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Abstract: 

The aim of this paper is to examine the nature and the historical origin of Arabic 

Calligraphy and to address the question of the stages Calligraphy has undergone over 

the past centuries. The paper also explores whether the Calligraphy is flexible in a 

way that enables it to correspond with the challenges of the age of globalization. In 

the same vein, the paper will provide a comprehensive answer vis-à-vis the problems 

Calligraphy had to contend with over the course of time, with giving special 

emphasis on its equivalents in Standard English Language. Furthermore, the paper 

is intended to be a ground breaking effort in countering the popular outcry to replace 

the existing Calligraphy with other fonts.   
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 صلخ  م  
 

نشأته ومنبت أصله، وكيف شّق طريقه إىل احلضارة  تناولت هذه الورقة ابلدراسة موضوع اخلّط العريّب من حيث      
سالمّية، كما ألقت الّضوء على املراحل اّليت مّر هبا اخلّط العريّب حّّت انتهى إىل صورته احلالّية، مع بياٍن شاٍف العربّية واإل

عالمات الرتقيم اّليت أُدرِجت يف تداًء من نقاط اإلعجام، ومروراً ابلّضبط ابلّشكل، وانتهاًء بللعالمات يف اخلّط العريّب، اب
بعَض تساؤالٍت سائدة تتعّلق ابخلّط العريّب، منها: هل هلذا اخلّط من املرونة   -كذلك    -قة  العصر احلديث. وتناولت الور 

خّياً أمام هذا الكّم اهلائل من املستجّدات يف عامل املتغّّيات؟ وأما جيعله متناسباً مع عصر العوملة؟ وهل مبقدوره الّصمود  
لعريّب من مشاكل، مع اإلشارة إىل نظّياّتا يف الّلغة اإلجنليزيّة. تناولت الورقة بعض ما اّّتم به اخلّط ا -وليس آخراً  -

 ّط العريّب حبطوط أخرى غّيه.ويزعم الباحث أّن الورقة تصُلح رّداّ  على كّل الّدعوات الباطلة إىل استبدال اخل

 قيم. ، النقط والّشكل، عالمات الرتّ الكلمات الرئيسة: اخلّط العريبّ 
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 متهيد

إّن أعظم ما ميتاز به بنو اإلنسان عن غّيهم من سائر احليوان: أن جعل هلم هللا لساانً يّتخذونه آلًة للّتعبّي عّما يف       

داة األوىل اّليت تسّهل الّتعايش بني نفوسهم، ووسيلًة قويًّة للّتبادل والّتفاعل اإلنسايّن من أّي نوٍع كان...فالّلغة هي األ

 -بذلك    -اجملتمعات األخرى، كما أّّنا املرآة الّصافية اّليت تنقل ثقافة األقوام جياًل بعد جيل، فهي    أفراد جمتمع ما ومع 

 عموٌد من أعمدة بناء احلضارات، وجزٌء ال يتجّزأ من هويّة األقوام، وركٌن من أركان العمران.

لها حّيًة مرنًة من جهة، ووافيًة مبتطّلبات العصر إذا ما توافرت فيها خصائُص وميزاٌت جتع  حّيًة متناميةً والّلغة تعدّ       

وأهلها من جهة اثنية. ومن أبرز هذه امليزات: اخلّط اّلذي تستخدمه لتدوين مورواثّتا العتيقة، وذكرايّتا اخلالدة، وما 

شّق طريَقه إىل ت...فما أصُل هذا اخلّط ومن أّي حضارٍة ُأِخذ؟ كيف ومّت  ينتظرها يف غدها الواعد من متغّّيات وحتّداي

احلضارة العربّية واإلسالمّية؟ وهل مبقدور هذا اخلّط أن ينقل لألجيال الاّلحقة الّصورَة الّصحيحَة ألمسها الّدابر؟! وهل 

املراحل واألطوار اّليت مّر هبا حّّت استوى على  هو كفٌؤ ملواجهة ما قد يطرأ ويستجّد يف عامل املتغّّيات عرب الّتاريخ؟! ما

أبنواعه املتعّددة  -لفرق بني حالته يف ماضيه الغابر وما آل إليه يف واقعه املعاصر؟ وما عالقة اخلّط العريّب ا سوقه؟ وما

 العوملة والّسرعة؟!   ابلّزخرفة اإلسالمّية أبشكاهلا املتباينة؟ وهل هلذا اخلّط من املرونة ما جيعله متناسباً مع عصر  -

ّط العريّب من خالل الّنقاِب وإجالَء اخلَفاِء عن اخلجماُل حبِث هذه الورقة، حماولًة كشَف  هذه األسئلة وغّيها هي      

 النّـقاط الّتالية:

 نشأة الكتابة عند اإلنسان. •

 أصل اخلّط العريّب وبيان ما اشتّق منه. •

 مراحل منّوه وتطّوره. •
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 العريّب.  العالمات يف اخلطّ  •

 استبداله بغّيه.ما اّتم به اخلّط العريّب ودعاوى   •

اّّتم به اخلّط العريّب من مشاكل، مع اإلشارة إىل نظّياّتا   وفوق هذا وذاك، ستحاول الورقة أن جتيب على بعض ما      

الّدعوات الباطلة إىل استبدال  على كلّ  -مبا ال يضع جمااًل للّشّك  -يف الّلغة اإلجنليزيّة...كما أزعم أّّنا ستصُلح رّداً 

  خبطوٍط أخرى غّيه.اخلّط العريبّ 

هذا ما سأتناوله يف هذه الورقة، واضعًا يف االعتبار: أنّه فوق كّل ذي علٍم عليم، مع اعرتايف أبّن عمل ابن آدم       

  ابهلل، عليه أتوّكل وإليه أنيب.انقٌص ال حمالة؛ إذ الكمال املطلق هلل وحده، وجّل من ال يسهو وال ينسى! وما توفيقي إالّ 

 ابة عند اإلنسان نشأة الكت

إّن اإلحاطة بنشأة الكتابة إحاطًة علمّيًة موثّقة أمٌر يكاد يكون متعّذرًا على أّي ابحٍث مهما اّتسعت معرفته،       

أّن هذه  -ببساطة  -نستنتج وتنّوعت ثقافته، بيد أنّه بتتّبع اخلطوط املستعملة اليوم يف مجيع أحناء العامل، نستطيع أن 

نشأت تدرجيّياً وتطّورت مع مرور الّزمن حّّت وصلت إىل  -على عكس ذلك  -يدَة يوٍم وليلة، بل اخلطوط مل تكن ول

 .(1)ال تتعّدى إطار الظّـّن والّتخمني -إذن   -فاملسألة .  ما هي عليه اآلن 

توقيفّيٌة، مستشهدين بقوله العرب يرون أّن الكتابة لذلك، فقد تضاربت اآلراء حول هذا املوضوع، فبعض الباحثني 

تُباً يف ألواٍح من طني، وطمر هذه األلواح قبل موته، مّث انتقلت ب كُ تَ ، ويرون أّن آدم كَ (2)  تعاىل: )وعّلم آدم األمساء كّلها(

ان نصيب إمساعيل عليه إىل أخنوخ، وهو إدريس عليه الّسالم، وبعد الّطوفان أخذت كّل أّمة كتاابً، وك -بعد ذلك  -

 

 (.9م، دار اجملد للطّباعة والّنشر، دمشق، )ص/1997، الطّبعة األوىل األجبديّة الفينيقّية واخلّط العريبّ ( انظر: بيطار، )إلياس(: 1)
 31( سورة البقرة، اآلية: 2)
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. وقيل: إّن اخلطوط أُنزِلت على آدم عليه الّسالم يف إحدى (1)لّسالم كتاب الّلغة العربّية، وبذلك تعّلم العرب الكتابةا

 ، أو سنٍد من الّتاريخ صحيح.متني . ويبدو أّن هذا الرّأي ال يقوم على أساٍس من العلم(2)وعشرين صحيفة

املؤرُّخ االجتماعّي ابن خلدون، اّلذي نفى أن تكون الكتابة توقيفّية، بل   ةهذا الرّأي من غثاث  ولقد فِطن إىل ما يف      

هبا للكلمات اصطنعها اإلنسان، ورمز    اجتماعّيةٌ   ضرورةٌ   -على ذلك    -يرى أّّنا من مجلة الّصنائع املدنيّـة املعاشّية، فهي  

 -أّوَل ما ُوِجدت  -ّن الكتابة ُوِجدت وأضاف ابن خلدون: أ .(3)البداوة، وُتكَسب ابلّتحّضراملسموعة، تنعدم مع 

 .(4)ت إىل احلّية بفضل املناذرة، وبعد احلّية تعّلها أهل الطّائف وقريشللدى الّدولة احلمّييّة، ومنها انتق

وذلك ملا كان  ابة؛الكتال واّلذي تطمئّن إليه الّنفس: أّن اإلنسان األّول قضى قرواًن طويلة ال يعرف فيها القراءة و      

يف ابدئ األمر   -عليه من بساطة العيش، وعندما خطا خطوًة حنو الّتمّدن واالستقرار، شعر ابحتياجه إىل الكتابة، وبدأ  

 ، مستخدمًا الّصورَ فأخذ يعرّب بطريقٍة رمزيّةٍ  -بعد ذلك  -ه حياتِ  يعرّب عن أفكاره بطريقة الّرسم، مّث ارتقى أسلوبُ  -

أشهر هذه الّتعابّي الّرمزيّة الّصوريّة وأقدُمها، هو الكتابة اهلّيوغليفّية القدمية يف وادي الّنيل، والّسومريّة .. و خرى.وأشكاالً أ

. وهكذا تطّور فّن الكتابة مارًّا بتحّوالٍت وتبّدالٍت خمتلفة، حّّت بلغ مرحلته احلالّية، وكان يف كّل (5)يف وادي الرّافدين

تياجات البشريّة، ونشأة احلضارة، وظهور األداين.. وفيما يلي مراحل تطّور الكتابة كس احره يعخطوة من خطوات تطوّ 

 :(6)عند اإلنسان ابختصار

 

 (.9ت، )ص/بّيو  -، دار اجليل فنون صناعة الكتابة( انظر: الرّافعي، )مصطفى( و جيدة، )عبد احلميد(: 1)
 (.9، )ص/األجبديّة الفينيقّية واخلّط العريبّ ( انظر: بيطار، )إلياس(: 2)
 (.2/124بّيوت، ) -الرّتاث العريّب (، الطّبعة الرّابعة، دار إحياء اتريخ ابن خلدون) املقّدمة( انظر: ابن خلدون، )عبد الّرمحن(: 3)
 ( انظر: املصدر الّسابق نفسه.4)
 (.10، )ص/األجبديّة الفينيقّية واخلّط العريبّ لياس(: ( انظر: بيطار، )إ5)
(، واجلبورّي، 85-10( ملزيٍد من الّتفاصيل يف مراحل نشأة الكتابة عند اإلنسان ينظر: بيطار، )إلياس(، األجبديّة الفينيقّية واخلّط العريّب، )ص/6)

 (.14-10األردن، )ص/ -والّتوزيع  ، دار األمل للّنشراخلّط العريّب والّزخرفة اإلسالمّية)حممود شكر(، 
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 Drawing Primitive:  (1) الكتاابت البدائّية

ملرور يف من الّتعبّي بوساطة رموٍز مستخدمة لذلك. وما اإلشارات الضوئّية اّليت تنظّم حركة ا نوعٌ  الكتاابت البدائّية      

ديث، يفهمها معاٍن، خصوصاً يف العصر احل  شوارع املدن اآلن إاّل بقااي من تلك الكتاابت البدائّية، محلت دالالٍت ذات

 كتابٌة متداولة معروفة.  ااإلنسان اليوم كما لو أّنّ 

إىل مراحَل متطّورة، غَّي أّن بعض   قاً للكتابة البدائّية اّليت كانت أساساً النطالقهارُ وقد اخرتع معظُم شعوِب العامل طُ       

ب ما لبثت أن توّقفت بعد قطع مسافٍة قصّية، كما حدث مع املصرّيني يف اهلّيوغليفّية، يف حني تتابعت شعوٌب و الّشع

 .(2)لّنهائّيةأخرى حّّت وصلت إىل املرحلة ا

 Word Sign:  (3) الكلمة املصّورة

ٍة واحدة بصورٍة متثـُُلها، فمثاًل عرّب العراقّيون القدماء عن نعجة نــعن كلمٍة معيّ  واملقصود ابلكلمة املصّوِرة هو الّتعبّي      

يكتفي برسم   -هذه املرحلة يف  -، وكان بعضهم (4)برسم صورة الّنعجة، كما عرّبوا عن بقرة برسم صورة البقرة وهكذا

...إخل. ويالحظ أّن هذه الطّريقة (5) عن القمح. يعرّب عن اإلنسان، والّسنبلة -مثاًل  -جزٍء ليعرّب به عن كّل، فالّرأس 

 ال ّتتّم ابلّلفظ، بل ابلّشيء املعربر عنه، وهذا ما جعل هذه الطّريقة شائعًة ومفهومة عند الّشعوب.

 Ideography-Pictography: (6)الّرمزيّةالكتابة الّتصويريّة 

 

 ,D. Diringer, the Alphabet: a Key to a History of Mankind, (London, 3rd Edition( انظر: 1)
1968), and D. Diringer, Writing, (London 1962). 

 (.10، )ص/األجبديّة الفينيقّية واخلّط العريبّ ( انظر: بيطار، )إلياس(: 2)
 (.15م، )ص/1984الآلذقّية ، نشأة الكتابة وأشكاهلا عند الّشعوب)أمحد(: األجبديّة: ( انظر: هبو، 3)
 (.11، )ص/اخلّط العريّب والّزخرفة اإلسالمّية( انظر: اجلبوري، )حممود شكر(: 4)
 (.11، )ص/األجبديّة الفينيقّية واخلّط العريبّ ( انظر: بيطار، )إلياس(: 5)
 A. Gaur, A History of Writing, (London 1984)( انظر: 6)
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املعاين كلمة املصّوِرة انقصة؛ ألّّنا تعرّب عن احملسوسات دون أّن الكتابة ابل -بعد فرتٍة من الّزمن  -أدرك اإلنسان       

بعنٍي  عن البكاء - مثالً  -واملدلوالت اجملّردة، كاحلزن واخلوف والبكاء، لذلك جلأ إىل الكتابة الّتصويريّة الّرمزيّة، فعرّب 

 ...وهكذا.(1)الفمتتساقط منها الّدموع، وعن احلكم برجٍل حيمل الّصوجلان، وعن الكالم برجٍل مفتوح  

 Syllabic Writing:  (2)الكتابة املقطعّية

عن يعرّب عن احملسوسات وبعض املعاين  -يف طور الكتابة الّتصويريّة الّرمزيّة الّسابقة  -لقد استطاع اإلنسان       

عاجزٌة هي األخرى يف  واملدلوالت كاخلوف والبكاء واحلزن وغّي ذلك، غّي أنّه اكتشف أّن الكتابة الّتصويريّة الّرمزيّة

، فلجأ إىل الكتابة املقطعّية اّليت تسّد هذه الثغرة، وهي خليٌط من الكتابة يف الّتعبّي عن الّصيغ املختلفة للفعل الواحد 

...ويف هذا الّطور مّت تقسيم الّرموز إىل   (Determinative)مراحلها الّسابقة، إضافًة إىل بعض اإلشارات املفّسرة الّدالة  

 .(3)كيالت بعض احلروفيقّيني فعرفوا تشصغّية، كما تطّورت الكتابة الّصوتّية عند الفينقطع  

 The Alphabetical Writing:  (4)الكتابة األجبديّة اهلجائّية

 

 (.13، )ص/جبديّة الفينيقّية واخلّط العريبّ األ( انظر: بيطار، )إلياس(: 1)
          I. J. Gelb, A Study of Writing (Chicago/London, 2nd Edition( انظر: 2)

1963), and C. B. F. Walker, Cuneiform, (London, 1987) 
(، وأسعد، )علي( 163  -  162القاهرة، )  -، دار اهلالل  1904، الطّبعة الثّانية  فلسفة الّلغويّة واأللفاظ العربّيةال( انظر: زيدان، )جرجي(:  3)

فنون صناعة (، والرّافعي، )مصطفى(، وجيدة، )عبد احلميد(،  45م، )ص/1977، الطّبعة الثّالثة  فنون صناعة الكتابةوفكتور، )الفّك(،  
 (11، )ص/الكتابة

       ,G. R. Driver, Semitic Writing from Pictography to Alphabet  ( انظر: 4)
(London 3rd Edition, 1976) 
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، كان (1)ملّا كثُرت العالمات املستخدمة يف اخلطوط املختلفة وتزايدت حّّت بلغت مخسمائة عالمة يف اخلّط البابلي      

. وتعّد (2)قبل امليالد  الثّاينوتبسيطها، لذا، فقد جلأ اإلنسان إىل الكتابة األجبديّة اهلجائّية يف األلف    من اختصارها  ال بدّ 

 منعطفاً جاّداً يف اتريخ الكتابة لدى اإلنسان. -ابلفعل   -هذه املرحلة 

وف العّلة واحلروف ة كاّلً من حر حلروف الّساكنوقد كانت هذه الكتابة بسيطة املبدأ، ظهرت تدرجيّياً؛ إذ سبقت ا

  )consonant (، واعتمدت على تفكيك املقطع الّصويت األّكدّي، ففصلت بني احلرف  (3)املتشاهبة كالّتاء والباء والياء

كما هو احلال يف   -  (4)، فكان لديها سبعٌة وعشرون حرفاً، لكّل حرف رمسه اخلاّص وثالث حركات)Vowel(واحلركة  

ة إىل أن يكتب ما يريد ابستخدام احلروف، دون احلاج  - الّتاريخ للمّرة األوىل يف -ك استطاع اإلنسان  وبذل -العربّية  

 .ع الّصور أو الّرموز واملقاط

 

 أصل اخلّط العريّب وبيان ما اشتّق منه

ّص منهم  وخن -عربّية . واألّمة ال(5)إّن فّن الكتابة من الّصناعات املدنّية اّليت تقوى وتضعف بقّوة احلضارة وضعفها      

أّمًة بدويّـًة بدائّية، ال تقتضي معيشُتهم انتشار القراءة والكتابة، وليس  -قبل اإلسالم  -كانوا   -ابلذّكر أهل احلجاز 

ما يدّل على معرفتهم ابلقراءة والكتابة إاّل قبيل اإلسالم، حني انتشر نفٌر منهم يف البلدان   -ز  يف آاثرهم ابحلجا  -يُعَرف  

ّناس، وختّلقوا اورة من العراق والّشام واليمن وغّيها، سعيًا وراء الّرزق، ورغبًة يف الكسب، وحني اختلطوا هبؤالء الاجمل

 

 (.13، )ص/اخلّط العريّب والّزخرفة اإلسالمّية( انظر: اجلبوري، )حممود شكر(: 1)
 (.39، )ص/األجبديّة الفينيقّية واخلّط العريبّ ( انظر: بيطار، )إلياس(: 2)
 (.13، )ص/اخلّط العريّب والّزخرفة اإلسالمّيةي، )حممود شكر(: ( انظر: اجلبور 3)
 (.39، )ص/األجبديّة الفينيقّية واخلّط العريبّ ( انظر: بيطار، )إلياس(: 4)
 (.7-6م، دار املرّيخ، )ص/1981، الطّبعة الثّالثة قّصة الكتابة العربّية( انظر: مجعة، )إبراهيم(: 5)
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ه اجلزيرة وهم يكتبون العربّية ابخلّط النبطّي أو الّسراييّن الّلذين توّلد أبخالق احلضر، اقتبسوا منهم الكتابة، فعادوا إىل شب

 عروف.منهما اخلّط العريّب امل

من  -كإخوة يوسف   -ويتبنّي ممّا  سبق أّن اخلّط العريّب مل يدخل احلضارة العربّية واإلسالمّية من ابب واحد، بل       

ى إىل وجود نظراّيٍت كثّية ومتضاربة  يف أصل ما اشتّق منه اخلّط العريّب، هو ما أدّ  -حتديداً  -أبواٍب متفّرقة، وهذا 

 فقرات الّتالية:وجممل هذه النظراّيت يف ال

 نظريّة الّتوفيق: 

 .(1)وقد سبقت اإلشارة إىل هذه الّنظريّة يف البحث عن أصل الكتابة لدى اإلنسان، فالرُتاَجع هناك      

 حلمريّي(:الّنظريّة اجلنوبّية )اخلّط ا

ذي ُدّونت به الكتاابت املعينّية  اشُتّق منه اخلّط العريّب هو اخلّط املسند، الّ   ويرى أصحاب هذه الّنظريّة أّن أصَل ما      

حضارٌة قدمية فرضت يف وقٍت ما سلطاّنا الّسياسّي على بعض األمم   -يف اليمن    -حلمّييّة؛ ذلك ألنّه كانت  والّسبأيّة وا

د فرضت لّية يف حكم دوليت سبأ ومحّي، يف القرنني: األّول والثّاين قبل امليالد، ويرون أنّه ال بّد أن تكون قالعربّية الّشما

 .(2)على تلك األمم ثقافتها كذلك، ومن ذلك اخلّط اّلذي تكتب به

ويبدو أّن أصحاب هذه الّنظريّة ال يستندون إىل أّي دليٍل ماّدّي؛ إذ ليس هناك أّي عالقة ظاهرة بني خطوط محّي       

وّيني القدامى أّن هذا اخلّط خيالف اخلّط يف اليمن، واخلّط العريّب اّلذي انتهى إلينا...هذا، وقد صرّح بعض املؤّرخني والّلغ

 

 .( من هذا البحث 4)ص/( انظر: 1)
 (.17-16، )اخلّط العريّب والّزخرفة اإلسالمّية(، واجلبوري، )حممود شكر(، 7، )ص/قّصة الكتابة العربّية( انظر: مجعة، )إبراهيم(: 2)
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سَند: خّط حلمّي خمالٌف خلطّنا هذا، كانوا يكتبونه أاّيم ملكهم"اّلذي تكتب به العرب. قال اب
ُ
. وقال (1)ن منظور: "وامل

ا وذاك . كّل هذ (2)ابن خلدون: "املسند: كتابة محّي وأهل اليمن األقدمني، وهو خيالف كتابة العرب املتأّخرين من مضر"

 لغموض.دو يب إىل القول أبّن هذه الّنظريّة يكتنفها بعض الّضعف واحي

 النظريّة الّشمالّية )اخلّط األنبارّي أو احلريّي(:

، وفحواها: أّن ثالثة نفٍر من طّي، وهم: مرارة بن مرّة، وأسلم بن (3)وهذه نظريُّة بعِض مؤّرخي العرب القدامى      

ّية، مّث وضعوا اخلّط وا أنبار، واجتمعوا فقاسوا هجاء الّلغة العربّية على هجاء الّسراينسدرة، وعامر بن جدورة، سكن

العريّب. فاألّول )مرار( وضع احلروف، والثّاين )أسلم( فّصل احلروف ووصلها، والثّالث )عامر( وضع اإلعجام )أي النقط 

 -ن هؤالء مجاعٌة من احلّية...وهكذا َعَرَف اخلّط  على احلروف(. فتعّلم عن هؤالء قوٌم من أهل األنبار، مّث تعّلم ع

 عدٌد ال حُيَصى من اخللق يف العراق واحلجاز وداير مضر والّشام.  -الطّائّيني    بتأثّي الّثالثة

 

دريد، )حمّمد بن : ابن -أيضاً  -(، وانظر 4/206القاهرة، )سند(،  ) -، طبعة بوالق لسان العرب( انظر: ابن منظور، )حمّمد بن مكرم(: 1)
سّر صناعة (، وابن جّّن، )أبو الفتح عثمان(، 266و  2/104هـ، )1345حيدرآابد  -، دار املعارف العثمانّية مجهرة الّلغةسن(، احل

 (.1/45القاهرة، حتقيق مصطفى السقا وآخرين، ) 1954، الطّبعة األوىل اإلعراب
 (.2/1024، )اتريخ ابن خلدون( انظر: ابن خلدون، 2)
ثال ال احلصر: ابن الّندمي، والقلقشندّي، وابن دريد، والبالذرّي، والّسيوطّي، وابن عبد ربّه، وابن قتيبة، وابن الّضائع، ( منهم على سبيل امل3)

، (، والقلقشنديّ 12بّيوت، ، )ص/  -، مطبعة مكتبة خّياط  الفهرستواخلطيب الّنجفّي، وغّيهم. انظر: ابن الّندمي، )حمّمد بن إسحاق(:  
فتوح (، والبالذري، )أمحد بن حيىي(،  223، الطّبعة األوىل، )ص/االشتقاق(، وابن دريد، )أبوبكر(،  3/8، )ح األعشىصب)انصر السّيد(،  

م، 1989، الطّبعة الثّانية  املزهر يف علوم الّلغة وأنواعها(، والّسيوطّي، )جالل الّدين(،  471م، )ص/1959، مطبعة السعادة مبصر  البلدان
(، وابن قتيبة، 3/3، مطبعة جلنة الّتأليف والرّتمجة القاهرة، )العقد الفريد(، وابن عبد ربّه، )أمحد بن حمّمد(، 2/347لكتب العريّب، )دار ا

 (. 26، )ص/اتريخ األنبارجفّي، ن(، واخلطيب ال31، )ص/حتفة أوي األلباب(، وابن الّضائع، 1/43، )عيون األخبار
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 ويف هذه الّنظريّة ما فيها من الّشّك والّريب؛ ألّن انتقال ظاهرٍة ثقافّية كظاهرة الكتابة هذه أمٌر يكون بطبعه بطيئاً       

قوم ثالثٌة من طّي مبهّمة أكادميّية شاقّة كهذه يصُعب أن منّيز فيه أشخاص الّناقلني، أضف إىل ذلك أنّه يصعب أن ي

 .(1)جملّرد الّرغبة يف توفّي خّط يكتب به العرب

 (:ثة )أصل اخلّط العريّب من األنبارالّنظريّة احلدي

ّدنوا إاّل صال، ومل يتميبوا درايًة ابلكتابة إاّل حيث كان هلم ابملدنّية اتّ إّن ممّا ال خيتلف فيه اثنان: أّن العرب مل ُيص      

نتيجَة انتجاعهم تلك األطراف الغنّية احمليطة بشبه اجلزيرة العربّية يف اليمن ووادي الفرات األوسط وسوراي وجنوع الّنبط 

تها البدويّة، ومتيل إىل الرّتف والرّاحة ...يف هذه الّتخوم أخذت بعض القبائل العربّية تتحّول عن طبيع(2)وحوران 

مل تلبث . حياٍة جديدة، واخّتذت أساليب احلضر يف كثٍّي من طرائق املعيشة ومظاهر العمران  إىل واالستقرار، فأخلدت

فت مملكتهم  القبائل العربّية املتامخة لتلك األطراف املتمّدنة والغنّية طوياًل حّّت تكّونت منها وحداٌت عربّيٌة سياسّيٌة ُعرِ 

عاصمتهم )البرتاء( مزدهرًة ما يقُرب من مخسة قرون، ظّلت خالهلا مركزاً جتاراّيً فيما بعد ابسم مملكة )الّنبط(، وقد بقيت  

، وقد استطاعوا أن يبتدعوا ألنفسهم خطّاً اشتّقوه من (3)هاّماً على طريق القوافل من سبأ )اليمن( وبالد البحر املتوّسط

 .(4)بطيّ وهو اخلّط الّنبطّي اّلذي ُنِسب إليهم وُعِرَف ابلنّ   اخلّط اآلرامّي،

 

 (.10، )ص/ّيةقّصة الكتابة العرب( انظر: مجعة، )إبراهيم(: 1)
 (.19-18، )ص/اخلّط العريّب والّزخرفة اإلسالمّية( انظر: اجلبوري، )حممود شكر(: 2)
 (.12-11، )ص/قّصة الكتابة العربّية( انظر: مجعة، )إبراهيم(: 3)
 ( انظر: املصدر الّسابق نفسه.4)
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وعلى الّرغم من أّن مملكة الّنبط قد انتهى أمرها يف أوائل القرن الثّاين امليالدّي، إاّل أّن طريقتهم يف الكتابة ظّلت       

م مّروا يف كتاابّتم أبدواٍر ثالثة، ابقيًة يكتب هبا األعراب يف مشال شبه اجلزيرة زهاء ثالثة قرون. وعرب هذه األقالي

 :(1)وهي

 املرحلة اآلرامّية: كتبوا يف هذه املرحلة ابحلروف اآلرامّية اّليت متيل إىل الرّتبيع، ومن ساللتها التدمريّة والعربيّة. •

 مرحلة االنتقال: وقد مّت يف هذه املرحلة االنتقال من اخلّط اآلرامّي إىل اخلّط الّنبطّي. •

ما فيها من نزوٍع إىل  عروفة اّليت متيل إىل االستدارة رغمنتهى اخلّط الّنبطّي إىل صورته املوج: وفيها امرحلة الّنض •

 الرّتبيع.

هذا، ويرتّجح أن تكون ظاهرة الكتابة وجدت سبيلها إىل بالد العرب بسلوك أحد طريقني: األّول: الطّريق الّدائر       

ومنها إىل مّكة والطّائف. والثّاين:   احلّية واألنبار، مثّ دومة اجلندل فاملدينة،  من )حوران( إىل وادي الفرات األوسط حيث

 .(2)طريٌق أقصر من داير الّنبط إىل )البرتاء( إىل )العال( ومدائن صاحل فشمال احلجاز إىل املدينة ومّكة

ن الّسادس، وهو الوقت اّلذي مّت فيه حتّول وأاّيً ما كان، فالثّابت أّّنا مّتت بني منتصف القرن الثّالث امليالدي والقر       

. واجلدير ابلذّكر: أّن هذه الكتابة اّليت أصبحت كتابة (3)خلّط العريّب من صورته الّنبطّية البحتة إىل صورته العربّية املعروفةا

 متأّخرة نتعّرف على العرب احلجازّيني كانت أّول أمرها غّي منقوطة وال مشكولة، وإمّنا حلقها الّنقط والّشكل يف مرحلةٍ 

 ّتايل إن شاء هللا.تفاصيلها يف البحث ال

 مراحل منّو وتطّور اخلّط العريبّ 

 

 (.136م، )ص/1977بغداد  -، مطبعة األديب لعصر األمويّ أصل اخلّط العريّب وتطّوره حّّت هناية اني(: ( انظر: اجلبوري، )سهيلة ايس1)
 (.13، )ص/قّصة الكتابة العربّية( انظر: مجعة، )إبراهيم(: 2)
 ( انظر: الّسابق نفسه.3)
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قبل احلديث عن مراحل منّو وتطّور اخلّط العريّب، تتحّتم علينا معرفُة اخلطوط العربّية األوىل؛ وذلك حّّت نبّن عليها       

 راحل اّليت مّرت هبا، ونالحظ ما قد طرأ عليها من تغيّياٍت وتطّورات.دراستنا، ونتتّبعها خطوًة خطوة، حّّت نقف على امل

در العربّية تذكر هذه اخلطوط العربّية األوىل أبمساَء متعّددة، منها: اخلّط احلّيّي، واخلّط ويف هذا املضمار، جند املصا

واخلّط البصرّي... وهذه اخلطوط بعضها عرفه  األنبارّي، واخلّط املّكّي، واخلّط املديّن، واخلّط احلجازّي، واخلّط الكويّف،

 سالم.العرب قبل اإلسالم، يف حني عرفوا بعضها اآلخر بعد اإل

ظ يف تسميات هذه اخلطوط نسبتها إىل أهّم املدن اّليت وردت منها، وميكن القول أبّن بينها عالقٌة وثيقة؛ ونالح      

رّي إىل احلجاز، وما لبث هذا اخلّط يف احلجاز طويالً حّّت مُسّي أبمساَء فقد عرفنا كيف ومّت احندر اخلّطني احلّيّي واألنبا

واخلّط املديّن، نسبًة إىل املدينتني: مّكة واملدينة؛ وذلك بعد أن استقّر هناك، وانتشر بني أهايل   أخرى وهي اخلّط املّكيّ 

فيت عمر وعلّي، انتقلت معه اخلطوط املعروفة )املدنّية هاتني املدينتني. وملّا انتقل مركز الّنشاط الّسياسّي إىل العراق يف خال

ناك أّوَل األمر ابسم املدينتني: مّكة واملدينة، مّث مل تلبث أن ُعرِفت مجيعاً يف العراق واملّكّية( إىل الكوفة والبصرة، وُعرِفت ه

 .(1)  ابسم )اخلّط احلجازّي(

احلجازيّة، لب عليه اجلفاف، ُهنِدست أشكالُه، ومتّيزت عن اخلطوط  ويف الكوفة ُعِّن القوم بتجويد نوٍع من اخلّط يغ      

. وقد حدث يف البصرة مثُل ما حدث يف الكوفة، فظهر يف البصرة (2)  هو )اخلّط الكويّف(فاستحّق أن ينفرد ابسٍم جديٍد  

ّددت أمساء اخلطوط العربّية خّط آخر إىل الوجود، له ممّيزاتُه وخصائصه، مُسّي فيما بعد بـ)اخلّط البصرّي(.. وهكذا تع

 ال يفصل بينها إاّل ما متتاز به كّل مدينة يف تنتمي إىل نوٍع واحٍد من اخلطّ  -من حيث اجلملة  -األوىل، وإن كانت 

 طريقة تزيني هذه اخلطوط وزخرفتها.

 

 (.49، )ص/اخلّط العريّب والّزخرفة اإلسالمّية( انظر: اجلبوري، )حممود شكر(: 1)
 انظر: الّسابق نفسه.( 2)
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سّي اّلذي أشار إليه صاحب وإنّه ملن املؤسف أنّنا ال نعلم كثّياً من خصائص هذه اخلطوط املبّكرة، غّي الّنزر الي      

أبّّنما خّط واحد...وغاية ما ميكن قوله يف هذا  ، حيث وصف اخلّطني: املّكي واملديّن بطريقٍة ُتشعُران(1) )الفهرست(

كانوا   -إذ ذاك  -الّصدد: أّن الفوارق اّليت كانت بني هذه اخلطوط مجيعاً فوارق جتويد ال فوارق خصائص؛ ألّن العرب 

 ى إليهم.يكن لديهم من أسباب االستقرار ما يدعوا إىل االبتكار يف اخلّط اّلذي انتهالبداوة شديدة، مل    على حالٍة من

مل ينل قسطاً من الّتجويد واالبتكار إاّل يف العراق والّشام، حيث  -بشكٍل عام  -واجلدير ابلذّكر: أّن اخلّط العريّب       

عد أن فتح هللا عليهم كثّياً من األحناء، وغدت هلم عمارٌة وفنون، فاحتاجوا فرغ العرب إىل جتويده واإلبداع فيه، وذلك ب

 ّزخرفة.ربّية األوىل ملرحلٍة من الّتحسني والّتزيني والإىل تدوين...وهكذا خضعت اخلطوط الع

 العالمات يف اخلّط العريبّ 

فوقّيٌة )فوق احلرف(، وبعضها ثرة عالماٍت بعضها جيد أنّه ميتاز بك -بصورته احلالّية  -إّن الّناظر يف اخلّط العريّب       

ع العالمات اآلخر حتتّيٌة )حتت احلرف(. واملالحظ: أّن الكتابة العربّية مّر عليها زماٌن غّي يسّي كانت فيه خاليًة من مجي

 العريّب؟!ظهرت هذه العالمات؟!، ومن أنشأها وأدرجها يف اخلّط    -اي ترى   -اّليت جندها فيها اليوم، فكيف ومّت  

ميكن القول أبّن كّل هذه العالمات اّليت حلِقت اخلّط العريّب أثٌر من آاثر اإلسالم يف الكتابة العربّية؛ ذلك ألّن       

إىل  -إذ ذاك  -تابة العربّية مل تكن يف اجلاهلّية منقوطًة وال مشكولة؛ لعدم حاجة العرب الرّاجح من اآلراء: أّن الك

 .(2)وهم ساداُّتا املالكون لزمامها، يتكّلموّنا ويقرؤوّنا صحيحًة ابلّسليقة والطّبع   ذلك، فالّلغة لغُتهم،

العرب بغّيهم من العجم، وأصبحت الّلغة وبعد بزوغ فجر اإلسالم، ودخول الّناس يف دين هللا أفواجاً، اختلط       

مسلٌم من تعّلِم قراءته والّتعّبد به يف الّصالة وغّيها.  العربّية هي الّلغة الّرمسّية لإلسالم، كيف ال؟ والقرآن عريّب، ال يُعفى

 

 (.42، )ص/لفهرستا( انظر: ابن الندمي، 1)
 (.38، )ص/قّصة الكتابة العربّية( انظر: مجعة، )إبراهيم(: 2)
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 -ة على ذلك كثّية واألمثل -، بل جتاوزه ليصل إىل القرآن الكرمي فنتيجًة هلذا االختالط دّب الفساد يف الكالم العريبّ 

وذلك لوجود  -قرآن وخباّصة قراءة ال - العرب من صعوابٍت يف تعّلم القراءة ّيأضف إىل ذلك كّله: ما كان يواجهه غ

جهٍة، ولعدم وجود حركات على احلروف، فُيعَرُف ما إذا كانت مفتوحًة أو  حروٍف متشاهبة وال شيء ميّيز بينها من

نية. هذه الّظروف وتلك هي املسؤول األّول اّلذي أّدى إىل إدخال عالمات جديدة مضمومًة أو مكسورة من جهٍة اث

 .(1)على املتعّلمنيعلى اخلّط العريّب؛ وذلك تسهيالً  

هذا، ولقد سارع علماء القرآن والّلغة العربّية إىل سّد تلك الثّغرة وهذا النقص من خالل حماوالٍت متعّددة، انتهت       

بط احلروف تسهيالً  ة بعضها من بعض، ونقاط اإلعراب لضابستخدام نقاط اإلعجام؛ لتمييز احلروف املتشاهبة يف الّصور 

، مثّ عالمات الرتقيم لتسهيل عملّية القراءة، وتفصيل ذلك (2)ٍر، وضمٍّ وغّيهاإلعراب من فتٍح، وكسلقراءّتا، وحركات ا

 يف اآليت:

 نقاط اإلعراب

؛ إذ استحضر كاتباً فأمره (3)تكاد جُتِمع املصادر العربّية على أّن أّول من وضع نقاط اإلعراب هو أبو األسود الدؤيلّ       

ن املداد اّلذي ُكِتب به املصحف، وقال له: إذا رأيتّن قد فتحت شفيّت خذ صبغاً خيالف لو أن يتناول املصحف، وأن أي

على آخر احلرف، فنّقط نقطًة واحدًة فوق احلرف، فيكون هذا هو الفتح، وإذا رأيتّن قد خفضت شفيّت عند آخر 

 

 (.55، )ص/علم الكتابة العربّية( انظر: احلمد، )غامن قدورى(: 1)
 ( انظر: املصدر الّسابق نفسه.2)
قيق حمي الّدين عبد الّرمحن رمضان، دمشق ، حتإيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب هللا عّز وجلّ ( انظر: ابن األنبارّي )حمّمد بن القاسم(: 3)

، حتقيق حمّمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة ّنضة مصر، القاهرة مراتب الّنحوّيني(، واحلليّب، )عبد الواحد بن علّي(: 41-1/39م، )1971
م، 1936عة الكاثوليكّية، بّيوت ، حتقيق كرنكو، املطبأخبار الّنحوّيني البصرّين(، والّسّيايّف، )احلسن بن عبد هللا(: 10)ص/ م،1955

، حتقيق عزّة حسن، احملكم يف نقط املصاحف(، والّدايّن، )أبو عمرو عثمان بن سعيد(: 45، )ص/الفهرست(، وابن الّندمي، 16)ص/
 (.39، )ص/اخلّط العريّب والّزخرفة اإلسالمّيةجلبوري )حممود شكر(: (، وا7-6م، )ص/1960دمشق 
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طة بني يدي شفيّت فاجعل الّنقاحلرف، فنّقط نقطًة واحدًة حتت احلرف، فيكون هذا هو الكسر، وإذا رأيتّن ضممت 

احلرف )أي أمامه(، فيكون هذا هو الّضّم، فإن تبع احلرف األخّي غنّـة، فنّقط نقطتني إحدامها فوق األخرى، وهذا هو 

الّتنوين. وأخذ أبو األسود يقرأ املصحف ابلّتأين، والكاتب يضع النـَُّقَط اّليت هي مبثابة احلركات حّّت شّكل املصحف 

 .(1) ُأجرِي يف الكتابة العربّية بقصد ضبطهان هذا أّوَل إصالحٍ كّلة، وكا

 

 نقاط اإلعجام

ذهب الباحثون يف أصل اإلعجام املميِّز بني احلروف املتشاهبة مذاهَب شّّت، فمن ذاهٍب إىل أّّنا موضوعٌة مع       

، ورأٌي اثلٌث يرى أّّنا مّتت يف (3)، ومن ذاهٍب إىل أّن من قام بذلك هو عامر بن جدارة قبل اإلسالم(2)وضِع احلروف

 .(4)روان فرتٍة متأّخرٍة يف خالفة عبد امللك بن م

ومل يقم أّي دليٍل بنّي على أّن نقاط اإلعجام موضوعٌة مع وضع احلروف، وال أّن عامر بن جدرة هو من توىّل ذلك،       

لك مّت بعد اإلسالم يف خالفة عبد امللك بن مروان، ال دليل ُيسِند ذلك على اإلطالق! واّلذي تطمئّن إليه الّنفس: أّن ذ

 -ني يوهو إذ ذاك أمّي العراق -ر، ونصر بن عاصم أبمٍر من احلّجاج بن يوسف الثّقفّي وذلك حني قام حيىي بن يعم

 

 (.40، )ص/قّصة الكتابة العربّية(: ( انظر: مجعة، )إبراهيم1)
هـ/ 1408، الطّبعة الرّابعة، حتقيق علّي توفيق احلمد، مؤّسسة الّرسالة كتاب اجلمل يف الّنحو( انظر: الّزّجاجّي، )عبد الّرمحن بن إسحاق(: 2)

، 1941تانبول ، إسكشف الظّنون عن أسامي الكتب والفنون(، وحاجي خليفة، )مصطفى بن عبد هللا(: 272م، )ص/1988
(1/712.) 

 (.7، )ص/الفهرست( انظر: ابن الندمي،  3)
 (.40، )ص/قّصة الكتابة العربّية( انظر: مجعة، )إبراهيم(: 4)
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ة نفسه؛ فسأهلم أن يضعوا هلذه احلروف املتشاهبة يف الّرسم عالمات ميّيز بعضها عن بعض، فنـُقِّطت احلروُف مبداد الكتاب

 .(1)ألّن نقط احلروف هو يف احلقيقة جزٌء منه

 حركات اإلعراب

 تستمّر طريقة أيب األسود الّدؤيّل يف متثيل احلركات ابلّنقط طوياًل؛ وذلك لصعوبتها عند الكتابة من جهة، مل      

نقاط اإلعجام اّليت وضعها والحتمال التباسها بنقاط اإلعجام من جهٍة أخرى، فأصبحت احلاجة ماّسة إىل املخالفة بني  

أيب األسود الّدؤيّل، فانربى لذلك العبقرّي الفّذ، اخلليل بن أمحد حيىي وعاصم، وبني نقاط اإلعراب اّليت هي من وضع 

، وجعل (2)الفراهيدّي، واضطلع مبهّمة إبدال الّنقاط اّليت وضعها أبو األسود الّدؤيّل للّداللة على احلركات اإلعرابّية

تبس ابلواو املكتوبة، والكسرة ايء بداًل من الّنقاط، فالّضّمة واٌو صغّية على احلرف لئال تلعالمات اإلعراب ابحلروف 

 .(3)حتت احلرف، والفتحة ألٌف مبطوحة فوق احلرف

هي: الّسكون، وقد أضاف اخلليل بن أمحد إىل هذه العالمات اّليت هي الّضّمة والكسرة والفتحة مخُس عالماٍت أخرى،  

ائرًة صغّيًة داللًة على خلّو احلرف من احلركة، والّشّدة، واملّدة، وعالمة الّصلة ، وعالمة اهلمزة، وجعل عالمَة الّسكون د

وكان حّذاق الكّتاب جيعلوّنا جيمًا صغّيًة ُتكَتب فوق احلرف بغّي عرافة؛ ألّن اجليم هي أّول حروف الــ)جيم(، وأّما 

، وجعل عالمة شيناً صغّية تُرَسم فوق احلرف بغّي نقٍط وال عرافة، والّشني مأخوٌذ من أّول حروف )شّدة(الّشّدة فجعلها  

...وهبذه الطّريقة أمكن أن (4)الّصلة صادًا لطيفة إشارَة إىل الوصل، واختار للهمزة )العني( بال عرافة؛ لقرب خمرجهما

 

 ( انظر: املصدر الّسابق نفسه.1)
 (.40، )ص/قّصة الكتابة العربّية( انظر: مجعة، )إبراهيم(: 2)
، الطّبعة األوىل، دار الغرب اخلّط والكتابة يف احلضارة العربّيةاجلبوري )حيىي وهيب(: (، و 7-6، )ص/احملكم( انظر: الّداين )أبو عمرو(: 3)

 (.108م، )ص/1994اإلسالمّي، بّيوت 
 (.170-3/164، )صبح األعشى( انظر: القلقشندّي، )أمحد بن علّي(: 4)
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احٍد، واستعمل اخلليل هذه الطّريقة يف كتب الّلغة واألدب دون جيمع الكاتب بني الكتابة واإلعجام والّشكل بلوٍن و 

 .(1)كرامة أيب األسود وأتباعه، واتّقاًء لتهمة البدعة يف الّدينالقرآن؛ حرصاً على  

 عالمات الّّتقيم

. (2)عّجب"وهي "عالماٌت اصطالحّية تُوَضع أثناَء الكالم أو يف آخره، كالفاصلة والّنقطة وعالميت االستفهام والتّ       

ابة العربّية من الكتاابت األوروبّية؛ وذلك مع بدء إىل أّن هذه العالمات احندرت إىل الكت (3)وُيشّي عدٌد من الباحثني

انتشار املطبوعات العربّية يف العصر احلديث. وميكن القول أبّن هذه العالمات من أخرايت ما مّت إدراجه يف اخلّط العريّب 

 .(4) تهلتحسينه وتسهيل قراء

م، وقد صّنفها وفَق 1934ويبدو أّن أّول من وضع عالمات الرّتقيم، ودعا إىل استخدامه هو: أمحد زكي، املتوّّف       

 .(5)م1912الّنّسق املستعَمل يف كتابة الّلغات األوروبّية، وكان ذلك يف رسالة أصدرها عام  

 اّّتم به اخلّط العريّب ودعاوى استبداله بغريه ما

طلق دعواٌت يف فرَتَاٍت متالحقة، تشّكك يف قدرة الّلغة العربّية بشكٍل عام، ويف اخلّط اّلذي ُتكَتب به بشكٍل تن      

خاص. ويف خضّم تلكم الفوضى تربّعت فئاٌت ليست ابلقليلة من أعداء هذه األّمة بتقدمي الّنصائح واملقرتحات، فاقرتحوا 

 

 (.108، )ص/اخلّط والكتابة يف احلضارة العربّية( انظر: اجلبوري )حيىي وهيب(: 1)
 . 1980، املعجم الوجيز من إصدارات جممع الّلغة العربّية ابلقاهرة( انظر: 2)
(، ورمضان عبد 85م، )ص/1977هـ / 1379، الطّبعة الرّابعة، مكتبة اخلاجني القاهرة رهحتقيق الّنصوص ونش( منهم: عبد الّسالم هارون: 3)

 (.204و  43م، )ص/1973هـ / 1406ة الثّانية، مكتبة اخلاجني القاهرة ، الطّبعمناهج حتقيق الّّتاث بني القدامى واحملدثنيالتّـّواب: 
 امها تـُرَاَجع يف مظاّّنا يف كتب اإلمالء.( ملزيٍد من الّتفصيل عن عالمات الرّتقيم ومواضع استخد4)
 (.202، )ص/األجبديّة الفينيقّية واخلّط العريبّ ( انظر: بيطار، )إلياس(: 5)
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حلروف الالّتينّية، زاعمني أّن املشكلة هي الّلغة نفسها، واخلّط اّلذي ُتكَتب به...وقد ّية، وابالكتابة ابلّلهجات احملّلّية العامّ 

 بكتابة العلوم ابلّلغات العاّمّية.  (1)((املقتطف))م؛ حيث ورد اقرتاح 1881كانت البداية يف أواخر  

، ووضع ((لغة القاهرة)) أمساه:  زّي كتاابً اإلجنلي  Wallmoreم أّلف قاضي حمكمة االستئناف األهلّية  1902ويف عام        

، ممّا جعل الّشاعر حافظ إبراهيم  (2)فيه قواعد لتلك الّلغة اّليت اقرتحها لغة العلم واألدب، واقرتح كتابتها ابحلروف الالّتينّية

 قوله:م، ويقول قصيدته املشهورة مناصراً الّلغة العربّية، ومتحّداثً ابمسها، ومن ذلك  1903يثور يف عام  

 ُت لنفسـي فاّّتمُت حصايت          وانديُت قومـي فاحتسبُت حيايترجع

 عقمُت فلم أجزع لقول عدايت           ّن   ـٍم يف الّشباب وليترموين بعق

 ايتـاًء وأدُت بنـاالً وأكفرج         سي      رائَولِـدُت وملّا مل أجد لع

 بـه وعظات وما ضقُت عن آيٍ    وسعُت كتاب هللا لفظاً وغايًة          

 اتــوتنسيق أمساٍء ملخـرتع        فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة    

 (3)فهل سألوا الغّواص عن صدفايت         ن    أان البحر يف أحشائه الّدّر كام

 رته ))اهلالل(( إىل الّلهجة العاّمّية، ومبثل ذلك دعام، اندى اإلسكندر املعلوف يف مقاٍل  نش1903ويف عام       

: م(، وهو مهندس الّرّي اإلجنليزّي، فقام برتمجة أجزاء من اإلجنيل، ومّسى عمله1904ام ولكوكس( يف العام الّتايل ))ولي

متصّي الّلغة العربّية، ومن . ودعا أمحد لطفي الّسّيد إىل (4)أّيده يف ذلك سالمى موسى وغّيه))الّلغة املصريّة((، وقد 

 

، الطّبعة الثّانية االّّتاهات الوطنّية يف األدب املعاصرٌة قدمية، وهي موالية لإلجنليز. انظر: حسني، )حمّمد حمّمد(: ( املقتطف: صحيفٌة مصريّ 1)
 (.2/321م، مكتبة اآلداب ومطبعتها ابجلماميز،  )1968 مصر -

 (.202لعال الكويت )ص/م، مكتبة ا1987 -هـ 1408، الطّبعة األوىل حبوث  يف الّلغة واألدب( انظر: الفريح )سهام(: 2)
 (.1/242القاهرة. ) -م، املطبعة األمّييّة 1948، تصحيح أمحد أمني وآخرين، الطّبعة الرّابعة ديوان حافظ إبراهيم( انظر: 3)
 (.229، )ص/حبوث  يف الّلغة واألدب( انظر: الفريح )سهام(: 4)
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. ويف الّسياق نفسه جند أّن بريطانيا فرضت على هذا اجملمع (1)ة العريّب يف القاهرةالعجيب أنّه أصبح رئيسًا جملمع الّلغ

 .(2)عضويّة املستشرق الربيطايّن )أ. هـ. جيب(، وعداؤه لّلغة العربّية أشهر من أن يشار إليه

ربّية، فقد دعا إليها يف للعاّمّية واحلروف اّلالتينّية على مصر وحسب، بل امتّدت إىل أقطاٍر أخرى عومل تقتصر الّدعوة 

...وقد تصّدى هلؤالء وأولئك طائفٌة (3)املغرب املستشرق )ماسينيون(، ويف لبنان )اخلوري مارون( و )سعيد عقل( وغّيمها

أقرب  -على زعمهم  –تتذرّع حبّجة الّتسهيل على الّناس؛ فالعاّمّية  من الغيورين على الّلغة العربّية. وكّل هذه الّدعوات

 ام الّناس، والكتابة ابحلروف اّلالتينّية أسهل من الكتابة ابلعربّية.إىل أفه

اقع أبّن هذه الّدعوات ابطلٌة يكّذهبا الو  -مبا ال يضع جمااًل للّشّك  -والّناظر يف اخلّطني: العريّب، واّلالتيّّن يدرك       

غّي مسّلم؛ ذلك ألنّنا لو تقّصيناها لوجدانها اّلذي نعيشه اليوم. وزعمهم أّن بعض الكلمات العربّية صعبٌة يف اإلمالء 

حمدودًة قد تقّل كثّياً عن مثيالّتا يف الّلغات األخرى، وأخّص الّلغة اإلجنليزيّة ابلذّكر فأقول: أليس فيها صعوابٌت إمالئّية 

 :(4)الباحث  إليه يذهبلي بعض األمثلة تؤّكد ما  هي األخرى؟! وفيما ي

 يف جمال الكلمات املفردة:

على سبيل املثال  -ففي هذا اجملال جند بعض الكلمات اإلجنليزيّة متماثلًة يف الّنطق، وخمتلفًة يف املعىن، من ذلك       

 ما يلي:  -ال احلصر  

 ومعناها: َأَكَل. (Ate)ومعناها: مثانية، تُنَطق مثل كلمة    (Eight)كلمة   •

 

 (.2/352، )ملعاصراالّّتاهات الوطنّية يف األدب ا( انظر: حسني، )حمّمد حمّمد(: 1)
 (.230، )ص/حبوث  يف الّلغة واألدب( انظر: الفريح )سهام(: 2)
 ( انظر: الّسابق نفسه.3)
 (.237- 223الّتفاصيل انظر: الفريح )سهام(: حبوٌث يف الّلغة واألدب، )ص/( ملزيٍد من 4)
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 معناها: صحيح.و    (Right)ومعناها: يكتب، تُنَطق مثَل كلمة     (Write)كلمة   •

 ومعناها: الم اجلّر )لـِ(.  (For)ومعناها: أربعة، تُنَطق مثل     (Four)كلمة   •

 ومعناها: ابن. وغّي ذلك كثّي. (Son)ومعناها: مشس، تُنَطق مثل كلمة    (Sun)كلمة   •

 يف جمال احلروف اجملردة:

 :وإذا ما نظران إىل احلروف لوجدان مالحظاٍت عّدة، نذكر منها ما يلي      

مبعىن حقل، وتُلَفظ: )ِفيلد(،  )ieldF(مثل  )F(حرف الفاء له أشكاٌل كثّية يف الّلغة اإلجنليزيّة، من ذلك:  •

مبعىن يكفي،  )ghEnou(مثل  )Gh(مبعىن الّصورة، وتلفظ: )فوتغراف(، و )photograPh(مثل  )Ph(و

 وتلفط: )ِإَنف(.

وتعّن:   (Cancel)مبعىن يقدر، وتلفظ: )َكان(، ويف كلمة    (Can)يُلَفظ مرًّة سيناً ومرًّة كافاً، مثل:    (C)حرف   •

 األوىل تلفظ كافاً بينما تُنَطق الثّانية سيناً كما ترى.  (C)يُلِغي، وتلفظ: )كانسل(، فـــ

مثل:   (H)و     (s)اجلمع بنيليس يف اإلجنليزيّة حرف الّشني، فيضطّرون للجمع بني حرفني أو أكثر، من ذلك   •

(Short)  ،وقد جيمعون بني عّدة أحرف مثل    مبعىن قصّي(Translation)    مبعىن: ترمجة؛ حيث مجعوا بني(T)  

 للحصول على حرف الّشني.  (N)و    (O)و     (I)و  

ويُنطَقان مرًّة ذااًل وأخرى اثًء، وذلك  (H)و  (T)وليس هلم حرف الّذال والثّاء، فيجمعون بني حرفني مها:  •

 مبعىن: )أل( التعريف، وتنطق: )َذ(. (The)ث(، ومثل:  مبعىن: فّم، وتنطق: )ماو   (Mouth)مثل:  
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ما يشبه اجليم يف الّلهجة املصريّة(، له صوراتن فمرًّة ينطق جيماً، ومرًّة ما بني الكاف واجليم )أي    (G)وحرف   •

األوىل تنطق مثل اجليم املصريّة،   (G)مبعىن: مرآب )مكان تصليح الّسّيارات(، فـ  (Garage)ومثال ذلك كلمة:  

 ينما تنطق الثّانية جيماً عربّية.ب

ghouThr, tghEi, nifeK ,هناك حروف صامتة، ُتكَتب وال تُلَفظ، وهي أتيت يف كلمات كثّية، من ذلك:  •

ghAlthou, tghLi, tghFi  ووضعت حتتها خطني ا ابلّلون األمحرواحلروف اّليت ال تُلَفظ مّيزّت. 

ليزيّة، وذلك مثل: )ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ح، خ( فما هناك حروف يف العربّية ليس هلا نظّي يف اإلجن •

 تينّية؟ ب الرتاث لو كتبنا احلروف ابّلالالعمل هبا؟ مثّ ماذا نفعل بكت

ونتأّكد من خالل امللحوظات الّسابقة الذّكر ما وراء تلكم الّدعوات الباطلة إىل استبدال اخلّط العريّب ابّلالتيّّن،       

سبحانه  -اولًة للقضاء على الّلغة العربّية والّنيل منها، وقد خابوا يف ذلك وخسروا؛ إذ هللا وأّن اهلدف منها ليس إاّل حم

هذه الّلغة بنفسه؛ لكوّنا وعاًء للقرآن الكرمي )إان حنن نزّلنا الذّكر وإاّن له حلافظون(، وما ذكرُت من توىّل أمر حفظ  -

 دة ما أحاط به العنق!أمثلة،  قالمٌة من ظفر، وغيٌض من فيض، وحسبك من القال
 

 ةخامت

وبعد هذا التطواف والتجوال وحنن ننتقل من غصٍن إىل غصن يف حديقة مراجع املوضوع املتعّددة، فقد آن اآلوان       

 أن نسّجل أهّم ما يؤّكده هذا البحث من نتائج، وذلك من خالل الفقرات التالية:

ألّول من مراحل التمّدن واالستقرار؛ متأثّرًة مبا مّر به اإلنسان اإّن نشأة الكتابة عند اإلنسان مّرت مبراحل عّدة،   •

فقد قضى اإلنسان األّول قرواًن دون القراءة والكتابة، وذلك ملا كان عليه من بساطة العيش، وعندما خطا 

ه فلجأ إىل خطوًة حنو التمّدن واالستقرار احتاج إىل الكتابة، فعرّب عن أفكاره ابلصَور، مّث ارتقى أسلوُب حياتِ 
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مستخدماً الّصَور واألشكال، مثّ انتقل إىل الكتابة املقطعّية، وبعدها إىل الكتابة األجبديّة اهلجائّية الطريقة الّرمزيّة  

 املستخدمة يف الوقت الرّاهن.

مّي. عرف اخلّط طريقه إىل الثقافة العربّية قبل اإلسالم، وذلك عن طريق اخلّط الّنبطّي املشتّق من اخلّط اآلرا •

كتابة وجدت سبيلها إىل بالد العرب بسلوك أحد طريقني: الطّريق الّدائر من ويرتّجح أن تكون ظاهرة ال

)حوران( إىل وادي الفرات األوسط حيث احلّية واألنبار، مّث دومة اجلندل فاملدينة، ومنها إىل مّكة والطّائف. 

 جاز إىل املدينة ومّكة.)العال( ومدائن صاحل فشمال احلوالثّاين: طريٌق أقصر من داير الّنبط إىل )البرتاء( إىل  

مّر على الكتابة العربّية زماٌن غّي يسّي كانت فيه خاليًة من مجيع العالمات، وبعد بزوغ فجر اإلسالم، واختالط  •

ضها العرب ابلعجم احتاج اخلّط العريّب إىل أّول إصالٍح، وهو نقاط اإلعجام؛ وذلك لتمييز احلروف املتشاهبة بع

إىل إصالٍح آخر وهو نقاط اإلعراب؛ لتمييز مواقع الكلمات اإلعرابّية. مّث  من بعض، مّث استدعت احلاجة

دعت ضرورة أخرى للتمييز بني نقاط اإلعجام ونقاط اإلعراب، فتوّلد عن ذلك إصالح آخر أال وهو استبدال 

، وهي آخر ما مّت ّخرة مّت إدراج عالمات الرتقيمنقاط اإلعراب ابحلركات اإلعرابّية املعروفة اليوم. ويف فرتة متأ

 إدراجه من إصالحاٍت يف اخلّط العريّب.

لقد تربعت  فئات غّي يسّية من أعداء هذه األّمة إىل اّّتام الّلغة العربّية بشكٍل عام، واخلّط اّلذي ُتكَتب به     •

مبا ال يضع   –عن العربّية. وقد أثبت البحث  بشكٍل خاص، وانتهى هبم األمر إىل اقرتاح احلروف الالتينّية بديالً  

كذب هذه الدعوى، وأورد أمثلًة متعّددة ملا يعانيه اخلّط اإلجنليزّي من مشاكل، وهي أضعاُف   –جماالً للّشّك 

 أضعاِف ما قد يُوجد يف اخلّط العريّب.
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 املصادر واملراجع 
 

 أّوالً: املصادر واملراجع العربّية
 م.1977، الطّبعة الثّالثة  فنون صناعة الكتابة، )الفّك(،  أسعد، )علي( وفكتور

، حتقيق حمي الّدين عبد الّرمحن إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب هللا عّز وجلّ ابن األنبارّي )حمّمد بن القاسم(: 
 م. 1971رمضان، دمشق  

 م. 1959صر  ، مطبعة السعادة مبفتوح البلدانالبالذري، )أمحد بن حيىي(،  
 م، دار اجملد للطّباعة والّنشر، دمشق.1997، الطّبعة األوىل األجبديّة الفينيقّية واخلّط العريبّ )إلياس(:  بيطار،  

 م.1977غداد    -، مطبعة األديب  أصل اخلّط العريّب وتطّوره حّّت هناية العصر األمويّ اجلبوري، )سهيلة ايسني(:  
 األردن.  -، دار األمل للّنشر والّتوزيع  المّيةيّب والّزخرفة اإلساخلّط العر اجلبورّي، )حممود شكر(،  
 م.1994، الطّبعة األوىل، دار الغرب اإلسالمّي، بّيوت اخلّط والكتابة يف احلضارة العربّيةاجلبوري )حيىي وهيب(:  

 م، دار املّريخ.1981، الطّبعة الثّالثة  قّصة الكتابة العربّيةمجعة، )إبراهيم(:  
 القاهرة، حتقيق مصطفى السقا وآخرين.  1954، الطّبعة األوىل  إلعرابسّر صناعة ا،  ابن جّّن، )أبو الفتح عثمان(

 .1941، إستانبول  كشف الظّنون عن أسامي الكتب والفنونحاجي خليفة، )مصطفى بن عبد هللا(،  
آلداب م، مكتبة ا1968مصر  -ثّانية ، الطّبعة الاالّّتاهات الوطنّية يف األدب املعاصرحسني، )حمّمد حمّمد(: 

 .ومطبعتها ابجلماميز
 م.1955، حتقيق حمّمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة ّنضة مصر، القاهرة  مراتب الّنحوّينياحلليّب، )عبد الواحد بن علّي(:  
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 الّتوزيع.م، دار عّمار للّنشر و 2004هـ /  1425، الطّبعة األوىل  علم الكتابة العربّية(: ياحلمد، )غامن قدور 
 . ريخ األنباراتجفّي،  ناخلطيب ال

 بّيوت.  -)اتريخ ابن خلدون(، الطّبعة الرّابعة، دار إحياء الرّتاث العريّب   املقّدمةابن خلدون، )عبد الّرمحن(:  
 م.1960، حتقيق عزّة حسن، دمشق  احملكم يف نقط املصاحفالّدايّن، )أبو عمرو عثمان بن سعيد(:  

 ، الطّبعة األوىل. االشتقاقابن دريد، )أبوبكر(،  
 هـ.1345حيدرآابد    -، دار املعارف العثمانّية  مجهرة الّلغةابن دريد، )حمّمد بن احلسن(، 

 القاهرة.  -م، املطبعة األمّييّة  1948إبراهيم، تصحيح أمحد أمني وآخرين، الطّبعة الّرابعة    ديوان حافظ
 وت.بّي    -، دار اجليل فنون صناعة الكتابةالرّافعي، )مصطفى( و جيدة، )عبد احلميد(:  

هـ / 1406اجني القاهرة ، الطّبعة الثّانية، مكتبة اخلمناهج حتقيق الّّتاث بني القدامى واحملدثنيرمضان عبد التّـّواب، 
 م.1973

، الطّبعة الرّابعة، حتقيق علّي توفيق احلمد، مؤّسسة الّرسالة كتاب اجلمل يف الّنحوالّزّجاجّي، )عبد الّرمحن بن إسحاق(:  
 م. 1988هـ/ 1408

 ة.القاهر   -، دار اهلالل 1904عة الثّانية  ب، الطّ الفلسفة الّلغويّة واأللفاظ العربّيةزيدان، )جرجي(:  
 م. 1936، حتقيق كرنكو، املطبعة الكاثوليكّية، بّيوت  أخبار الّنحوّيني البصرّين الّسّيايّف، )احلسن بن عبد هللا(:  

 م، دار الكتب العريّب.1989، الطّبعة الثّانية  نواعهااملزهر يف علوم الّلغة وأالّسيوطّي، )جالل الّدين(،  
، حتقيق هالل انجي، الطّبعة ي األلباب يف صناعة اخلّط والكتابحتفة أو ابن الّضائع، )عبد الّرمحن بت يوسف(: 

 تونس.   1967األوىل 
 ، مطبعة جلنة الّتأليف والرّتمجة القاهرة.العقد الفريدابن عبد ربّه، )أمحد بن حمّمد(،  

 م.1977هـ/1379، الطّبعة الرّابعة، مكتبة اخلاجني القاهرة حتقيق الّنصوص ونشرهعبد الّسالم هارون:  
 م، مكتبة العال الكويت.1987  -هـ  1408، الطّبعة األوىل  حبوث  يف الّلغة واألدبالفريح )سهام(:  

 م. 1925، دار الكتب املصريّة، القاهرة  عيون األخبارابن قتيبة،  
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هـ 1407بّيوت ، الطّبعة األوىل، دار الكتب العلمّية، صبح األعشى يف صناعة اإلنشا)انصر السّيد(،  القلقشندّي،
 م.. 1987  /

 .1980من إصدارات جممع الّلغة العربّية ابلقاهرة،    املعجم الوجيز
 القاهرة، )سند(.  -، طبعة بوالق لسان العربابن منظور، )حمّمد بن مكرم(:  

 بّيوت.   -، مطبعة مكتبة خّياط  الفهرستن إسحاق(:  ابن الّندمي، )حمّمد ب
 م.1984ذقّية  ، الالالكتابة وأشكاهلا عند الّشعوباألجبديّة: نشأة هبو، )أمحد(:  

 

 

 اثنياً: املراجع اإلفرجنّية
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