرقني من كتاابت تدعو إىل كتابة اللغة حبروف التينية. هذا

أما ما ورد عن العرب ممن نقلوا فكر املستشرقني فأول ما يقع عليه النظر ذلك املقال الذي ورد 
وجاء " احلروف اإلفرجنية للخط العريب " م حتت عنوان: 1897 عام ربتمبيف جملة املقتطف عدد أول س

ووضعت فيه شروط لكتابة العربية حبروف التينية ، يف هذا املقال دعوة إىل كتابة العربية ابحلروف الالتينية
 : يتهذه الشروط هي كما أي -يف نظر أصحاب هذا الرأي  -حىت تفي ابلغرض 

 هبعينها من غري أن يزاد عليها حرف أو نقطة أو ما أشبه أن تستعمل احلروف اإلفرجنية - 1
وحينئذ نستطيع أن  ،ا إفرجنية أمكننا أن نستعملها يف مطابعنا كما هيحىت إذا جلبنا حروف  

وال تبقى لألوربيني  ،نستعمل كل أنواع احلروف اإلفرجنية على اختالف أشكاهلا وأقدارها
 مزية علينا من هذا القبيل.

 ( P( وحرف )Vنستغين عن احلروف اإلفرجنية اليت ال مثيل هلا يف العربية كحرف )أن  - 2
 ( حىت إذا وردت يف علم أجنيب ال تلتبس علينا ابحلروف العربية.X( وحرف )Wحرف )

فالصوت الذي نكتبه اآلن حبرف عريب  ،أن نبدل احلروف العربية حبروف إفرجنية إبداال - 3
ا والذي ال نكتبه وال نلفظه كالالم املدغمة ال نكتبه أيض  ، هنكتبه حبرف إفرجني ولو لفظنا

ا من كل وجه ألن لصور أي جيب أن تبقى الكلمات العربية على حاهلا متام  ، وال نلفظه
أما احلروف العربية اليت ليس هلا مثيل ، أبنيتها دالالت معنوية تزول إذا تغريت تلك الصور
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أبن تقلب بعض احلروف  -يف نظرهم  - يف احلروف اإلفرجنية فيمكن حل مشكلها
اإلفرجنية لتدل على احلروف العربية اليت ليس هلا مثيل يف اللغات األوربية وترتك احلروف 

 . العربية على وضعها

ووضعت املقتطف جدوال وضحت فيه احلروف العربية وما يقابلها يف األجبدية الالتينية بعد 
هلا  سلالتينية لتدل على األصوات املوجودة يف العربية اليت ليإضافة تعديالت على بعض أشكال الرموز ا

 :أييتهذا اجلدول كما  وجمملمقابل يف اللغات األوربية 

،  aحافظت فيه احلروف اآلتية على ما يقابلها من رموز يف الالتينية: األلف اليت يرمز هلا ابلرمز 
A  اليت يرمز هلا ابلرمز والباءb   ،B  والتاء اليت يرمز هلا ابلرمزt   ،T  اليت يرمز هلا ابلرمز والراءr  ،

R    الزاي اليت يرمز هلا ابلرمز وz  و ،Z اليت يرمز هلا ابلرمز  والسنيs  ،S  والكاف اليت يرمز هلا ابلرمز
k  ،K اليت يرمز هلا ابلرمز  والالمl ،L  اليت يرمز هلا ابلرمز وامليمm  ،M   اليت يرمز هلا ابلرمز والنون
n  ،N  اليت يرمز هلا ابلرمز واهلاءh  ،H    اليت يرمز هلا ابلرمز والياءy  ،Y  وتغريت ابقي الرموز 

وإذا أريد ضبط كلمة ابلشكل ملنع االلتباس أو إلظهار اإلعراب كتبت احلركات بعد احلروف 
 وطبقوا تلك الطريقة كتابة على قوهلم:

 .(9) يف طلعة البدر ما يغنيك عن زحل          بــــــــــــه ئ اخذ ما تراه ودع شي

 
داود احلليب املوصلي يف جملة الرسالة العدد ل"  الالتينيةمث يلي هذا مقال " كتابة العربية ابحلروف 

م الذي يكشف فيه عن دعوته إىل تلتني احلروف العربية  يقول فيه: وخالصة 1944 /12/  4/ 596
الفكرة اليت ، القول أين أؤيد معايل عبد العزيز فهمي يف فكرة استبدال احلروف الالتينية ابحلروف العربية

سنة فإين كنت قد ثبت هذه الفكرة  37أول من اندى هبا منذ  نتديد بعد أن كبعثت على يده من ج
وطبعت فيها رسالة ابلرتكية أمسيتها "إصالح حروفه دائر" أوضحت فيها إبسهاب ، سطنبولأيف 

، والتصحيف والتحريف اللذين ينشآن من استعماهلا ، مصاعب التعليم والقراءة والكتابة ابحلروف العربية
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وكان اتريخ طبع الرسالة املذكورة  ،ثت فيها الرتك والعرب واإليرانيني على استعمال ا حلروف الالتينيةثوح
 .(10) سنة 18أي قبل أن تستعمل الرتك احلروف الالتينية يف كتاابهتم بــ ، هـ1326

و جممع اللغة العربية إىل اختاذ احلروف الالتينية لكتابة ويف القاهرة اندى عبد العزيز فهمي عض
/  5/  3 يف ةلبحث تيسري الكتابة العربي اجملمعيف اجللسة اليت عقدها  م1943اللغة العربية ففي عام 

 اقرتح عبد العزيز فهمي على جممع اللغة العربية كتابة العربية حبروف التينية.م  1943

 عبد العزيز فهمي يف كتابه هم وأعاد طبع1944قرتح يف مؤمتر اجملمع سنة املوقد طبع اجملمع 

 م.1944الذي طبعه يف أغسطس " احلروف الالتينية لكتابة العربية  " 

من وجهة  -وقد قدم عبد العزيز فهمي ملقرتحه مبقدمات وضح فيها صعوابت اللغة العربية 
 : اليت منها -نظره 

ولئن كان املزيد سهل التصريف فإن اجملرد وهو الثالثي له ، يدن األفعال فيها جمرد ومز أ - 1
وليس هلذا ، وليس يف أي فعل منها عالمة مميزة تدل على الوزن التابع هو له، ستة أوزان

فالفعل ، التمييز من دالالت سوى قواعد معقدة ال تسمن يف غالب األحيان وال تغين
وال ، ور العني أو مفتوحها أو مضمومهامكس ه)ظفر( مثال ال يعرف القارئ إن كان ماضي

بل عليه أن ينجم أو خيمن أو ، إن كان مضارعه مفتوح العني أو مكسورها أو مضمومها
 .(11) ومثل "ظفر" عدد كثري من األفعال الثالثية، يرجع ملعاجم اللغة

العني أو فيكون يف املاضي مفتوح ،  خمتلفةن الفعل الثالثي الواحد قد يتبع أوزاان  أ - 2
ت د وهب  د وبعم ويكون مضمومها أو مكسورها مثل: بع  ، "بقى، وبقي" :مكسورها مثل

، اأي صار بغيض  ، ضض وبغ  ض وبغم ا ابحلركات الثالثة مثل: بغَ بل يكون صحيح   توهبم 
وقد يكون الفعل مفتوح العني يف املاضي مكسورها أو مضمومها يف املضارع مثل: بطش 

وقد يكون مكسور العني يف املضارع أو مفتوحها ، ضمهاباء أو ش بكسر الطش أو يبطم يبط  
ويف هذا التغري يف املاضي أو املضارع يف الفعل الواحد بعينه ، مثل: ابت يبات ويبيت

 .(12) منتهى احلرج
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إىل أن ينتهي من  -يف نظره  -هذا وغريه مما مجعه عبد العزيز فهمي من صعوابت للغة العربية 
أول واجب على أهل اللغة العربية هو أن  هذه الصعوابت فيخرج منها ابلنتيجة املثلى اليت يراها وهي "

إال صورة واحدة من يبحثوا عن الطريقة اليت تيسر هلم كتابة هذه اللغة على وجه ال حتتمل فيه الكلمة 
 .(13)"  صور األداء

لقد فكرت يف هذا املوضوع من زمن بعيد فلم يهدين التفكري إال إىل طريقة واحدة "  مث يقول: 
 .(14) " دل حروفنا العربية كما فعلت تركياباحلركات حروف وهي اختاذ احلروف الالتينية وما فيها من 

إليها اليت تتمثل يف اختاذ احلروف الالتينية لكتابة مث وضح بعد ذلك تلك الطريقة اليت دعا 
 اآلتية:وتتمثل هذه الطريقة يف النقاط ، ا إليها بعض رموز الكتابة العربيةالعربية مضاف  

 هي:اآلتية تؤدى بذات رمسها العريب احلروف 

قلب مع مالحظة  ،الغني ،العني ،الظاء ،الطاء ،الضاد ،الصاد ،اخلاء ،احلاء ،اجليم ،اهلمزة
 .والظاء ،والطاء، والضاد ،وضع الصاد

مع  ان( الالتيين ويكون يف رأسه شرطتان متصلتTحرف الثاء )ث( يستعمل له حرف ) - 1
 . عمود بدال من شرطة واحدة

 .( مع شرطة أفقية فوقهsاحلرف )ش( شني يستعمل له الرمز ) - 2
 ( )كيو(. q)احلرف )ق( قاف يرمز له ابلرمز - 3
 ( كما ينطق به اإلجنليزw)و( يرمز له ابلرمز )احلرف )واو(  - 4
 ( فوقه شرطه أفقية أ.aحرف األلف يرمز به ابلرمز ) - 5
 (.bء يرمز هلا ابلرمز )باال - 6
 (.tالتاء برمز هلا ابلرمز ) - 7
 (.d )الدال يرمز هلا ابلرمز  - 8
 (.r  الراء يرمز هلا ابلرمز ) - 9

 (.zالزاي يرمز هلا ابلرمز ) - 10
 (.sالسني يرمز هلا ابلرمز) - 11
 (.fالفاء يرمز هلا ابلرمز ) - 12
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 (.kالكاف يرمز هلا ابلرمز ) - 13
 (.Lالالم يرمز هلا ابلرمز ) - 14
 (.m) امليم يرمز هلا ابلرمز - 15
 (.nالنون يرمز هلا ابلرمز ) - 16
 (.h) اهلاء يرمز هلا ابلرمز  - 17
 (.yالياء يرمز هلا ابلرمز ) - 18

أما السكون فريى ، للكسرة Iللضمة،  u ،للفتحة aالعزيز فهمي حروف احلركة اختار هلا عبد 
 كذلك الشدة ال يرى ضرورة وضع عالمة هلا بل جيب تضعيف احلرف املشدد.،  عدم وضع عالمة له

ا أن يرسم التنوين وجييز أيض  ،  صغرية أمام حرف احلركة من أعلىرسم نوان  يأما التنوين فريى أن  
واهلمزة الواقعة يف ، املعروفة فتوضع عالمة الضم أو الفتح أمام احلرف وعالمة الكسر حتتهبعالماته العربية 

ا لرمسها سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة ممدودة أو غري ممدودة أول الكلمة ال يرى لزوم  
 .اكتفاء برسم حرف احلركة

ا عن توضع مكان اهلمزة عالية نوع  ( ،ومهزة الوصل يرمز هلا بعالمة شولة مثل الشولة الفرنسية ) 
( حرفان جوهراين يشخص كل y( والياء )wوحرفا الواو )، لتبس هبا الرتقيميسطر الكتابة املليء كيال 

ا لتحريك احلرف الذي قبلهما ابلضم ا فال جيوز استعماهلما مطلق  وإذ  ، واحد منهما نغمة صوتية جوهرية
 .ضع قبلهما عالمة ضم احلرف أو كسرةبل جيب أن تو ، أو الكسر أو املد بذاهتما

ة ا مع كتابكافة حروف املعاين تكتب كاملة احلروف اهلجائية حبسب أصل وضعها اللغوي متام   
( وهي الصيغة الوضعية اليت أيخذاهنا عند دخوهلما على ي( و )علحريف )إىل( و )على( بصيغيت )إيل

 الضمائر.

بكافة حروفها وال يسقط منها شيء مما يسقط يف درج تكتب األمساء والضمائر واألفعال  
 الكالم.

كافة احلروف واألمساء الظاهرة والضمائر واألفعال تكتب منفصال بعضها عن بعض بقدر 
وضمري مجع  ،فال يتصل منها ابلفعل املاضي سوى ضمري املثىن الغائب )ضراب( و )ضربتا(، اإلمكان
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 -ا )يضرابن وضمريا املثىن مطلق  ، به ضمري املخاطبة )تضربني(أما املضارع فيتصل ، الغائبني )ضربوا(
تضربن( فال  -أما نون مجع اإلانث )يضربن ، تضربون( -ا )يضربون وضمري مجع الذكور مطلق  ، تضرابن(

ومثله ضمري الغائبات ، تتصل ألهنا مقطع واحد من حرف متحرك واحد ومتكن كتابته والنطق به منفصال
 يف املاضي )ضربن(.

كتب اهلجاء   كافة أمساء الذوات واملعاين يكون حرفها األول من النوع الكبري وذلك فقط يف
وما أشبه  ةأما ابقي أنواع االسم من ضمري ومصدر مفيد للحدث وصف، والتمرين اليت توضع لألطفال

ع يف وكذلك كل األفعال وحروف املعاين فيكون كل حروف رمسها من نوع أصغر ما عدا الكلمة اليت تق
ا بقطع النظر عن كوهنا ا فإن احلرف األول من رمسها يكون كبري  أول اجلملة املنفصلة عما قبلها فصال اتم  

أما بعد املرحلة األولية من مراحل التعليم فال يكتب يف اجلمل حبرفني سوى  ،ا أو فعال أو حرف معىنامس  
 أو من أول كلمة يف اجلملة. احلرف األول من العلم ومن املسند إليه أي الفاعل واملبتدأ

 الالتينية ليس لنغمتها مقابل يف العربية الفصحى وهي:  هناك حروف يف

(X, G, J, P, V) 

ا أجنبية ومصطلحات علمية التعرف عليها هبذه األحرف السابقة ألن هناك إعالم   نبغيوي
 .(15) وغريها مما نعربه

 واجلدول اآليت يوضح رموز هذه الطريقة كاملة.
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وفيه دعا إىل كتابة العربية حبروف التينية بعد  ،م نشر سعيد عقل كتابه )ايرا(1961ويف عام 

وكانت الرموز اليت اختارها بعد ، تعديل بعض أشكال الرموز الالتينية لتدل على بعض األصوات العربية
  هذا التعديل لتشمل أصوات العربية كما يصورها اجلدول اآليت:
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الدعوى كثري ممن تعرض للكتابة العربية من هؤالء سالمة موسى الذي يقول: "إن وأيد هذه 

هذا االقرتاح هو وثبة إىل املستقبل لو عملنا به الستطعنا أن ننقل مصر إىل مقام تركيا اليت أغلق عليها 
روف أما احل ا: "ويقول أيض   ،(16) " هذا اخلط )الالتيين( أبواب ماضيها وفتح هلا أبواب مستقبلها

 .(17) " االالتينية فضرورة حتمية للغتنا ألهنا حبروف العلة الزائدة فيها جتعل النطق للكلمات صحيح  

ا من الدهر إال أنه خفت صوته وِل يبق منه إال ما قدمه اجلدل شيوع هذا املقرتح حين   معو  
 .حوله من ثروة فكرية وعلمية تساعد يف الكشف عن أهداف هذه الدعوة

  الدعوة إىل الالتينيةأهداف 

ا وبني هذه الدعوة ا وحنو  ا وصرف  ربط الداعون إىل الالتينية بني صعوابت اللغة العربية كتابة ونطق  
وهم يرون أن من أجل ، إذ يالحظ أن كل من دعا إىل هذه الدعوة بدأ حديثه بصعوبة اللغة العربية

والتخلص من مجيع مشكالت ، سري تعليمهاوتي، هذه الدعوة تيسري كتابة اللغة العربيةمن أهدافهم 
 ويرون يف كتابة العربية ابحلروف الالتينية مزااي مهمة منها:، الكتابة

ر هذا األداء يف صوحت، الكتابة الالتينية اليت تشتمل على حروف احلركة تضبط كيفية األداء .1
 ا.وجه واحد بعينه ال حيتمل شك  
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ع يف الكلمة وضوت ،املطبوعات كل أبصل هيكله املعني لهروف الالتينية ترسم يف حلن اأ .2
ا على أصل هيكلها ابتصال وال متجني  ، الواحدة متجاورة فقط ال متصال بعضها ببعض

مث يف املخطوطات اليدوية ترسم كذلك غري متصلة إال بذنباهتا الطريفة مع ، متعدد اهليئات
 ا من كل تغيري.ا حمفوظ  بقاء جوهر هيكلها سليم  

وذلك بتوحيد أشكال احلروف ، ن الكتابة هبذه الطريقة تيسر تعليم اللغات احلية األجنبيةأ .3
 بينها وبني العربية وعدم وجود ثنائية يف هذه احلروف.

 ة واملصطلحات العلمية.باألعالم األجنبية والكلمات املعر الكتابة هبذه الطريقة تسهل قراءة  .4
 وقد متنعهم من تشويه أعالمنا.، عربيةالكتابة هكذا تسهل على األجانب تعلم ال .5
 يف هذه الطريقة تسهيل للطباعة ملا فيها من اقتصاد. .6
 .(18) ومن اإلعجام ابلوصف، هذه الطريقة تريح من الضبط ابلوصف .7

تلك هي أهم مميزات الكتابة الالتينية يف نظر الداعني إليها وتلك هي أهدافهم من وراء 
 الكتابة هبا.

ا بني هذه الدعوة وبني الدعوة إىل ا واضح  دعواهتم وما كتبوه فيها جيد فيها ربط  والذي يتصفح 
 اختاذ اللغة العامية لغة للتأليف والكتابة بدال من اللغة الفصحى.

فهذا ولكوكس من أقدم أصحاب هذه الدعوة يقول "إن استخدام املصريني للغة العربية 
ونصحهم بنبذ هذه ، د قدرة االخرتاع لدى املصرينيالفصحى يف الكتابة والقراءة هو سبب عدم وجو 

بل صرح بعض هؤالء أبن تعلم العربية الفصحى حمنة حني  ،(19)"اللغة اجلامدة واختاذ العامية أداة للتعبري
كتابتهم هو يف و قال: "هذا االستكراه الذي يوجب على الناس تعلم العربية الفصحى كيما تصح قراءهتم 

ا يفرض اللغة العامية  سياسي  أن يرى عامال عسكراي   ويتمىن بعضهم "، (20)" العربيةقة أبهل نذاته حمنة حا
 .(21) على العرب"

كما أن من يتصفح كالم هؤالء الذين ينتصرون هلذه الدعوة جيد أن من أهم أهدافهم إهنم 
 .(22) ل احلاضر والرتاث العريب القدمي اخلالد"ييني اجل "يرمون إىل وضع حاجز

إن قراءة القرآن وكتب الشريعة اإلسالمية " : األملان نيستشرقامل أحدقال وال غرو يف ذلك فقد 
 .(23) " ستصبح مستحيلة بعد استبدال احلروف الالتينية ابحلروف العربية
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هذا وغريه مما صرح به أصحاب هذه الدعوة جعل العلماء يتناولون هذه الدعوة ابلدراسة 
 .والتمحيص

 الواقع العلمي من هذه الدعوةموقف 

ا خلطورة هذه الدعوة ألهنا تفصل بني القدمي واحلديث تناول العلماء هذه الدعوة ابلدراسة نظر  
 :أ خذ عليهاوالتمحيص وكان أهم ما 

ويعين ابلصعوبة املتفرعة عليها وهي اتبعة ، ن هذا االقرتاح يرتك الصعوبة األصلية قائمةأ -1
و ا أا أو مفتوح  عوبة عندان يف كتابة حرف من احلروف مضموم  هلا ابقية ببقائها فال ص

وال صعوبة كذلك يف قراءته مع هذه ، ا إذا عرفنا أنه مضموم أو مفتوح أو مكسورمكسور  
 املعرفة سواء أكان مشكوال أم غري مشكول.

   قرأه على صوابتإمنا الصعوبة األصلية أن تعرف ما يضم وما يفتح وما يكسر مث تكتبه و  
وترجع هذه الصعوبة إىل خواص يف بنية اللغة العربية ال وجود هلا يف اللغات اليت تكتب ابحلروف الالتينية 

واختالف أبوابه وارتباط ذلك ابملصدر  يومن هذه اخلواص الفعل الثالث، شرقية وغربية كانت أ
 وال وجود هلذا يف غري اللغات السامية وعلى رأسها اللغة العربية. ، واملشتقات

فقراءة العربية قراءة صحيحة ال أتيت إال بعد العلم هبذه القواعد قبل  ، ومنها اإلعراب 
وسبيل ذلك أن ختتصر القواعد النحوية والصرفية حىت حييط أوساط الناس ابلقدر ، كتابتها وقراءهتا

 .(24) ملقاربة الصواب هبذا املستطاعالكايف منها 

ن الكتابة ابحلروف الالتينية إن صح أهنا تضمن للقارئ أن يقرأ ما أمامه على صورة واحدة فهي أ -2
يكتبوا الكلمة على صور خمتلفة كلها خطأ وخروج على القواعد  نال متنع الكتاب املختلفني أ

خلطأ بتسجيله يف الكتابة والطباعة بدال من ويتقرر ا، ومن هنا يشيع التبلبل يف األلسنة ،اللغوية
ا من اخلطأ وال شك أن اخلطأ يف النطق أقل ضرر  ، تركه حمتمال للقراءة على الوجه الصحيح

خطأ النطق وتزيد عليه ألهنا تسجله فتضلل من  يبقألن كتابة اخلطأ ت  ، املكتوب أو املطبوع
 .(25) عسى أن يهتدي إىل الصواب
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الكتابة ابلالتينية ليست أبيسر من طريقتنا اليت جنري عليها اآلن يف كتابة الكلمات ن طريقة أ -3
ألن الطريقة الالتينية تعفينا ، العربية مضبوطة بعالمات الشكل املصطلح عليها يف موضع احلاجة

من عالمات الشكل ولكنها تضطران إىل زايدة احلروف حىت تبلغ ضعفها أو أكثر من ضعفها يف  
 .(26) ثريةكلمات ك

ن األخذ هبذا املقرتح سيجعل اجليل الذي سيلتحق ابملدارس األولية ورايض األطفال سينشأ أ -4
وكل ، نشأة جتعل هذه الكتب اجلميلة اليت تطبعها املطابع العربية منذ عهد حممد علي إىل اليوم 

يف املصحف الشريف  -  - ما كتب قبل ذلك أبقالم الناسخني من يوم كتب زيد بن اثبت
الصدر األول إىل يومنا هذا كل الرتاث الضخم يصبح يف نظر اجليل اجلديد واألجيال اآلتية بعده  

وبدال من أن تدور ، كأنه مكتوب ابحلروف الروسية أو األرمينية أو الصينية أو اهلريوغليفية 
تئناف دواليب املطابع بطبع كتب جديدة تزيد يف ثقافة األمة حبروف عربية يكون هلا شاغل ابس

طبع الضرورايت ابحلروف الالتينية من معاجم اللغة وقوانني الدولة وأنظمتها وكتب الدراسة 
 (27). ويهمل ما عدا ذلك من أمهات الكتب

يف عاِل التأليف والرتمجة والتحرير ويف مجيع وزارات  ملمن نتائج العمل هبذا االقرتاح أن يرتبك الع -5
اليومية واملؤلف وكذا الكاتب يف ديوان احلكومة سيحتاجون  فاحملرر يف اجلريدة، الدولة ومصاحلها

أو من ابب  ن(س  ر( أو من ابب )حَ صَ هل هي من ابب )نَ  -مثال  -إىل معرفة عني الفعل 
ألهنم مضطرون أن يضعوا يف الكتابة الالتينية حرف ، م( يف كل فعل يستعملونه فيما يكتبونهلم )سَ 

 احلركة أمام حرف العني.

يفكرون يف املوضوع الذي يكتبونه أم يفكرون يف عني الفعل؟ ألن من العيب أن يضعوا فهل 
ة عن اجناز األعمال اليومية االشتغال هبذا العمل فومن الصعوبة الصار ، حرف احلركة خطأ ودون تثبيت
 .(28) ا إىل العمل الرمسي القدميالنحوي والصريف اجلديد منضم  

الالتينية يضطران إىل كتابة الشكل يف هيكل الكلمة وهناك لطريقة ابضبط الكلمات العربية  -6
ألن الشعوب العربية ال تلفظ الكلمات على شكل واحد يف كل األمصار ؛ الطامة الكربى

( فتتفرق األمة U( أو )I( أو )E( إما )Aفيحدث أن يكتب كل حسبما يلفظ فتصبح ألـــ )
( Hعلى هذه الطريقة فقدت لفظها القدمي فحرف )ولننظر ما حدث للغة اليواننية فإهنا ، مجعاء
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( اليوانين أو األكرك )إبسيلون(  y( وحرف )e)إبطا( يلفظ اآلن )ايء( وكان يلفظ يف القدمي )
 .(29) ( فاآلن يلفظ )اي(Uكان يلفظ )

يع وإمنا هي تضي ،ا ملا فيها من الثقلا هلا وال ختفيف  إن كتابة العربية ابحلروف الالتينية ليس تنقيح   -7
 ا من حروفها اهلجائية.ف  ر هلا بتضييع اثين عشر ح

واإلجنليز يركبونه من حرفني فإذا كتب ابحلروف ، فحرف الثاء ال يعرفه الفرنسيون يف أجبديتهم
وحرف اجليم غري معروف ، الالتينية اختلط حبرف السني فضاع بعد قليل من الزمن وبقي هذا األخري

ال تعرفه ، وحرف احلاء ليس له مقابل يف األجبدية الالتينية ولذلك، يةبنطقه العريب يف األجبدية الالتين
 اللغة الفرنسية وتؤديه اللغة اإلجنليزية حبرفني فإذا كتب ابحلروف الالتينية ضاع.

وقل مثل ذلك يف ، اوال ميكن أن يؤدى هبا أيض  ، وحرف الصاد ال مقابل له يف األجبدية الالتينية
أن توجد كلمة  وقل  ، والعني والغني والقاف فإهنا كلها ال وجود هلا يف هذه األجبديةحروف الطاء والظاء 

 .(30) ليس فيها حرف من هذه احلروف فتضيعها تضييع جلزء من اللغة إذا ِل نقل أنه تضييع للغة برمتها

ا يف كثري إن حروف احلركة يف اللغات األوربية اليت أشادوا هبا وبلغوا القمة يف مدحيها مضللة جد   -8
 من أوضاعها ومن أمثلة ذلك:

 ( يف اللغة اإلجنليزية يؤدي ثالث أصوات على األقل على حسب الكلمات اليت هو Aحرف ) -أ 

 .bald, rat – wat – shameهبا يف مثل:     

 .for – Not( يؤدي صوتني يف مثل Uحرف )  -ب  

 bread – Heart – wear – fear( يؤداين أربعة أصوات يف مثل: EAحرفا  ) -ج  

 Sir – Sin( يؤدي صوتني يف مثل: iحرف )  -د   

 bow- Row( يؤداين صوتني يف مثل: OWحرفا ) -هـ  

 Round – pour – route( يؤداين ثالثة أصوات يف مثل: OUحرفا ) -و 
 fear – sew – reword( يؤداين ثالثة أصوات يف مثل: EWحرفا )  -ز 
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  – poor – Floor – nook( يؤداين أربعة أصوات يف مثل: OOحرف ) -ح 
      blood 

 friend – fiery – fiend( يؤداين ثالثة أصوات يف مثل: IEحرفا )  -ط 
 fever – here – red( يؤدي ثالثة أصوات يف مثل: Eحرف ) -ي 
 feign -  Neither – receive( يؤداين ثالثة أصوات يف مثل: EIحرفا )  -ك 

ومن أتعس هذه  ،(31) إن يف األجبدية الالتينية ـ اليت يدعون إليها ـ صعوابت واضطراابت -9
 رمسهم للصوت الواحد بعالمات عديدة مثل: -كما يقول دي سوسري   -الصعوابت 

 ge -  g – i صوت اجليم يف الفرنسية فإن له ثالث صور هي:

 S – Zصوت الزاي له صوراتن: 

 X- SC, SC, SS"كما يف   T- G- C- Sصوت السني له مثان صور هي: 
(nation)" 

وبعكس ذلك فإن ،  ch- k – qu –c- cqu – ccصوت الكاف له ست صور هي: 
التاء وصوت ( تستعمل لرسم صوت tا من األصوات ترسم بعالمة واحدة من ذلك أن عالمة )ا كبري  عدد  

 (32). ( تستعمل لرسم صوت القاف وصوت اجليمgا وعالمة )السني مع  

مثال إن الرسم الالتيين حافل بظاهرة خمالفة املكتوب للمنطوق لذلك فالذي يتعلم اإلجنليزية  -10
وذلك ألن الكتابة يف اللغة اإلجنليزية  ،يعاين معاانة كربى يف كتابة املنطوق ويف قراءة املكتوب

 بعض األمثلة اليت توضح ذلك: يتالبعد عن متثيل النطق وفيما أي بعيدة كل
كذلك يف هناية الكلمة   doubt( كما يف t( ال ينطق إذا كتب قبل حرف )bحرف ) -أ 

 lamb( كما يف: mقبل حرف )

 .widsor" (33): "( وصامت آخر كما يفN( ال ينطق به بني )dحرف ) -ب        

  :جه هلؤالء الدعاة هذا السؤالنو ا هتالعلماء من هذه الدعوة ومن دعاويف هناية بيان موقف 
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العربية وهي لغة سامية وأغلب أهلها يف بيئات أوربية وأمريكية ببعض ما اللغة تقصدوا  ِلَْ  ِلمَ 
يبشروا قصدمت العربية من شرور هذه الدعوة "فإن كان يف احلرف الالتيين خري لنا كما كانوا يزعمون فلم ِل 

به بني اليهود الذين أنشأوا هلم دولة يف أرض غريهم فأحيوا حروفهم العربية امليتة وِل يستخدموا احلروف 
 .(34) " الالتينية

 موقف الواقع الكتايب من الدعوة إىل الالتينية

يستجب هلا ملا كانت هذه الدعوة تؤدي إىل قطع الصلة بني األجيال العربية وبني تراثها اجمليد ِل 
الواقع الكتايب إال تلك احملاوالت اليائسة من أصحاب هذه الدعوة الذين قاموا إبعداد مناذج من 
استخدام الكتابة الالتينية يف كتابة اللغة العربية كما فعل عبد العزيز فهي يف كتابه "احلروف الالتينية 

ا من املخلصني ذلك فلم أجد أحد   ريأما غ، الدعوةوغريه من هؤالء الذي أيدوا هذه ، لكتابة العربية"
وال غرو يف ذلك فإقصاء احلرف العريب عن ، استخدم هذا اخلط -عز وجل  -لدينهم ولكتاب هللا 

وتغريب ، -تعاىل  -وقطع للعالقة بني املسلم وكتاب هللا ، امليدان تقويض للرتاث العريب اإلسالمي كله
ني الشعوب العربية واإلسالمية وأىن ب ومتزيق لألواصر، العرب أنفسهمللغة العربية الفصحى على ألسنة 

: "}إمان  حَنْن  نـَز ْلَنا - تعاىل –وحفظه حفظ للغة قال  ،قد وعد حبفظ كتابه -تعاىل  -هلم ذلك وهللا 
 ﴾ سورة احلجر.9الذمِّْكَر َوإمان  َله  حَلَافمظ وَن{ ﴿
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ىل كتابة إا بل دعا بعضهم أيض  ، مل تقتصر دعوة اجملددين على الدعوة إىل الكتابة ابلالتينية
الدعوة إىل أجبدية جديدة عقب الدعوة إىل الالتينية حيث ظهرت  تقد ظهر و ، العربية أبجبدية جديدة

أواخر العقد األخري وظهرت الدعوة إىل أجبدية جديدة يف ، يف العقد التاسع من القرن التاسع عشر األوىل
بدافع صعوابت  -كما سيتضح -ا قد ظهرت وقد كانت هذه األخرية أيض  ، من القرن التاسع عشر

 الكتابة العربية والرغبة يف تيسري تعلم العربية.

 نعاجلها يف شكل النقاط اآلتية:أن  ةويقتضي حبث هذه الدعو 

 الواقع الكتايب منه. موقف، موقف الواقع العلمي منه، هدفه، اتريخ هذا املقرتح

ففي شهر أكتوبر ، إىل العقد األخري من القرن التاسع عشر امليالدي قرتح يرجع اتريخ هذه امل
ف حتت ما مساه طم نشر مجيل صدقي الزهاوي اخرتاعه ألجبدية جديدة يف جملة املقت1896من عام 

 شعريه منها:"اخلط اجلديد" وحتت هذا العنوان بدأ الكاتب كالمه أببيات 

 والناس أعداء من جادت قــــــــــــرحيته

 مبستجد غريب غري مســـــبوق                            

 فريفضون الـــــــــــــــــــذي أبــــــــــدته فكــــرته

 مستــــــحقرين قــــــــبل تــــــــــدقــــيق                              

 لشيء اجلديد أالقل للذي ينكر ا

 ال تُنكر الشيء إال بعد حتقيق                            

 الوال التجدد ما جاز امرؤ شرف  

 .(1) وال ختلص إنسان من الضــــــيق                                  

 مث بعد ذلك أجاب الكاتب عن عدة اعرتاضات يعرتض هبا على مقرتحه من هذه االعرتاضات:
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واخرتاع جديد يقتضي أبن يغري ، قرآن الكرمي وكتب احلديث والرتاث مكتوب ابخلط القدميأن ال
 وأجاب عن هذا بقوله: خط القرآن وكذلك كتب الرتاث،

والقرآن أول ما كتب ، وضعت لضبط األلفاظ  افاخلط ليس إال نقوش  ، ال عالقة للخط ابلدين 
 (2). ومل يعرتض على ذلك أحد من الفقهاء والعلماء، وقد أبدل ابخلط النسخي الشائع ، ابخلط الكويف 

 إىل غري ذلك من االعرتاضات اليت طرحها وأجاب عنها.

بني اخلط العريب واخلط الغريب ميز فيها اخلط الغريب على العريب بعدة  وازنةمث بعد ذلك عقد م
 أمور منها:

 على وجه الصحة.يضبط األلفاظ حبركاهتا فتقرأ  - 1
 سهل التعلم لقلة تنوعه يف الرتكيب. - 2
 ا.سهل الطباعة ألنه يطبع مقطع   - 3

 :منهاذكر ذكر للخط العريب من ميزات سوى ميزة االختصار يف حني عدد نقائصه اليت ومل ي

 أن الكلمة الواحدة ميكن أن تقرأ بصور عدة. - 1
تكاثر  - هيف نظر  -وهذا ينتج عنه ، اختالف حركات آخر الكلمة مبقتضى العوامل - 2

 حروف الطبع حبيث تبلغ األلوف.
 .ا من أشكال احلروف متشابهأن كثري   - 3
ا بل جيب أن يقطع بعض احلروف يف أن الكاتب ال يكتب الكلمة متصلة متام   - 4

 وسطها كالواو والراء والدال وأمثاهلا.
 .(3) بعض العالماتزة الوصل بعد اتصاهلا وكمبعض احلروف يكتب وال يقرأ كه - 5

 ويف هذا االعرتاض ما يظهر أن الكاتب نسي أو تناسى أصال من أصول الكتابة العربية هو 

 ". هبا وموقوف عليها وء  مراعاة كتابة الكلمة على أهنا مبد "

مث بعد ذلك يعرض مقرتحه فيقسم اخلط املخرتع إىل ، إىل غري ذلك مما عاب به الكتابة العربية
 قسم للكتابة املطبعية.و ، للكتابة اليدويةقسمني قسم 



419 
 

 :   يوضح احلروف اليت اقرتحها للكتابة اليدويةوالشكل اآليت

 (4) 

 ،وتكتب هذه احلروف مركبة من غري تقطيع من اليمني إىل اليسار أو من اليسار إىل اليمني
 الشكل السابق.بعد احلروف يف طريق وصله ابلغري كما يف  -كما يقرتح -وتكتب احلركات 

والشدة يضع ، أما املد فليس له عالمة بل يكتفي أبن تكتب احلروف املمدودة أكرب مما مل ميد
وأما ما مل يلفظ به كاأللف ، كما يقرتح أن يكتب ما هو ملفوظ به،  احلرف لتدل عليهاهلا فوق نقطة 

ا أو غري تنوين الساكنة سواء كانت تنوين  ويقرتح أن يرمز للنون ، والالم يف أوائل الكلمات فال يكتب
 .(5) بنقطة يف آخر الكلمة للداللة عليها

: أن جنعل حروفها ثالث طرق ينتخب األحسن منها أوهلا -يف نظره  -وأما خط الطباعة فله 
ولكن ابختالف شكل احلركات فتكون هنا إشارة يف وسط احلرف ، عني حروف الكتابة اليت سبق ذكرها

 بتغري وضعه كما تراها يف الشكل اآليت اجلزء األول. ال تتبدل

(6) 

واحلركات تصور أبن أتخذ من أبسط احلروف  ،واثنيها: أن تكون احلروف عني احلروف األوىل
 األصلية ثالث صور جتدها بني احلروف كما يف الشكل السابق اجلزء الثاين.

واثلثها: أن تكون احلروف واحلركات خمالفة للحروف واحلركات يف الكتابة اليدوية كما يف 
احلركات والسكون يف  منوترى صورة واحدة منها على احلاالت األربع ، حروف الطبع يف لغة األجانب

 الشكل اآليت:
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(7) 

شكال من  28فيكون  ،"فهذه مربعة الشكل إذا أديرت مل يتغري شكلها بل تغريت احلركة فقط
وذلك ألن كل ، حدةعلى ا لكل احلروف واحلركات من غري أن توضع للحركات حروف مثلها كافي  

 .(8) " صورة واحدة وحركات خمتلفةشكل له أربع جهات إذا أدير إليها حصلت أربعة أحرف يف 

 وتلي دعوة مجيل الزهاوي إىل أجبدية جديدة دعوة عثمان صربي الذي ألف يف سبيلها كتااب  
 .صفحة من القطع املتوسط 399اب يف " يقع هذا الكت حنو أجبدية جديدة مساه "

أن جيعل مقرتحه بدأ هذا الكتاب إبهداء إىل الرئيس مجال عبد الناصر يستحثه يف هذا اإلهداء 
"رسالة هادفة وتقرير اجتماعي   -من وجهة نظره  – ألنه، (9)"  قانون مشهور يف لوح منشور هذا "

 .(10) " عن موضوع قومي عريب هام

اليت قاهلا عن  ابشا مث بعد ذلك ميهد ملوضوعه مبقدمه يقتبس فيها من أقوال عبد العزيز فهمي
مث ، مث يلي ذلك الباب األول الذي يتحدث فيه عن نشأة الكتابة واترخيها وظيفتها ، الكتابة العربية 

ومل خيرج يف هذه العيوب عما ذكره عبد ، الثاين وفيه يتحدث عن األجبدية العربية منشأها وعيوهبا  بالبا
ويعرض ،  أجبديتها ريلكتابة احلالية إال بتغيويصل يف هذا الباب إىل أنه ال إصالح ل، العزيز فهمي 

صفحة من الكتاب  60وجيعل لذلك فصال كامال يقع يف أكثر من ، لبعض االعرتاضات وجييب عنها 
 فاالعرتاضات األساسية يف نظره هي:، وقسمها إىل اعرتاضات أساسية واعرتاضات اثنوية 

 ة احلروف العربية.سقدا -1
 العربية.اختزال الكتابة  -2
 قطع الصلة بني القدمي واحلديث. -3

 أما االعرتاضات الثانوية فمنها:

 التجديد يرمي إىل تيسري القراءة دون تيسري النطق. -1
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 كتابة القرآن برسم جديد انتهاك لقداسته وخمالفة إلمجاع املسلمني. -2

ألنه كتاب هللا أان أحرتم القرآن  ورد على هذا االعرتاض مبا رد به عبد العزيز فهمي وهو قوله "
 .(11)" ا داينة ابحرتام رسم القرآنوأساس الدين ومفخرة العربية ولكنين لست مأمور  

من الكتاب وهو اقرتاح أجبدية جديدة، اليت يرى أهنا،  مث بعد ذلك يصل إىل غرضه األساس
 ،(12) نقاءتلك األجبدية الصوتية املثالية اليت ظلت أمنية األجيال تراود خياهلم يف غموض كأهنا الع

 :اجلدول اآليتوجاءت أشكال هذه األجبدية املقرتحة كما صورها 

 
 .(13) شكل احلروف اليت يقرتحها عثمان صربي
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ويرى أنه أضاف إىل هذه األجبدية املقرتحة بعض حروف وعالمات لتقوم بدور فعال وهذه 

 احلروف املضافة هي:

من  دالتبدأ به األجبدية ب ا هباا خاص  رمز  أي جعل هلا ، اا أصلي  جعل مهزة القطع حرف   - 1
عندما  ية احلالية يقوم بوظيفتني األوىلن حرف األلف يف األجبدإإذ ، حرف األلف احلايل

فهو األلف اللينة املستعملة للمد  يله إىل األلف املهموزة والثانيةتضع فوقه رأس العني فتح
 أي حركة الفتح الطويلة.
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ديدة هي فتحة وكسرة وضمة للداللة على احلركات العادية أضاف ثالثة حروف حركة ج - 2
 ا ال يتبعه حرف حركة.ا يف النطق فيبقى منفرد  أما احلرف الذي يكون ساكن   ،األساسية

استعمل للحركات الطويلة حروف احلركات العادية الثالثة املستحدثة على أن يوضع  - 3
حروف احلركة العادية وحتيلها إىل حروف حركة ( لتمد ^فوقها العالمة القربوصية الفرنسية )

 طويلة مبا يف ذلك حرف اهلمزة املمدود كما يف )آدم( و )لئيم( و )يؤوب(.
يقوم أبداء التنوين حروف احلركة الثالثة املستحدثة بعد أن توضع شرطة أفقية صغرية يف  - 4

 ز هذه األجبدية.منتصف خطها الرأسي يف رمسها اجلديد كما جاء يف اجلدول املوضح لرمو 
ا مرتني أوهلما ساكن الشد ال حيتاج إىل عالمة ألنه عبارة عن احلرف نفسه مكرر   - 5

وعلى ذلك يكتب احلرف املشدد مرتني مع إتباع اثنيهما حبرف احلركة ، واثنيهما متحرك
 املناسب.

ع عالمة توحيد الرسم اخلاص بكل من التاء املربوطة والتاء املفتوحة والتفريق بينهما بوض - 6
قوس أي ربع دائرة صغرية مفتوح ألعلى يوضع على التاء ليدل على أهنا مربوطة حىت 

 ينطقها القارئ هاء  عند الوقف.
ا ألهنا حركة طويلة تدل عليها العالمة اليت وضعت هلا االستغناء عن األلف اللينة مطلق   - 7

 .(14) يف عالمات احلركات

هذه املقرتح وهي فرضها على الشعوب ابلقانون إذ جيب مث بعد ذلك أييت إىل طريقة تنفيذ 
لذلك تعيني جلنة مركزية خاصة يصح أن يطلق عليها اسم "جلنة إصالح الكتابة العربية" يصدر هبا قرار 

ا وضع مجهوري ينص فيه على أهنا هيئة مستقلة تستمد سلطتها من رائسة اجلمهورية مباشرة مهمته
كما يرى أن "تكون مهمة ،  (15) ا وتنفيذها يف اجلمهورية العربية املتحدةمع طريقة تطبيقهأجبدية جديدة 

 .(16)"  هذه اللجنة هو تقرير األجبدية اجلديدة اليت جيب فرض استعماهلا قانوان  

وعلى أساس ما تقرره هذه اللجنة يصدر قرار مجهوري أو قانون يفرض استعمال تلك األجبدية 
ا ا( واحد  ا )عمود  قانون على أن تنشر الصحف اليومية واجملالت هنر  اجلديدة بعد سنة من اتريخ صدور ال

حيث تكون قد زودت مطابعها ابحلروف ، فيها ابألجبدية اجلديدة أثناء الشهر الثالث من صدور القرار 
وصحيفة كاملة منها يف غضون الشهرين اخلامس ، وأن تنشر هنرين خالل الشهر الرابع، اجلديدة 
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وأربع من  ، وثالث صحائف يف الشهر التاسع، وصحيفتني أثناء الشهرين السابع والثامن ، والسادس 
ظهرت الصحف واجملالت كلها ابألجبدية  د يف ذلك حىت إذا ما انقضت السنةمث تزي، الشهر العاشر 

 .(17) اجلديدة

ا ال ميثل جممع وثالثني عضو   اواحد   تضماليت تقرر هذه األجبدية  ويقرتح أن تكون هذه اللجنة
ويربر عدم إسناد هذه املهمة إىل جممع اللغة العربية  ،اللغة العربية إال عضوان والباقون من فئات خمتلفة

 مبربرات منها:

ألنه موضوع اجتماعي ثقايف عام يتعلق ؛ ألن هذا املوضوع ليس من اختصاص اجملمع - 1
 (18)!!! اسة التخطيط الداخلي للدولة وخطة تقدمها احلضارييبس

وجرت ، الزاخرة بعلوم اللغة واآلداب يعألن أعضاء اجملمع كلهم شيوخ من أصحاب املواض 2
وكان من أثر ذلك أن تبلورت عقوهلم وجتمدت شخصياهتم يف ، يف عروقهم التقاليد املورثة

 .(19) تلك القوالب اللغوية اليت قضوا فيها حياهتم
ألن طريقة أعضاء اجملمع التفكريية وطبيعة تكوين أذهاهنم جتعلهم مولعني حبب اجلدل  3

 .(20) والنقاش النظري
أن أعضاء اجملمع اللغوي يعتربون من تلك الفئة اليت تنعم ابمتيازات فلهم ميزات يتمتعون  4

املمتازة من أهلها املتحكمني ويظلون الصفوة ، هبا طاملا بقيت كتابة اللغة العربية على حاهلا
 .(21) يف مقدراهتا ما بقي القدمي على قدمه

ثر إال اجلدل والنقاش أوبعد دعوة عثمان صربي خفت صوت هذه الدعوة بل مل يظهر هلا 
 .العلمي الذي دار حوهلا والذي ساعد يف الكشف عن أغراضها

 هدف الدعوة إىل أجبدية جديدة

يذكر أصحاب هذه الدعوة أهنم يهدفون من وراء كتابة العربية أبجبدية جديدة إىل ختليص اللغة 
 -يف نظرهم -العربية من نظامها الكتايب احلايل الذي أتعب كاهله تلك املشكالت املتعددة واملستعصية 

ستخدامه من هذه ويرى بعضهم أن يف نظامه املقرتح عدة فوائد تتحقق اب، وتيسري تعلمها ملن يريد ذلك
 الفوائد:
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 أنه خيلص الكتابة من مشكلة النقط. -1
 أن النظام اجلديد يرمز للحركات حبروف. -2
 ا مبا فيها حروف احلركة.( حرف  31ال يزيد حروف هذا النظام عن ) -3
 وال خيتلفان إال يف القدر القليل.، يتفق الرسم يف الكتابة اليدوية واملطبعية -4
 ا قبلها وما بعدها.مجيع حروفه قابلة لالتصال مب -5
 .(22) يقوم هذا النظام على أساس صويت فال يكتب فيها إال ما ينطق -6

 بني دعوهتم وبني الدعوة إىل ا قواي  والذي يبحث يف بطن ما كتبوا حول هذا املقرتح جيد ربط  
وال يرتقي ا من اخلواص العامية حىت إن أحدهم لينتصر للعامية حني يقول: "ال شك أن العوام أكثر عدد  

واالحتاد املطلوب ، واحتدت لغة كتباهتم بلغة التكلم، قوم إال إذا عمت املعارف بينهم والفنون بني أفرادهم
أو بعكس ذلك واألول أصعب مما ، ال يكون إال إبحدى طريقتني إما إببدال لغة العامة ابللغة األصلية

 .(23) " نتصور

ا وتؤدي إىل استغناء اجليل اجلديد عن  القدمي واحلديث أيض  وملا كانت هذه الدعوى تفصل بني 
 ا لذلك تناوهلا العلماء ابلدرس والنقد كل ما هو مطبوع ابحلرف العريب نظر  

 موقف الواقع العلمي من هذه الدعوة

الواقع أن العلماء درسوا هذا املقرتح منذ األايم األوىل لظهوره ففي الشهر التايل لظهور بداية 
امة أن صعوبة العربية عند الع : من البدهي قرتح رد عليه األستاذ وفيق العظم يف جملة اهلالل بقولههذا امل

نفس اخلط وال حبركات اإلعراب اليت يعرف وضعها يف حملها من الكلمات قائمة ابإلعراب والتصريف ال ب
ليب اإلعراب وأنواع من درس فنون العربية فعرف الفعل من الفاعل واملنصوب واملرفوع وغريه من أسا

فوضع خط جديد هلذه اللغة ال يدفع تلك الصعوبة وإن كان اخلط اجلديد هلذه ، التصريف واالشتقاق 
ا ما الفائدة مما لو قرأ العامي الكتابة اللغة ذا حركات حرفية تقرأ هبا الكلمات ساملة من اللحن إذ  

ان احلرف املنصوب فيضعه إبشارته صحيحة من اللحن وهو إذا احتاج إىل كتابة شيء ال يعرف مك
 .(24) وض كذلكفالناصبة يف موضعه وال احمل

 وأمجل ما خيتم به بيان املوقف العلمي من هذه الدعوة قول بعضهم يف هذا اخلط: 
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 نشر الريح على املاء زرر         

  (25) لو محد ع اا منيله درع   اي         

 موقف الواقع الكتايب

ن هذه الدعوة إذ كتب هبا مناذج أكثر ما يف الواقع الكتايب الالتينية أسعد حظ  كانت الدعوة إىل 
سطر اليت كتبها الزهاوي يف جملة املقتطف وهي ال من مناذج هذه األخرية اليت مل تكتب هبا سوى تلك األ

هلذه وغري هذا ال جتد  ،والسطور اليت كتبها عثمان صربي وهي ال تتجاوز صفحتني، تتجاوز أصابع اليد
 فيما كتب الناس. االدعوة أثر  

                                                           
 م.1886. أكتوبر 10ج  20الخط الجديد جميل صدقي الزهاوي مجلة المقتطف مج  - 1

 بتصرف. 739المرجع السابق ص - 2
 بتصرف. 743، 741الخط الجديد ص  - 3

 .747المقتطف العدد السابق، صهذا الشكل عن مجلة  - 4

 بتصرف. 747المرجع السابق ص  - 5

 .748المرجع السابق ص - 6

 .749الشكل مأخوذ عن مقال الخط الجديد للرهاوي ص - 7

 .749السابق ص  - 8

 .3نحو أبجديدة جديدة ص  - 9

 نفسها . السابق الصفحة - 10

 .28ـ  25عبد العزيز فهمي الحروف الالتينية لكتابة العربية ص نقال عن 227ـ  226بجدية جديدة ص نحو أ - 11

 .303السابق ص - 12
 .304عن كتاب نحو أبجدية جديدة عثمان صبري، ص - 13

 بتصرف. 312، 308نحو أبجدية جديدة، ص  - 14

 .360المرجع ص - 15

 .361السابق ص  - 16

 بتصرف. 372، 361السابق ص  - 17

 بتصرف. 363نحو أبجدية جديدة ص - 18

 بتصرف. 364السابق  - 19

 بتصرف. 370السابق  - 20

 بتصرف. 372أبجدية جديدة صنحو  - 21

 . 744الخط الجديد، ص - 22

 . 744 الخط الجديد، ص - 23

 م.1/11/1896 5بتصرف السنة الخامسة ج  172القول السديد في الرد على صاحب الخط الجديد رفيق العظم مجلة الهالل ص  - 24

 .133ص  2ج  20قتطف مج مجلة الم - 25



 اخلامتة

والصالة والسالم على سيدان رسول هللا خامت األنبياء ، تتم الصاحلات بنعمته احلمد هلل الذي ب
 واملرسلني وبعد

ونذكر على جمموعة من احلقائق العلمية  ففي هناية رحلتنا مع اتريخ الكتابة العربية نود أن نؤكد
 فهي :  نؤكدهاأما احلقائق العلمية اليت . تائج أهم ما توصلنا إليه من ن

 يرجع أصل الكتابة احلرفية إىل الفينيقيني مث انتشرت منهم إىل شىت بقاع األرض. -1
معرفة العرب للكتابة معرفة قدمية تسبق اإلسالم بوقت طويل يدل على ذلك ذكر أدوات  -2

يدفع القول املأثور عن  الكتابة وما يتعلق هبا يف شعرهم اجلاهلي ويف القرآن الكرمي وهذا ما 
 كثري من املؤرخني من أن اإلسالم جاء ومل يكن يعرف الكتابة من العرب إال عدد حمدد.

غموض أصل الكتابة العربية عند مؤرخي العرب القدامى لذلك كثرت األقوال يف ذلك  -3
 عندهم، ولعل ذلك يرجع إىل  أتخر دراسة النقوش وعدم معرفتهم هلا.

 العربية ـ على أكثر األقوال وأصحها ـ يف أصلها إىل الكتابة النبطية.ترجع الكتابة  -4
عرفت الكتابة العربية طرقًا ترتيبية خمتلفة لرموزها هي الرتتيب األجبدي املأخوذ عن األصل  -5

السامي للكتابة العربية، والرتتيب األلفبائي الذي يرجع إىل نصر بن عاصم وحيىي بن يعمر، 
 .الفراهيدي ي يرجع أساسه إىل اخلليل بن أمحدالرتتيب الصويت الذو 

كدها نؤ هذا عن احلقائق اليت اتساع رقعة الكتابة العربية شاهد هلا على ما هبا من مميزات. -6
 إليها فهي :  ناأما النتائج اليت توصل

 ترجع إشكالية كتابة اهلمزة إىل عدة عوامل متشابكة أمهها إقحام الكتابة يف الداللة على  - 1
 ما حيدث هلذا الصوت من تغريات صرفية وصوتية.  - 2
 كثري من ظواهر خمالفة املكتوب للمنطوق ترجع إىل أصول اترخيية مثل زايدة الواو يف   - 3

 عمرو فإهنا ترجع إىل األصل النبطي.       

 كلة تشابه احلروف ترجع إىل األصل النبطي.مش - 4
 يساهم تشابه احلروف يف إحداث التصحيف والتحريف، وليس هو كل األسباب. - 5
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 تعدد صور احلرف الواحد يرجع إىل تفرع اخلط العريب إىل خطوط عديدة. - 6
 يرجع وضع الشكل يف العربية إىل أيب األسود الدؤيل مث تطور على يد اخلليل بن أمحد مث - 7

 تطور على يد أتباع اخلليل من بعده.
 ظهور مصطلحات الشكل والفتح والكسر والضم والغنة على يد أيب األسود الدؤيل. 8
 ميثل االلتزام التام ابلشكل مشكلة يف الكتابة اليدوية واملطبعية. 9

 حداثة النقط يف الكتابة العربية. 10
 ترجع إشكالية النقط إىل عدم الدقة يف استخدامه. 11
ا لبعض مالحمه وعليه فقد وضعوا رموزً  اإدراك القدامى مدى احلاجة إىل تصوير األداء كتابي   12

 ومثل عالمات الوقف يف الرسم املصحفي.، مثل الطول 
وضع القدامى بعض الرموز لتصوير الفروق النطقية يف اللهجات العربية كعالمة الروم  13

 واإلمشام.
جنبية سواء ابلتعريب الصويت أو بوضع رموز كتابية  عاجل القدامى مشكلة كتابة األصوات األ 14

 كما فعل ابن خلدون.
الفرق بني الرسم املصحفي والرسم اإلمالئي فرق ضيق ال يصح أن يكون مربرًا لرتك الرسم  15

 املصحفي.
ازدواجية احلرف العريب املطبوع وعالقة ذلك مبقرؤيته مشكلة احلرف يف الطباعة يف العصر  16

 احلديث.
 كتابة العربية ابلالتينية أو أبجبدية جديدة دعوة مغرضة ذات عالقة ابلدعوة إىل الدعوة إىل 17

 العامية.

 :هيفصي هبا نو  ت اليتتوصياأما ال ،إليها  ناتوصل هذه هي أهم النتائج اليت 

 عدم املساس ابلرسم املصحفي واإلبقاء عليه. .1
معارض للخطوط العربية على مستوى عال البد أن تعطي وزارة الثقافة اهتمامًا كبريًا إلقامة  .2

إلحياء إىل اجلمهور أبمهية ذلك يف دعم لغتهم وإشاعة روح االنتماء اإلبراز قيمة اخلط العريب و 
 إليه.
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التعليم عناية خاصة إىل تعديل منهج تدريس اخلط العريب يف املدارس حبيث الرتبية و توجه وزارة  .3
  وعن اللغات اليت استخدمته وعن أشهر اخلطاطني.يشمل املنهج حملة اترخيية عن اخلط العريب

 ضرورة توحيد رموز األصوات األجنبية يف العامل العريب. .4
التوسع يف نشر مدارس حتسني اخلطوط العربية يف األقطار العربية كافة ، وتيسري أمر االلتحاق  .5

 هبا ، وتشجيع الدارسني على االلتحاق هبا . 
ضرورة توحيد كتابة األرقام يف العامل العريب يف عصر يشهد التكتالت يف كل شيء ويف عصر  .6

 أصبح الرقم فيه عصب احلياة.
عريب موحد يف جمال الطباعة وتعميم ذلك يف الصحف ويف الكتب ضرورة استخدام حرف  .7

 املدرسية وغري ذلك من املطبوعات.
قواعد اإلمالء وجعلها موافقة للواقع الكتايب الذي هو يف دائرة الصواب اللغوي مع ضرورة  يسريت .8

 توحيد هذه القواعد يف األقطار العربية.
العربية يكون هلا السلطة يف مراجعة أي إعالن قبل  إعداد هيئة مراقبة لغوية اتبعة جملمع اللغة .9

 نشره حىت يُقضى على األخطاء الكتابية الشائعة يف اإلعالانت.
 وضع منهج لدراسة علم الكتابة العربية يف الكليات املتخصصة يف دراسة اللغة العربية. - 10
وااللتزام ابلشكل التزام القائمني على طبع الكتب املدرسية حبسن إعدادها ودقة مراجعتها  - 11

 على حنو ما أوصى به جممع اللغة العربية ابلقاهرة.

 وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 أواًل: املصاحف املخطوطة

 مصاحف دار الكتب املصرية. 139رقم -- مصحف منسوب لسيدان عثمان بن عفان  -
 مصاحف دار الكتب املصرية. 115سوب أليب األسود الدؤيل رقم مصحف من -
 مصاحف دار الكتب املصرية. 111سوب لإلمام جعفر الصادق رقم مصحف من -

 ا: املصاحف املطبوعةاثني  

 م.1992مصحف األزهر الطبعة العاشرة  -
 م.1993مبصحف الفتح الطبعة الثانية  مصحف دار الغد العريب املعروف -
 ه.1409رواية حفص عن عاصم ط  دينة املنورة ط جممع امللك فهدمصحف امل -
 هـ.1409واية ورش عن انفع ر  ينة املنورة طبعة جممع امللك فهدمصحف املد -

 ا: املصادر املخطوطةاثلثً 

 معهد املخطوطات العربية ابلقاهرة. لغة 14اق أمساء هللا للزجاج رقم اشتق -
 ب جمموع ـ دار الكتب املصرية. 23318البديع يف اهلجاء البن معاذ اجلهين رقم  -
 38حد بن اخلطيب رقم الربهان الكاشف عن إعجاز القرآن ـ كمال الدين أيب املكارم عبد الوا -

 تفسري ـ معهد املخطوطات العربية ابلقاهرة.
 لغة ـ معهد املخطوطات ابلقاهرة. 109اجلمهرة البن دريد ـ رقم  -
 قراءات دار الكتب املصرية. 9 راء علم الدين السخاويقمجال القراء وكمال اإل -
حديث ـ معهد املخطوطات  193رقم  البن األثري -  - جامع األصول ألحاديث الرسول -

 العربية.
 معهد املخطوطات العربية.  حديث 220البن ا جلوزي رقم  جامع املسانيد أبخلص األسانيد -
 معهد املخطوطات العربية. لغة 21رقم  خلق اإلنسان أليب حممد اثبت بن أيب اثبت -
ة الرسم جلعربي على عقيلمخيلة أرابب املراصد يف شرح عقيلة أتراب القصائد املعروفة بشرح ا -

 دار الكتب املصرية. قراءات 249للشاطيب رقم 
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 أصول فقه م ـ دار الكتب املصرية. 41خمطوط رقم  الرسالة لإلمام الشافعي -
 دار الكتب املصرية. قراءات طلعت 102رقم العباسي  رسالة يف رسم املصحف للشيخ حممد -
لغة معهد  153رقم  ن اجليانر حممد بن علي بن عمر بأليب منصو  بشرح فصيح ثعل -

 ربية.عاملخطوطات ال
قراءات ـ دار  261رقم  عبد هللا بن عبد اجلليل التنسي حممد بن الطراز يف شرح ضبط اخلراز -

 الكتب املصرية.
 دار الكتب املصرية. حنو تيمور 310شرح الوايف يف النحو للدماميين رقم  املنهل الصايف يف -

 املطبوعةراجع ا: املصادر واملرابعً 

 ت.بو الفضل إبراهيم ط دار الرتاث دحممد أ تح علوم القرآن جالل الدين السيوطياإلتقان يف  -
حسن الباشا حبث ضمن حلقة حبث اخلط العريب الصادرة  د اخلط العريب يف الفنون األوربيةأثر  -

 م.1968عن اجمللس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية ط 
 املعارف د.ت.دار  2يف احلضارة األوربية عباس العقاد طأثر العرب  -
 م.1985دار الكتب العلمية بريوت  1البن اجلوزي طمقى واملغفلني أخبار احل -
امرائي ـ دار عامل الكتب سصبحي البدري ال احلسن بن عبد هللا العسكري تحأخبار املصحفني  -

 ت. بريوت د
ط املطبعة السلفية  ص حممد هبجة األثريت الصويلأدب الكتاب أليب بكر حممد بن حيىي  -

 هـ1341ابلقاهرة 
 م.1982بريوت  الرسالة 1حممد الدايل ط  تح أدب الكاتب البن قتيبة -
 م.1957ط الرتقي دمشق  حممد هبجة البيطار ألنباري تحالبن اأسرار العربية  -
 م.1956مكتب النهضة املصرية  5عبد العزيز القوصي ط د أسس الصحة النفسية -
للشيخ حممد  غوية العربية والرتكية والفارسيةاألسلوب املفيد يف تسهيل طبع وضبط الكلمات الل -

 بياانت.  الو ت  ط د حسين البوين
 م.1935ط مطبعة بول ابرييه  يخليل حيي انم العريب د أصل اخلط -
 م.1988 - 2 عبد الغفار هالل ط دللغة العربية أصوات ا -
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 م.1984األجنلو  6 إبراهيم أنيس ط داألصوات اللغوية  -
الكتاب التاسع الكويت  حممد خليفة التونسي كتاب العريب ةأضواء على لغتنا السمح -

 م.15/10/1985
 م.1959األجنلو 1 ط 1جــ والفكر يف ظل العروبة واإلسالم علي اجلندي وآخرينأطوار الثقافة  -
دار الغرب اإلسالمي بريوت  1ط حممد رشاد احلمزاوي د ل جممع اللغة العربية ابلقاهرةأعما -

 م.1988
د عبد حام ود ادب الكتاب البن السيد البطليوسي تح مصطفي السقاالقتضاب يف شرح أ -

 م.1983 / 3م جــ1982 - 2م جــ1981 1ط اهليئة املصرية العامة للكتاب جــاجمليد 
 م. 1982ط مكتبة املعارف ابلرايض  علي حسني البواب د تح هاأللفات البن خالوي -
السيد أمحد  حصيب تحيد السماع للقاضي عياض بن موسى الىل معرفة الرواية وتقيياإلملاع إ -

 دار الرتاث ابلقاهرة د.ت. 2طصقر 
 هـ.1322مطبعة املنار اإلسالمية  1ط حسني وايل اإلمالء -
 ت. كليات األزهرية دال 2ادة طبانتشار اخلط العريب عبد الفتاح ع -
دار الرائد  2ط اإلمام للشيخ حممد حبيب هللا الشنقيطي إيقاظ األعالم لوجوب رسم املصحف -

 م.1982بريوت العريب 
 م.1980دار الفكر  3طالربهان يف علم القرآن للزركشي تح حممد أبو الفضل إبراهيم  -
ط  حممد علي النجار تح 2ج وز آابدي تاب العزيز للفري بصائر ذوي التمييز يف لطائف الك -

 هـ.1385اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية القاهرة 
 م.1988الرسالة  1 حممد إبراهيم أبو شادي ط دغة الصوتية يف القرآن الكرمي البال -
 م.1964سالمة موسى للنشر والتوزيع  4طالبالغة العصرية واللغة العربية سالمة موسى  -
 م.1986بريوت الرسالة  1فائز فارس ط د بن املبارك بن الدهان تحأليب سعيد ابب اهلجاء  -
 م.  1914ط جلنة التأليف والرتمجة اتريخ اللغات السامية إسرائيل ولفنسون  -
 ت. ط دار الكتاب العريب بريوت دف احلديث البن قتيبة الدينوري أتويل خمتل -
فتحي أمحد مصطفي ط كلية  مد عبد هللا بن إسحاق الصيمري تحالتبصرة والتذكرة أليب حم -

 الشريعة جامعة أم القرى.
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 م.1987بريوت در اجلبل  2للعكربي تح علي حممد البجاوي ط يان يف إعراب القرآنالتب -
كتاب عبد الرمحن يوسف بن الصائع تح هالل انجي ط حتفة أويل األلباب يف صناعة اخلط وال -

 م.1967تونس ابريل دار بو سالمة 
 هـ.1410مكتبة السنة  5طهارون حممد عبد السالم  حتقيق النصوص ونشرها -
طيف ـ عبد الوهاب عبد الل د ب الراوي يف شرح تقريب النواوي جالل الدين السيوطي تحتدري -

ط دار الكتاب العريب  أمحد عمر هاشم تح د ، ونسخة أخرىم1966ط دار الكتب احلديثة 
 م.1985بريوت 

 ت. ط دار الكتب العلمية بريوت داملتكلم يف أدب العامل واملتعلم البن مجاعة تذكرة السامع و  -
بريوت  2ط عبد الفتاح أبو غده دمياللغة العربية أمحد زكي ابشا تق الرتقيم وعالماته يف -

 م.1987
 م.1982املطبعة العربية احلديثة  1طحممود أمحد مريه تصحيفات احملدثني للعسكري تح  -
شركة  1احلموي ط يناحممد سعيد بن مصطفى النعستصحيح التصريف امللوكي البن جىن  -

 ت. التمدن د
 م.1946ط دار التأليف  كتابة العربية السعيد الشرابصيتطور ال -
حممد فهد عبد  د هــ 7قتطور الكتاابت والنقوش يف احلجاز منذ فجر اإلسالم حىت منتصف  -

 م.1984ودية السع دار هتامة جدة 1ط هللا الفعر
 م.1985ط مكتبة لبنان التعريفات علي بن حممد اجلرجاين  -
 م.1991اهليئة املصرية العامة للكتاب  1حممد محاد ط دتعلم اهلريوغليفية  -
 ت. العظيم البن كثري ط دار الرتاث دتفسري القرآن  -
ريية إعداد علي مة لشئون املطابع األمتقرير بشأن أحرف الطباعة العربية املستخدمة ابهليئة العا -

 ت. املطابع األمريية د سلطان علي وآخرين ط
حممد حسن آل ايسني ط مطبعة املعارف  تحف محزة األصفهاين التنبيه على حدوث التصحي -

 م.1967بغداد 
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احلسن علي حممد بن عراق الكناين تنزيه الشريعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة واملوضوعة أليب  -
دار الكتب العلمية بريوت  2لطيف ود. عبد هللا حممد الصديق طعبد الوهاب عبد ال دتح 

 م.1982
دار العلم  3طر أمحد عبد الغفور عطا بية إمساعيل بن محاد اجلوهري تحاللغة وصحاح العر اتج  -

 م.1983للماليني بريوت 
 م.09/1910حفين انصف ط اجلامعة املصرية اتريخ األدب أو حياة اللغة  -
 م.1982 - 2ط العريب حممد طاهر عبد القادر الكردياتريخ اخلط  -
ط دار نشر الثقافة  نفوسه زكراي السعيد دمصر عوة إىل العامية وآاثرها يف اتريخ الد -

 م.1964ابإلسكندرية 
 مكتبة اآلداب د 2إبراهيم عبده ط دة يف مصر خالل احلملة الفرنسية اتريخ الطباعة والصحاف -

 ت.
 م.1957ط اجملمع العلمي العراقي  7جواد علي جـــ د الماتريخ العرب قبال اإلس -
 م.1990عبد الصبور شاهني ط معهد الدراسات اإلسالمية ابلقاهرة  داتريخ القرآن  -
 ت. ط مكتبة غريب دحممود عباس محوده  اإلسالمي د اتريخ الكتاب -
 م.1914جلنة التأليف والرتمجة  1إسرائيل ولفنسون ط داتريخ اللغات السامية  -
 م.1946م ط املطابع األمريية 1944تيسري الكتابة العربية مؤمتر جممع اللغة العربية ابلقاهرة  -
 م.1946ط مطبعة العلوم  تيسري الكتابة العربية حممد علي الدسوقي -
 م.1951إبراهيم الكيالين ط  تح د ثالث رسائل أليب حيان التوحيدي -
 ت. املعارف د دارط  د لبيب السعيد رآن الكرمياجلمع الصويت األول للق -
 ’ه1299الشدايق ط اجلوائب أمحد فارس اجلاسوس على القاموس  -
حممود الطحان ط مكتبة  د تح ي وآداب السامع للخطيب البغدادياجلامع ألخالق الراو  -

 م.1983املعارف ابلرايض 
دار اجلماهريية للنشر ال 1ط لتقنية عبد العزيز سعيد الصويعيعريب حتفة التاريخ وعقدة ااحلرف ال -

 م.1988ليبيا والتوزيع طرابلس
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إصدار اجمللس األعلى لرعاية الفنون  ريب جمموعة حبوث عن اخلط العريبحلقة حبث اخلط الع -
 م.1968واآلداب والعلوم االجتماعية

 ت. احلليب د 2ط هارونحممد عبد السالم احليوان للجاحظ تح  -
 م.1983عامل الكتب بريوت  3حممد علي النجار ط اخلصائص البن جىن تح -
 م.1935املطبعة العصرية مبصر  ط خصائص اللغة العربية حبيب غزالة -
 ت.د إميل يعقوب ط جروس برس لبنان د أته تطوره مشكالته دعوات إصالحهيب نشاخلط العر  -
 م.1993 طد اجلندي جماه د اخلط العريب وأدوات الكتابة -
الزهراء بغداد  طسهيلة ايسني اجلبوري  العراق داخلط العريب وتطوره يف العصور العباسية يف  -

 م.1962
 م.1933طبعة حجازي م 1ط اخلط الكويف يوسف أمحد الرسالة األوىل -
 م.1934مطبعة حجازي  1ط يوسف أمحد الرسالة الثانية اخلط الكويف -
 م.1980عبد العزيز الدايل ط اخلاجني  الكتابة العربية داخلطاطة  -
 ت. دار هنضة مصر د طلغواص يف أوهام اخلواص للحريري تح حممد أبو الفصل إبراهيم درة ا -
الدار العربية للكتاب ـ  صاحل الفرماوي وآخرين ط مجةتر  روس يف األلسنة العامة دي سوسريد -

 م.1985ليبيا ـ تونس 
 م.1981عامل الكتب  2أمحد خمتار عمر ط دالصوت اللغوي  دراسة -
 الكوفية على األحجار يف مصر يف القرون اخلمسة األوىل للهجرة  بةدراسة يف تطور الكتا -

 م  1969د إبراهيم مجعة القاهرة  
 م.1980دار املعارف  5الطاهر أمحد مكي ط د دراسة يف مصادر األدب -
 مكتبة غريب د.ت. طحممود عباس محودة  ة العربية ددراسات يف علم الكتاب -
 م.1969دار املعارف  طكمال بشر   راسات يف علم اللغة القسم األول دد -
 م.1974دار املعارف  طخليل حيىي انمي  دة العربية دراسات يف اللغ -
اجملمع  أمحد انجي القيسي وآخرين ط د للقاسم بن حممد بن سعيد املؤدب تحف دقائق التصري -

 م.1987العلمي العراقي
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الصادق حممد  تح مورد الظمآن يف رسم وضبط القرآن للخراز التونسيدليل احلريان شرح  -
 م.1982الكليات األزهرية  طقمحاوي 

 م.1986مكتبة الشباب  10كمال بشر ط  د مجةتر لكلمة يف اللغة ستيفن أوملان دور ا -
 م.1977مكتبة األزهر  1عبد احلي الفرماوي ط د املصحف بني املؤيدين واملعارضنيرسم  -
اللجنة الوطنية لالحتفال مبطلع  1غامن قدوري احلمد ط د رسم املصحف دراسة لغوية اترخيية -

 م.1982هـ العراق  15القرآن 
 م.1960مكتبة هنضة مصر  عبد الفتاح شليب ط صحف واالحتجاج به يف القراءات دملرسم ا -
التحفة البهية والطرفة  جالل الدين السيوطي ضمن جمموعة رسالة يف سبب وضع علم اللغة -

 هـ.1302مطبعة اجلوائب  طالشهية 
 م.1954احلليب  مصطفى السقا وآخرين ط تح 1البن جىن جـــ ر صناعة اإلعرابس -
 م.1985دار القلم دمشق  1حسن هنداوي ط تح د سر صناعة اإلعراب البن جىن -
 ت.مطبعة املشهد احلسيين د 1لضباع طحممد علي ا الني يف رسم وضبط الكتاب املبنيمسري الط -
 م.1988دار الراين للرتاث  ط سنن أيب داود ج -
 ت. احلليب د لى التوضيح للشيخ خالد األزهري طشرح التصريح ع -
 م.1975دار الفكر العريب  طشرح شافية ابن احلاجب للرضى تح حممد نور احلسن وآخرين  -
 ت. مكتبة املتنيب د شرح املفصل البن يعيش ط -
 1عبد العزيز أمحد طح احلسن بن عبد هللا العسكري ت أليب أمحد شرح ما يقع فيه التصحيف -

 م.1963احلليب 
 م.1922لكتب املصرية دار ا طصبح األعشى للقلقشندي  -
 ت. احلليب د أمحد حممد صقر طالصاحي البن فارس تح  -
 م.1982مكتبة األزهر  طغريب انفع  مالء دلرتقيم وعالمات اإلالضياء يف قواعد ا -
 م.1984العريب للنشر والتوزيع  ط أشرف حممود صاحل ية الصحف دالطباعة وتيبوغراف -
مطبعة الفجالة  اللغة العربية عبد اجمليد التاجي الفاروقي طهجئة والكتابة يف طريقة جديدة للت -

 م.1959
 م.1994بريل أ 184نبيل علي سلسلة عامل املعرفة الكويت العدد  د املعلوماتالعرب وعصر  -
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عامل الكتب  د أمحد خمتار عمر ط دليل الباحث إىل الصواب اللغوي العربية الصحيحة -
 م.1981

دار الكتب العلمية بريوت  1عبد اجمليد النرجسي ط د تح ندلسيريد البن عبد ربه األالعقد الف -
 م.1983

املطبعة الكرميية  لقصائد يف أسىن املقاصد للشاطيب شرح موسى جار هللا طعقيلة أتراب ا -
 هـ. 1326

مكتبة الطالب اجلامعي مكة  2عبد العزيز عالم ط ، ودهللا ربيع حممودعبد  د علم الصوتيات -
 م.1988املكرمة

 م.1973دار املعارف  كمال حممد بشر ط  علم اللغة العام القسم الثاين د -
 م.1962دار املعارف ابإلسكندرية  طحممود السعران  مقدمة للقارئ العريب دعلم اللغة  -
 ت. مطبعة مصر د عودة الفصحى إىل عصر الذهب يوسف أغوسطني ط -
 م.1967مطبعة العاين بغداد  عبد هللا درويش ط تح د 1جالعني للخليل بن أمحد  -

مؤسسة األعظمي بريوت  1إبراهيم السامرائي ط د مهدي املخزومي ودة تح ونسخة كامل
 م.1988

 م.1990مكتبة السنة  حممود ربيع ط ألفية احلديث للحافظ العراقي تحرح فتح املغيث بش -
مؤسسة املعارف بريوت   أنيس الطباع وعمر أنيس الطباع طعبد هللا ري تحفتوح البلدان للبالذ -

 م.1987
 م.1948دار الكتب املصرية  1البن اخلطيب ط الفرقان يف علوم القرآن -
 م.1984عبد احلميد أبو سكني ط  دفقه اللغة  -
 ت. دار النهضة مصر د طعلي عبد الواحد وايف  اللغة د فقه -
 م.1982اهليئة املصرية العامة للكتاب  ط عسرعبد الوارث  فن اإللقاء -
 م.1984ليبيا املنشأة العامة للنشر  1ط اعة الصحف عبد العزيز الصويعيفن صن -
 م.1978دار املعرفة بريوت  ط الفهرست البن الندمي -
 م.91/1992ـ  1عبد هللا ربيع حممود طد يف علم الكتابة العربية  -
 م.1984األجنلو  6ط إبراهيم أنيس د ةاللهجات العربي يف -
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 م.1966دار القلم  طعبد الصبور شاهني  رآنية يف ضوء علم اللغة احلديث دقالقراءات ال -
 .53دار املعارف سلسلة إقراء عدد  1ط إبراهيم مجعة كتابة العربية دقصة ال -
 م.1969األجنلو  ط ويأمحد حسني الصا د مجةكتابة والطباعة فرنسيس روجرز تر قصة ال -
دار النهضة مصر  عبد احلي الفرماوي ط النقط والشكل يف املصحف الشريف دقصة  -

 م.1978
 م.1987الشركة العاملية للكتابة بريوت  1عبد الفتاح الزين ط د قضااي لغوية يف ضوء األلسنية -
ار عامل الكتب د 1ط عبد الرمحن بن إبراهيم املطراوي أليب جعفر النحاس تح القطع واالئتناف -

 م.1992
 م.1986ط اخلاجني واعد اإلمالء عبد السالم هارون ق -
 2عبد احلميد بدران ط هلينة يف اهلمزات واأللف اللينةقاموس اإلمالء املسمى قواعد الرسم ا -

 املطبعة العمومية بدمياط. 
، 2م، جــ1977، 1اهليئة املصرية العامة للكتاب جــ احمليط للفريوس آابدي طالقاموس  -

 م.1980، 4م، جـــ1979، 3، جــ1978
 م.1988اخلاجني  3ط الكتاب سيبويه تح عبد السالم هارون -
املطبعة الكاثوليكية بريوت  2نشر األب لويس شيخو اليسوعي ط الكتاب البن درستويه -

 م.1927
 ت. عامل الكتب بريوت د طـ كتاب ألف ابء للحجاج يوسف حممد البلوي

معهد املخطوطات العربية  النماذج ط 1صالح الدين املنجد جـ دالكتاب العريب املخطوط  -
 م.1960ابلقاهرة 

 د.ت. 52دار املعارف سلسلة كتابك العدد  الكتابة العربية حممد شوقي أمني ط -
 م.1981دار العلم للماليني بريوت  1رمزي بعلبكي ط دية والسامية الكتابة العرب -
جامعة أم  1عبد الفتاح حمجوب ط لتعليم اللغة لغري الناطقني هباالكتابة العربية وصالحيتها  -

 هـ.1405القرى 
حبث مستل من جولة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية محودة حممد داود  كتابة القرآن الكرمي د -

 م.1985بنني ابلقاهرة جامعة األزهر العدد الثالث 
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 م.1910مطبعة مصر ابلفجالة  ب علي أمحد الشهدي طالكتابة والكتا -
 م.1982دار الفكر  كشف الظنون حاجي خليفة ط -
 دار املعرفة بريوت د.ت. طالكشاف للزخمشري  -
اهليئة املصرية للكتاب فرع األسكندرية  حلمي خليل ط ومعجمية دالكلمة دراسة لغوية  -

 م.1980
 م.1971دار املعارف  طحسن ظاظا  العرب من قضااي اللغة العربية د مكال -
م 19765سوراي عدانن درويش وحممد املصري ط وزارة الثقافة  الكليات أليب البقاء تح د -

 م.1993بريوت الرسالة  ونسخة أخرى بنفس التحقيق ط
 م.1941مطبعة االستقامة  2ط عبد الفتاح بدويكينونة اللغة العربية  -
 دار املعارف.ط العرب البن منظور لسان  -
 .1950األجنلو احلميد الدواخلي وحممد القصاص ط عبد بفندريس تعريجوزيف اللغة  -
 م.1980دار الثقافة الدار البيضاء  طمتام حسان  اللغة بني املعيارية والوصفية د -
 م.1960األجنلو  عباس العقاد طاللغة الشاعرة  -
مطابع سجل العرب  ط رف الدينأمحد حسني ش د اإلسالمالعربية يف عصور ما قبل اللغة  -

 م.1975
 م.1971دار املعارف  عائشة عبد الرمحن ط لغتنا واحلياة د -
 م.1952مطبعة روايل ابإلسكندرية  1حسن عون ط اللغة والنحو د -
 م.1966دار املعارف  لغة والنحو بني القدمي واحلديث عباس حسن طال -
 م.1967القاهرة  د العزيز مطر ط دار الكاتب العريبعب وط دجة البدو يف إقليم ساحل مريهل -
 دار الكاتب العريب عبد املنعم سيد عبد العال ط ة مشال املغرب تطوان وما حوهلا دجهل -

 م.1968
 هـ.1387املطبعة السلفية  عبد العزيز الراجكويت ط حيحصتما تلحن فيه العامة للكسائي  -
 م.1969دار العلم للماليني  ط بحي الصاحلص د مباحث يف علوم القرآن -
 م.1985بريوت  دار الكتب العلمية 1مبادئ اللغة لإلسكايف ط -
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اهليئة املصرية للمطابع األمريية  ط 1جــإبراهيم بيومي مدكور  اللغة العربية يف ثالثني عاماً د جممع -
 م.1964

قاسم العاصمي وابنه حممد  جمموع فتاوى ابن تيمية مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن -
 دار التقوى د.ت. ط 12مج

جمموعة القرارات العلمية جملمع اللغة العربية ابلقاهرة يف مخيس عامًا أخرجها حممد شوقي أمني  -
 م.1984وإبراهيم الرتزي ط. املطابع األمريية 

مكتبة الثقافة ط  حممد محيد هللا العهد النبوي واخلالفة الراشدة دجمموعة الواثئق السياسية يف  -
 ت. الدينية د

 م.1986دار الفكر سوراي  2عزة حسن ط د  نقط املصاحف أليب عمرو الداين تحاحملكم يف -
 م.1968احلليب  1ج طا عبد الستار حممد فر تح  4 ج حملكم واحمليط األعظم البن سيدها -
جلامعة لة اجم مستشرق جويدي طحماضرات أدبيات اجلغرافيا والتاريخ واللغة عند العرب لل -

 ت. املصرية د
 املتنيب د ج ـ براجشرتاسر ط ية عين بنشرهخمتصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع البن خالو  -

 ت.
جامعة اإلمام عبد الستار احللوجي  ية القرن الرابع اهلجري دإىل هنا املخطوط العريب منذ نشأته -

 مز1978حممد بن سعود اإلسالمية 
حممود حممد  مع حماضرة عن التصحيف والتحريف دمدخل إىل اتريخ نشر الرتاث العريب  -

 م.1984اخلاجني  طالطناحي 
 م.1982ط حممد حسن عبد العزيز  مدخل إىل اللغة د -
 م.1955عبد احلليم النجار ط اخلاجني  ترمجة د مذاهب التفسري يف اإلسالم جولد تسهري -
 ت. د احلليب طحممد أمحد جاد املويل وآخرين  حت م اللغة للسيوطياملزهر يف علو  -
دار القلم سوراي ودار املنار  1حسن هنداوي ط تح د الفارسي املسائل اجلليات أليب علي -

 م.1987بريوت 
 م.1956مكتبة اآلداب  1محمود تيمور طمشكالت اللغة العربية ـ -
 م.1985دار الكتب العلمية بريوت  طأليب داود السجستاين املصاحف  -
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 م.1982دار املعارف  6طانصر الدين األسد  عر اجلاهلي وقيمتها التارخيية دلشمصادر ا -
املطبعة اخلريية  1طنصر الدين اهلوريين  مطابع املصرية يف األصول اخلطيةاملطالع النصرية لل -

 هـ 1304
دار الكتب العلمية بريوت  1ط يعبد العزيز اجلند فريد معجم البلدان ايقوت احلموـ تح -

 م.1990
عبد املنعم سيد عبد العال ط دار الكاتب العريب  د جم مشال املغرب تطوان وما حوهلامع -

 م.1968
 م.1958دار مكتبة احلياة بريوت  محد رضا طللشيخ أمعجم منت اللغة  -
ر البشري دا طأنور أبو سويلم  كة ودالشوابحممد علي  دمعجم مصطلحات العروض والقافية  -

 م.1991األردن 
 م.1983مطبعة األمانة  عيد حممد الطبيب ط ات العربية دمعجم -
حممد حسني مشس الدين  تح قرشيث المن اإلصابة عبد الرحيم بن علي شيمعامل الكتابة ومغا -

 م.1988دار الكتب العلمية بريوت  1ط
 ت. أبو سكني ط دعبد احلميد د للهجات العربية معامل ا -
د يوسف جنايت وحممد علي النجار ط اهليئة املصرية للكتابة أمح تح 1القرآن للفراء جــــمعاين  -

د تح  3وجــ ،ار املصرية للتأليف والرتمجة د.تالد النجار طعلي  دحمم تح 2وجــ ،م1980
اهليئة املصرية العامة للكتاب  ل شليب وراجعه علي النجدي انصف طعبد الفتاح إمساعي

 م.1972
 ت. البن هشام األنصاري ط. احلليب د بيب عن كتب األعاريبمغين الل -
 جمللس األعلى للشئون اإلسالمية دا ط 1ه جــحممد عبد اخلالق عظيم تح داملقتضب للمربد  -

 ت.
 م.1930 املطبعة األزهريةمقدمة ابن خلدون عبد الرمحن بن خلدون ط  -
 م.1989الكتب العلمية بريوت دار قدمة ابن الصالح يف علوم احلديث البن الصالح ط م -
 .عصرية د.تاملطبعة المقدمة لدرس لغة العرب للشيخ عبد هللا العاليلي ط  -
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مطبعة السعادة  1املقصور واملمدود البن والد تصحيح السيد حممد بدر الدين النعساين ط -
 م.1908

حممد الصادق قمحاوي ط  تحاألمصار مع كتاب النقط للداين  املقنع يف رسم مصاحف -
 ت. الكليات األزهرية د

يوسف عبد  دلداين تح يب عمرو األ –عز وجل  -الوقف واالبتداء يف كتاب هللا  املكتفي يف -
 م.1987الرسالة  2الرمحن املرعشلي ط 

 م.1984 حممود طعبد هللا ربيع  دالبيان والتبيني  املالمح األدائية عند اجلاحظ يف -
 بريوت. دار اآلفاق 4لدين قباوة طفخر ا د املمتع يف التصريف البن عصفور تح -
 دار الفكر د.ت. سعيد األفغاين طمن اتريخ النحو  -
 م.1971دار الفكر  2من حاضر اللغة سعيد األفغاين ط -
سلسلة ذخائر العرب عارف دار امل املنقوص واملمدود للفراءـ تح عبد العزيز امليمين الراجكويت ط -

 ت. د 41عدد 
 م.1938منهج الفرقان يف علوم القرآن حممد سالمة ط  -
 م.1973احلليب  2منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتداء لألمشوين ط -
 م.1964مطبعة املصري  متام حسان ط البحث يف اللغة د مناهج -
 م.1954املصرية  مكتبة النهضة حسني نصار ط الفنية يف األدب العريب د لكتابةنشأت ا -
وكالة  1بية ودورها الثقايف واالجتماعي فوزي سامل عفيفي طـنشأة وتطور الكتابة اخلطية العر  -

 م.1980املطبوعات الكويت 
تبة التجارية د. دار املكيف القراءات العشر البن اجلزري تصحيح حممد علي الضباع ط  النشر -

 ت. دار الكتب العلمية بريوت د ت ونسخة أخرى ط
مكتب  1علي حسني البواب ط  دتح  على الفعالن للصاغاين عة الصداين فيما جاءنق -

 م.1982املعارف ابلرايض 
املؤسسة املصرية أمحد بن عبد الوهاب النويري ط  شهاب الدين هناية األرب يف فنون األدب -

 للتأليف والرتمجة والنشر د.ت.
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احلليب  ح حممد علي الضباع طنصر تصحيللشيخ حممد مكي  ية القول املفيد يف علم التجويدهنا -
 هـ.1349

ت.  عرفة بريوت ددار امل السيد حممد بدر الدين النعساين طمهع اهلوامع للسيوطي تصحيح  -
 الكليات األزهرية د.ت.ونسخة أخرى ط 

 ا: رسائل جامعيةخامسً 

ي إبراهيم علد الدراسات الداللية واملعجمية يف ديوان مسلم بن الوليد رسالة ماجستري إعداد  -
 حممد كلية اللغة العربية ابلقاهرة نسخة الباحث.

هللا ربيع حممود   عبد د مل العريب املعاصر رسالة دكتوراهعن النرب يف نطق العربية الفصحى ابلعا -
 .556كلية اللغة العربية ابلقاهرة رقم 

حممد القمريي كلية  لغوية واالصطالح رسالة دكتوراه دمصطلحات العلوم العربية بني احلقيقة ال -
 .2865اللغة العربية ابلقاهرة رقم 

عالم كلية أمحد عبد العزيز  د صحى مبصر املعاصرة رسالة دكتوراهمن التزمني يف نطق العربية الف -
 .908اللغة العربية ابلقاهرة رقم 

حممود  عبد الوهاب ربيع د  مع الصحيح للبخاري رسالة دكتوراهمن املشكالت النحوية يف اجلا -
 م.1950كلية اللغة العربية ابلقاهرة رقم 

 املناهج الكافية يف شرح الشافية لشيخ اإلسالم زكراي األنصاري دراسة وحتقيق. -
 .2069حممد إبراهيم حممد عبد هللا كلية اللغة العربية ابلقاهرة رقم  د رسالة دكتوراه

الشناوي كلية علي عبد العظيم د  ذيةالعرب رسالة لنيل درجة األستااهلمزة أثرها وأحواهلا يف لغة  -
 مكتبة قدمية. 8352اللغة العربية ابلقاهرة رقم 

 ا: الدورايت والصحفسادسً 

 م.1961هـ مارس 1380شوال  23ـ مج ـ  10األزهر جــ  -
 م.1991هـ نوفمرب 1412مجادى األوىل  64س  5األزهر جـــ  -
 م.1993هـ ديسمرب 1414مجادى األخرى  66س  6األزهر جــ  -
 هـ.1355صفر  6 - 27/4/1936 18452األهرام عدد  -
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 هـ.1355صفر  26م 17/5/1936 18472األهرام عدد  -
 هـ.1355ربيع األول  11م 1/6/1936األهرام  -
 هـ.1355ربيع األول  18م 8/6/1936األهرام  -
 هـ.1355ربيع األول  19م 9/6/1936األهرام  -
 م.10/5/1938األهرام  -
 م.11/5/1938األهرام  -
 م.9/4/1975ألهرام ا -
 م.24/1/1992األهرام  -
 م.1960املطابع األمريية  ت ط25ة العربية ابلقاهرة الدورة البحوث واحملاضرات جملمع اللغ -
 م.59/1960 26البحوث واحملاضرات جملمع اللغة ابلقاهرة الدورة  -
 م.60/1961البحوث واحملاضرات جملمع اللغة ابلقاهرة مؤمتر  -
 م.62/1963لسنة  29واحملاضرات جملمع اللغة ابلقاهرة الدورة البحوث  -
 م.65/1966لسنة  32البحوث واحملاضرات جملمع اللغة العربية ابلقاهرة الدورة  -
 م.1973أكتوبر ـ نوفمرب  17ع  3الثقافة ـ جملة جزائرية س  -
 م.1982العدد اخلامس  اإلنسانيات والعلوم االجتماعية جامعة قطر حولية كلية -
 م.1983هـ نوفمرب 1404حمرم  95لدوحة ـ جملة قطرية ع ا -
 هـ 1413حمرم ـ صفر ـ ربيع أول سنة  18س  2الدارة ـ جملة سعودية ع -
 .2مج 1934س  72الرسالة ـ ع  -
 م.18/9/1944هـ 1363شوال  /1 - 585الرسالة ع  -
 م.30/10/1944 1363ـ ذي القعدة  13ـ  591الرسالة  -
 م.6/11/1944هـ 1363القعدة ذي  20ـ  592الرسالة  -
 م.13/11/1944هـ 1363ذي القعدة  27ـ  593الرسالة ع  -
 م.14/12/1944هـ 1363ذي احلجة  18ـ  596الرسالة ع  -
 م.1967يناير  2تصدر عن رابطة خرجيي معاهد وكليات الرتبية ع صحيفة الرتبية -
 م.1900مايو  15 2س 17لصاحبها الشيخ إبراهيم اليازجي جــ  الضياء -
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 م.1966هـ ديسمرب 1386شعبان  18ـ  97جملة كويتية عدد  العريب -
 م.1969هـ يناير  1388ـ شوال 122العريب عدد  -
 م.1983ـ سبتمرب  298العريب عدد  -
 م.1985هـ يناير 1405ـ ربيع اآلخر  314العريب عدد  -
 م.1993هـ ـ مارس 1413ـ رمضان  412العريب ع  -
 م.1987رب ـ ديسمرب ـ أكتوبر ـ نوفم 18مج  3عامل الفكر ع -
 هـ 1363ـ ربيع اآلخر  17س 810الفتح ـ ع  -
 هـ 1363ـ مجادى األوىل  17س 811الفتح ع ـ  -
 هـ.1363ـ رجب  17س 813الفتح ـ ع  -
 م.1984 هابريل/ مايو/ يوني 3ع 4فصول ـ جملة النقد األديب مج -
 م.1980هـ يناير 1400صفر  32الفيصل ع -
 ـه1400مجادى األول  3س  35الفيصل ع -
 م.1980هـ يونيو/ يوليو 1400شعبان  4س 38الفيصل ع -
 م.1994هـ ابريل/ مايو 1414ذو القعدة  209الفيصل ع -
 م.1973يناير  1جــ 10اللسان العريب مج -
 م.1976 1جــ 14اللسان العريب مج -
 م.1978 1جــ 16اللسان العريب مج  -
 م.1979هـ / 1399 1جـــ 17اللسان العريب مج  -
 هـ 1413مجادى األوىل  17م 12/11/1992اللواء اإلسالمي عدد  -
 م.1971مؤمتر الدورة احلادية عشر جملمع اللغة العربية ابلقاهرة ط. مطابع األهرام التجارية  -
 م.1976املطابع األمريية  1جملمع اللغة العربية ابلقاهرة ط 41مؤمتر الدولة  -
 م.1959د األول مايو العد 21جملة كلية اآلداب جامعة القاهرة مج  -
 م.1984جملة كلية اللغة العربية بدمنهور العدد الثاين  -
 م.1984هـ، 1404ـ  2جملة كلية اللغة العربية ابلقاهرة عدد -
 م.1988ـ  6جملة كلية اللغة العربية ابلقاهرة عدد -
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 م.1993هـ / 1413ـ  11جملة كلية اللغة العربية ابلقاهرة عدد  -
 م.1994ـ  12ابلقاهرة عدد جملة كلية اللغة العربية  -
 م.1935ط ـ املطبعة األمريية ببوالق  1جملة جممع اللغة العربية ابلقاهرة جــ  -
 .4جملة جممع اللغة العربية ابلقاهرة جـــ -
 .7جملة جممع اللغة العربية ابلقاهرة جـــ -
 .8جملة جممع اللغة العربية ابلقاهرة جـــ -
 .9ابلقاهرة جـــجملة جممع اللغة العربية  -
 .12جملة جممع اللغة العربية ابلقاهرة جـــ -
 .16جملة جممع اللغة العربية ابلقاهرة جـــ -
 .22جملة جممع اللغة العربية ابلقاهرة جـــ -
 .26جملة جممع اللغة العربية ابلقاهرة جـــ -
 .32جملة جممع اللغة العربية ابلقاهرة جـــ -
 .33ــجملة جممع اللغة العربية ابلقاهرة جـ -
 م.1923يونيه  3مج 6جملة اجملمع العلمي العريب دمشق جــ -
 م.1924نوفمرب  4مج 11جملة اجملمع العلمي العربية دمشق جــ -
 م.1928أغسطس  8مج 8جملة اجملمع العلمي العريب دمشق جــ -
 م.1928أيلول  8مج  9جملة اجملمع العلمي العريب دمشق جـــ -
 م.1930 - 10مج  2، 1جملة اجملمع العلمي العريب دمشق جــ -
 م.1956هــ، 1375ــ  4مج  1جملة اجملمع العلمي العراقي جــ  -
 م.1958ـ  5جملة اجملمع العلمي العراقي مج -
 م.1980ـ ابريل  23مج  2جملة اجملمع العلمي العراقي جـــ -
 م.1978عام  29جملة اجملمع العلمي العراقي مج  -
 م.1980ـ  31مج  2مع العلمي العراقي جــجملة اجمل -
 م.1947يناير  24ـ  1163املصور ع  -
 م.1886مارس  10مج  6املقتطف جـ  -
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 م.1896فرباير  20مج  2املقتطف جــ  -
 م.11/10/1896هـ 1314ربيع اآلخر  23ـ  20مج  10املقتطف جـ -
 م.1897سبتمرب  21مج  9املقتطف جــ -
 م.1913فرباير  42مج  2املقتطف جــ  -
 م.1945مارس  103مج  3املقتطف جــ -
 م.1913ابريل  106مج  4املقتطف جـــ  -
 م.1945مايو  106مج  5املقتطف جــ -
 م.1974ـ  3مج  4املورد عدد  -
 م.1976 5مج  3املورد عدد  -
 م.1987هـ / 1407ـ  16مج 1املورد عدد  -
 م.1990ـ  19مج  1املورد عدد -
 م مؤسسة فرنكلني للطباعة.1972دار املعرفة  طالثقافية، إشراف د. حسني سعيد  املوسوعة -
 م.13/1899هـ 1316رمضان  5ـ  1ع  1املوسوعات س -
 م.26/2/1899هـ 1316شوال  15ـ  8ع  1املوسوعات س -
 هـ.1316ذي احلجة  15ـ  12ع  1املوسوعات س  -
 هـ 1317صفر  1ـ  15ع  1املوسوعات س  -
 اجمللة، ربيع األول أو الثاين.هـ ومل حتدد 1317ربيع  15ـ  18ع  1املوسوعات س  -
 م.1/9/1896ـ  5س  1اهلالل جــ  -
 م.15/9/1896ـ  5س  2اهلالل جــ -
 م.1/11/1896ـ  5س  5اهلالل جــ  -
 م.1930ـ أغسطس  38س  10اهلالل جـ  -
 م.1932ـ أغسطس  40س 10اهلالل جــ  -
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