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د .هشام بن صالح القاضي.

(*)

الملخص

تأخر اللسانيون كثري ًا يف االهتامم بالكتابة بوصفها نتاج ًا لغوي ًا مقابال للكالم.
ورغم النقاش الذي حظيت به بعض األدبيات يف كون الكتابة ناجت ًا أصي ً
ال أو فرعي ًا
عن نظام اللغة املجرد ،فإن الدراسة اللغوية للكتابة مل تبلغ مداها حتى نشأت نظرية
أنظمة الكتابة .وتعرض هذه الدراسة اإلطار النظري ألنظمة الكتابة ،ومقارباهتا
التصنيفية ،يف حماولة لسرب اإلشكالية التصنيفية ومقارباهتا املختلفة واصطالحاهتا
العلمية .ثم تناقش بناء عىل ذلك تفصيلي ًا أهم املقاربات التصنيفية وأكثرها تأثري ًا
يف هذا املجال ،وتنعم النظر يف الفرضيات التي أدت إىل ظهور التصنيفات املختلفة،
وحتاول رسم معامل اإلشكالية التصنيفية التي تسيطر عىل البحوث التي تناولت هذا
الشأن وميالهنا أحيان ًا إىل االضطراب والتنازع.
حاولت هذه الدراسة تشكيل أطروحة تصنيفية بناء عىل اإلطار النظري،
لقد
ْ
آخذة باالعتبار ما اتفق عليه الباحثون وما أشار إليه املحققون الكبار يف هذا احلقل
من تصنيفات تستحق الذكْر .وخرجت الدراسة بتصنيف ذي سبعة أنواع لألنظمة
الكتابية هي :الكتابة الشعارية ،واملقطعية ،والصائتية ،وأبو جيدا ،واألبجدية،
واأللفبائية ،والكتابة املخصصة .ولكل منها تعريف حمدد وأمثلة مشتهرة ،مدعومة
بعدد من األشكال التوضيحية .ولعل يف هذه املحاولة ما يسمح بوضع احلل األكمل
حتى اآلن من وجهة نظر الباحث ،من حيث اشتامهلا عىل ما توافقت عليه املقاربات
املختلفة ،بطريقة توازن بني التبسيط املخل والتعقيد املضل.

*  -معهد اللغويات العربية .جامعة امللك سعود.
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 النظرية وإشكالية التصنيف:أنظمة الكتابة

. األلفبائية، األبجدية، أبو جيدا، الصائتية، الكتابة املقطعية:كلامت مفتاحية
Abstract
Only lately have linguists paid attention towards writing as
a linguistic representation parallel to speech. Despite the long
debate among specialists about whether writing is a primary
or secondary product of language, the linguistic study of writing was not appealing to researchers until the theory of writing
system originated. This paper outlines the framework of writing
systems and approaches related to taxonomy, in an attempt to
examine this typological issue with its various approaches and
terminology. It also discusses in detail the most influential approaches to the classification of writing systems and their underlying assumptions.
On the basis of this theoretical framework, seven types of
writing systems are discussed, namely: logography, syllabary,
moraic, abjad, abugida, alphabet, and featural writing systems.
A definition of each one of these systems is then presented together with examples and figures. It is hoped that this attempt,
being at the same time neither too complex nor superficial, will
contribute with a suitable answer to an issue which has given
some concern to researchers in this field.
Keywords: syllabary, moraic, abjad, abugida, alphabet.

مقدمة

 فاللغة املنطوقة واملسموعة غري اللغة،للغة نظامان متوازيان مها النطق والكتابة
 وحينام ُيطلق مصطلح «اللغة» فإن الذهن ينرصف إما إىل النظام.املكتوبة واملقروءة
، حسب تقسيم اللساين دي سوسري،اللغوي املجرد أو إىل النتاج الكالمي الطبيعي
 وبسبب تأخر اللسانيني الكبري يف االهتامم بالكتابة (أواسط.وليس إىل الكتابة
: فإن الدراسة ك ًام وكيف ًا غري متكافئة بني هذين النظامني،)الستينيات امليالدية
143

وناتج من
مصنوع ُمتَع ّلم،
الصويت والكتايب .غري أن الكتابة بالقياس إىل الكالم نوع
ٌ
ٌ
نواتج احلضارة ،يف حني ينتج الكالم بشكل طبيعي مكتسب دون احلاجة إىل التعلم
يف سياق اللغة األوىل .ومن هنا يقرن الناس التعلم بالقدرة عىل القراءة والكتابة ألنه
يتضمن جهدا مقصود ًا لذاته .فالقارئية (وأعني ما يضاد األمية( ))2قدر لغوي زائد
مرتافق مع التواصل احلضاري والنقل العلمي وتوريث العلم لألجيال .وبعبارة
أخرى فإننا نفرتض أن النظام األسايس الناتج للغة هو الكالم ،فيام تشكّل الكتابة
النظام احلضاري للغة ذاهتا.
إنه مل ُيعرف قط جمتمع إنساين بال لغة منطوقة ،حتى يف عامل الصم والبكم فإهنم
ينتجون ذاتي ًا  -ولو مل يتعلموا لغات اإلشارة املعروفة  -لغ ًة للتخاطب والتواصل،
بيد أننا نجد كثري ًا من اللغات مل يكن هلا نظام كتايب معروف ،مثل لغة الشوشون
 Shoshoneيف غرب الواليات املتحدة وعدد من اللغات األفريقية واهلندية .وتقدر

موسوعة  )2017( Ethnologueعدد اللغات غري املكتوبة بحوايل  3000لغة.
ويف حال دراساتنا اللغوية ،فإننا نحتاج إىل التأكيد عىل أننا نعني النظام املكتوب
املصنوع بواسطة اإلشارة واإلسناد كأن نقول إن هذا مكتوب باللغة الفارسية ،غري
أننا ال نحتاج إىل أن نقول :إن هذا منطوق باللغة الفارسية ،بل نقول :هذه اللغة
(أي املنطوقة) فارسية مثالً .ومن هنا أصبحت القارئية (القدرة عىل القراءة والكتابة
باللغة ذاهتا) قدر ًا إضافي ًا تتطلبه الثقافة واحلضارة والعلم.

ورغم االهتامم القديم بعلم أنظمة الكتابة ومباحثه ،فإن مجهرة األبحاث اللسانية
أمهلت الكتابة وفروعها ربام عمد ًا إلظهار فروع لسانية أخرى ،كام يقول بلومفيلد

( :Bloomfield، 1935ص ،)21وهو األمر الذي نتج عنه االضطراب يف هذا
احلقل العلمي ومصطلحاته حتى يومنا هذا ( :Rogers، 2005ص .)272يؤكد هذا
االضطراب  -حتى بني املتخصصني أنفسهم  -رضور َة التعريف ببعض املصطلحات
ُ
واملفاهيم ،قبيل الدخول يف مناقشة أنظمة الكتابة وتصنيفها ،ألن مصطلحات مثل
الكتابة ،واهلجاء ،واأللفبائية ،واإلمالء ،واحلروف عىل بساطتها قد ال تعني أشياء متفق ًا
عليها كام سنرى ،فام بالك بمصطلحات مثل احلرفيم والكتابة املفاهيمية والشعارية
نعرف إال بام نحتاجه هنا يف الوقت املناسب
واملقطعية والصائتية ...عىل أننا بالتأكيد لن ّ
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لذكره ( . )3وليس يعنينا هنا االختالفات بني الباحثني يف التعريفات ودقتها قدر ما يعنينا
حتديد هذه املفاهيم بوصفها مدخ ً
ال للحديث عن أنظمة الكتابة وإشكالية التصنيف.

نعني بالنظام الكتايب  Writing Systemالطريقة التي ينتهجها املتحدثون
بلغة ما يف كتابة لغتهم وتشمل إمجاالً كل اخلصائص الكتابية التي تكتب هبا تلك
اللغة ،وبصفة أدق فإن نظام الكتابة يصف الطريقة املنتظمة التي حتدد الروابط بني
الوحدات الكتابية واللغة ( ،)Perfetti، 1999بحيث يمكن قراءهتا واستعادة
القول اللغوي دون تدخل من القائل ( .)Daniels، 1996تتضمن هذه الطريقة
االجتاه  directionالذي تسري به الكتابة ،ونوع اخلط  ،scriptالذي بدوره يستخدم
احلرفيامت  graphemesوهي الوحدات والعالمات الكتابية الصغرى سواء كانت
من احلروف  lettersأو احلركات  diacriticsأو األشكال  charactersأو الرموز
البسيطة  symbolsأو الرموز املعقدة  ،glyphsكمــا تتضـمن القواعد اإلمـالئية
 orthographyالتي يستخدم هبا هذا اخلط لنَ ْظم هذه العالمات املقروءة ضمن
النظام العام للكتابة .وقد ُيستخدم النظام الكتايب أو اخلط بإطالق ويراد بأحدمها
وصفت آنفا.
اآلخر ،غري أهنام عند التحديد والتجاور يعنيان ما
ُ
وتأيت أمهية الدراسات التصنيفية ألنظمة الكتابة بوصفها أحد املباحث الرئيسة
التي تساعد يف فهم طبيعة األنظمة الكتابية عام ًة ،وتقود إىل دراسة خصائصها يف
مراحل الحقة .يالحظ كوملاس  :1996( Coulmasص  )1368ذلك يف قوله:

حت تصنيفات خمتلفة لألنظمة الكتابية يف املايض ،وليس ثمة شك يف
«لقد ُ
اقت ْ
تطوير تصنيفات إضافية يف املستقبل .الدراسات التصنيفية هي وسيلة إلجياد نظام يف
حقل معقد وغري منظم .إهنا مفيدة لكوهنا تشري إىل األخطاء يف دراسة اللغة والكتابة»
يف هذه الدراسة ( ، )4أحاول سرب املقاربات العلمية لتصنيف أنظمة الكتابة
العاملية ،لنتعرف عىل أهم األصناف الكتابية واألسس النظرية واملنطقية التي
تفرسها .وأستجيل الحق ًا اإلشكالية التصنيفية التي شكلت جزء ًا من اضطراب هذا
قدمت هلا ،وأستكشف العالقة بني
احلقل العلمي بناء عىل نظرية أنظمة الكتابة التي
ُ
التصنيفات وبيان أفضلها معرفي ًا ومنطقي ًا لوصف األنظمة الكتابية ،باعتبار الرتاكم
الكيل هلذا املبحث العلمي تارخيي ًا.

145

 -1نظرية أنظمة الكتابة

يتفق الباحثون يف أنظمة الكتابة عىل أن املهمة الرئيسة للكتابة هي نقل املعنى
املراد التعبري عنه يف اللغة كام يفعل الكالم .ولكنهم خيتلفون الحق ًا يف طبيعة هذا
النقل ،فإما أن يكون النقل للفكرة ذاهتا أو للناتج عنها صوتي ًا؛ أي إما نقل الفكرة
من خالل الرسم مثالً ،أو نقل الفكرة من خالل حتويل الكالم ذاته إىل رموز مكتوبة.
وبعبارة خمتلفة ،يمكن أن نقول إن حتويل الفكرة إىل كتابة مبارشة يضع الكتابة يف
مرتبة مساوية للكالم باعتبارها ناجت ًا وتعبري ًا رئيس ًا إضافي ًا عن اللغة ،وأما حتويل
الكالم إىل كتابة فهي عملية ثانوية تعيد حتويل الناتج الكالمي إىل صورة مكتوبة،
وهبذا فالكتابة فرع عن الكالم.

إذن فالتعبري الكتايب عن (الفكرة) يف اللغة حتتمل حالتني )1 :التعبري الكتايب
بواسطة نظام ُيتفق عليه يربط بني املفاهيم املعنوية والوحدات الصورية كرسم صورة
للتاج ليدل عىل مفهوم امللك مثالً ،أو  )2التعبري الكتايب بواسطة نظام يربط بني
الوحدات الصوتية والوحدات الصورية كرسم احلرف (ق) ليدل عىل صوت القاف.

نشأت نظري ُة أنظمة الكتابة التي قامت عىل أكتاف العلامء السابقني مثل تايلر
ـمــويل ،)1964( Smalley
وس ُ
 ،)1883( Taylorوجيـلب ْ ،)1963( Gelb
ِ
وتطورت كثري ًا
وهل  ،)1967( Hillو درينجر  )1968( Diringerوغريهم...
ْ
يف هنايات القرن املايض وبدايات القرن احلايل ،واكتسبت اهتامم ًا كبري ًا تبع ًا ملا
اكتسبته الكتابة عموم ًا من اهتامم مقارنة بالتجاهل السابق يف الدراسات اللسانية.
وخالل هذا الرتاكم العلمي الذي صاحب نمو االهتامم بأنظمة الكتابة فقد تشكّل
إطار علمي لدراسة كم ٍّكبري من األنظمة الكتابية يف العامل ،ومعرفة كيفية عملها
ٌ
وتفسريها ،ودراسة نشأهتا ،وتارخيها ،وطرق التأثر والتأثري التي طرأت عليها ،إىل
غري ذلك من املباحث املهمة يف هذا احلقل العلمي.
إن اختالف األنظمة ليس تابع ًا الختالف اللغات( .)5ومن هنا فالكتابة يف اللغة
الثانية  L2 writingمصطلح لساين مض ّلل .إننا إذا قارنّا بني متعلم رويس لنظام
الكتابة الصينية ،ومتعلم إنجليزي لنظام الكتابة األملانية مثالً ،فنحن أمام بون شاس ٍع
الختالف العمليات الذهنية واللغوية واملرجعية (الثقافية واالجتامعية) بني احلالتني.
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ورغم هذا فهام ُيعامالن يف الدراسات اللسانية التي هتتم بالكتابة من وجهة ٍ
نظر آلية
مهارية معامل ًة واحدة .ولذلك فإن الدراسات املقارنة املبنية عىل نظرية أنظمة الكتابة
تفرق بني ما هو جتاوز أو تشابه لغوي وما هو جتاوز أو تشابه إمالئي (Cook and
ّ
 .)Bassetti، 2005هذه واحدة من أخص خصائص نظرية أنظمة الكتابة التي
تربط الكتابة بوصفها مهارة لغوية بالدرس اللساين الترشحيي الدقيق لنظام اللغة
سواء يف اللغة األوىل أو الثانية.
ومن املهم إذن يف هذا اإلطار الذهني والنظري اللساين  -الذي يرتبط فيه مفهوم
التفريق بني مفهوم اللغة عىل نحو ما وصفه دي
اللغة بنظامها ونتاجها الصويت -
ُ
سوسري ونظامها الكتايب .ونحن حينام نقول اللغة األوىل واللغة الثانية ،فإننا نعني النظام
الصويت والرصيف والرتكيبي والداليل لكل منهام؛ ولكننا حينام نقول النظام الكتايب
للغة األوىل والنظام الكتايب للغة الثانية ،فإننا نعني الطريقة التي نكتب هبا اللغة األوىل
أو اللغة الثانية عىل الرغم من أن الطريقة قد تكون متشاهبة للغتني خمتلفتني .إذ يعرب
اإلنسان عن لغته بواسطة نظامها الصويت اخلاص ،لكنه قد يكتب بنظام كتايب ُمستعار
من نظام آخر أجنبي بعيد أو قريب .إذ قد يشرتك يف النظام الكتايب (اخلط ومصفوفة
احلروف) أكثر من لغة ،وقد تُكتب اللغة بنظامها املصمم هلا ،أو بنظام مستعار ،أو قد
ال يكون للغة نظام كتايب أصالً .فالعريب مث ً
ال يتكلم العربية ويكتب باحلرف العريب،
والفاريس يتحدث الفارسية ويكتب بالنظام املستعار من العربية ،وقد ال جيد املتكلم
طريقة يكتب هبا لغته ألهنا تفتقد إىل نظام كتايب .ال عجب ،فنصف اللغات املعروفة
تقريب ًا ليس هلا نظام كتايب معروف (.)Simons and Fennig، 2017

بإزاء ذلك فإنه يمكن للغة الواحدة أن يكون هلا أكثر من نظام كتايب ،كاللغة
تقليدي وحديث .وكذلك يمكن للنظام الكتايب أن
الصينية التي تكتب بنظامني:
ٍّ
يكون مشرتك ًا بني أكثر من لغة ،كام قلنا .وعطف ًا عىل هذا يمكن التوسل هبذا التقسيم
مفهومي اللغة والنظام الكتايب:
لتثبيت هذا الفصل بني
ْ

 - 1إذا توجهنا من اللغة املحددة ذاهتا ،كالصينية (املندرين) مثالً ،نحو األنظمة
الكتابية ،فإننا نجد :النظام الكتايب األول ،والنظام الكتايب الثاين ،والنظام الكتايب
الثالث  ...إذا وجد أكثر من نظام كتايب واحد لِ ُل ٍ
غة بعينها.
ُ
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 - 2وإذا توجهنا (عىل عكس السابق) من النظام الكتايب املحدد إىل اللغات ،فإننا
نجد :نظام كتابة اللغة األوىل ونظام كتابة اللغة الثانية ونظام كتابة اللغة الثالثة...
لشخص عريب جييد لغتني إضافيتني كاإلنجليزية واليابانية ،وحيسن الكتابة بالعربية
واإلنجليزية واليابانية مثالً.
ونتيج ًة هلذا التقسيم ،ينبغي الوعي بأمهية الفصل بني اللغة ونظاميها الذهني
املجرد والصويت الناتج من جهة ،والنظام الكتايب أو األنظمة الكتابية التي تكتب هبا
اللغة ذاهتا ،من جهة أخرى.

ينطوي مفهوم النظام الكتايب  Writing Systemيف هذه النظرية عىل اجلمع بني
الكلمتني ذاهتام «النظام» و»الكتابة» .فهو مبحث لغوي لدراسة كل ما يشكّل نظام ًا
يستخدمه أصحاب لغة ما يف كتابتها ،وتشمل الدراسة هنا أجزاء النظام أو جمموع
عنارصه .وخيرج من ذلك أنظمة العالمات املستخدمة يف الرياضيات واملوسيقى
مثال ،ألهنا أنظمة غري لغوية ( .)Harris، 2009ويمكن تعريف النظام الكتايب بأنه:
«مصفوفة العالمات الظاهرة املستخدمة لتمثيل وحدات يف اللغة بطريقة منتظمة»
( :Coulmas، 1999ص  .)560وهبذا فالنظام الكتايب هنا مأخوذ باملعنى العام
املرادف للخط والكتابة يف أي لغة .ويتضمن ذلك اخلصائص الكتابية كاالجتاه
واحلروف والنقط ،واخلصائص اإلمالئية كاالتصال أو االنفصال بني احلروف،
واخلصائص التمثيلية كتمثيل األصوات اللغوية باحلروف أو متثيل األفكار
باألشكال.

ومن ناحية إبستمولوجية ،فالنظام الكتايب ذو كيان جمرد مستقل كام يقول
ٍ
مواز للمفهوم الثنائي الديسوسريي املجرد للغة langue
،)2015( Neef
واملقابل للكالم  ،paroleفالنظام الكتايب بوصفه املجرد يمكن مالحظته فقط من
خالل استخدامه (الكتابة) بواسطة ال ُكتّاب بلغة حمددة.

إن تعلم نظام الكتابة يف اللغة األوىل ينقل اإلنسان من األمية إىل القارئية (انظر
التعليق عىل هذا املصطلح يف املقدمة) ،بينام ينقله تعلم نظام الكتابة يف اللغة الثانية
إىل ما يمكن تسميته تعدّ َد القارئية ،وهو  -كام أرشت سابق ًا  -أمر خمتلف عن التعدد
اللغوي .ففي حني يشري األخري إىل تعدد اللغات (العربية واإلنجليزية والفرنسية
شوال 1439هـ  -يوليو  2018م
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مثالً) يف ذهن املتعلم ،فإن األول يبحث يف دخول أنظمة كتابية خمتلفة كالكتابة
بالرموز الصينية واحلروف العربية واألشكال اهلندية .إذ يؤثر هذا التعدد كام يرى
 )2005( Cook and Bassettiيف ثالثة جوانب :أوهلا لغوي ِصف وهو أن
القراءة والكتابة  -يف النظامني أو األنظمة املختلفة  -قد يتغريان بسبب دخول نظام
جديد إىل عقل املتعلم ،فيؤثر يف رسعة الكتابة أو القراءة مثالً .وثانيها فوق لغوي
وهو أن الوعي الصويت والتعرف الطبيعي عىل الكلمة يتحول مع دخول كل نظام
خمتلف؛ إذ من املعروف أن القراءة تتجاوز التقسيم احلريف/الصويت يف كل كلمة إىل
إدراك صورة الكلمة وصوهتا ثم معناها ،ومع اختالف النظام الكتايب واختالف
طريقة ترميز األصوات فإن هذا اإلدراك املنتظم يتأثر بال شك .وثالثها غري لغوي
متاما كاالجتاهية حيث يقرأ متعددو القارئية (الذين يكتبون بأنظمة كتابية خمتلفة)
اللوحات وينظرون إىل العامل واملشاهد بشكل خيتلف عن وحيدي القارئية
(الذين يكتبون بنظام كتايب واحد) خاصة إذا كانت األنظمة الكتابية التي تعلمها
متعددو القارئية ذوات اجتاهات خمتلفة .بل لقد أثبتت العديد من الدراسات مثل
 Al-Rasheedوآخرون ( )2014و  )1995( Eviatarو Chan and Bergen
ٍ
متغريات إدراكية عامة بني متعددي ووحيدي القارئية.
( )2005وغريها

ثمة اعتقاد قديم منسوب إىل أرسطو أن الكتابة ما هي إال ظل للكالم ،ولوال
الكالم أساس ًا ملا كان للكتابة وجود ،فوجودها إذن ثانوي .غري أن نظرية أنظمة
الكتابة تنقض هذا االدعاء الذي ال يعترب الكتابة إال انعكاس ًا ميكانيكي ًا للغة املنطوقة،
من خالل فهم احلفريات الترشحيية للتفاعل املعقد املوجود بني الكالم والكتابة.
وتأيت آراء كوملاس  :2003( Coulmasص )17-7حتديد ًا هنا لتكشف العمق
الذي تنطوي عليه األنظمة الداخلية ألي نظام كتايب بحيث يشمل املعنى اللغوي
من جهة والوحدات الصوتية من جهة أخرى .وينتقد كوملاس بشدة من ي ُعدّ الكتابة
هبذا املفهوم املعقد انعكاس ًا بسيط ًا للصوت املنطوق أو ما ُيسمى «الصوت الظاهر»،
ويضيف أنه جيب تفسري هذا النظام بالتفاعل املعقد ال االنعكاس البسيط .حيث
تؤثر الكتابة أحيان ًا يف الكالم ويغري املكتوب من اللغة املنطوق منها كام هو مشاهد
من خالل انتشار الكتابة.
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إن أنظمة الكتابة  -يف إطار هذه النظرية  -حتى األنظمة عالية الصواتية( )6التي
تنقل أغلب الوحدات الصوتية يف اللغة املنطوقة إىل الشكل املكتوب ،تشتمل من
جهة عىل أكثر مما هو متثيل لألصوات املنطوقة ،بينام ال يمكن ألي نظام كتايب يف
احلقيقة أن يعرب عن اللغة املنطوقة بدقة متناهية ،من جهة أخرى؛ بل حتى األنظمة
الكتابية املصنوعة ألغراض خاصة ،كالنظام األصوايت العاملي  IPAال يمكن له مهام
حاولنا حتديثه وتطويره اإلملام بكل اخلواص الصوتية والفيزيائية يف اللغات البرشية.
كام رأينا فإن نظرية أنظمة الكتابة أرست إطار ًا يف تناول النصوص واخلطوط
والتفريق بني اللغات وخطوطها وتصنيف األنظمة الكتابية بمنطلقات نظرية
ومقاربات علمية خمتلفة ،وطرحت أدوات لدراسة خصائص اخلطوط الكتابية
وأجزائها يف مقابل الدراسات الصوتية للغات ،ووضعت قواعد وتعريفات
ملصطلحات هذا احلقل العلمي كاملسافة واحلرف والشكل والرقم واخلط والكلمة
والرتقيم والتنقيط والتشكيل ...الخ ،ولفتت النظر إىل أمهية دراسة هذا املجال
اللغوي فنتج لدينا عد ٌد من الدراسات املتينة واملوسوعات املتميزة يف املحارف
واخلطوط والنقوش والكتابات وتارخيها وأنواعها وتصنيفها وبنيتها واستعارهتا
وتغريها .وبرغم أن هذا اإلطار النظري مل يستقر كاالستقرار العلمي يف الدراسات
الصوتية بعدُ نظر ًا حلداثة االهتامم به ،إال أنه فتح املجال للدارسني والباحثني
ليجهدوا يف توثيق مصطلحاته وجتويد نتاجه ،خاصة بعد نرش عدد من املوسوعات
الرصينة يف هذا املجال ،ومنها عىل سبيل املثال مثل موسوعة أوكسفورد للغويات
العربية ( )Owens، 2013وموسوعة بالكويل ألنظمة الكتابة ()Coulmas، 2014
ومرشوع نظام الكتابة العربية لدى مركز امللك عبداهلل الدويل خلدمة اللغة العربية
(مركز خدمة العربية.)2018 ،
 - 2مقاربات التصنيف العلمية ألنظمة الكتابة

بوجه عام يمكن وصف وتفسري األنظمة الكتابية كلها إما معنوي ًا أو صوتي ًا أو هبام
مع ًا ( .)Coulmas، 2003غري أننا نلحظ من خالل مراجعة الدراسات التصنيفية
ألنظمة الكتابة عموم ًا أن العنرص الصويت ٌ
عامل رئيس يف حتليل العالقة بني الوحدة
الصوري (العالمة/الرمز/احلرف) .هذه العالقة الصوتية-
الصوتية يف اللغة ومتثيلها ّ
شوال 1439هـ  -يوليو  2018م
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تفس تدرجيي ًا اختالفات التصنيف الذي انطلق منه الباحثون ،بحيث رشعوا
الرمزية ّ
يف تصنيف الكتابة بناء عىل مبدأ ذي فرعني :النظام الكتايب املعتمد عىل الصوت،
والنظام الكتايب املعتمد عىل املعنى؛ أي إما بالتفسري الصويت أو بالتفسري املعنوي ،كام
أشار كوملاس .وأحيان ًا يكون النظام كام سنرى خمتلط ًا بني هذين الفرعني.

وتأسيس ًا عىل هذا املبدأ فقد ظهرت نظرية الشفافية اإلمالئية (Katz and

 )Frost، 1992التي هتتم بالدرجة التي يكون عليها النظام الكتايب بني الشفافية
 transparentمن جهة ،واإلعتام  opaqueمن جهة أخرى .ويمكن القول
ببساطة إنه كلام كان النظام الكتايب أقرب إىل االعتامد عىل الصوت املنطوق من
االعتامد عىل املعنى املفهوم يف التمثيل الكتايب ،كان النظام أكثر شفافية .يف حني متيل
األنظمة إىل اإلعتام كلام كانت أقرب إىل االعتامد عىل املعنى واللواصق الرصفية
اجلاهزة بدالً من نقل الصوت ووحداته .وبطبيعة احلال فإن العالقة بني الصوت
املنطوق والصورة املكتوبة يف األنظمة الشفافة تكون أكثر ثبات ًا ومتاسك ًا ووضوح ًا
يف كلتا العمليتني :التشفري (الكتابة) وفك التشفري (القراءة).

إن حتديد مدى شفافية النظام الكتايب ودرجته أمر مهم يف التصنيف ألنه يفرس
أوالً بشكل أسهل كيف يعمل النظام الكتايب ،ويضع ثاني ًا النظام الكتايب يف صنفه
الصحيح بناء عىل ذلك التفسري .وليس يعني هذا أن لدينا درجتني فقط من الشفافية
واإلعتام مها طرفا النقيض ،بل ثمة درجات بني هذين الطرفني ال يمكن حتديدها عىل
وجه الدقة ،لكن يمكن مجع عدد من األنظمة يف درجة يطلق عليها األنظمة الشفافة
أو األقل شفافية أو املعتمة أو األكثر إعتاما ًوهكذاCook and Bassetti،( ...
 .)2005وهبذا فإن الكتاب/القراء يف نظام كتابة لغتهم األوىل يدركون الوحدات
اللغوية املمثلة كتابي ًا بشكل خمتلف عام يفعله مستخدمو أنظمة كتابية أخرى هي عىل
درجات شفافية خمتلفة .فاألنظمة الكتابية التي توظف أشكاالً متشاهبة لإلشارة إىل
أصوات بذاهتا حسب اختالف السياق يمكن اعتبارها معتمة ،فيام تعمل األنظمة
الكتابية الشفافة بطريقة أكثر ثبات ًا وأقل جتزئ ًة واشرتاكا (.)Coulmas، 1996
وهكذا كلام كانت تلك العالقة الصوتية-احلرفية أقل ثبات ًا واستقرار ًا ،كان النظام
الكتايب أقل شفافية.
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هذه الفكرة ذاهتا املتصلة بالعالقة املشدودة أو املرختية بني الصوت املنطوق
ومتثيله الكتايب ،التي حتدثنا عنها ،كانت املرتكز الذي دفع بنظرية أخرى للظهور:
وهي تصنيف األنظمة الكتابية إىل أنظمة كاملة وأنظمة قارصة .إذ ثمة ادعاء عريض
يف عامل أنظمة الكتابة برضورة وجود «الفصل العظيم» بني األنظمة األلفبائية
(الصوتصورية = املعتمدة عىل األساس الصويت يف التمثيل الكتايب) وغري األلفبائية،
بحيث يشري زمن ذلك الفصل إىل «االنتقال» نحو عرص الكتابة احلديثة(  (�Diring
er، 1962؛  .)Gelb، 1963وبطبيعة احلال ،فقد فتح ذلك االدعاء الباب أمام نزاع
مستمر بني العلامء قاد إىل التساؤل عن ماهية نظام الكتابة اجليد ،وما الذي جيعله
جيد ًا (Smalley، 1964؛ Daniels & Bright، 1996؛ Coulmas، 1989؛
 .)Burnaby، 1998كام قاد ذلك أيض ًا إىل إجراء عدد كبري من الدراسات الفاحصة
حول أثر نوع النظام الكتايب يف تعلم القراءة والكتابة ،وكيفية تصور الكلامت يف
سياقات اللغتني األوىل والثانية (انظر مث ً
ال Olson، 1977؛ Ryan & Meara،
1991؛ Stubbs، 1980؛ Taylor & Olson، 1995؛ Abu-Rabia، 1997؛Vaid
& Gupta ، 2002؛ Cook، 2004؛ Sassoon، 2004؛ Cook & Bassetti،
2005؛ .)Mei et al.، 2013
ما هيمنا هنا عىل أية حال هو تأكيد القضية الرئيسة :أن تلك العالقة الصوتية-
الرمزية هي التي ُبنيت عىل أساسها مقاربات التصنيف العلمية وما اكتنفته من
أفصل
النقاشات الطويلة املختلفة يف هذا احلقل من الدراسات اللسانية ،وهو ما ّ
القول فيه بتقسيم املقاربات التصنيفية ألنظمة الكتابة إىل مقاربات أولية بدهيية،
ومقاربات متأخرة أكثر علمية وتعقيد ًا.

 - 1 - 2المقاربات البسيطة  -مقاربات األوائل

إن تأسيس التصنيف العام ألنظمة الكتابة الذي أرشنا إليه :النظام املعتمد عىل
تصوري  ،)phonographic writingوالنظام املعتمد
الص ْو ُ
الصوت (أو النظام َّ
عىل املعنى (أو النظام الشعاري  ،)logographic systemمل يكن مبنيا ًعىل توافق
مطلق بني الباحثني.
يقسم ماونتفورد  )1996( Mountfordمث ً
ال األنظمة الكتابية إىل مخسة
ّ
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أقسام )1 :الكتابة اإلمالئية  Orthographyوهي الكتابة العادية املنترشة يف أغلب
املجتمعات املتحرضة )2 .االختزال  Stenographyوهي الكتابة املصممة خصيص ًا
ألغراض االختصار والرسعة ،كتلك املعمول هبا يف املحاكم الغربية قدي ًام لتسجيل
ما يدور يف املحاكمة عىل وجه رسيع )3 .الكتابة التشفريية  Cryptographyوهي
مصممة إلخفاء ما تكشفه الكتابة اإلمالئية للجميع ،بحيث ال يقرأ الكتابة الرمزية
حيول به هذه الكتابة إىل نص مفهوم )4 .الكتابة
إال من يملك الرمز واملفتاح الذي ّ
التعليمية  Paedographyوهي كتابة مناسبة ملرحلة متهيدية تعليمية سابقة لتعليم
الكتابة العادية ،وكانت موجودة يف األنظمة التعليمية الغربية يف القرن التاسع عرش.
 )5الكتابة التقنية  Technographyومهمتها علمية كالكتابة اللسانية املستخدمة
لوصف األصوات ويف التحليل اللساين .ومن الواضح أن هذا التصنيف وظيفي
بحت ،فيام تركز التصنيفات احلديثة عىل النوع األول (الكتابة اإلمالئية) حتديد ًا.

من الواضح يف هذا التصنيف بناؤه عىل أساس وظيفي ال ترشحيي آللية عمل
بغض النظر عن وجود هذه التصنيفات األولية واملختلفة
النظام ذاته لغوي ًا .لكن ّ
لألنظمة الكتابية التي ُبنيت عىل أسس أخرى وما زالت قيد النظر العلمي مثل
تصنيف ماونتفورد ( )Mountford، 1996السابق ذكره ،وتصنيف هاس (Haas،
 )1976املبني عىل الثنائيات الثالث ،فإن غالب أدبيات أنظمة الكتابة تركز عىل
العالقة بني اللغة املنطوقة والرموز الكتابية ُمن َطلق ًا إىل مقاربات تصنيفية صحيحة
(.)Burnaby، 1998
وبمراجعة هذه األدبيات يتبني أن أقدم التصنيفات كان عىل يد تايلر Taylor

الص َور :بالرسوم التي حتكي
( )1883الذي قدم تصنيف ًا من مخس مراحل هيُّ )1 :
قصة أو تنقل رسالة )2 ،الرموز التصويرية :التي تضع أيقونة ملفهوم متكامل ال لكلمة
وال حلرف واحد فقط )3 ،العالمات اللفظية :التي توفر رمزا واحد ًا لكل كلمة كاملة
ذات معنى كالكتابة الصينية )4 ،العالمات املقطعية (الصوتية) :التي يشري كل شكل
فيها إىل مقطع صويت كالكتابة اليابانية والشريوكية اهلندية األمريكية )5 ،العالمات
األلفبائية :التي توفر حرف ًا واحدا يف الغالب لكل صوت منطوق يف اللغة .ويصف
تطوري ًا متمرح ً
ال
دي فرانسس  )1989( DeFrancisهذا التصنيف بكونه نموذج ًا ّ
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يف قسمني رئيسني :القسم التصويري  ،ideogramsويشمل املراحل الثالث األوىل،
والقسم الصويت  phonogramsويشمل املرحلتني األخريتني .وهبذا التوصيف
الذي رشحه دي فرانسيس ،فإنه يمكن لنا أن ن ُعدّ هذا التصنيف التحلييل اللغوي
الذي قدمه تايلر مبدأ أولي ًا وتأسيسا ًحقيقي ًا لذلك التقسيم الرئيس ألنظمة الكتابة
تصورية ،)phonographic writing
(الص ْو ُ
بني األنظمة املعتمدة عىل الصوت َّ
واألنظمة املعتمدة عىل املعنى (الشعارية التصويرية ،)logographic system
حيث أصبح تصنيف تايلر مؤثر ًا وملموس ًا فيام جاء بعده من التصنيفات.
ومل خيتلف تصنيف ِهل  )1967( Hillومعارصيه كثري ًا عن أطروحة تايلر

القديمة .فدرينجر ( )Diringer، 1962يؤكد فرضية «الفصل العظيم» بني
الكتابة القارصة البدائية والكتابة املتحرضة الكاملة ويبني تصنيفه اخلاميس عىل هذا
الص َوري ة �pictogra
األساس؛ حيث يرى أن األنظمة الكتابية تنقسم إىل :األنظمة ُّ
 ،phyواألنظمة املفاهيمية  ،ideographyواألنظمة االنتقالية التحليلية ،واألنظمة
الصوتية ،واألنظمة األلفبائية .وفيام ينتقده ِهل  Hillبخلط األنظمة الصوتية مع
غريها ،فإنه يطرح تصنيف ًا مكون ًا من ثالثة أصناف :أنظمة جزئية ،وأنظمة معنوية
(شعارية) ،وأنظمة صوتية.
لكن جيلب  )1963( Gelbكان أول من عرض تصنيف ًا لسان ّي ًا منطقي ًا ،ذلك
الغائي (Sproat، 2000؛ Penn & Choma،
الذي يسمى اآلن تصنيف Gelb
ّ
 ،)2006لكونه يبحث فلسفيا وحياجج يف أهداف األنظمة وغاياهتا ال يف وظائفها
وال أسباهبا .ويرى جيلب أن الكتابة قد تطورت من الكتابة الصوري ة �pictogra
( phyyوهو هنا جيمع بني تصنيفني يف املقاربات السابقة مها الكتابة الصورية �pic
 ،tographyواألنظمة املفاهيمية  ،ideographyيف تصنيف واحد) ،إىل الكتابة
الشعارية ( logographyوهي ذاهتا الصنف الثالث الذي سامه تايلر العالمات
اللفظية) ،إىل الكتابة املقطعية ،إىل الكتابة األلفبائية أخري ًا حيث يكون لكل صوت
يف اللغة متثيل كتايب (حرف أو شكل) واحد تقريب ًا .وبسبب إيامنه بفرضية «الفصل
العظيم» أيض ًا ،فإن الكتابة الصورية (القسم األول) كام يرى جيلب ال تدخل يف
مفهوم الكتابة اللغوية بل هي تصوير رسومي بحت وال عالقة هلا باللغة .ومن هنا
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فقد أصبح تصنيف جيلب لألنظمة الكتابية ثالثي ًا بعد استبعاد الكتابة الصوري ة �pic

.tography

خضعت مقاربة  Gelbالثالثية (نظام الكتابة الشعاري (الصوري) ،واملقطعي،
واأللفبائي) إىل االنتقاد الشديد لكوهنا منتظمة تراتبي ًا بشكل يغاير الطبيعة التي
جتري هبا التغريات اللغوية التارخيية ،باإلضافة إىل كوهنا دراسة غائية بدالً من
كوهنا بحث ًا ُم َس ّبب ًا (Mattingly، 1985؛  .)Daniels، 1996ويرى جيلب
يف دراسته التي سامها جراماتولوجي  ،Grammatologyأي «دراسة البنية
والتاريخ الكتايب» أن األطوار الكتابية بدأت مبكر ًا جد ًا منذ الفن القصيص
السيميائي  ،semasiographyإىل الرمز ،ثم نظام الكتابة الصورية ،وأن الرمز
حيول الصوت املنطوق إىل شكل كتايب) ظهر مؤخر ًا ليقود
الصوتصوري (الذي ّ
إىل التحويل الصويت الذي أتاح قدوم األنظمة املقطعية ثم األنظمة األلفبائية
املتطورة .ومل يعترب الكتابة الصورية  pictographyبل قدرها نوع ًا مما «قبل
الكتابة» يشكل البداية واألصل الذي ظهرت منه الكتابة املتطورة .وتؤكد نظريته
أن الكتابة يف تطور مستمر دائ ًام من الكتابة الشعارية التي تتبعها مراحل من التطور
الكتايب بذلك الوصف والرتتيب الذي ذكرناه .غري أن نظريته هذه مل تلبث أن ثبت
خطؤها (DeFrancis، 1989؛ .)Daniels and Bright، 1996
 - 2 - 2المقاربات المعقدة  -مقاربات المتأخرين

لقد اتسمت املقاربات التصنيفية عموم ًا منذ تايلر ( )1883حتى جيلب ()1963
 أي عىل مدى ثامنني عام ًا تقريب ًا  -بالتشتت من جهة والسطحية من جهة أخرى.وبرغم املؤثرات السابقة وأمهها تأثري تايلر وأطروحته التصنيفية ،فإن عمل جيلب
 )1963( Gelbكان من غري شك مميز ًا بحيث شكّل البناء النظري لتصنيف أنظمة
الكتابة علمي ًا وأصبح النموذج الذي احتذاه الباحثون من بعده يف مقارباهتم
التصنيفية ألنظمة الكتابة.

يوظف سامبسون  )1985( Sampsonمث ً
ال تصنيف جيلب  -رغم معارضته
لفرضيته الغائية التطورية  -ليضع يف تصنيفه نوع ًا جديد ًا من أنظمة الكتابة حتت
فئة «الكتابة احلقيقية» ‘ - ’glottographic writingالتي يعني هبا الكتابة
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الصوتصورية ( )phonographicعىل نحو ما وصفنا سابق ًا  -كمعادل للكتابة
السيميائية  ،semasiographyليفصل بني الرمز اللغوي والرمز املفاهيمي .وهو
هنا يدعم جيلب يف التفريق بني الكتابة الصورية والكتابة احلقيقية رغم إدراجها
يف التصنيف الذي يقرتحه .وكانت إحدى أهم اإلضافات التي قدمها سامبسون
فئة «الكتابة َ
املخ ّصصة»  featural writingالتي تتمظهر فيها الرموز لتوافق نمط ًا
صوتي ًا خمصص ًا كنظام الكتابة الكورية املسمى هانكول .Hangul

ومع تشكيك سامبسون  -تبع ًا جليلب  -يف وجود الكتابة السيميائية حتت
تصنيف الكتابة أساس ًا ،فإن دي فرانسيس  )1989( DeFrancisيرفض هذا النوع
من الكتابة وال يؤمن بوجودها منطقي ًا ،حيث يضع تصنيفه ألنظمة الكتابة «الصور»
مع فرعني أحدمها :الكتابة ،واآلخر :غري الكتابة ،يف إشارة رصحية إىل أن الكتابة
السيميائية هي باختصار نوع غري كتايب ال يدخل ضمن تصنيف الكتابة من حيث
املبدأ .و ُيدرج دي فرانسيس ،أسفل فرع الكتابة ،ما ُيسمى لغوي ًا بالتحول الصويت
‘( ’rebus symbolsحتويل الرمز من داللة صورية إىل داللة صوتية) ،وهذا النوع
يقود بدوره إىل األنظمة املقطعية ،ثم إ ّما إىل األنظمة املقطعية اخلالص ة ‘�pure syl
 ’labicالتي تقوم عىل التمثيل الصويت مقطعي ًا بحيث يتضمن الشكل الكتايب مقطع ًا
صوتيا مكون ًا من صائت واحد  Vأو صامت وصائت  ،CVأو إىل األنظمة الصوامتية
‘ ’consonantalالتي تشري يف غالبها إىل الصوامت ال إىل الصوائت .ويقود ذلك
أيض ًا إىل فروع أخرى من ضمنها األنظمة األلفبائية .يبدو لنا تصنيف دي فرانسس
هذا معقوالً ومتميز ًا مقارنة بالتصنيفات السابقة ،ذلك أن تضمينه فرع ًا ووصف ًا
خاص ًا لألنظمة الصوامتية كان عمال ًجليالً .إذ يرى أن األنظمة الصوامتية تشمل
اخلطوط الصوامتية اخلالصة كالعربية ،واخلطوط ذات «املعنى أو الشعار املضاف
إىل الصوت» كاملرصية اهلريوغليفية .وتؤكد نظريته أن اخلطوط الصوامتية اخلالصة
ليست أنظمة مقطعية وال ألفبائية.
ينتقد دانيالز  )1996 ،1990( Danielsتصنيف جيلب الثالثي التقليدي
وتعسفه التارخيي ،ويقرتح تصنيف ًا أكثر شمولية
اآلنف ذكره لبساطته وسطحيته
ّ
بحيث يضيف نوعني آخرين من األنظمة الكتابية :األبجدي  ،abjadو أبوجيدا
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فيفرق
 .abugidaأما األول فهو اسم مرادف أكثر دقة للنظام الصوامتي ،وأما الثاين ّ
فيه دانيالز بني النظام املقطعي الذي يضع شكال كتابي ًا مقابل املقطع الصويت ،كام
مر بنا ،والنظام الذي يضع شكال متكام ً
ال واضح ًا الزم ًا لتمثيل مقطع صويت حمدد
بكونه صامت ًا يتضمن صائت ًا حمدد ًا  CVمثل احلرف < > /qi/واحلرف< > /qa/
يف الكتابة األثيوبية .ويعني دانيالز بالشكل املتكامل الواضح الالزم نفي التشابه
مع النظام الصوامتي الذي يضع حرف ًا ثابت الشكل للصامت ،بينام ينوه للصائت
القصري التايل بواسطة احلركات اإلضافية االختيارية املتغرية كحرف القاف < ِق> /
 /qiو< َق>  /qa/يف النظام العريب .يف مقرتحه التصنيفي ألنظمة الكتابة ،يعرض
دانيالز ست فئات:
 - 1النظام الشعارمقطعي  logosyllabaryوهي تسمية جديدة يراها دانيالز أدق من
االصطالح األشهر «الشعاري» ،ألن تلك األنظمة تتضمن  -إىل جانب ترميز الكلمة
مقاطع صوتية متناغمة مع األشكال أحيان ًا ،كالكتابة الصينية.
بشكل ذي معنى -
َ
 - 2النظام املقطعي  syllabaryالذي تشري أشكاله إىل مقاطع صوتية متكاملة
بذاهتا ،كالكتابة اليابانية مثال.

 - 3النظام األبجدي  abjadالذي يمثل الصوامت بدقة وهيمل أو يتساهل يف
متثيل الصوائت ،كالكتابة العربية والعربية.

 - 4النظام األلفبائي  alphabetالذي يمثل الصوامت والصوائت عىل حد
سواء ،كالكتابة اإلنجليزية.

 - 5النظام األبوجيدي  abugidaالذي يقوم عىل متثيل الصوامت مضاف ًا
إليها صوائت حمددة بأشكال ثابتة لكل مقطع صويت ،كالكتابة األثيوبية وبعض
الكتابات اهلندية.

 - 6نظام الكتابة املخصص  Featuralالذي ال يمكن تصنيفه ضمن أي من
الفئات السابقة ،وتشمل هذه الفئة نظاما واحد ًا هو النظام الكوري للكتابة الذي
يمثل كتابي ًا مجيع عنارص املقطع الصويت يف اللغة الكورية بكل صوامته وصوائته فيام
يشبه وحدة من وحدات األشكال الصينية للكتابة.
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هذه املعامرية التصنيفية التي قدمها دانيالز تبدو متسقة مع ما طرحه دي فرانسس
يف اهتاممه بأ ْظ َهر خصائص الكتابة السامية يف جانب ،ويف اجلانب اآلخر يبدو دانيالز
متفق ًا مع جوفري سامبسون يف وضع فئة خاصة لألنظمة املخصصة.

عملت  )1992( Faberعىل تع ّقب التطور التارخيي للكتابة األلفبائية ،وخرجت
ْ
بأطروحة ذكية متعددة األبعاد .جاء تصنيفها لألنظمة الكتابية نتيجة لنظام حتلييل يمر
من خالل أربعة قياسات/أبعاد لكل نظام من األنظمة الكتابية وهي - 1 :الشعارية
مقابل الصوتصورية - 2 ،التامم مقابل القصور - 3 ،املقطعية مقابل اهلجائية- 4 ،
االنتظام مقابل العشوائية .ونتج من حتليلها لعدد من األنظمة بواسطة هذه القياسات
الكمية لكل ُبعد منها مخس فئات :األنظمة الشعارية ،واألنظمة األلفبائية ،واألنظمة
القارصة ،واألنظمة ذات الرتميز املقطعي ،واألنظمة ذات الرتميز اهلجائي .من خالل
عرف األنظمة األلفبائية
هذه األطروحة متعددة األبعاد ،ترى فابر أن تصنيفها هذا ُي ّ
 عىل سبيل املثال  -بأهنا األنظمة الصوتصورية اهلجائية املنتظمة شبه التا ّمة ،وهبذافإن غالب األنظمة الرومانية تدخل يف هذا الصنف ،بيد أن األنظمة السام ّية خترج
منه ألهنا ليست ألفبائية بسبب نقصان ترميزها للصوائت ( :Faber، 1992ص.)116
وبالرغم من أن أطروحتها هذه تبدو رصينة تفصيلية مبنية عىل التصنيف متعدد
األبعاد ،فإهنا أوجدت إشكالية أكرب ،كتعريفها الضيق مثال لأللفبائية (Joyce and
جعلت البعد الثاين التامم/القصور ضمن تصنيفها
 .)Borgwaldt، 2011وفوق هذا،
ْ
انطالق ًا من فكرة تطور األنظمة التي بدأها السابقون يف مقارباهتم التارخيية .ومن
هنا فإهنا صنفت األنظمة السامية مث ً
ال ضمن فئة األنظمة القارصة ،وهو َو ْهم غري
جديد .ومنبع اإلشكالية/الوهم يف احلقيقة من أمرين :األول مقاربة  Gelbالتطورية
التارخيية ومركزيتها الغربية التي سبق احلديث عنها تفصي ً
ال يف الفصل السابق ،والتي
انتقدها عدد من العلامء والباحثني يف هذا املجال وعدُّ وها نظرة ض ّيقة متح ّيزة مبنية
عىل الكامل الكتايب الغريب املنطلق من احلضارة اليونانية ،وقد ثبت خطأ ذلك تارخيي ًا
وعلمي ًا كام أرشنا؛ والثاين اعتبار استبعاد وحدات صوتية معينة من التمثيل الكتايب
كالصوائت القصرية يف األنظمة السامية قصور ًا كتابي ًا.
ولذا حياجج  )p. 113 ,2003( Coulmasمث ً
ال أنه يمكن إطالق وصف
«القصور» عىل أنظمة الكتابة السامية فقط عندما نعتقد فع ً
ال أن الالتينية أو اليونانية
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هي املثل األعىل للكتابة اهلجائية .وعىل كل حال فال يقول أحد من الباحثني املعارصين
بأن اليونانية وما بعدها من األنظمة اهلجائية هي الكتابة الكاملة .وبافرتاض أن
النظام يمثل كتابي ًا ما ينبغي متثيله بالنسبة إىل مستخدميه  -وهو الصوامت يف حالة
األنظمة السامية  -فإنه إذن يؤدي مهمته الكاملة ،وال ينبغي واحلالة هذه أن ُيعدّ
نظام ًا قارص ًا أو ناقص ًا ( .)Ratcliffe، 2001ويعود كوملاس ( )2003ليؤكد أن مجيع
أنظمة الكتابة الصوتصورية تتجاهل عدد ًا كبري ًا من العنارص الصوتية ،ولذا فإن
استبعاد وحدات صوتية من التمثيل الكتايب مسأل ٌة تتعلق بمقدار احلذف والتجاهل
يف الرتميز الكتايب ،وليست مسألة قصور يف النظام.

وإذن ،فإن «قصور أنظمة الكتابة» وصف حيتاج إىل إعادة تعريف (Ratcliffe،

ً
وخطأ بالنظام القارص مل يكن أبد ًا قارص ًا لدى
 ،)2001ألن ما ُيوصف عموم ًا
مستخدمي هذا النظام ،كام ين ّبه كوملاس ( ،2003ص .)126

وبينام مل ينجح تصنيف فابر متعدد األبعاد يف إقناع الباحثني بتبنيه بسبب إشكاالت
تتعلق بتعريف تلك األبعاد ،فإن سربوت  )2000( Sproatيقرتح تصنيف ًا مشاهب ًا
مثري ًا لالهتامم .إذ بنى تصنيفه عىل ُبعدين فقط مها :البعد الصوتصوري والبعد
الشعاري .وكام هو موضح يف الشكل  1أدناه ،فإن سربوت يصنف األنظمة الكتابية
وفق ًا للبعدين املذكورين يف خصائص كل نظام منها.

الشكل  1تصنيف Sproat’s

( )2000لألنظمة الكتابية
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وينتج عن تصنيف سربوت ( )2000ثنائي ال ُبعد مخسة أصناف :األنظمة
الصوامتية كالسامية واآلرامية ،واألنظمة املختلطة (الصوامت-شعارية) كالنظام
املرصي اهلريوغليفي ،واألنظمة األلفبائية كاليونانية واإلنجليزية ،واألنظمة املقطعية
التامة كاليابانية والسومرية ،وأخري ًا األنظمة املقطعية كالصينية.

من الواضح تأثر سربوت بتصنيف دي فرانسس ( )1989خاصة فيام يتعلق
بالتفريق بني األنظمة الصوامتية وما يشبهها من األنظمة املختلطة .وعىل أن تصنيف
سربوت ثنائي البعد هذا يبدو إبداعي ًا ،فإن قياس مقدار الشعارية يف النظام الكتايب
ليس سه ً
ال كام يبدو ( Pennو  .)Choma، 2006ولذا فإن الدرجة التي يبني عليها
سربوت تصنيفه يف املحور العمودي (الشعاري) حتتاج إىل إعادة نظر .كام أنه مل يذكر
ما إذا كان يف األنظمة األلفبائية ما هو أقل صوتي ًا وأكثر شعاري ًا بحيث ُيذكر عىل ذات
املحور.

عىل كل حال ،فإن تصنيف سربوت مل يكن أول تصنيف متعدد األبعاد ألنظمة
الكتابة ،بل سبقه تصنيف فابر اآلنف الذكر بخالف ما يعتقده Penn and Choma
( .)2006وإذا كان العقد األخري يف األلفية امليالدية املاضية قد حفل ببعض التصنيفات
متعددة األبعاد خاصة فيام ُبني منها عىل التقسيم العام الصوتصوري/الشعاري ،فإن
القرن اجلديد أتى بمقاربات متيل إىل تصنيفات أقل تعقيد ًا ،إذ يبدو من هذا االستقراء أن
معظم الباحثني يف أنظمة الكتابة قد فضل التقسيم الشجري ال متعدد األبعاد.

يرى روجرز  )2005( Rogersالتفريق بني مخسة أنواع من أنظمة الكتابة
ضمن فرع الكتابة الصوتصورية ،هي :الكتابات األبجدية ،واأللفبائية ،وأبوجيدا،
والصائتية  ،moraicواملقطعية .ورغم الشبه الذي يبدو عليه تصنيف روجرز هذا
بتصنيف دانيالز  )1996 ،1990( Danielsالسابق ذكره ،فإن الفرق بينهام إضافة
الكتابة الصائتية التي متيز هبا روجرز .وهو تفريق دقيق بني األنظمة املقطعية التي
متثل املقطع الصويت كام ً
ال يف الكتابة ،وأنظمة أبوجيدا التي مت ّثل صامت ًا  +صائت ًا
حمدد ًا ،ليخرج روجرز بالنظام الصائتي الذي يم ّثل (أي يسجل كتابي ًا) ُوحيدات
املقطع الصويت  ،moraeبحيث يوفر النظام الصائتي رمز ًا لكل ُو َحيدَ ة صوتية
الو َحيدة من أجزاء نووية صوتية تقيس النرب وتوقيت
 .moraوتتكون هذه ُ
شوال 1439هـ  -يوليو  2018م
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الصوامت والصوائت داخل املقطع الواحد  .syllableهذا النظام الكتايب الصائتي
يراعي إذن تراتبية املقطع الصويت داخلي ًا ومكوناته النغمية  toneبدقة تفوق متثيل
النظام املقطعي الذي يسجل املقطع الصويت عموم ًا ،وهو هبذا ينقل الكتابة اليابانية
من النظام املقطعي إىل النظام الصائتي.

وبرغم هذا التفريق الدقيق يف أطروحة روجرز فإنه مل يكن أول من حتدث
عن هذا النظام .بل كان راتكليف ( )2001مث ً
ال قد أشار إىل أن العربية يمكن
أن تُصنّف يف النظام الصائتي لالختالف يف طول الصوائت (املدود) بني وحيد
الوحيدة كتمثيل الصائت القصري يف احلركة التي تتلو حرف القاف < َق> ،/qa/
ُ
وثنائي الوحيدة كتمثيل الصائت الطويل يف األلف التي تأيت بعد القاف يف <قال>
الو َحيدة كتمثيل الصائت األطول يف األلف التي تأيت بعد <دا ّبة>
 /qa:l/وثالثي ُ
 ./da::bbah/عىل أن إضافة روجرز كانت أهم يف شموهلا ووضوحها مقارنة
بام طرحه الباحثون من قبله .وبإزاء ذلك فإن روجرز قد استبدل بال ُبعد الثاين لدى
قياس مقدار
ْسربوت (وهو املقدار الشعاري ،)amount of logography
َ
االعتامد عىل املعنى  morphographyيف النظام الكتايب ،بحيث يكون مصطلح ًا
أدق لقياس مدى االرتباط املعنوي باللغة بدي ً
ال للصويت ،وهو ما يعود بنا إىل الشفافية
اإلمالئية ( .)Borgwaldt & Joyce، 2013وال شك أن هذه لفتة ذكية من روجرز
جتاه تنظيم املصطلحات وتدقيقها يف هذا احلقل العلمي الناشئ.

من جهة أخرى ،فقد اختار كوك وباسيتي  )2005( Cook and Bassettiمث ً
ال
التقسيم األسايس :نظام الكتابة الصويت (املعتمد عىل الصوت) ،ونظام الكتابة املعنوي
(املعتمد عىل املعنى) ،ومن هذين تتفرع أربعة أنظمة للكتابة .أما فرع نظام الكتابة
املعنوي فيشمل كل نوع كتايب يقدم أشكاالً مفيدة من ناحية املعنى دون االستفادة من
العنارص الصوتية يف اللغة ،ومن ذلك :األنظمة السيميائية املفاهيمية ،ideographic
واألنظمة الشعارية ،واألنظمة شبه املعنوية أو «الرصف-مقطعية» بتعبري الباح َثني
( morpho-syllabicلواصق رصفية معنوية  +مقاطع صوتية) ،وهو مصطلح مشابه
يف احلقيقة ملصطلح دانيالز (األنظمة الشعارمقطعية  )logosyllabaryومصطلح
روجرز (االعتامد عىل املعنى  .)morphographyوأما فرع نظام الكتابة الصويت
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يف تصنيف كوك وباسيتي فيشمل األنواع الثالثة :األنظمة الصوامتية ،واملقطعية،
واأللفبائية اهلجائية كام هي يف الشكل .2

الشكل  2تصنيف األنظمة الكتابية لدى )2005( Cook and Bassetti’s

كمي ،و ّظف  )2008( Kohlerالتقسيم الثنائي األسايس ذاته،
يف حماولة قياس ٍّ
لكن مع إضافة قسيم ثالث هو «األنظمة املختلطة» من أجل تصنيف األنظمة املشكلة؛
أي أنه بعبارة أخرى قد وضع تصنيف ًا ثالث ًا إىل جانب الكتابة الصوتية والكتابة املعنوية
يمكن أن يسمى «األنظمة األخرى» ،لكنه سامها األنظمة املختلطة لكونه ربام مل يقتنع
ببعض التصنيفات السابقة التي أدرجت الكتابات التي حتتمل الصنفني ،كاألنظمة
شبه املعنوية التي أشار إليها دانيالز وروجرز وكوك وباسيتي ،كام ناقشنا أعاله.
املبسطة لتصنيف أنظمة الكتابة تعود بنا يف احلقيقة إىل ما قدمه تايلر
هذه املحاولة ِّ
( )1883منذ البداية بالتصنيف الثالثي :الشعاري (الصوري) ،واملقطعي ،واهلجائي
( Dickinsonوآخرون .)2013 ،ورغم شهرة تصنيف تايلر بني الباحثني يف هذا
احلقل ( )Daniels، 1996عىل األقل فيام قبل األلفية (بل حتى فيام بعدها لدى معظم
الباحثني العرب كام سيأيت) ،فإن هذا التصنيف هيمل خصائص اخلطوط السامية
الصوامتية ،مضيف ًا إياه  -رغم اختالفه الكبري كام رأينا  -إىل القسيم الثالث اهلجائي.
شوال 1439هـ  -يوليو  2018م
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 - 3نحو تفكيك اإلشكالية

أرشت إىل أن نظرية أنظمة الكتابة قد فتحت الباب للدارسني والباحثني من
ُ
خالل وضع آليات وقواعد للتعامل مع الكتابة بوصفها نتاج ًا لغوي ًا مقاب ً
ال  -ال
ظال وانعكاس ًا فحسب  -للغة املنطوقة .إال أن حداثة االهتامم هبذا املجال مل تتح له
االستقرار العلمي الكامل ،بحيث وصفه روجرز ( )2005باالضطراب والفوىض،
ومن ذلك إشكالية تعدد املصطلحات وتذبذب دالالهتا.

لقد أسهم نشوء العلم ذاته حديث ًا ،وضعف االهتامم اللساين به ،يف توليد قاعدة
هشة لدعم الدراسات العلمية بوجه عام والتصنيفية منها بوجه خاص .فرغم أن
املقاربة التصنيفية األشهر تنبني عىل الربط بني اعتامد الصوت من عدمه ،ومن هنا
فنحن نتوافر إمجاالً عىل أنواع خمتلفة كالكتابة السيميائية املفاهيمي ة �ideograph
 ،icواألنظمة الشعارية ،واألنظمة الصوتصورية ،فقد رأينا فيام وصفنا أعاله من
املقاربات اختالف ًا غري قليل بني العلامء والباحثني يف هذا احلقل العلمي؛ بل إن بعض
الدارسني (مثل دي فرانسس  )DeFrancis، 1989قد جعل كل األصناف الكتابية
تعود صنف ًا واحد ًا ،بحيث سمى كتاب ه �Visible Speech: The Diverse One
« ness of Writing Systemsالكالم الظاهر :الكلية املتجزئة لألنظمة الكتابية»!
وهذا بدوره أنشأ ما يمكن تسميته بإشكالية التصنيف ،التي أحاول هنا بذل اجلهد
لوصفها وحتليلها وتفكيكها من خالل مناقشة املقاربات التصنيفية لتلك األنظمة
وربط بعضها ببعض للخروج بتصنيف أكمل من تلك املقاربات.
رت يف مقدمة هذا املبحث الكال َم عن أمهية الدراسة التصنيفية يف
لقد صدّ ُ
جمال األنظمة الكتابية ،إذ تساعد يف توضيح معامريتها وفهم خصائصها وطبيعتها
اللغوية ،إال أن ثمة اعتقاد ًا واسع ًا بأن دراسة االختالفات بني األنواع الكتابية مهمة
ملستخدمي هذه األنظمة ( )Sampson، 2016يف املقام األول .فقد ثبت مث ً
ال أن
األنظمة الشعارية تتطلب وقت ًا أطول بكثري إلجادة الكتابة هبا من األنظمة األلفبائية
( )Mattingly، 1972ألنه ال جمال للمقارنة بني عدد احلروف/األشكال الكتابية
املستخدمة يف النوعني؛ فبينام تشتمل األلفبائيات عىل العرشات التي ربام ال تتعدى
الثالثني ،حتوي الشعارية آالف األشكال الكتابية التي يدل كل منها عىل معنى
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حمدد .يف املقابل فإن البحث العلمي أثبت أيض ًا أن إتقان اخلطوط األلفبائية أكثر
حتدي ًا للعقل لتط ّلبها التفريق املستمر بني احلروف املتصلة يف تيار احلديث (املكتوب)
وحتويل كل حرف عىل حدة إىل مقابله الصويت ( .)Sampson، 2016بإزاء ذلك،
فقد أظهرت دراسات علم اللغة االجتامعي مما يتصل بأنظمة الكتابة ،كتلك التي قام
هبا كوملاس  )2014 ،2013 ،2003( Coulmasوسامبسون ،)2015( Sampson
أن هناك عالقة بني التعقيد الكتايب واالتصال االجتامعي.

وبحسب ما استقرينا يف الفصول السابقة ،فيمكن ملقاربة التصنيف أن تتسطح
أو تتعمق يف املستوى التصنيفي؛ إذ يمكن مث ً
ال أن تتوقف يف املستوى العام ،أو
التفصييل ،أو الدقيق جد ًا؛ لنكون  -كام رأينا  -أمام صنفني فقط يف األول (الكتابة
الصوتصورية والكتابة الشعارية) وبضعة تصنيفات يف املستوى التفصييل ،وأكثر من
ذلك يف املستوى الدقيق جد ًا .وليكون التصنيف معتمد ًا فينبغي أال يكون سطحي ًا
من جهة وال عميقا جد ًا من جهة أخرى .كام يرى كوملاس )1996( Coulmas
أن من املهم وجود توازن يف املقاربات التصنيفية فال تشتمل عىل فئات كثرية جد ًا
تتجاهل املشرتكات العامة املهمة ،وال تتضمن أنواع ًا قليلة جد ًا بحيث ال جيدي
التحليل العميق لألنظمة الكتابية.
جتدر اإلشارة هنا أيض ًا إىل أن كثري ًا من العرب الباحثني يف هذا احلقل املعريف
يذكر «األبجدية» ويعني هبا أمور ًا خمتلفة كالنظام الكتايب عموم ًا (انظر مث ً
ال حسني،
 ،)2004أو النظام األلفبائي (انظر مث ً
ال اجلبوري2009 ،؛ زكريا !)2014 ،وربام
يكون سبب إطالق األبجدية عىل النظام األلفبائي باعتباره القسيم الثالث يف التقسيم
الثالثي األشهر يف هذا احلقل جليلب  .Gelbومع أنه يمكن االعتذار لباحثني سابقني
اتبعوا هذه الثالثية كالبعلبكي ( ،)1981فإنه ال يمكن قبول هذا التقسيم القديم وال
إطالق األبجدية عىل كل نظام كتايب خمتلف عن الكتابة الصينية والرشقية كام يفعل
بعض املتأخرين؛ إذ يضيف هذا االضطراب املنسوخ من الدراسات الغربية مزيد ًا
من التشتيت العلمي يف هذا احلقل ،خاصة أن الدراسات العربية ال تضيف جديد ًا
إىل الدراسات احلديثة ،فينبغي أال تعيد إنتاج القديم عىل األقل!
وللبدء يف تشكيل إطار للتصنيف األفضل حسب ما أطرحه يف هذه الدراسة،
شوال 1439هـ  -يوليو  2018م

164

العدد 7

أنظمة الكتابة :النظرية وإشكالية التصنيف

ينبغي أن نتفق أوالً عىل بعض املعايري الرئيسة يف هذا اإلطار:

الص َورية  ،pictographyواملفاهيمية ideography
 - 1التصوير والصور والكتابة ُّ

ف ،وفن إبداعي مستقل.
ليست من الكتابة اللغوية .بل هي رسم وتصوير ِص ٌ

 - 2يعتمد اإلطار التصنيفي مستوى تفصيلي ًا متوسط ًا ،بحيث يوازن بني العمق
الذي ينتج فئات متنوعة وتصنيفات فرعية كثرية لكل اختالف مع كثرة التشابه،
وبني السطحية التي حتوي أنواع ًا قليلة جد ًا تتجاهل اخلصائص الكتابية الفريدة
واألصيلة لألنظمة الكتابية.
 - 3يتضمن اإلطار أغلب ما اتفق عليه املحققون يف هذا املجال ،ويستبعد
االجتهادات الفردية التي مل يتابعها األكثرون.

 - 4صنف «األنظمة القارصة» ليس صنف ًا وال نوع ًا كتابي ًا ،بل هو وصف غري
دقيق وال حقيق باالهتامم ،خاصة أن أشهر من حتدث عنه مها دي فرانسس وفابر،
وقد رد عليهام كثري من العلامء ،كام أرشت إىل ذلك فيام سبق.
بناء عىل هذا فقد قسمت املستويات واألصناف إىل أربعة أقسام )1 :رضوري
متفق عليه )2 ،مهم جدير بالذكر )3 ،إضايف يمكن ذكره )4 ،تفصيل دقيق غري
مهم .يتضمن القسم األول الكتابة املعنوية الشعارية والكتابة الصوتية التي تتضمن
املقطعية واأللفبائية .وحيوي القسم الثاين اجلدير بالذكر الكتابة الصوامتية األبجدية
وأبوجيدا؛ فيام يشتمل الثالث عىل الكتابة املخصصة (يف تصنيف سامبسون ودي
فرانسس ودانيالز) .وما عدا هذه التصنيفات فقد عددته ضمن القسم الرابع الذي
يفيض إىل تفصيل غري مفيد .ونتيجة هلذا التقسيم ،فقد بات لدينا  -كام يظهر يف
الشكل  - 3ثالثة مستويات :الكتابة املعنوية والصوتية يف املستوى األول ،والشعارية
واملقطعية واهلجائية والكتابة املخصصة يف املستوى الثاين ،وأبوجيدا والصائتية
والصوامتية (األبجدية) واأللفبائية يف املستوى الثالث .ومن هنا فاألصناف
الكتابية سبعة هي :الكتابة الشعارية ،واملقطعية ،والصائتية ،وأبو جيدا ،واألبجدية،
واأللفبائية ،والكتابة املخصصة.
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الشكل  3التصنيف املقرتح لألنظمة الكتابية

جيمع هذا التصنيف املقرتح أفضل نتائج املقاربات والدراسات السابقة خاصة
تلك املقاربات التي ُعنيت بالترشيح البنيوي للمعامرية الكتابية وطريقة التشفري
للصوت اللغوي وقياس مدى الشفافية اإلمالئية يف إطار نظرية أنظمة الكتابة،
مثل دراسات سامبسون ( )1985ودانيالز ( )1996وكوملاس ( )2003وروجرز
وضع اليد عىل تصنيف
( .)2005ويمكن من خالل هذا الدرس التحلييل للمقاربات
ُ
متوازن شبه كامل ،هو هذا التصنيف املقرتح الذي يمكن االعتامد عليه يف التقدم نحو
حل اإلشكالية التصنيفية لألنظمة الكتابية .اجلدول التايل مثال عىل أنواع من األنظمة
الكتابية التي يمكن إدراجها يف هذا التصنيف املقرتح ذي األصناف السبعة.
النوع الكتابي

الصنف

الوحدة اللغوية الممثَّلة

النظام املعنوي

الشعاري

الوحدات الرصفية املعنوية

النظام الصويت

الخط

هانزي hanzi

الكتابة
漢字

املاندرين الصينية

املقطعي

املقطع الصويت

يي Yi

التبتية

أبوجيدا

صامت +صائت

ديفانجاري  -بنالغال �Ban
gla

البنغالية
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النوع الكتابي

النظام الصويت

الصنف

الوحدة اللغوية الممثَّلة

الخط

الكتابة

الصائتي

الو َحيدة الصوتية mora
ُ

كانا kana

اليابانية

األبجدي

الصوامت وبعض الصوائت

العريب

العربية

األلفبائي

هجاء صويت لكل صوتيم

الروماين

اإلنجليزية

هانكول Hangeul

الكورية

املخصص

املقطع الصويت بناء عىل موقعه
من الكلمة

اهتممت بإضافة صنف «الكتابة الصائتية» لوروده لدى عدد من الباحثني
وقد
ُ
الكبار ،مثل دي فرانسس  ،)1989( DeFrancisو راتكليف ،)2001( Ratcliffe
وكوملاس ( ،)2003وروجرز ( ،)2005وإن مل يعرتف به كصنف مستقل إال راتكليف
وروجرز .هذا من جهة .ومن جهة أخرى ،فألهنا املعادل التفريعي والتفصييل كتابي ًا
لنظام أبو جيدا الذي قدمه دانيالز ( .)1996وقد سبق التعريف بالكتابة الصائتية
وو َح ْيدهتا الصوتية  moraالتي تعطي وزن ًا للصوائت بحسب طوهلا ومدهتا ،وهو
ُ
نموذج حتلييل يف الدراسة اللغوية للمقطع الصويت وأجزائه ،شكّله يف البداية هايمن
 )1985( Hymanثم طوره هو وآخرون بعد ذلك .وبام أن الترشيح لألنظمة الكتابية
يعتمد يف األساس عىل الربط بني الرمز والصوت ،فقد دخل يف هذا احلقل من هذا
الباب الذي تكون فيه الكتابة ممثلة للوحيدة الصوتية حتديد ًا ال للمقطع الصويت بطوله
أو ألي جزء آخر.

ومل أتابع كوملاس يف إضافة فرع «األنظمة املختلطة»  ،Mixed Systemsألن كثريا
ًمن األنظمة الكتابية هي يف احلقيقة خمتلطة كام رأينا يف قياسات فابر )1992( Faber
وسربوت  )2000( Sproatالكمية متعددة األبعاد؛ إذ يمكن تصنيف عدد من
األنظمة احلائرة (غري املصنفة) إما ضمن الفرع األقرب  -وهو ما أختاره  -أو تصنيفها
هروب ًا من التقرير ضمن «األنظمة املختلطة» أو «األنظمة األخرى» .فالكتابة اليابانية
مث ً
ال ُصنّفت يف األنظمة الشعارية ،واألنظمة الشعارمقطعية ،logosyllabary
باإلضافة إىل األنظمة املختلطة ،وال شك أن تصنيفها ضمن األنظمة الشعارية هو
األقرب واألمثل حتى يظهر تصنيف أفضل منه فتضاف إليه بدالً من وضعها يف
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األنظمة املختلطة .وألن اهلدف األسايس من التصنيف حماولة الفهم والتقريب بجر
النظام الكتايب إىل الصنف الذي يغلب عليه إقرار ًا بصفاته ،ال زيادة الغموض ورفع
درجة التعقيد بجمع عدد من األنظمة يف تصنيف «األنظمة املختلطة» أو «األنظمة
املعقدة» كام فعل بعض الباحثني ،وال التبسيط املخل وإفراغ العمل التصنيفي من
حمتواه بإضافة تصنيف «األنظمة األخرى».
خاتمة

طوفنا فيام سبق عىل نشأة نظرية أنظمة الكتابة وإطارها النظري ،ومقارباهتا
التصنيفية ،يف حماولة لسرب إشكالية الفوىض التصنيفية التي اعرتف هبا عدد من
املحققني يف هذا احلقل العلمي .ورغم التقدم الكبري الذي شهدته أنظمة الكتابة
عىل املستوى االصطالحي والنظري ،فإن إشكالية التصنيف بقيت يف اتساع وازدياد
بسبب كثرة األطروحات التي تعتمد عىل مقاربات علمية خمتلفة وربام متضاربة.

وقد حاولت يف هذا التطواف استعراض أهم املقاربات التصنيفية وأكثرها تأثري ًا
يف هذا املجال ،واإلشارة إىل أهم الدراسني ووجهات نظرهم سواء منها فرضياهتم
اتضحت معامل تلك اإلشكالية
الفريدة أو تلك التي اتفقوا فيها مع آخرين .ومن هنا
ْ
التصنيفية التي تسيطر عىل الدراسات يف هذا احلقل ،من حيث االختالف الشديد
أحيان ًا يف تصنيف األنظمة الكتابية .ويف اجتاه إجيايب لتفكيك هذه اإلشكالية ،حاولت
جاهد ًا  -بعد استعراض وجهات النظر العديدة ألهم الدارسني  -تشكيل أطروحة
تصنيفية جتمع املتفق عليه وما يقارب ذلك من حيث األمهية والذكْر ،وتطرح ما
فخرجت األطروحة بتصنيف سباعي يضع األمور يف نصاهبا بحيث يعرتف ملا
سواه.
ْ
هو من خصائص األنظمة الفريدة كاألبجدية للعربية واملخصصة للكورية والصائتية
لليابانية التي أمهلت كلها أو بعضها يف كثري من املقاربات السابقة.
بكل تأكيد لن يكون هذا املقرتح احلل األمثل إلشكالية تصنيف األنظمة الكتابية
وصفت آنف ًا ،لكنه احلل األكمل حتى اآلن من وجهة نظر الباحث ،إذا أخذنا
عىل ما
ُ
باالعتبار الرؤية الشاملة للمقاربات املختلفة التي تطرقنا هلا هنا ،واحلل املتوازن بني
التبسيط الذي يفقدنا فائدة التصنيف العلمية ،والتعقيد الذي يوقعنا يف احلرية ويزيد
اإلشكالية وهجا.
شوال 1439هـ  -يوليو  2018م
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 - 2جيد املشتغل بالكتابة والقراءة ترمجات خمتلفة للكلمة  literacyأشهرها
«القدرة عىل القراءة والكتابة» و»حمو األمية» ،وأقل شهرة «التث ّقف والثقافة» (معجم
املعاين) و أبجدة (املنظمة العربية للرتمجة) ،وربام  -للحظ السعيد  -أقلها انتشار ًا
«احلرافة» و«األحرفية» (الفايس الفهري  ،)2007 ،كام يرتجم اسم الفاعل منها �lit
 erateإىل «جييد الكتابة والقراءة» و«املتعلم» و«املثقف» و«األحريف» و«األديب».
غري أين أجد هذه الرتاجم غري ذات جدوى خاصة باملقارنة مع الرتمجة املقابلة لكلمة
 Illiteracyوهي األمية ،فهي كلمة مقابل كلمة ،وذات داللة واضحة وأصل أصيل
يف العربية .إذ األمية واألمي صفة ملن ال حيسن الكتابة والقراءة ،فهام يف األصل ال
تتعلقان باجلهل املقابل للتعلم والثقافة ،قدر تعلقهام بالوجه الناتج املصنوع من اللغة
ُب ،قال الزجاج :األُ ِّم ُّي
= الكتابة والقراءة .ورد يف لسان العرب «األُ ِّم ّي الذي ال َي ْكت ُ
الذي عىل ِخ ْل َقة األُم ِة مل ي َتع َّلم ِ
الكتاب فهو عىل ِجبِ َّلتِه ،ويف التنزيل العزيز :ومنهم
َّ َ َ
الكتاب .ويف احلديث :إنَّا ُأ َّم ٌة ُأ ِّم َّي ٌة ال َن ْكتُب وال ن َْح ُسب .وتسمية
ُأ ِّم ُّيون ال َيع َلمون
َ
من ال حيسن الكتابة والقراءة باألمي تسمية موافقة للنظرية اللغوية احلديثة التي تفرس
اللغة بالنظام اللغوي وبالكالم الناتج عنه (دي سوسري) ومن هنا فالتسمية بلغة األم
واللغة األم هلا وجهها من حيث ما ُولد وجبل عليه اإلنسان من القدرة اللغوية
(تشومسكي) ومن الكالم بلغة األم املكتسبة ،ويلتحق هبا األمية ألن اإلنسان يولد
كم أمه فال حيتاج إىل تعلم الكالم ،لكنه حمتاج إىل تعلم القراءة والكتابة ،وإذن فاأل ّمي
الذي بقي عىل جبلته املكتسبة هذه منذ الوالدة .ومنه وصف املصطفى صىل اهلل عليه
باألمي ،وهو هنا وصف كامل خاص به إلظهار معجزته ال وصف نقص.
وسلم
ّ
املقصود أن ترمجة  illiterateباألمي ترمجة رائعة من نواحي عدة لغوية ولسانية
واصطالحية ،غري أن الرتمجة للمفردة املضادة ال يفي منها يشء هبذا أبد ًا .وهبذا فإين
أقرتح كلمة واحدة مقابلة للمفردة األجنبية تؤدي الغرض بتاممه وبداللة غري حمتاجة
إىل التفسري يف ذاهتا مثل الرتاجم احلالية .إنه ملا قال جربيل عليه السالم للنبي صىل
اهلل عليه وسلم اقرأ ،قال ما أنا بقارئ .يف التحليل هلذا احلوار ،يمكننا مالحظة أن
قول جربيل «اقرأ» قول خاص مقيد بمقروء حمدد ،أي ُ
اتل كتاب اهلل .لكن رد النبي
صىل اهلل عليه وسلم رد عام مطلق أشمل من اخلصوص الوارد يف قول جربيل .فقوله
عليه السالم «ما أنا بقارئ» يعني أنني ال أحسن القراءة إطالق ًا ،وهو مصداق أميته
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عليه السالم ،ولكنه استخدم هنا صفة النفي بدي ً
ال عن صفة اإلثبات بمعنى أنه نفى
عن نفسه «القدرة عىل القراءة والكتابة»  literacyبدالً من إثبات األمية .Illiteracy
إنني أقرتح استخدام هذه الكلمة النبوية الفصيحة البليغة مصطلح ًا مقاب ً
ال لألمي
بحيث يكون لدينا يف مقابل األمي واألمية :القارئ  Literateوالقارئية ،literacy
وقد اعتمدت هذه الرتمجة يف هذا املبحث.
 - 3ويمكن لطالب الزيادة الرجوع إىل املوسوعات املتخصصة بأنظمة الكتابة
مثل .The Blackwell Encyclopedia of Writing Systems

 - 4يتقدم الباحث بجزيل الشكر إىل مركز البحوث بمعهد اللغويات العربية
عىل دعمه هلذه الدراسة ،وحتفيزه للباحثني يف هذا املجال ،كام أزجي الشكر لكل من
راجع الدراسة وأضاف إليها من الزمالء الباحثني.
 - 5يمكن مراجعة  )1990( Mountfordللمزيد حول جدلية اللغة والنظام
الكتايب.

 - 6هي تلك األنظمة التي تضع مقابل كل وحدة صوتية يف اللغة وحدة كتابية
تقريب ًا.
المراجع العربية
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