

رؤية في تيسير ضبط الكلمات العربية
عبد الغني بن حممد دين
مقدمة:
ال شك يف أن الكتابة هي اآللة التي حفظت سجل ذاكرة البرشية من الضياع والنسيان؛
فبواسطتها نقلت ما كتبه القدماء من فكر وتراث ،ولذلك هي تعد أداة اتصال بني املايض واحلارض.
وللكتابة مكانة عظيمة يف الدين اإلسالمي ملا فيها من مصالح دنيوية ودينية .ومن اآليات التي بينت
أمهيتها آية الدين التي خاطب اهلل تعاىل فيها املؤمنني بقوله :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ....ﮊ( )1وأمر اهلل عز وجل

وبني أنه تعاىل ع نلم اإلنسان بالقلم ما مل يعلم فقال تعاىل :ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
نبيه صىل اهلل عليه وسلم بالقراءة ن
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮊ( )2ولقد أمر رسول اهلل صىل اهلل

عليه وسلم صحابته الكرام بالكتابة إذ قال" :قيدوا العلم بالكتابة"( .)3كام حرص النبي صىل اهلل عليه وسلم
عىل حتسني الكتابة وإتقاهنا فقال" :إذا كتب أحدكم "بسم اهلل الرمحن الرحيم" فليمد "الرمحن" ،وقوله
لكاتب الوحي معاوية بن سفيان( )4ريض اهلل عنه" :ألق الدواة ،وحرك القلم ،وانصب الباء ،وفرق السني،
-1

سورة البقرة ،اآلية.282:

-2

سورة العلق ،اآليات.5-1:

-3

يوسف ابن عبد الرب القرطبي ،جامع بيان العلم وفضله ،دار الفتح ،بجوار إدارة األزهر ،القاهرة  ،ج  ،1ص .22

-4

معاوية بن أيب سفيان األموي القريش أول خلفاء الدولة األموية ،ولد بمكة قبل اهلجرة ثامين عرشة سنة ،أسلم قبل
فتح مكة وعىل األرجح يف صلح احلديبية وكان كاتب الوحي ،تويف يف دمشق سنة 06هـ ،شمس الدين حممد بن
أمحد الذهبي ،سري أعالم النبالء ،حتقيق :بشار عواد معروف وحميي هالل الرسحان ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،
ط ،1ج  ،3ص .128

وال تعور امليم ،وحسن اهلل ،ومد الرمحن وجود الرحيم" ،رواه الدارمي(.)5
والكتابة تشتمل عىل الرسم ،أي:اخلط واإلمالء والرتكيب ،وتعد أساسا من أسس االتصال
والنقل وترمجة األفكار ،وقد عنيت البرشية بأنواع الكتابة ووضعت هلا رشوطا وألفت فيها مؤلفات
واهتمت بتبيينها لطالب العلم والراغبني يف تعلم الكتابة خطا وإمالء ثم تركيبا وتأليفا ،والكتابة
الصحيحة الواضحة من أهم األمور التي تؤدي إىل القراءة الصحيحة ثم الوصول إىل املعنى املراد ،واللغة
العربية ـ حقيقة ـ من أسهل اللغات كتابة وقراءة.
وسريكز البحث عىل املكتوب حتى يتمكن القارئ من قراءته قراءة صحيحة كام أراده الكاتب،
واجلدير بالذكر أن تعلم الكتابة وإتقاهنا من أهم األمور املؤدية إىل تعلم اللغة من حيث معرفة نطق
احلروف ،وحركات احلروف بالتدريب والتمرين ،وبالقراءة املتواصلة سيتمكن املتعلم من إتقان علم
الرصف وأوزان كلامهتا ومعرفة املجرد واملزيد ،وكذلك إتقان علم النحو عندما يتساءل عن حركات آخر
الكلامت ودراستها بعد ذلك مما يؤدي إىل سهولة معرفتها ثم إتقاهنا ،ومعرفة معاين الكلامت ووظيفتها،
وهذا بدوره إىل معرفة علم البالغة عندما يتعمق فيه ،ويعرف أرسار التقديم والتأخري أو اخلروج عن
معانيها املطابقة للحال ،أي أن الكتابة هي الوسيلة لتعلم العلوم العربية وفهمها ،فهي البداية احلقيقية
ملعرفة العلوم العربية.
وقد جاءت حماور البحث عىل النحو التايل:
مقدمة البحث ،وفيها :مشكلة البحث ،أهداف البحث ،أسئلة البحث ،منهج البحث.
املبحث األول:

مراحل ظهور الضبط.

املبحث الثاين:

رأي العلامء املحدثني يف الكتابة العربية.

املبحث الثالث:

املشكلة املعارصة.

املبحث الرابع:

مرشوع تيسري ضبط الكلامت العربية.

نتائج البحث ثم تقديم التوصيات.
ً
أول:

مشكلة البحث:
تسعى الدراسة لوضع حلول لآليت:

-1

خيطئ الكثري (عربا وعجام) يف القراءة وهذا األمر ظاهر عىل العيان.

-5

راجع :عبد احلي الكتاين ،الرتاتيب اإلدارية ،نرش دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ج  ،1ص .125
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-2

الضعف الواضح يف القراءة لدى طالب العلوم اإلسالمية والعربية وفهم املقروء وخاصة
للناطقني بغري العربية ومدى خطورته.

ثان ًيا:

أمهية البحث:
تأيت أمهية هذا البحث يف حتقيق اآليت:

-1

القراءة الصحيحة ينتج عنه الفهم السليم املطلوب من النص املقروء.

-2

الفهم الصحيح للعلوم الرشعية وغريها ،وختريج متعلمني متمكنني مدققني من طالب علوم
الرشيعة اإلسالمية.

-3

املسامهة الفعالة يف فهم الرشيعة اإلسالمية والتجديد املناسب من جراء الفهم العميق الصحيح.

-4

تسهيل القراءة لكل حمبي اللغة العربية ،ومجيع املثقفني من املسلمني وغري املسلمني ،ليكون
رض وقناعة.
سبيال إىل تعرفهم عىل اإلسالم ودخوهلم إىل الدين اإلسالمي عن
ى

ثال ًثا:

أهداف البحث:
تسعى هذه الدراسة لتحقيق األهداف اآلتية:

-1

الوصول إىل عالج صعوبة القراءة للطالب الناطقني بغري العربية يف كليات العلوم الرشعية
وأصول الدين والدراسات يف القرآن والسنة النبوية الرشيفة.

-2

حتسني القراءة لدى اإلعالميني العرب أمام املشاهدين واملستمعني.

-3

جتنب اخلطأ يف االستنباط واالقتباس من النصوص املختلفة يف القرآن والسنة وأقوال العلامء
وغريهم.

-4

فهم املخطوطات فهام سليام ودقيقا ،وكذلك كتب الرتاث.

راب ًعا:

أسئلة البحث:
حياول البحث اإلجابة عن األسئلة التالية:

-1

من أول من ابتكر احلروف العربية؟

-2

هل كانت الكلامت العربية فيها إعجام وتنقيط منذ ابتكارها أم كانت خالية منها؟

-3

ما هي األحداث املتعلقة بععجام وتنقيط القرآن وعالقتها بععجام وتنقيط الكلامت العربية؟

-4

ما دور أيب األسود الدؤيل ونرص بن عاصم واخلليل بن أمحد الفراهيدي وغريهم يف تطوير
إعجام احلروف وتنقيطها؟

-5

ما رأي العلامء املحدثني يف ضبط الكلامت بالشكل؟
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-0

ما هي املشكلة املتعلقة بالضبط يف العرص احلديث؟

-2

ملاذا ضعف الناطقون بالعربية يف القراءة ،وما أسباب األخطاء النحوية والرصفية التي يرتكبوهنا
أثناء القراءة؟

-8

ما أنواع األخطاء النحوية والرصفية ،ثم ما هي أسباهبا ،وما هي احللول املناسبة؟

-9

ما هي احللول التي تساعد عىل القراءة الصحيحة.

-16

هل يمكن ضبط كل حروف الكلمة ،أو أن هناك طريقة أخرى تيرس للكاتب ،ويف الوقت نفسه
ال يتسبب يف خطأ القراءة.

خامسا :منهج البحث:
ً
سينتهج البحث املنهج الوصفي التحلييل ،فسيقوم البحث بوصف تارخيي عن أطوار نقط وإعجام
احلروف العربية ونشأهتا وكذلك وصف وضع اإلعجام والتنقيط وآراء العلامء فيها ،ثم حتليل تلك الوضع
اللغوي وتلك اآلراء للوصول إىل ما يرمو إليه البحث ،ثم وصف مرشوع تسهيل ضبط الكلامت العربية.
املبحث األول:

مراحل ظهور الضبط:

يميل بعض الباحثني املحدثني إىل أن اخلط العريب كان خاليا من النقط والشكل حيث زعموا أنه
قد عثر عىل نقوش عربية ترجع إىل العرص اجلاهيل واإلسالمي كانت خالية من النقط والشكل خلوا
تاما(.)6
بينام تبني للباحثني أن اإلعجام والتنقيط كان موجودا منذ العرص اجلاهيل ،فقد نقل
ابن النديم( )7عن ابن عباس( )8ريض اهلل عنهام قال" :إن أول من كتب بالعربية ثالثة رجال من بوالن
ـ قبيلة من طيء ـ وهم :مرامر بن مرة ،وأسلم بن سدرة ،وعامر بن جدرة ،فأما مرامر فوضع الصور،

-6

إبراهيم مجعة ،دراسات يف تطور الكتابات الكوفية ،دار الفكر العريب ،القاهرة1909 ،م ،ص .12

-7

ابن النديم ،أبو الفرج حممد بن إسحاق بن حممد بن إسحاق الوراق البغدادي ،أديب وكاتب سرية ،ومصنف
وجامع فهارس ،صاحب الكتاب املعروف كتاب الفهرست ،تويف عام  ٥٨٣للهجرة .ياقوت احلموي ،معجم
األدباء ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،ط 1466 ،3هـ1986/م ،ج  ،18ص .12

-8

هو عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم ،ابن عم النبي حممد صىل اهلل عليه وسلم ،الصحايب اجلليل حرب األمة
وفقيهها وإمام التفسري وترمجان القرآن فهو احلرب احلاذق الفطن يف كل علم ،ولد ببني هاشم قبل عام اهلجرة بثالث
سنني ،كان عمر بن اخلطاب حيرص عىل مشورته يف كل أمر كبري .تويف حرب هذه األمة سنة 08هـ بالطائف .أمحد بن
عيل بن حجر العسقالين ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،املكتبة التجارية الكربى1358 ،هـ1939/م ،ج  ،4ص .336
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وأما أسلم ففصل ووصل ،وأما عامر فوضع اإلعجام .ويؤكد القلقشندي( )9أن اإلعجام يف احلروف
العربية كان قديام جدا أي منذ اخرتاع الكتابة(.)10
استدل بعض الباحثني عىل وجود الشكل من أول األمر بام ثبت عند علامء املسلمني أن السبب
الذي جعل عثامن بن عفان( )11ريض اهلل عنه أن جيرد املصاحف من النقط والشكل حتى حتتمل ما تواتر
من القراءات عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،حيث قال أبو عمرو الداين(" :)12وإنام أخىل الصدر
منهم (أي الصحابة) املصاحف من ذلك (أي النقط ومن الشكل) من حيث إهنم أرادوا الداللة عىل بقاء
السعة يف اللغات والفسحة يف القراءات التي أذن اهلل تعاىل لعباده األخذ هبا والقراءة بام شاءت األمة منها،
فكان األمر عىل ذلك إىل أن حدث يف الناس ما أوجب نقطها وشكلها"( .)13وقال ابن اجلزري(:)14

-9

هو أبو العباس شهاب الدين أمحد بن عيل بن أمحد القلقشندي ،املؤرخ األديب البحاثة .ولد سنة  205هـ ،من تصانيفه
صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء و قالئد اجلامن يف التعريف بقبائل عرب الزمان ،تويف القلقشندي سنة 821هـ .ينظر
لرتمجته :عمر فروخ ،تاريخ األدب العريب ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط1981 ،1م ،ج  ،3ص .832

-10

أبو العباس أمحد بن عيل القلقشندي ،صبح األعشى يف صناعة اإلنشا ،وزارة الثقافة واإلرشاد بمرص ،ج ،3ص .151

-11

هو عثامن بن عفان بن أيب العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قيص بن كالب ،ثالث اخللفاء
ال راشدين ،وكان رابع من أسلم من الرجال ،أسلم ريض اهلل عنه عىل يد أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه ومىض يف
إيامنه قدما ،قويا هاديا ،وديعا ،صابرا ،عظيام ،راضيا ،عفوا ،كريام ،حمسنا ،رحيام ،سخيا باذال ،قتل عثامن بن عفان
يف سنة  35للهجرة بشكل شنيع ،ودفن بالبقيع .خري الدين الزركيل ،األعالم ،دار العلم للماليني ،بريوت ،الطبعة
السابعة1920 ،م ،ج  ،4ص .216

-12

هو العالمة عثامن بن سعيد بن عثامن بن سعيد بن عمر أبو عمرو الداين األموي ،ولد سنة إحدى وسبعني
وثالثامئة ،كان أحد األئمة يف علم القراءات ورواياته وتفسريه ومعانيه وطرقه وإعرابه وله معرفة باحلديث وطرقه
ورجاله من أهل الذكاء واحلفظ والتفنن ،دينا فاضال جما ىبا للدعوة وله مائة وعرشون تصنيفا .تويف احلافظ
أبو عمرو بدانية يوم االثنني منتصف شوال سنة أربع وأربعني وأربعامئة ،ابن اجلزري ،غاية النهاية يف طبقات
القراء ،عني بنرشه ج برجسرتارس ،طبع دار الكتب العلمية ،ط 1466 ،2هـ ،ج  ،1ص .563

-13

عثامن بن سعيد بن عثامن أبو عمرو الداين ،املحكم يف نقط املصاحف ،حتقيق :عزة حسن ،دار الفكر ،دمشق،
1992م ،ص ( 3بترصف قليل).

-14

هو حممد بن حممد بن حممد بن عيل بن يوسف اجلزري الدمشقي العمري الشريازي الشافعي ،ولد سنة  251هـ
نشأ يف دمشق ،وحفظ القرآن وأكمله وهو ابن ثالثة عرش عاما ،وصىل به وهو ابن أربعة عرش .كان غزير اإلنتاج يف
ميدان التأليف يف أكثر من علم من العلوم اإلسالمية ،يف علم القراءات وعلوم القرآن واحلديث ومصطلحه والفقه
وأصوله والتاريخ واملناقب وعلوم العربية ،تويف سنة  833هـ ،الزركيل ،األعالم ،ج  ،2ص .45

461

"وجردت هذه املصاحف مجيعها من النقط والشكل ليحتملها ما صح نقله وثبت تالوته عن النبي
صىل اهلل عليه وسلم"( .)15وقالوا بالنظر إىل تلك األقوال عىل وجود الشكل بأنك ال تستطيع إخالء
اليشء من اليشء إال إذا كان هذا الثاين موجودا يف األول ،مستقرا فيه ،كام أنه ال يمكنك أن جترده من أي
يشء إال إذا كان ذلك متوفرا فيه ،متميزا به ،فبذلك استدلوا عىل أن الكتابة العربية كانت منقوطة مرقشة
قبل أن ختىل أو جترد من نقطها وشكلها للعلة املذكورة(.)16
وتبني لنا أن العرب كانت ال تنقط مجيع حروف كتابتها بل كانت تلجأ إىل النقط كلام خافت
االلتباس ،وذلك عىل طريق الرسيانيني والعربانيني الذين كانوا ينقطون بعضا من حروفها( ،)17وضح
ذلك القلقشندي بقوله" :فالنقط مطلوب عند خوف اللبس ،ألنه إنام وضع لذلك ،أما مع منع اللبس
فاألوىل تركه لئال يظلم اخلط من غري فائدة"( .)18ونستدل عىل ذلك بوجود إشارات واضحة يف تراثنا
اإلسالمي إىل هذا النقط اجلزئي ،من ذلك ما روي يف احلديث الرشيف أن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان
يقول لكتابه" :إذا اختلفتم يف الياء والتاء فاكتبوها بالياء"(.)19
كذلك ما ورد عن عبيد بن أوس الغساين( )20ـ كاتب معاوية بن أيب سفيان ـ من أنه قال:
"كتبت بني يدي معاوية كتابا ،فقال يل :يا عبيد! ارقش كتابك ،فعين كتبت بني يدي رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم فقال :يا معاوية! ارقش كتابك .قال عبيد :وما رقشه يا أمري املؤمنني؟ قال :أعط كل حرف ما
ينوبه من النقط"( .)21وهذا يعني أن األوىل يف رقش كاتب معاوية هو ما تشابه من احلروف إذ هي املعنية
-15

شمس الدين أبو اخلري حممد ابن اجلزري ،النرش يف القراءات العرش ،تصحيح ومراجعة :عيل حممد الصباغ،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،ج  ،1ص .2

-16

سامل حميي الدين سامل ،علل القراءات القرآنية ،مكتبة وهبة ،القاهرة2669 ،م ،ص .114

-17

سهيلة ياسني اجلبوري ،أصل اخلط العريب وتطوره حتى هناية العرص األموي ،مطبعة األديب البغدادي ،بغداد،
ط1922 ،1م ،ص .38

-18

القلقشندي ،صبح األعشى ،ج  ،3ص .156

-19

أبو احلسن عيل بن حممد اجلزري ابن األثري ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،ج  ،1ص  ،193وانظر :سهيلة ياسني،
أصل اخلط العريب وتطوره ،ص .150

-20

عبيد ويقال :عبيد اهلل بن أوس الغساين ،كاتب معاوية وحاجبه ويزيد بن معاوية ومروان بن احلكم ،حدث عن
معاوية وهو سيد أهل الشام ،روى عنه ابنه حممد بن عبيد .ينظر :عيل بن احلسن ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق،
حتقيق :عمر عبد اهلل نوارة ،مكتبة الرشيد ،الرياض ،ج  ،٥٨ص .٩٦١

-21

461

سهيلة ياسني ،أصل اخلط العريب وتطوره ،ص .150

بدرجة أوىل خلوف التباسها ،ويبدو أن عملية النقط هذه كانت متفاوتة بني الك نتاب ،ختضع لظروف معينة
وأمزجة خمتلفة ،لعل أمهها يرجع إىل مدى وعي الكاتب نفسه بفن الكتابة ،كذلك إىل املستوى الثقايف
للذي يبعث إليه بالكتاب ،ونتيجة لذلك فعن النقط عندهم كان يتفاوت كثرة وقلة يف احلروف(.)22
كام سبق أن قدمنا فعن الك نتاب من العرب كانوا قلة ،و احلروف العربية كانت خالية من الشكل
واإلعجام ،وكانوا قادرين عىل متييز ما يقرؤون بالسليقة ،ويعتمدون عىل ربطهم ملعاين الكالم باملشافهة
والتلقي واالستامع ،ولكن ملا دخل غري العرب يف اإلسالم وبدأت لغتهم هتدد سالمة اللغة العربية
وفصاحة اللسان العريب ،وبدأت ظاهرة اللحن تفشو بني الناس مما خيف عىل القرآن الكريم من
التحريف ،هنا هنض املخلصون والغيورون عىل اللغة العربية إىل التفكري يف وضع رموز وأشكال تعني عىل
القراءة الصحيحة دون تغيري أو تبديل يف رسم املصحف العثامين.
وال خيفى عىل أحد أن أبا األسود الدؤيل( )23هو أول من حاول إصالح هذا األمر ،فيعد أول من
وضع الشكل يف العربية ويف القرآن خاصة( ،)24وكان يعرف بالتنقيط ،ألنه جعل احلركات عىل صورة نقط
عىل احلروف ،فجعل عالمة الفتحة نقطة فوق احلرف ،وعالمة الكرسة نقطة أسفله ،وعالمة الضمة نقطة بني
يدي احلرف ،كام جعل عالمة التنوين نقطتني ،وكانت تلك النقط بلون خمالف للمداد املكتوب به(.)25
وتثبت األخبار أن أبا األسود الدؤيل كان دائم التفكري يف هذا األمر ليس عىل مستوى القرآن
فحسب بل عىل مستوى الكتابة العربية كلها ،وقصته مع ابنته شاهدة عىل ذلك ،فعندما قالت له :يا أبت،
أي يشء منها أحسن ،إنام تعجبت من
ما أحسن السامء! قال هلا :يا بنية! نجومها ،فقالت له :إين مل أرد ن
-22

سامل حميي الدين سامل ،علل القراءات القرآنية ،ص .115

-23

هو ظامل بن عمرو بن سفيان أبو األسود الدؤيل البرصي ،قايض البرصة ثقة جليل ،كان معدودا يف التابعني والفقهاء
واملحدثني والشعراء واألرشاف والفرسان واألمراء والدهاة والنحاة .تويف يف طاعون اجلارف بالبرصة سنة
تسع وستني .انظر :ابن حجر ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،ج  ،2ص .241

-24

أبو سعيد احلسني بن عبد اهلل السريايف ،أخبار النحويني البرصيني ،حتقيق :حممد إبراهيم البنا ،دار االعتصام ،ط ،1
1465هـ ،ص ،11وأبو الربكات عبد الرمحن بن حممد األنباري ،نزهة األلبا يف طبقات األدبا ،حتقيق :حممد
أبو الفضل إبراهيم ،دار النهضة مرص للطبع والنرش ،الفجالة ،مطبعة املدين ،القاهرة1380 ،هـ1902/م  ،ص ،0
ابن حجر العسقالين ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،ج  ،3ص .364

-25

حممد حممد أبو شهبة ،املدخل لدراسة القرآن الكريم ،مكتبة السنة ،القاهرة1414 ،هـ1992/م ،ص ،389
وعبد احلي حسني الفرماوي ،رسم املصحف ونقطه ،دار نور املكاتب ،مؤسسة الرسالة ،ط1425 ،1هـ/
2664م ،ص .330

461

حسنها ،فقال :إذن فقويل :ما أحسن السامء(.)26
وقد حدث هذا قبل اإلعجام ،فكانت املحاولة الثانية هي إعجام احلروف ،وهذا العمل ال يقل
أمهية عن عالمات الضبط ،وهو وضع النقاط عىل احلروف للتمييز بني احلروف املتشاهبة مثل "ب ،ت،
ث" و "ج ،ح ،خ" و "د ،ذ" و "ر ،ز" و "ط ،ظ" و "ص ،ض" و "ف ،ق" و "س ،ش" ،وحدث هذا
اإلعجام بأمر من أمري العراق احلجاج بن يوسف الثقفي( ،)27حيث أمر نرص بن عاصم( ،)28وحييى بن
يعمر( .)30()29وقد عالج هذا األمر مشكلة التصحيف التي انترشت يف تلك العصور.
وقد اكتملت ظاهرة إعراب القرآن ،وحتسني احلركات وإظهارها بالصورة احلالية عىل يد
عبقري العربية اخلليل بن أمحد الفراهيدي( ،)31إذ أبدل النقط امللونة التي وضعها أبو األسود الدؤيل
بالعالمات املعروفة يف زماننا.

-26

ينظر :ابن خلكان ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،حتقيق :إحسان عباس ،دار صادر ،بريوت ،ج ،2ص .532

-27

احلجاج بن يوسف الثقفي (95-41هـ) سيايس أموي وقائد عسكري ،ولد يف الطائف باحلجاز سنة  41للهجرة،
كان له دور كبري يف تثبيت أركان الدولة األموية ،قال اإلمام الذهبي فيه :كان ظلوما ،جبارا خبيثا سفاكا للدماء
وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء ،وفصاحة وبالغة ،وتعظيم للقرآن وحمبا للشعر كثري االستشهاد به ،مات
احلجاج عام 95هـ بالنقرس .إسامعيل بن عمر ابن كثري ،البداية والنهاية ،مكتبة دار املعارف ،بريوت ،الطبعة
الثانية1922 ،م ،ج  ،9ص .138

-28

هو نرص بن عاصم الليثي ،كان فقيها عاملا بالعربية وله كتاب يف العربية ،قيل إنه أول من نقط املصاحف ومخسها
وعرشها ،أخذ عنه أبو عمرو ابن العالء وتويف سنة تسع وثامنني للهجرة .السريايف ،أخبار النحويني البرصيني،
ص ،21-26ابن اجلزري ،غاية النهاية ،ج  ،2ص .330

-29

هو حييى بن يعمر من عدوان بن قيس بن عيالن بن مرض ،وكان مأمونا عاملا قد روى عنه احلديث ،تويف بالكوفة
سنة 129هـ ،وهو أول من نقط املصحف ،وكان من فضالء الناس وعلامئهم ،ياقوت احلموي ،معجم األدباء ،دار
الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،ط 1466 ،3هـ1986/م ،ج  ،26ص  ،42الذهبي ،سري أعالم النبالء،
ج  ،4ص .441

-30

ابن خلكان ،وفيات األعيان ،ج  ،2ص  ،32حممد عبد العظيم الزرقاين ،مناهل العرفان يف علوم القرآن ،دار إحياء
الكتب العربية ،القاهرة ،ج  ،1ص .399

-31

هو اخلليل بن أمحد أبو عبد الرمحن الفراهيدي األزدي البرصي النحوي ،اإلمام املشهور صاحب العروض وكتاب
العني وغري ذلك ،ابتكر تشكيل حروف القرآن وهي الشكل املتعارف عليه اآلن ،كام يعد أول من وضع اهلمزة
والتشديد والروم واإلشامم ،مات سنة سبعني ومائة وقيل سنة سبع وسبعني ومائة .انظر :أبو عمرو الداين ،املحكم يف
نقط املصاحف ،حتقيق :عزة حسن ،دار الفكر ،دمشق1992 ،م ،ص  ،136 ،9الزركيل ،األعالم ،ج  ،2ص .314

411

وما أن انتهى القرن الثالث اهلجري حتى بلغت الكتابة العربية أوجها من حيث النقط والشكل
واإلتقان وجتويد اخلط وجتميله والتأنق به عىل أيدي كبار اخلطاطني أمثال :ابن مقلة( ،)32وابن
البواب( ،)33وغريهم(.)34
املبحث الثاين:

رأي العلامء املحدثني يف الكتابة العربية:

ختيل وتصور لو مل حتدث تلك اإلصالحات والتحسينات من قبل العلامء األجالء املخلصني،
يعني :كلامت دون حركات أو نقط ،بالطبع ستكون الكتابة والقراءة يف غاية الصعوبة ،ربام تضيع اللغة
العربية ،ولن يستطيع أحد أن يقرأ الرتاث العظيم ،ولن يستفيد أحد من العلوم الدينية والتاريخ املديد
العظيم الباهر ،ومع ذلك يأيت علامء يف العرص احلديث ويزعمون أن الشكل والنقط عيوب يف اللغة العربية
فقد ذكر أبو الرحيان البريوين(" :)35إن للكتابة العربية آفة عظيمة هي تشابه احلروف املزدوجة فيها
واضطراهبا يف التاميز إىل نقط اإلعجام" ،وقال محزة األصفهاين(" :)36سبب حدوث التصحيف يف كتابة

-32

هو أبو عيل حممد بن عيل بن احلسني بن مقلة الشريازي ،ولد عام  222هـ وتويف 328هـ ،وكان من أشهر خطاطي
أسسا مكتوبة للخط العريب ،وهو كذلك وزير وأديب وشاعر مبدع ،وناثر بليغ.
العرص العبايس وأول من وضع ى
تقلد الوزارة ثالث مرات ،لثالثة خلفاء عباسيني هم :املقتدر باهلل والقاهر باهلل والرايض باهلل .ينظر :الذهبي،
سري أعالم النبالء ،ج  ،15ص  ،224وابن كثري ،البداية والنهاية ،ج  ،11ص .195

-33

أبو احلسن عيل بن هالل بن عبد العزيز ،املعروف بابن البواب ،من أبرز خطاطي العربية ،كان كاتبا ماهرا إىل
جانب كونه خطاطا بارعا ،له رسالة بارعة أنشأها يف فن الكتابة ،تذكر املصادر أن ابن البواب حسن طريقة
ابن مقلة اخلطاط العظيم وزادها مجاال وهبجة .ياقوت ،معجم األدباء ،ج  ،15ص.126

-34

أبو بكر السجستاين :كتاب املصاحف ،طبع مكتبة املثنى ،بغداد ،ط1355 ،1هـ1930/م ،ص  132وما بعدها،
واإلمام السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،طبع دار الفكر ،بريوت ،ج  ،2ص .121

-35

أبو الرحيان حممد بن أمحد البريوين ،كان رحالة وفيلسوفا وفلكيا وجغرافيا وجيولوجيا ورياضياتيا وصيدليا
أيضا؛
ومؤرخا ومرتمجا لثقافات اهلند ،ولد سنة  302هـ ،رغم اهتاممه بالعلوم التطبيقية ،إال أنه أسهم يف األدب ى
فكتب رشح ديوان أيب متام وخمتار األشعار واآلثار ،تويف حوايل عام 388هـ .ياقوت احلموي ،معجم األدباء،
ج ،12ص .186

-36

أبو عبد اهلل محزة بن احلسن األصفهاين ،ولد سنة 286هـ وتويف عام 306هـ ،وكان لغويا وأديبا ومؤرخا ،فاريس
النسب ،ترك تراثا غزيرا ،وغنيا ومتنوعا يف اللغة والتاريخ ،وأهم آثاره يف التاريخ تاريخ سني ملوك األرض
واألنبياء عليهم الصالة والسالم ،ينظر :لويس اليسوعي ،املنجد يف اللغة واألدب والعلوم ،املطبعة الكاثوليكية،
بريوت ،ط 1968 ،5م ،ص .1224

414

العرب أن الذي أبدع حروفها مل يضعها عىل حكمة وال احتاط ملن جييء بعده"( .)37ووصف الدكتور
كامل برش( )38نظام الكتابة العربية بأنه معقد ومضطرب يف عنارصه املختلفة وصنفها إىل جمموعتني،
فتشمل املجموعة األوىل رموز الشكل وضبط الكلامت فيقول بأهنا عالمات احلركات القصار وكذلك
السكون ،فهي ال ترسم يف صلب الكلمة ،وهي بذلك معرضة للخلط ،وأهنا كثريا ما هتمل ،أو ترتك كليا
أو جزئيا ،فيقع اخلطأ يف بنية الكلمة صوتيا ورصفيا ،أو سالمة الرتكيب وصحته من الناحية النحوية .بينام
تشتمل املجموعة الثانية عىل ما يعد من التقعيدات الكتابية مثل عدم وجود احلرف يف الصورة نحو ألف
"الرمحن" و "هذا" و "هؤالء" ،و كتابة حرف دون احلاجة إىل قراءهتا ،نحو الواو يف "أولئك" و "أولو"
حيث ترسم الواو بعد اهلمزة فيهام فيقتيض املنطوق اإلرماز بالضمة ال بالواو الدالة يف قواعد الرسم املقررة
عىل املد ،ومنها األلف بعد الواو يف "كتبوا ولن يكتبوا واكتبوا" ،والواو يف "عمرو" ،وتاء التأنيث
املربوطة ،فقراءهتا هاء عند الوقف ،وما ينتج عن إغفال كتابتها مما فيه خمالفة املكتوب للمنطوق( .)39ثم
ذكر بعضهم أن هناك حماولة تبديل احلروف العربية باحلروف الالتينية فقد اقرتح عبدالعزيز فهمي
باشا( )40يف أوائل األربعينات كتابة اللغة العربية باحلروف الالتينية ،وذلك للتخلص من صعوبات نظام
وصغارا ،ومثقفني وغري مثقفني(.)41
كبارا
ى
الكتابة العربية وتعقيداته التي تواجه الكاتبني ى
فهل هذا معقول؟ إن هذا االقرتاح أو ذاك الستجابة عمياء للمسترشقني الذين اهتموا العربية
بأهنا لغة ميتة مثلها مثل اللغة الالتينية بالنسبة للغات األوروبية احلديثة ،وبأهنا لغة عاجزة عن الوفاء

-37

انظر :كامل برش ،العربية بني الوهم وسوء الفهم ،دار غريب للطباعة والنرش والتوزيع ،القاهرة1996 ،م ،ص .121

-38

كامل حممد عيل برش ،ولد عام 1921م ،الدكتور كامل برش معارص له سجل حافل من النشاط األكاديمي ،فهو من
الرعيل األول الذي نرش علم اللغة احلديث باجلامعات العربية وله نشاط ملحوظ يف اهليئات العلمية :فهو عضو
باملجلس القومي للتعليم ،وعضو باملجلس القومي للثقافة واآلداب ،وعضو بلجنة التعليم األزهري .وعضو باملجمع
العلمي املرصي .ينظر :شبكة الفصيح ،منتديات الدراسات العليا والبحث العلمي.www.alfaseah.com ،
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كامل برش ،العربية بني الوهم وسوء الفهم ،ص .125

-40

عبد العزيز فهمي حجازي عمر ،ولد يف سنة 1826م .وهو قاض وحمام وسيايس وشاعر مرصي ،من أعالم احلركة
الوطنية املرصية يف الثلث األول من القرن العرشين وكان أديبا موهوبا ،وعضوا بمجمع اللغة العربية ،تويف عام
1951م ،حممد أنيس ،دراسات يف وثائق ثورة 9191م ،نرش اهليئة املرصية العامة للكتاب1988 ،م ،ص .318

-41

حممد خليفة حسن أمحد ،آثار الفكر السترشاقي يف املجتمعات اإلسالمية( ،عني للدراسات والبحوث اإلنسانية
االجتامعية) ،القاهرة ،الطبعة األوىل ،ص .119

411

بمتطلبات العرص احلديث( ،)42واهتموا اخلط العريب بالصعوبة وعدم الصالحية الستقبال رموز
ومصطلحات العلم احلديث ،وقد اقرتحوا رضورة التخيل عن اخلط العريب واألخذ باخلط الالتيني وترك
األبجدية العربية(.)43
املبحث الثالث:

املشكلة املعارصة:

أصف املشكلة املعارصة بعبارة" :عود عىل بدء" ،فالكتابات املعارصة ختلو من ضبط الكلامت
بالشكل :يف املؤلفات العلمية ،واملقاالت املختلفة ،واملجالت التجارية ،والصحف ،والكتيبات املتنوعة
وكل األشكال املقروءة ،وهذا األمر يف بدايته كان غري ذي بال ،ولكن يف العرص احلديث اختلف األمر
فكثر الطالعون واملتطلعون إىل الثقافات اإلسالمية والعربية من الطالب واملثقفني األعاجم ،فصعب أمر
القراءة عليهم ،وخاصة الطالب الدارسون للعلوم العربية والدينية اإلسالمية للناطقني بغري العربية،
الذين حيتاجون إىل االطالع عىل الكتب املكتوبة بالعربية ،وهم ال يستطيعون القراءة الصحيحة من
دون ضبط ،يف مقابل ذلك تعود الك نتاب واملؤلفون ترك الضبط بالشكل يف كتاباهتم ومؤلفاهتم.
وتعدى ذلك من األعاجم إىل العرب أنفسهم وقد راعني ما توصل إليه الدكتور أمحد خمتار()44

يف بحثه املعنون بـ" :االنحراف اللغوي يف اإلعالم املرصي املسموع ،مظاهره وسبل تقويمه" فمن مظاهر
هذا االنحراف :االنحراف الرصيف ،فذكر أن أكثر املذيعني خيطئون يف ضبط عني الفعل الثالثي املجرد يف
كل من املايض واملضارع من نحو اخللط يف بايب رضب ونرص ،واخلطأ يف ضبط عني املايض املضعف من
باب فرح حني فك إدغامه إلسناد الفعل إىل ضامئر الرفع املتحركة مثل :مللت صحبته ،وظللت أناقشه،
التي جيب أن تنطق بكرس العني ال بفتحها( .)45وكذلك االنحراف النحوي حيث ذكر أن األبواب التي
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صبحي الصالح ،دراسات يف فقه اللغة ،دار العلم للماليني ،الطبعة السادسة1920 ،م ،ص  355ـ  ،359وانظر:
إسامعيل الفاروقي" ،نظرة الفن اإلسالمي" ،جملة املسلم املعارص ،العدد 1461 ،25هـ ،ص .102 -150
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أمحد خمتار عبد احلميد عمر ،وقد ولد أمحد خمتار بالقاهرة عام 1933م ،حفظ القرآن صغريا ،مل يكن أمحد خمتار عمر
كان مستشارا لكثري من اهليئات واملؤسسات املرصية والعربية وكان كثري التصانيف ،وتقلد مناصب متعددة ونال
جوائز عديدة ،تويف سنة 2663م ،من مقال عىل موقع :إسالم أون الين ،كتبه :هاين نسرية ،املرشف عىل البحوث
يف مركز "املسبار" باإلمارات العربية ،املوقع اإللكرتوين :ملتقى أهل احلديث.
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أمحد خمتار ،أنا واللغة واملجمع ،مطبعة أبناء وهبة حسان ،عامل الكتب ،القاهرة ،ط1422 ،1هـ2662/م،
ص.192 ،192
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كثر اخلطأ فيها حتى من املتخصصني :باب العدد ،ومنع الرصف ،وبعض مسائل االستثناء واإلتباع،
وخلط أجزاء اجلملة نتيجة طوهلا( .)46وذكر كذلك أخطاء مقدمي الربامج والنرشات اخلاصة واملندوبني
واملراسلني اإلذاعيني واملرتمجني الفوريني( ،)47ثم ذكر أمثلة من تلك األخطاء كام ييل:
-1

"تقلص خالهلا الدور األمريكي لالستفراد باملفاوض الفلسطيني" ،تسكني أواخر الكلامت.

-2

قطع مهزة الوصل ،كقول املذيع :لإللتزام/اإلتفاقيات ،إستنفاذ اجلهد/اإلقتصادية/
ونحوها(.)48

ثم ذكر األخطاء التي ارتكبها رجال الصحافة والسياسة والدين منها ما ييل:
-1

يف كلمة قصرية لنقيب الصحفيني السابق مكرم حممد أمحد ألقاها بني يدي الرئيس حسني مبارك
يف عيد اإلعالميني ـ وهي مناسبة كان ينبغي أن حيتشد هلا ـ مل يقم لسانه يف مجلة واحدة ،وأخطأ
يف الفاعل واملفعول واملجرور.

-2

يف إحدى جلسات افتتاح جملس الشعب ألقى الدكتور أمحد فتحي رسور كلمة قصرية أخطأ
فيها بضعة أخطاء لغوية منها عطف منصوب عىل مرفوع ،ونصب الفاعل ،وضم راء "جتربة"
وقطع مهزة الوصل.)49( ...

-3

يف أول ظهور علني لفضيلة الشيخ نرص فريد واصل مفتي اجلمهورية ،ويف حديثه يف حفل
استطالع هالل شهر رمضان 1992/1/19م نجده خيطئ يف آيتني قرآنيتني ،ويقع يف ثالث
أخطاء لغوية هي:

-4

أ-

"أحد هذه العبادات هو الصيام" ،وصحتها :إحدى...هي.

ب-

و "أنا أجزي به" ،وصحتها :أجزي به.

ج-

"ألن كل منهام ال يغني عن اآلخر" ،وصحتها :كال(.)50

يف خطبة اجلمعة التي أذيعت يوم اجلمعة 2666/2/4م من الربنامج العام ،ومن مسجد
السيدة خدجية بنت خويلد ،مل ينطق خطيب اجلمعة مجلة واحدة صحيحة وال أدري كيف
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تسكت وزارة األوقاف عىل هذا املستوى املتدين للخطباء ،وكيف يذيع الربنامج من ال يعرف
صاحبها أوليات القواعد النحوية(.)51
فاألمر حيتاج إىل ضبط الكلامت بالشكل وااللتزام بذلك ،ويف الوقت نفسه يصعب عىل الك نتاب
االلتزام بام ذكرنا ،والطبعات ختلو من الضبط وجيدون صعوبة كبرية ووقتا طويال يف االلتزام بالضبط ،فام احلل؟
وهنا يأيت املرشوع الذي أقرتحه عىل الكتابة ،وهو ما سأوضحه يف السطور اآلتية بمشيئة اهلل تعاىل.
املبحث الرابع:

مرشوع تيسري ضبط الكلامت العربية:

أرى أن العالج واحلل للمشكلة السابقة هو أن تكتب الكلامت باحلركات ،ونتفق مجيعا عىل
طريقة معينة يف التشكيل ،وسأعرض حال أرجو أن يكون ناجعا حتى ال نضطر إىل كتابة مجيع حركات
احلروف عند الكتابة ،وذلك باخلطوات التالية:
ً
أول:

نكتب كل احلركات ما عدا الفتحة ،مثل :بعثر ،فاحلرف األول مفتوح ،والثاين سكون ،والثالث

مفتوح والرابع مفتوح ،إ ىذا نكتب السكون فقط ،أما الفتحات فال حاجة لكتابتها ،فيصري :بعثر فحركة
الفتح ال نكتبها.
ثان ًيا:

ال نكتب حركة ما قبل املد ،فعذا كان الواو مدا فال نحتاج إىل كتابة ضمة ملا قبلها ،ففي مثل:

سورة ،نكتب حركة التاء املربوطة فقط ،ألن احلرف األول مضموم وبعده مد ،والثالث فتحة ،ونحو:
معونة ،نكتب حركة التاء املربوطة فقط ،ألن احلرف األول مفتوح ،والثاين مضموم وبعده واو مدا،
والنون مفتوحة ،وجيب أن نتنبه إىل أمر آخر هنا :وهو أن واو املد هذه ال توضع عليها سكون ـ كام يفعل
املاليزيون الذين يضعون السكون عىل حروف املد الثالثة ـ أما كلمة :اجلولة ،فيجب أن نضع السكون عىل
الواو ،ألهنا ليست مدا فام قبلها مفتوح ،ويف هذه الكلمة سنكتب حركة السكون والتاء املربوطة فقط ـ إن
مل تكن فتحة ـ فنكتب :اجلولة .وكذلك ياء املد فال نكتب الكرسة قبلها ،نحو :سرية ،فنكتب حركة التاء
املربوطة فقط ـ إذا مل تكن فتحة ـ ألن السني كرسة بعدها ياء مد ،والراء مفتوحة .ونحو :سميع وبصري
وعزيز ،فنكتب حركة احلرف األخري فقط ـ إذا كانت غري الفتحة ـ ألن األول مفتوح ،والثاين مكسور
وبعده مد .وما قلناه يف الواو الساكنة كذلك يف الياء الساكنة فيجب أن نكتب الياء الساكنة وال نحتاج أن
نكتب الفتحة قبلها ،نحو :عني .أما األلف فال حيتاج إىل تفصيل ،ألن ما قبلها مفتوح دائام ،والفتحة ال
تكتب ،واأللف ال يكون أبدا ساكنا ،وأعيد وأكرر أن املد ال يكتب عليه سكون البتة.
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ثال ًثا:

حركة هاء الضمري املتصل بالفعل أو االسم ،فهو مضموم يف الفعل دائام ،ألن ما قبله إما أن

مفتوحا أو مضمو ىما ـ وال يكون مكسورا أبدا ـ نحو :رضبه ،سمعه ،أن يسمعه أو يسمعه ،فعذا كان
يكون
ى
كذلك فال يكون إال مضموما فال حيتاج إىل كتابته ،ألن املفتوح جيب أن يكون بعدها ألف ،نحو :سمعها،
يسمعها ،اسمعها ،فال حيتاج إىل كتابة الفتحة ،وكذلك ال حيتاج إىل كتابة املضموم ،ألنه مضموم ال حمالة،
وكذلك إذا اتصلت باألسامء يف حالة حركة الضم ،نحو :هذه سيارهتم ،وتلك مساكنهم ،وجاء علامؤهم.
أما االسم املكسور فال حيتاج إىل كتابة حركته كذلك ،ألن ما قبله إذا كان مكسورا فعن هاء الضمري تكرس
ال حمالة ،نحو :قرأت من كتاهبم ،وذهبت إىل مسكنهن ،وأكلت يف مطعمهام.
راب ًعا:

ينبغي أن يكتب احلرف املنون ـ التنوين يف آخر احلرف ـ سواء كانت ضمتني أو كرستني أو

فتحتني ـ ما عدا الفتحتني إذا وقف عليها فال يكتب التنوين ـ كأن نقول :قابلت حممدى ا وزيدا.
خامسا :ينبغي كذلك أن نكتب حركة التشديد ـ أي الشدة وحركتها ـ سواء كانت مفتوحة أو مضمومة
ً
أو مكسورة.
سادسا :جيب أن نكتب مهزة عىل ألف القطع ،وال نكتب مهزة عىل ألف الوصل.
ً
ساب ًعا:

أن ال تكتب حركة هاء الغائب املنفصلة ،ألهنا دائام مضمومة ،نحو :هو ،مها ،هم ،هن.

هذه خطوات للعالج ،هي حتتاج فقط إىل أن هيتم الكاتب أوال وأخريا بضبط الكلامت وأن يعطيها تركيزه
حتى ال يتسبب يف اخلطأ يف القراءة ،ويتبعه اخلطأ يف الفهم.
كيفية التنفيذ:
وأرى أن ننفذ اخلطوتني األوليني ،وندرب الطالب عليهام بععطاء النصوص املختلفة املتنوعة،
ويف أثناء ذلك ننبه عىل األمور التي اشتملت عليها اخلطوات األربعة األخرية ،ثم ندرهبم عليها بععطائهم
النصوص املشتملة عليها ،حتى يتعودوها ويتقنوها جيدا.
كام أرى أن يتم تعليم الناشئة اللغة العربية مضبوطة بالشكل لكل الكلامت وتدريبهم عىل ذلك
يف املراحل األوىل ثم تكليفهم هبذه الطريقة املقرتحة يف املرحلة املتوسطة ليشعروا بالتخفيف والتيسري يف
حني نلزم املتعلمني واملثقفني واملتخصصني بتطبيق هذا االقرتاح يف كتاباهتم الرسمية وغريها ،وكذلك يف
مؤلفاهتم اجلديدة ،والصرب يف تنفيذ هذا االقرتاح من قبل املتخصصني وأصحاب السلطة والقرار من أهم
األمور يف نجاح هذه الفكرة.
قدرة هذا القرتاح عىل عالج املشكلة:
لقد قمت بتنفيذ هذا االقرتاح أو هذا املرشوع ملعرفة مدى قدرته أو مدى تأثريه يف عالج هذه

416

املشكلة ،وكانت العينة املختارة بعض الطالب من العوام املحبني للغة العربية وتعلمها ،ووجدت النتيجة
مشجعة وناجحة فلقد متكن هؤالء الطالب من أداء القراءة صحيحة وسليمة ،بل استمتعوا بالدراسة
والقراءة وفهم املقروء ،واستطاعوا حفظ النصوص املعروضة واسرتجاعها ،ولكن يف تنفيذ ذلك مشقة ال بد
منها وجهد يف إعداد النصوص املكتوبة وفق املرشوع ،ألن ضبط الكلامت حيتاج إىل صرب ودقة ووقت ،وقد
وقع مني يف بداية األمر بعض االضطراب يف الضبط ،فأحيانا أكتب عالمة الفتحة ،وأحيانا أنسى حركة
الضمة أو الكرسة ،لكن مع االستمرار يف الكتابة عىل هذا النحو تذهب الصعوبة وتتبدد املشقة شيئىا فشيئىا.
فوائد تنفيذ هذا القرتاح:
ال شك يف أن تنفيذ هذا االقرتاح سيأيت بنتائج إجيابية تعود بالنفع عىل املتعلمني واملحبني للغة
العربية ،بل ستجني اللغة العربية نفسها ثامرها الطيبة ومنها ما يأيت:
-1

الفائدة العظمى ستعود عىل لغتنا العربية احلبيبة حيث إن الضبط بالشكل حفظ هلا ألن الطريقة
أيضا تكريم هلا لكوهنا سب ىبا يف حفظ
املقرتحة يف هذا البحث ستجعل القراءة يسرية وممتعة ،وهي ى
تراثنا وديننا وعاداتنا وتقاليدنا وعقلنا وروحنا وثقافتنا عرب كل هذه القرون الطويلة واملراحل
التارخيية العسرية الصعبة واملمتدة.

-2

أن املتعلمني للغة العربية سواء كانوا من العرب أو من غري الناطقني بالعربية سيطمئنون عىل
صحة ما يقرؤون بكل ثقة وهذا يساعدهم عىل فهم املعنى املقصود الذي أراده مؤلفه.

-3

ستكون القراءة متعة كبرية ملحبي اللغة العربية من غري شك ،بعد أن كانت معاناة بالنسبة
لكثريين حيسب هلا كل حساب(.)52

-4

ستزداد رغبة املسلمني يف تعلم العربية وقراءة نصوصها من الشعر واألدب والقصص والكتب
الدينية مما يكثر عدد املثقفني املسلمني وفهمهم للدين بصورة سليمة وصحيحة ،والقدرة عىل
أداء قراءة الشعر والقصص ونحوها بفن وثقة وفهم وقوة.

-5

سيتيح لغري املسلمني التعرف عىل اإلسالم من خالل املؤلفات اإلسالمية العظيمة ،وهذا
بال شك قد يفتح هلم الطريق إىل اعتناق اإلسالم عن حب واقتناع.
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خليل حممود عساكر" ،الكتابة العربية بني نموها الرأيس ونمو أفقي مقرتح" ،أبحاث الندوة العلمية األوىل لتعليم
العريب لغري الناطقني هبا ،إعداد وحترير وتقديم ،حممد حسن باكال ،مطابع جامعة الرياض ،الرياض1466 ،هـ/
1986م ،املجلد األول ،ص .168
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نتائج البحث وتقديم التوصيات:
احلمد هلل الذي وفقني لكتابة هذا البحث داعيا اهلل الكريم أن يكون ذا فائدة تعود عىل طالب
العلم يف خمتلف املجاالت وخاصة العلوم الدينية والرشيعة ،واملحبني للعلوم العربية ،وجيدر يب أن أسجل
بعض النتائج التي توصلت إليها بعد معايشتي هلذا البحث ،أمهها عىل النحو التايل:
ً
أول:

أن الكتابة العربية يف العرص اجلاهيل وعرص النبوة كانت خالية من الشكل والنقط ،إىل أن وضع
أبو األسود الدؤيل التنقيط.

ثان ًيا:

أن العرب كانت متيز الكلامت بالتلقي واملشافهة والسامع ،وهذا ما حيدث للمتمكنني حيث
يستطيعون القراءة والكتابة دون ضبط بالشكل.

ثال ًثا:

أن صعوبة القراءة حدثت مع بداية دخول غري العرب يف اإلسالم ،لعدم قدرهتم عىل القراءة دون
نقط أو شكل ،وحتدث نفس احلالة يف هذا العرص حيث ال يستطيع الطالب العريب وغري العريب
القراءة دون ضبط للكتابة.

راب ًعا:

ى
مستقال عن احلروف بعكس النقط فعهنا
إن الضبط بالشكل فيه من الصعوبة الكبرية ،لكونه
مقرتنة باحلروف ،ومن ثم جيد الكاتب مشقة كبرية يف االلتزام بالضبط ،وهذا هو الرس يف
عدم الضبط بالشكل ،لكن مع التدريب واملامرسة يصري األمر سهال وميسورا بعذن اهلل تعاىل.

خامسا :مهام يكن من أمر فعنه ينبغي ضبط الكلامت بالشكل حتى يتمكن الدارسون من القراءة
ً
الصحيحة دون أخطاء ،وينشأوا عىل هذه القدرة إىل أن يتعلموا ويستطيعوا الكتابة واإلنشاء
والتأليف بعذن اهلل تعاىل.
سادسا :أن الفائدة ستعود عىل طالب العلوم الدينية مما يسهل عليهم القراءة الصحيحة ،كام يسهل
ً
عليهم تعلم علم النحو والرصف بوجود الكالم مضبوطا ،لوجود األمثلة املعدة واجلاهزة من
خالل الكتب واملؤلفات املضبوطة.
ساب ًعا:

جعلت هذا البحث تنفيذا للمرشوع الذي اقرتحته ،وأرجو أن يكون ناجحا ودافعا لقبول هذا
االقرتاح.

واهلل تعاىل أسأل أن يوفقنا ملا حيب ويرض وينفع كل املتعلمني والعلامء واملفكرين واملتخصصني واملثقفني.
التوصيات:
أرجو أن تتضافر مجيع اجلهود لتحقيق هذا املرشوع ،وتنفيذه وتطبيقه بداية من املتخصصني
واملثقفني يف كتابة مقاالهتم ومؤلفاهتم مضبوطة بالشكل.
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كام أرجو أن جيعل منظمو املؤمترات العربية والدينية وغريها جعل الضبط من الرشوط
األساسية يف قبول املقاالت ،وكذا يف املجالت العلمية املح نكمة وغري املح نكمة.
وأويص بأن يعتمد يف تعليم الناشئة عىل الرسم العثامين حتى تبقى قداسة العربية مقرونة بتعليم
القرآن الكريم وتطبيقه يف عبارات املسلمني ولكوهنا تؤدي فائدة عظمى للغة العربية وأهلها.
كام أويص خرباء التكنولوجيا والكمبيوتر بابتكار برامج خاصة لضبط الكلامت تيسريا عىل
الـمؤلفني والباحثني وطالب العلم يف قراءة وكتابة ما حيتاجون إليه ،وليس ذلك إن شاء اهلل بصعب
عليهم بعد أن نجحوا يف ابتكار الربامج اخلاصة بالرتمجة الفورية وخدموا بذلك عددا كبريا من الناس.
واهلل من وراء القصد وهو اهلادي إىل سواء السبيل.

****
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