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 َحول أبجدية عَربية َصالحة
 للدكتور أحمد سعيدان               

 )عضو المجَمع(               
ما فتئ مجمع اللغة العربية األردني، منذ تأسيسه، في شغل شاغل: يتلقى 

جوية، مصطلحات المصارف، والمحاسبة، واالقتصاد، والعسكرية، واألرصاد ال
... فينشئ اللجان المتخصصة لتمحيصها  يوالتجار  والتعليم الصناعي والزراعي

وتصحيحها، كي تعرض على المجمع إلقرارها أو تعديلها. هذا باإلضافة إلى ما 
يترجم أو يعرب من مصطلحات علمية وتقنية، وباإلضافة إلى ما يقوم على نقله 

 إلى العربية من كتب علمية جامعية.

فاااي خضااام  هاااذس إن مجمعناااا يخاااوض معركاااة، أعضاااا س فيهاااا رفاااا  سااا  ، و 
إنمااا هااو أول الغياا :  ر أن مااا ينتجااه هااذا المجمااع الناشاائالمعركااة ِأّحااب  أن أتصااو 

اااال ونوعاااال، ويااا تي أكلاااه دفعاااال  قطااار يااام ينهمااار، أو هاااو بااااكورج إنتاااام غزيااار يتمياااز كم 
 للعربية إلى صف اللغات العلمية الحية.

األلفاا   تلتعريب واالستعارج واالقتباس ونحاوأحب أن أتصور أن الترجمة وا 
. ة زاهريوابتكار التعبيرات ستمضي قدمال من أجل أن يطلع علينا عصر نهضة فكر 
 ... ةأح م يق ة أغر  فيها فيوق ني من حلمي اللذيذ قصور األبجدية العربي

: نريااد أن يكااون الكتاااب العربااي بمياال حجاام الكتاااب اإلنكلياازي للمطبعااةنقااول 
يمكاان إال إذا صااغ رنا الحااروف إلااى حااد ال  الااذي تِاارّجم عنااهل فيقااول لنااا الطااابع: ال

يفر   بين النون والتاء، وال بين الباء والياء. ونقول للزم ء في لجان المصاطلحات: 
ِنَعاار ب، فيقولااون: أجاال، ولكااان لف ااة ساازموجراف: هااال نكتبهااا بااالجيم أم بالكااااف أم 

وف باااالغينه وهااال نضاااع واوال بعاااد المااايمه ويااااء بعاااد الساااينه ومشاااكلة تشاااكيل الحااار 
معروفة، ومشكلة الهمزج معروفاة، ومشااكل األبجدياة بمجموعهاا ِطّرحات مناذ نصاف 
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قرن، وما تزال ِتطَر ، واقِتّرَحت لها حلول، وحلول ما تزال تِْقتَاَر . وقاد ِوّضاع بعاض 
هاااذس الحلاااول موضاااع التنفياااذ، فَخفااااف حاااد ج هاااذس المشااااكل، ولكااان مع ااام الحلاااول قاااد 

تتمشاااى ماااع االعتباااارات  شاااكلة، أو لااام تكااان حلااوالل ِرّفااض، ألنهاااا لااام تعاااال  جااذور الم
الواقعية الموضوعية، فما دامت المشكلة ماا تازال قاةماة، وماا دامات تجاباه مجمعناا، 

ل  فلاان يضاار أحاادال أن أطاار  علااى جدياادال عساااس  صاافحات مجلااة المجمااع الناشااةة حاا  
 كمل.أأشمل و حل يحل  بعض جوانب المشكلة، أو يكون خطوج صوب 

لقول بأن الخط العرباي بذاتاه ال عياب فياه، فهاو فاي الماضاي قاد وأبادر إلى ا
وصاال إلااى حااد ماان اإلبااداا جعاال الكتابااة العربيااة فااي قمااة الفنااون الجماليااة الرقيقااة، 

 وهو في الحاضر ضرب من االختزال ال يخلو من فاةدج ومزايا.

ولكن المشكلة أن  تطور الخاط العرباي َمار  بجمياع مراحلاه، ياوم كانات الكتاباة 
دوية، يم هو توقف عن التطور فلم يواكب حاجات الطباعاة والكتاباة ايلياة، اللتاين ي

همااااا اليااااوم ماااان لااااوازم الحضااااارج. والطباعااااة والكتابااااة ايليااااة )أعنااااي ايلااااة الكاتبااااة( 
تقتضاايان أوالل أقاال  عاادد ممكاان ماان أشااكال الحااروف، ويانيااال أن تكااون هااذس األشااكال 

 يدج عن مجال اللبس واإلبهام.واضحة متميزج بعضها عن بعض بيسر، بع

حرفااال، ولكان لكال حاارف عادج أشااكال،  12فاألبجدياة العربياة تضاام فاي الواقاع 
فهااو منفصاا ل َغْيااِرس مت صاا ل، وهااو فااي أول الكلمااة غياارس فااي وسااطها أو  خرهااال هااذا 
باإلضاافة إلااى أن بعاض الحااروف يتغياار شاكلها حسااب الحاارف الاذي يتصاال بهااا أو 

ل المختلفااة للحااروف العربيااة بأربعمةااة وخمسااين شااك ل. ياام تتصاال بااه. وتقاادر األشااكا
ن بعااض هاااذس الحاااروف متشاااابهة، نفااار   بينهاااا بنقااااط، كالبااااء والتااااء واليااااء والناااون إ
 الياء، وكالسين والشين، والعين والغين، والصاد والضاد، والطاء وال اء. و 
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وقااد نباارت، اأضااف إلااى ذلااب أن لاابعض الحااروف أساانانال تزيااد ماان اللاابس إذا 
حاف ااات الحاااروف المطبوعااااة علاااى هااااذس األسااانان، رغاااام أنهاااا تطااااورت فاااي الكتابااااة 

 اليدوية.

فإذا ذكرنا أن بعض الحروف المتصلة تكاد تكون قاصرج علاى سان، فوقاه أو 
 ها قل ما نجد كتابال عربيال يخلاوتحته نقطة أو أكير، أدركنا أحد األسباب التي من أجل

ماا نجاد ميال هاذس األخطااء فاي كتااب إنكليازي من أخطااء الطباعاة، فاي حاين أنناا قل  
 مي ل.

صفوج القول أن الحاروف العربياة بحاجاة إلاى تطاور يجعلهاا تواكاب متطلباات 
المطبعة والكتاباة ايلياة. وقاد يلاو  فاي األفا  حال يبادو للوهلاة األولاى ساهل التنفياذل 

 خار هو أن نكتب، كما يكتب مع م األمم، بحاروف منفصالة. وهناا يتبادا لناا أمار 
في أشكال حروفنا يجعل هذا الحل أصعب مما ن ن، ذلب أن بعض حروفنا تطاول 
على امتداد السطر، وهي  خذج في الطول قليلة العرض حتى لتبدو بعض الحروف 
المتصلة مجرد َمد ج على السطر يميزهاا سان أو أكيار. فاإذا كتبناا بحاروف منفصالة، 

ذج في الطول، عديمة التناس  إلى أي إذا جعلنا حروفنا منفصلة، صارت كلماتنا  خ
حااد منف اار َيْجَعاال العاايَن تقاارأ كلمااة كلمااة، فااي حااين أنهااا، فااي اللغااات األوروبيااة، قااد 

 تستوعب بضع كلمات بن رج واحدج.

وبهاااذا الصااادد أشاااير فيماااا يلاااي إلاااى حقيقاااة أساااوقها علاااى سااابيل التااارجي ، ال 
 اليقين:

وروبا في زمن كانت في أواخر العصور الوسطى أخذت الطباعة تنتشر في أ
فيه القومياات  خاذج فاي التشاكل واالنفصاال عان جسام اإلمبراطورياة الرومانياة. وماع 
تشااكل القوميااات أخااذت اللغاااات القوميااة تنااافس ال تينياااة وتحاااول إيبااات وجودوهاااا. 
وكيمااا تيباات أيااة لغااة وجودهااا، ال بااد ماان أن تصااير لغااة مكتوبااة، أي ال بااد لهااا ماان 
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 نة أول أبجدياة أوروبياة، كاان طبيعياال أن يلجاأ أولةاب الاذيأبجدية، وفي سبيل صياغ
وكاال إلاايهم األماار إلااى األبجديااة العربيااة، ذلااب أن العربيااة كاناات مااا تاازال لغااة العلاام 
والحضااارج والفكاار والتجااارج، والينبااوا الااذي ينهاال منااه كاال شااارب، مكرهااال أو مختااارال، 

لوها فجعلوهاا: أوالل تمضاي ويبدو لي أنهم أخذوا بعض الحروف العربياة، ولكانهم عاد
ماان اليسااار إلااى اليمااين تمشاايال مااع طااريقتهم فااي الكتابااة، ويانيااال تمتااد رأساايال ال أفقيااال، 

 لتناسب طباعة الحروف المنفصلة.

والجااااادول التاااااالي يباااااين بعاااااض التشاااااابه فاااااي األبجدياااااة العربياااااة واألبجاااااديات 
 األوروبية:

 
 

، فبصااادد اقتااارا  تطاااوير للحاااروف العربياااة  وساااواء أَصااا ا حدساااي أم لااام يصااا  
يجعلهاااا أصااال  لمواكبااااة تقنياااات العصااار الحاضاااار، وال سااايما أن دخاااول الكمبيااااوتر 

( حرفاال، أرا أن نلجاأ فاي 06ال تزياد أشاكال الحاروف عان )أميدان الطباعة يساتلزم 
ن نجعاال بعااض الحااروف المسااتطيلة رأسااية ال أالطباعااة إلااى الحااروف المنفصاالة، و 

 أفقية. 

 تطوير ألشكال الحروف يجب أن يتوافر فيه ما يلي:وفي تقديري أن أي 

ن أي تعاااديل فاااي أشاااكالها يجاااب أال يبعاااد بهاااا عااان حاضااارها، حتاااى ال إ: أوالل 
ال تسااااتبعد أنمسااااي وقااااد صااااارت قااااراءج هااااذا الحاضاااار أماااارال عساااايرال. ويحساااان أيضااااال 
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الطريقة القاةمة في الكتابة اليدوية، فهي ضارب مان االختازال طبيعاي ماألوف دارمل 
ن أي تطااااوير فااااي األشااااكال المطبوعااااة ساااايترب بالتاااادري   يااااارال علااااى األشااااكال ولكاااا

 الخطية.

ن مقااااييس الحاااروف ينبغاااي أن تكاااون بحيااا  تساااتوعب العاااين الكلماااة إيانياااال: 
ن رج واحدج، ال أن تقرأها حرفال حرفال. وبهذا الصادد يحسان االطا ا علاى ماا جارا ب

ماا يشاير إلاى أن العاين تن ار  من دراسات عن استيعاب العين. ومن هذس الدراسات
الحاارف فااي رأسااه، كااي تااراس العااين  تلااى أعااالي الحااروف، فيحساان أن تكااون ممياازاإ

 بسهولة. 

فااإذا نحاان عزمنااا علااى إحاادا  تطااوير جديااد فااي أبجااديتنا، فيحساان أن نجعاال 
 هذا التطوير يحل  مشاكل أخرا تتعل  باللغة، وأعني ما يلي:

التنوين. أرا أن و الكسرج والشدج : أي الفتحة والضمة و مشكلة الحركات -2
ِتطَبااع حركااة كاال حاارف بعاادس مباشاارج، كمااا لااو كاناات هااي نفسااها حرفااال 
مسااتق ل. واألشااكال الحاليااة لهااذس الحركااات مناساابة، فهااي رقيقااة دقيقااة 
متمياااازج تاااا دي و يفتهااااا وتبقااااى معهااااا الحااااروف األصاااالية فااااي اللف ااااة 

 باعيال.واضحة، فيبقى الي يي، مي ل، ي ييال والرباعي ر 

أرا أن ِيتاخاذ لهاا حارف واحاد يابات يادل عليهاا،  : وهاذسمشكلة الهمزة -1
الشكل )ء( واض  الداللة و كما أن للباء والتاء وكل صوت  خر حرفال. 

يفي بالغرض. فإن َيِقْل قاةل: ماذا عن همزج القطع وهمزج الوصاله أو 
أماار  ماااذا عاان تخفيااف الهماازج إلااى ألااف أو ياااء أو واوه َنِقااْل: إن هااذا

يمكن أن ِيَعلام كما ِتَعل م قاراءج الحاروف الشمساية والقمرياة أو كماا ِيَعلاام 
 اإلدغام، دون أن ي هر في الكتابة.
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ننااااا نعااااي  فااااي عصاااار نسااااتورد فيااااه : إمشكككككلة ات ككككبات ات    ككككة -2
مضطرين التقنية األجنبية والفكر األجنبي، ونتاجهما وما فيه من خير 

حات تتكاارر فيهاا أصااوات لاايس لهااا وشار. وتاارد علينااا ماع ذلااب مصااطل
ألفهاا. كماا عمدنا إلى تحويلها إلى أصاوات ن مقاب ت في العربية. فإذا

( إلى يااء ماي ل، فقاد نبعاد بهاا عان أصالها، وقاد نفقادها بعاض انحول )
ذا جعلنا بعض حروفنا تخدم  و يفتاين، كماا نفعال باالحرف دالالتها، وا 

م المصارية، وقعناا فاي لابس ذ ي دي و يفتي الجيم الشامية والجي)م( إ
لاااى محيااارل والحااال ميساااور هاااو أن نااادخل فاااي أبجاااديتنا حروفاااال تااادل ع

 .v. p ،)للجيم المصرية( g ي ية أصوات يكير تكرارها هي:

بقى أصوات أخرا كييرج ال نجد ما يطابقها فاي العربياة، ولكان تكرارهاا قليال ت
مان اتخااذ الصاوت ماع  أو لدينا ما يقاربها. فإن هي فرضت نفسها علينا فا  ضارر

مالاة لايس لهاا مياي ت فاي العربياة. حركاات إ الشكل الاذي يادل علياه. وهنالاب أيضاال 
بعاض م ما  األلفاا  بانتقالهاا مان  توال أجد في هاذس مشاكلة، إذ ال ضاير إن تغيار 

 لغة إلى لغة.
 الخال ة:

صفوج القول أني أدعو إلى الكتابة بحروف منفصالة، علاى أن تمتاد الحاروف 
 ال ال أفقيالل واألبجدية التي في ذهني على ميل النحو التالي:رأسي  
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أنااااي جةاااات بفصاااال الخطاااااب أو بمااااا لاااام تااااأت بااااه األواةاااال وال  ولساااات أدعااااي
األواخر، بل أني أ ن أن لو عرض رأيي علاى ذوي اختصااف فقاد يجادون فياه ماا 

ا، فماا يمكن أن يخرم منه أبجدية عربية أصل . وليس المهام أشاكال الحاروف باذاته
داماات متمياازج واضااحة، ومااا داماات مجاارد تطااوير ل شااكال الدارجااة، فاا  ضاارر وال 

 ضرار.
ال تنطوي الكتابة بحروف منفصلة على مشاكل غير من ورجه قد ينشأ أولكن 

تصاال بهااا. تن األلفااا  التااي أل التعريااف عاامياال إلااى فصاال حااروف الجاار والعطااف و 
العربياااة واساااتبعادال للكلماااات القصااايرج  وأرا أال نشاااجع ذلاااب، اساااتبقاءل لطبيعاااة الكتاباااة

التي قوامها حرف وحركة. وفي تقديري أن إيبات الحركات في الكتابة سيكون حافزال 
 على إتقان اللغة واستقرار األلفا  على صيغ موحدج.

وبعااااد فأنااااا علااااى يقااااين أن هااااذا الااااذي أطرحااااه، بعجاااازس وبجاااارس، كمااااا يقولااااون، 
ولكن ألسنا نبذر البذرج  .يرس، طي النسيانسيذهب، كما ذهبت عشرات االقتراحات غ

ياام إذا هااي بعااد حااين نبتااة، فشااجرجه ماان ياادريه لعاال اقتراحااال يكااون بااذرج، ياام يصااير 
 نبتة، يم تكبر النبتة، فتصير شجرج يمرها حلو و لها  ليل.

 د. أحمد سعيدان
 
 


