صالحة
عربية َ
َحول أبجدية َ

للدكتور أحمد سعيدان
المجمع)
(عضو
َ

ما فتئ مجمع اللغة العربية األردني ،منذ تأسيسه ،في شغل شاغل :يتلقى
مصطلحات المصارف ،والمحاسبة ،واالقتصاد ،والعسكرية ،واألرصاد الجوية،

والتعليم الصناعي والزراعي والتجاري  ...فينشئ اللجان المتخصصة لتمحيصها
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.

 ،وف ااي خض اام ه ااذس

إن مجمعن ااا يخ ااوض معرك ااة ،أعض ااا س فيه ااا رف ااا سا ا
المعركااة أ ّ
ِحااب أن أتصااور أن مااا ينتجااه هااذا المجمااع الناشاائ إنمااا هااو أول الغي ا :

قطاار ياام ينهماار ،أو هااو باااكورج إنتااام غزياار يتميااز كم اال ونوع اال ،وي ا تي أكلااه دفع اال
للعربية إلى صف اللغات العلمية الحية.

وأحب أن أتصور أن الترجمة والتعريب واالستعارج واالقتباس ونحات األلفاا
وابتكار التعبيرات ستمضي قدمال من أجل أن يطلع علينا عصر نهضة فكرية زاهر.
أح م يق ة أغر فيها فيوق ني من حلمي اللذيذ قصور األبجدية العربية ...

نقااول للمطبعااة :نريااد أن يكااون الكتاااب العربااي بمياال حجاام الكتاااب اإلنكلياازي

الااذي تِا ّ
ارجم عنااهل فيقااول لنااا الطااابع :ال يمكاان إال إذا صااغرنا الحااروف إلااى حااد ال
يفر بين النون والتاء ،وال بين الباء والياء .ونقول للزم ء في لجان المصاطلحات:
ِن َعاارب ،فيقولااون :أجاال ،ولكاان لف ااة ساازموجراف :هاال نكتبهااا بااالجيم أم بالكاااف أم
ب ااالغينه وه اال نض ااع واوال بع ااد الم اايمه وي اااء بع ااد الس ااينه ومش ااكلة تش ااكيل الح ااروف

معروفة ،ومشكلة الهمزج معروفاة ،ومشااكل األبجدياة بمجموعهاا طِ ّرحات مناذ نصاف
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قرن ،وما تزال تِطر  ،واقتِّرحت لها حلول ،وحلول ما تزال تِ ْقتَار  .وقاد و ّ
ضاع بعاض
َ
َ
َ
ِ
فخفاااف حاادج هااذس المشاااكل ،ولكاان مع اام الحلااول قااد
هااذس الحلااول موضااع التنفيااذَ ،

ِرّفااض ،ألنهااا لاام تعااال جااذور المشااكلة ،أو لاام تكاان حل اوالل تتمشااى مااع االعتبااارات
الواقعية الموضوعية ،فما دامت المشكلة ماا تازال قاةماة ،وماا دامات تجاباه مجمعناا،

فلاان يضاار أحاادال أن أطاار علااى صاافحات مجلااة المجمااع الناشااةة ح ا ل جدياادال عساااس
يحل بعض جوانب المشكلة ،أو يكون خطوج صوب حل أشمل وأكمل.

وأبادر إلى القول بأن الخط العرباي بذاتاه ال عياب فياه ،فهاو فاي الماضاي قاد
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
يدوية ،يم هو توقف عن التطور فلم يواكب حاجات الطباعاة والكتاباة ايلياة ،اللتاين
هم ااا الياااوم مااان لا اوازم الحضاااارج .والطباعاااة والكتابا ااة ايلي ااة (أعنا ااي ايلاااة الكاتباااة)

تقتضاايان أوالل أقاال عاادد ممكاان ماان أشااكال الحااروف ،وياني اال أن تكااون هااذس األشااكال
واضحة متميزج بعضها عن بعض بيسر ،بعيدج عن مجال اللبس واإلبهام.

فاألبجدياة العربياة تضاام فاي الواقاع  12حرفاال ،ولكان لكال حاارف عادج أشااكال،

فهااو منفص ا ل َغ ْيا ِارس متص ا ل ،وهااو فااي أول الكلمااة غيارس فااي وسااطها أو خرهااال هااذا
باإلضاافة إلااى أن بعاض الحااروف يتغياار شاكلها حسااب الحاارف الاذي يتصاال بهااا أو
تتصاال بااه .وتقاادر األشااكال المختلفااة للحااروف العربيااة بأربعمةااة وخمسااين شااك ل .ياام

إن بعااض هااذس الحااروف متشااابهة ،نفاار بينهااا بنقاااط ،كالباااء والتاااء والياااء والنااون
والياء ،وكالسين والشين ،والعين والغين ،والصاد والضاد ،والطاء وال اء.
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أضااف إلااى ذلااب أن لاابعض الحااروف أساانانال تزيااد ماان اللاابس إذا انباارت ،وقااد

حاف اات الح ااروف المطبوع ااة عل ااى ه ااذس األس اانان ،رغ اام أنه ااا تط ااورت ف ااي الكتاب ااة
اليدوية.
فإذا ذكرنا أن بعض الحروف المتصلة تكاد تكون قاصرج علاى سان ،فوقاه أو
تحته نقطة أو أكير ،أدركنا أحد األسباب التي من أجلها قلما نجد كتابال عربيال يخلاو

من أخطااء الطباعاة ،فاي حاين أنناا قلماا نجاد ميال هاذس األخطااء فاي كتااب إنكليازي

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
هو أن نكتب ،كما يكتب مع م األمم ،بحاروف منفصالة .وهناا يتبادا لناا أمار خار

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 َمدج على السطر يميزهاا سان أو أكيار .فاإذا كتبناا بحاروف منفصالة،
أي إذا جعلنا حروفنا منفصلة ،صارت كلماتنا خذج في الطول ،عديمة التناس إلى
اين تق ا أر كلمااة كلمااة ،فااي حااين أنهااا ،فااي اللغااات األوروبيااة ،قااد
حااد منفاار َي ْج َعاال العا َ
تستوعب بضع كلمات بن رج واحدج.
وبه ااذا الص اادد أش ااير فيم ااا يل ااي إل ااى حقيق ااة أس ااوقها عل ااى س اابيل الت اارجي  ،ال
اليقين:
في أواخر العصور الوسطى أخذت الطباعة تنتشر في أوروبا في زمن كانت
فيه القومياات خاذج فاي التشاكل واالنفصاال عان جسام اإلمبراطورياة الرومانياة .وماع
تشااكل القوميااات أخااذت اللغااات القوميااة تنااافس ال تينيااة وتحاااول إيبااات وجودوهااا.

وكيمااا تيباات أيااة لغااة وجودهااا ،ال بااد ماان أن تصااير لغااة مكتوبااة ،أي ال بااد لهااا ماان
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أبجدية ،وفي سبيل صياغة أول أبجدياة أوروبياة ،كاان طبيعياال أن يلجاأ أولةاب الاذين
وكاال إلاايهم األماار إلااى األبجديااة العربيااة ،ذلااب أن العربيااة كاناات مااا ت ازال لغااة العلاام

والحضااارج والفكاار والتجااارج ،والينبااوا الااذي ينهاال منااه كاال شااارب ،مكرهاال أو مختااا الر،
ويبدو لي أنهم أخذوا بعض الحروف العربياة ،ولكانهم عادلوها فجعلوهاا :أوالل تمضاي

ماان اليسااار إلااى اليمااين تمشاايال مااع طاريقتهم فااي الكتابااة ،ويانياال تمتااد أرساايال ال أفقياال،
لتناسب طباعة الحروف المنفصلة.

والج ا اادول الت ا ااالي يب ا ااين بع ا ااض التش ا ااابه ف ا ااي األبجدي ا ااة العربي ا ااة واألبج ا ااديات
األوروبية:

أص ا ا حدسااي أم لاام يص ا  ،فبصاادد اقت ا ار تطااوير للحااروف العربيااة
وس اواء َ
يجعله ااا أص اال لمواكب ااة تقني ااات العص اار الحاض اار ،وال س اايما أن دخ ااول الكمبي ااوتر

ميدان الطباعة يساتلزم أال تزياد أشاكال الحاروف عان ( )06حرفاال ،أرا أن نلجاأ فاي

الطباعااة إلااى الحااروف المنفصاالة ،وأن نجعاال بعااض الحااروف المسااتطيلة أرسااية ال

أفقية.

وفي تقديري أن أي تطوير ألشكال الحروف يجب أن يتوافر فيه ما يلي:
أوالل :إن أي تعااديل فااي أشااكالها يجااب أال يبعااد بهااا عاان حاضاارها ،حتااى ال

نمس ااي وق ااد ص ااارت قا اراءج ه ااذا الحاض اار أما ا الر عس ااي الر .ويحس اان أيضا اال أال تس ااتبعد
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الطريقة القاةمة في الكتابة اليدوية ،فهي ضارب مان االختازال طبيعاي ماألوف دارمل
يا ااا الر علا ااى األشا ااكال

ولك ا ان أي تطا ااوير فا ااي األشا ااكال المطبوعا ااة سا اايترب بالتا اادري
الخطية.
ياني اال :إن مقاااييس الحااروف ينبغااي أن تكااون بحي ا

تسااتوعب العااين الكلمااة

بن رج واحدج ،ال أن تقرأها حرفال حرفال .وبهذا الصادد يحسان االطا ا علاى ماا جارا
من دراسات عن استيعاب العين .ومن هذس الدراسات ماا يشاير إلاى أن العاين تن ار

إلااى أعااالي الحااروف ،فيحساان أن تكااون ممي ا ازت الحاارف فااي أرسااه ،كااي ت اراس العااين
بسهولة.
فااإذا نحاان عزمنااا علااى إحاادا

تطااوير جديااد فااي أبجااديتنا ،فيحساان أن نجعاال

هذا التطوير يحل مشاكل أخرا تتعل باللغة ،وأعني ما يلي:
-2

مشكلة الحركات :أي الفتحة والضمة والكسرج والشدج والتنوين .أرا أن
طبااع حركااة كاال حاارف بعاادس مباش ارج ،كمااا لااو كاناات هااي نفسااها حرف اال
تِ َ
مسااتق ل .واألشااكال الحاليااة لهااذس الحركااات مناساابة ،فهااي رقيقااة دقيقااة
متمي ا ازج ت ا ا دي و يفتها ااا وتبقا ااى معها ااا الحا ااروف األصا االية فاااي اللف ا ااة

واضحة ،فيبقى الي يي ،مي ل ،ي ييال والرباعي رباعيال.
-1

مشكلة الهمزة :وهاذس أرا أن ِيتاخاذ لهاا حارف واحاد يابات يادل عليهاا،
كما أن للباء والتاء وكل صوت خر حرفال .والشكل (ء) واض الداللة
يفي بالغرض .فإن َي ِق ْل قاةل :ماذا عن همزج القطع وهمزج الوصاله أو

ماااذا عاان تخفيااف الهم ازج إلااى ألااف أو ياااء أو واوه َن ِقا ْال :إن هااذا أماار
يمكن أن ِي َعلام كما تِ َعلم قاراءج الحاروف الشمساية والقمرياة أو كماا ِي َعلاام
اإلدغام ،دون أن ي هر في الكتابة.
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مشكككككلة ات ككككبات ات

ككككة :إننا ااا نعا ااي

فا ااي عصا اار نسا ااتورد فيا ااه

مضطرين التقنية األجنبية والفكر األجنبي ،ونتاجهما وما فيه من خير
وشار .وتاارد علينااا ماع ذلااب مصااطلحات تتكاارر فيهاا أصاوات لاايس لهااا
مقاب ت في العربية .فإذا عمدنا إلى تحويلها إلى أصاوات نألفهاا .كماا
نحول (ا) إلى يااء ماي ل ،فقاد نبعاد بهاا عان أصالها ،وقاد نفقادها بعاض
دالالتها ،واذا جعلنا بعض حروفنا تخدم و يفتاين ،كماا نفعال باالحرف
(م) إذ ي دي و يفتي الجيم الشامية والجيم المصارية ،وقعناا فاي لابس
محياارل والح اال ميس ااور ه ااو أن ن اادخل ف ااي أبج ااديتنا حروفا اال ت اادل عل ااى
ي ية أصوات يكير تكرارها هي( g :للجيم المصرية).v. p ،
تبقى أصوات أخرا كييرج ال نجد ما يطابقها فاي العربياة ،ولكان تكرارهاا قليال
أو لدينا ما يقاربها .فإن هي فرضت نفسها علينا فا ضارر مان اتخااذ الصاوت ماع
الشكل الاذي يادل علياه .وهنالاب أيضاال حركاات إمالاة لايس لهاا مياي ت فاي العربياة.
وال أجد في هاذس مشاكلة ،إذ ال ضاير إن تغيارت بعاض م ما األلفاا بانتقالهاا مان
لغة إلى لغة.
الخال ة:
صفوج القول أني أدعو إلى الكتابة بحروف منفصالة ،علاى أن تمتاد الحاروف

رأسيال ال أفقيالل واألبجدية التي في ذهني على ميل النحو التالي:
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ولس اات أدع ااي أن ااي جة اات بفص اال الخط اااب أو بم ااا ل اام ت ااأت ب ااه األواة اال وال
األواخر ،بل أني أ ن أن لو عرض رأيي علاى ذوي اختصااف فقاد يجادون فياه ماا
يمكن أن يخرم منه أبجدية عربية أصل  .وليس المهام أشاكال الحاروف باذاتها ،فماا
داماات متمي ازج واضااحة ،ومااا داماات مجاارد تطااوير ل شااكال الدارجااة ،ف ا ضاارر وال
ضرار.
ولكن أال تنطوي الكتابة بحروف منفصلة على مشاكل غير من ورجه قد ينشأ
مياال إلااى فصاال حااروف الجاار والعطااف وأل التعريااف عان األلفااا التااي تتصاال بهااا.
اتبقاء لطبيعااة الكتابااة العربيااة واسااتبعادال للكلمااات القصاايرج
وأرا أال نشااجع ذلااب ،اسا ل
التي قوامها حرف وحركة .وفي تقديري أن إيبات الحركات في الكتابة سيكون حاف الز
على إتقان اللغة واستقرار األلفا على صيغ موحدج.
وبع ااد فأن ااا عل ااى يق ااين أن ه ااذا ال ااذي أطرح ااه ،بعجا ازس وبجا ارس ،كم ااا يقول ااون،
سيذهب ،كما ذهبت عشرات االقتراحات غيرس ،طي النسيان .ولكن ألسنا نبذر البذرج
ياام إذا هااي بعااد حااين نبتااة ،فشااجرجه ماان ياادريه لعاال اقت ارح اال يكااون بااذرج ،ياام يصااير
نبتة ،يم تكبر النبتة ،فتصير شجرج يمرها حلو و لها ليل.
د .أحمد سعيدان
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