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مرشوع )نظام الكتاب العربية( هيدف إىل بناء تراكمي كاشٍف لنظام الكتاب العربية، 
ويعّد هذا الكتاب هو )اجلزء األول( من هذا املرشوع.

اختيار  عىل  املركز  يرشف  التي  لغوية(  )مباحث  سلسلة  ضمن  املرشوع  هذا  يصدر 
عنواناهتا، وتكليف املحررين واملؤلفني، ومتابعة التأليف، حتى إصدار الكتب، وهي 
الباحثني  تنبيه  إىل  بحثية وعلمية حتتاج  أن تكون سدادًا حلاجات  املركز  سلسلة جيتهد 

عليها، أو تكثيف البحث فيها.

مدير مرشوع )نظام الكتابة العربية(

د.هشام بن صالح القايض

املرشف العام عىل سلسلة )مباحث لغوية( 

د.عبداهلل بن صالح الوشمي

هذا امل�شروع: 
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)1( أ. د. حممد بن إبراهيم القايض )تونيس(:أستاذ األدب والنقد بكلية اآلداب 
والفنون واإلنسانيات ـ جامعة منوبة )تونس(، وكلية اللغة العربية ـ جامعة اإلمام حممد 
بن سعود اإلسالمية )الرياض(. له مشاركات كثرية يف املؤمترات والندوات وامللتقيات 

األدبية. من مؤلفاته: اخلرب يف األدب العريب

املساعد  التطبيقية  اللغويات  )سعودي(:أستاذ  القايض  صالح  بن  هشام  د.   )2(
)الرياض(.  سعود  امللك  جامعة  ـ  العربية  اللغويات  بمعهد  واجلودة  التطوير  ووكيل 
متخصص يف علم اللغة وأنظمة الكتابة يف اللغة األوىل والثانية. عضو الرابطة الربيطانية 
 .)AATA( العربية  األمريكية ألساتذة  الرابطة  )BAAL( وعضو  التطبيقية  للغويات 
من اهتامماته البحثية: تعليم العربية واإلنجليزية لغة ثانية، والتقنية واحلوسبة اللغوية، 

والدرس املقارن بني اللغات احلديثة.

)3( أ. د. حممد عبد العزيز عبد الدايم الرفاعي )مرصي(:أستاذ النحو والرصف 
واللغة بكلية دار العلوم ـ جامعة القاهرة )مجهورية مرص العربية(، وقسم اللغة العربية 
ـ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ـ جامعة امللك عبد العزيز )جدة(. له مشاركات عدة 
يف املؤمترات والندوات. من مؤلفاته: النظرية اللغوية العربية، ونظرية الرصف العريب، 

والسامت النحوية للعربية، وغريها.

اللغة والنحو والرصف  الغامدي )سعودي(:أستاذ  أ. د. حممد سعيد ربيع   )4(
بقسم اللغة العربية ـ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ـ جامعة امللك عبد العزيز )جدة(، 

التعريف بالباحثني:
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وعمل سابقا بقسم اللغة العربية ـ كلية اآلداب ـ جامعة امللك سعود )الرياض(. عضو 
جممع اللغة العربية بمكة. له مشاركات عدة يف املؤمترات والندوات وامللتقيات. مهتم 
بالبحث يف القضايا اللغوية والنحوية والرصفية، ومشارك بالكتابة وإلقاء املحارضات 

يف الشأن الثقايف واألديب.

والنحو  اللسانيات  )تونيس(:أستاذ  الواحد  النوري عبد  احلميد  د. عبد  أ.   )5(
)مكة(.  القرى  أم  ـ جامعة  العربية  اللغة  وكلية  )تونس(،  بجامعة صفاقس  والرصف 
عضو جممع اللغة العربية بمكة املكرمة. من مؤلفاته: الكلمة يف الرتاث اللساين العريب، 
والكلمة يف اللسانيات احلديثة، وبنية الفعل: قراءة يف الترصيف العريب. أرشف عىل عدة 

كتب يف نطاق نشاطات وحدة بحث اللسانيات.

الصوتيات  علم  )مرصي(:أستاذ  السيد  حسن  الفتاح  عبد  مسّلم  د.  أ.   )6(
العلوم  وكلية  )القاهرة(،  األزهر  جامعة  ـ  العربية  اللغة  كلية  يف  املشارك  واللسانيات 
املعجمي  والنقد  الصوتيات  أبحاث يف علم  له  )أهبا(.  امللك خالد  ـ جامعة  اإلنسانية 
وأصوله، ويف القراءات القرآنية والرسم القرآين، ويف الكتابة العربية، ويف علم الداللة. 

شارك يف مؤمترات وندوات لغوية متعددة.

)7( أمحد حممد الطاهر كروم )مغريب(:أستاذ اللغويات بجامعة ابن زهر بأغادير 
)املغرب(، وكلية اللغة العربية ـ جامعة أم القرى )مكة املكرمة(. أستاذ زائر لعدد من 
اجلامعات العربية واألجنبية. من مؤلفاته: االستدالل يف معاين احلروف، ومقاصد اللغة 
وأثرها يف فهم اخلطاب الرشعي، ومستويات التنظري يف الرصف العريب، ومفهوم البناء 

وأثره النظري يف اكتساب املهارات املعرفية.

)8( د. حممد ذنون يونس فتحي )عراقي(:أستاذ النحو واللغة املشارك بقسم اللغة 
املؤمترات  يف  مشاركات  له  )العراق(.  املوصل  جامعة  ـ  للبنات  الرتبية  كلية  ـ  العربية 
والندوات يف عدد من الدول العربية. مهتم بالكتابة يف الفكر النحوي، ويف املصطلح، 
ويف حتقيق الرتاث. من مؤلفاته: تراثنا االصطالحي: أسسه وإشكالياته، وعلم آداب 

البحث واملناظرة، وحاشية الفييش عىل القطر: دراسة وحتقيق.
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الصفحةالكاتباملوضوع

النقط يف نظام الكتابة العربية: وظيفته 
وحقيقة نشأته

 أ.د. عبد احلميد النوري 
171عبد الواحد

التشكيل يف نظام الكتابة العربية: تارخيه 
ودوره الصويت

د. مسّلم عبد الفتاح حسن 
191السيد

الرتقيم يف نظام الكتابة العربية: النظرية 
209 أ. د. أمحد كروموالواقع

األرقام العربية: التاريخ ومراحل التطور 
239 د. حممد ذنون يونس فتحيبني الرشق والغرب، وحساب اجلّمل
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 تعد الكتابة من بني أهم منجزات البرشية، إن مل تكن هي املنجز البرشي األهم عىل 
املجتمع  العالقات يف  ل طبيعة  احلياة، وشكَّ الذي غريَّ وجَه  الفن  أهنا  ذلك  اإلطالق. 
اإلنساين كله. وقد اختذت "الكتابة" يف اللغات اإلنسانية املختلفة أنظمة متباينة، وأصبح 

النظام الكتايب لكل لغة من أهم ما يميزها عن غريها من اللغات.

هو  والتطورات"  النشوء  العربية:  الكتابة  "نظام  أيدينا  بني  الذي  والكتاب 
الكتاب األول يف سلسلة علمية تصّدى مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدويل خلدمة 
اللغة العربية إلصدارها هي سلسلة: "مباحث يف نظام الكتابة العربية". لقد أراد املركز 
هلذه السلسلة أن تتضافر يف إبراز مالمح النظام الكتايب العريب، وأن يقف القارُئ من 

خالهلا عىل أهم األسئلة واملفاهيم والقضايا املتصلة بالكتابة العربية.

إن مركز امللك عبد اهلل يويل هذا النوع من األعامل العلمية عنايته اخلاصة، وجيعلها يف بؤرة 
اهتامماته. ذلك أن املركز أخذ عهدا بأن جيعل يف صدارة اهتاممه "التغطية البحثية للجوانب 
التي ال هتتم هبا كثرًيا الدراسات األكاديمية يف كليات اللغة العربية وأقسامها، أو التي يلمس 
املركز حاجًة إىل تكثيف البحث فيها أو تنبيه الباحثني إىل أمهية مواصلة البحث فيها" كام نص 
عىل ذلك يف أول أهدافه. )انظر كتاب املرشوع، فقرة )1ـ  3: األهداف، اهلدف األول ص3(.

مقدمة املحرر
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وقد اختار املركز إلنجاز هذا السفر ثامنية من نخبة الباحثني املختصني ممن هلم اخلربة 
بالكتابة يف القضايا املتصلة بالكتابة عموما أو بالكتابة العربية عىل وجه التحديد. وقد 
جاءت بحوث األساتذة الثامنية لتغطي ثامنية حماور روعي فيها أمران، أحدمها: التدرج 
واآلخر:  وتطوره(،  العريب  الكتايب  النظام  نشوء  )قضية  الكتاب  موضوع  تقديم  يف 
تناسب املوضوعات الثامنية املدروسة يف هذا السفر مع كوهنا موضوعات أول الكتب 
الكتب  بقية  ملوضوعات  وموطئة  ممهدة  تكون  أن  ينبغي  حيث  من  السلسلة،  هذه  يف 

املنتظر صدورها يف السلسلة.

جاء أول أبحاث هذا اجلزء حتت عنوان: "اخلط العريب: اجلذور وبدايات التشكل" 
اخلط  لوالدة  املبكرة  املراحل  مالمح  عن  الكشف  القايض  حممد  الدكتور  فيه  حاول 
العريب. وقد اجته لتحقيق هذا اهلدف ابتداًء بالفصل بني ما سامه بـ "اجلذور" وما سامه 
بني  القائمة  الصالت  بتبنينُّ  اجلذور  مسألة  تبنينُّ  انطلق يف  قد  إذ  التشكل".  "بدايات  بـ 
اخلط العريب واخلطوط األخرى التي كانت سائدة يف شبه اجلزيرة العربية وما جاورها، 
كاخلط املسند والنبطي والرسياين، ثم بالبناء عىل ما ورد يف كتب الرتاث العريب وما أثبته 
الدارسون من العرب املحدثني واملسترشقني يف جانب دراسة املخطوطات والنقوش 

املكتشفة يف العرص احلديث.

أما يف جانب "بدايات التشكل" فقد تدرج الباحث يف بيانه بالعودة إىل بدايات العهد 
اإلسالمي حيث تطلَّب الدين اجلديد الذي ظهر طورا جديًدا للخط العريب يتناسب مع 
الفتية  اإلسالمية  الدولة  أركان  تثبيت  ومع  جهة،  من  القرآين  النص  تثبيت  رضورات 
من جهة أخرى، وصوال بعد ذلك إىل العرص العبايس الذي بلغ فيه اخلط العريب أرقى 
كالفارسية  العربية  غري  أخرى  لغات  لكتابة  يستخدم  وصار  وتفننا،  انتشارا  مستوياته 

والرتكية وغريمها.

حمددات  العربية:  الكتابة  "نظام  بحث:  يف  ناقش  فقد  القايض  هشام  الدكتور  أما 
اهلوية والتصنيف" وهو البحث الثاين يف هذا الكتاب قضية تصنيفات األنظمة الكتابية 
التاسع  القرن  التي نشأت يف هنايات  الكتابة  أنظمة  نظرية  املختلفة بحسب ما ظهر يف 
إىل  الوصول  حماوال  الدارسني،  من  عدد  أيدي  عىل  منجزات  من  ذلك  تال  وما  عرش 

تصنيف علمي للكتابة العربية يمكن االطمئنان إليه.
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وبام أن النظام الكتايب العريب يشبه سائر أنظمة الكتابة السامية يف سمة أساسية هي 
الغنى يف متثيل الصوامت والفقر يف متثيل الصوائت فقد اختلف عدد من داريس أنظمة 
الكتابة يف تصنيف الكتابة العربية، ويف تأسيس ذلك التصنيف عىل أساس علمي واضح. 
من هنا بنى الدكتور القايض بحثه عىل مراجعة ما ورد يف الدراسات من تصنيف هلا، ثم 

الوصول إىل التصنيف املناسب للخصائص الصوتية والصورية لنظام الكتابة العربية.

العربية هو  الكتابة  لنظام  أن أفضل توصيف  نتيجة مفادها  إىل  الباحث  انتهى  وقد 
النظام األبجدي بمعناه التقني الصوامتي يف علم أنظمة الكتابة. أما مسوغات الوصول 
إىل هذه النتيجة فهي متعددة، منها: تطور اخلط الكتايب، واخلصائص اإلمالئية، وجذور 
الكلامت، وتركيب األحرف وأشكاهلا وتغرياهتا، باإلضافة إىل العالقة الصوتية-احلرفية 

يف النظام الكتايب العريب.

ويف دائرة حماوالت التصنيف نفسها يدور بحث الدكتور حممد عبد الدايم بعنوان: 
الكتابة  العنوان هنا هو أن  بعبارة  املقصود  نظامني"، إال أن  بني  نظام  العربية  "الكتابة 
تعد نظاًما وسًطا بني نظامي: "األصوات" و"الكتابة الصوتية"؛ ذلك ألهنا متثيٌل برصيٌّ 

للنظام الصويت، ويف الوقت نفسه يعاد متثيلها بالكتابة الصوتية.

النظام"  إىل  النظرية  من  العربية  "الكتابة  عنوان  حتت  الدايم  عبد  الدكتور  عرض 
أحدمها:  العربية،  الكتابة  لنظرية  املعارصة  الدراسات  بعض  تبنتهام  بارزين  تصورين 
فرضيات:  ثالث  عىل  وينبني  العربية،  الكتابة  تعليم  أطروحات  منظور  من  النظرية 
اقتطاع اجلزء األخري من  املوقع، وفرضية  املزدوجة، وفرضية رباعية  الوصلة  )فرضية 
هذا  وينبني  احلديث،  اللساين  الدرس  منظور  من  الكتابة  نظرية  واآلخر:  احلرف(، 
التصور عىل ثالث فرضيات أخرى هي: )فرضية ثنائية التشكيل، وفرضية الزيادة عىل 

الرسم األسايس ال االقتطاع منه، وفرضية الوصلة املفردة(.

وحتت عنوان "الكتابة العربية والنظام الصويت للعربية" يعالج الباحث كفاءة متثيل 
هذا  ومن  مشكالته.  أهم  عىل  الوقوف  وحياول  الصويت،  للمستوى  الكتايب  املستوى 
االنتقادات  يراجع حقيقة بعض  العربية، كام  الكتابة  التقعيد يف  يناقش مستوى  الباب 

التي توجه يف العادة إىل الكتابة العربية.
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تتصل  مشكالت  عدة  عىل  فيقف  الصوتية"  والكتابة  العربية  "الكتابة  حمور  يف  أما 
الكتابيني  النظامني  اختالف  إىل  بالنظر  مغاير  حرف  إىل  حرفها  من  اللغة  نقل  بطبيعة 
للغتني املنقولة واملنقول إليها. ويؤكد أن اإلشكاالت ال تقف عند حدود عدم التطابق 
الصويت  بالنظام  الرومانية  األبجدية  لتشمل عالقة  تتسع  بل  األبجديتني فحسب،  بني 

للغات التي تكتب هبا.

ويأيت البحث الرابع يف هذا الكتاب، وعنوانه: "نظرية الرسم يف نظام الكتابة العربية" 
الدكتور  الثالث يف مثلث، ضلعه األول بحث  الضلع  ليكون  الغامدي  للدكتور حممد 
الثاين  وضلعه  والتصنيف"،  اهلوية  حمددات  العربية:  الكتابة  "نظام  القايض:  هشام 
بحث الدكتور حممد عبد الدايم: "الكتابة العربية نظام بني نظامني". إذ إن هذه الدراسة 
أخذت عىل عاتقها بحث ثالثة حماور تتصل بنظرية الرسم يف نظام كتابة العربية، هي: 
)طبيعة الرسم الكتايب العريب(، و)إشكاالت الرسم الكربى(، و)اجتاهات معاجلة هذه 
اإلشكاالت وإصالحها(. ولذلك ابتدأت الدراسة بمحاولة إظهار ما خفي من مالمح 
الرسم الكتايب للعربية الرئيسة، من خالل بيان سامت الرسم وصور الرموز واألسس 
العامة املتبعة يف نظرية الرسم. كام عنيت أيًضا ببيان اإلشكاالت التي نجمت بالرضورة 
عن تبلور مالمح الرسم عىل نحو مميز معني، ومدى فهم الباحثني والدارسني لعمق هذه 
ملعاجلتها وحلها، واختالف ذلك  اختذوها  التي  املتعددة  املسالك  ثم  املشكالت، ومن 

باختالف تقدير املشكالت وما ينبغي أن تواَجه به.

تتصل  رئيسة  كربى  قضايا  أربع  ملناقشة  تصدت  فقد  الباقية  األربعة  البحوث  أما 
والرتقيم، واألرقام.  والتشكيل،  النقط،  متمامته، هي:  وتعد من  العربية  الكتابة  بنظام 
"النقط يف نظام الكتابة العربية:  بـ  ابتدأها الدكتور عبد احلميد النوري ببحثه املوسوم 

وظيفته وحقيقة نشأته".

نقط  مها:  النقط  من  لنوعني  التأرخيي  بالتتبع  النقط  معاجلة  النوري  الدكتور  ابتدأ 
إنه  قيل  الذي  اإلعراب  الصورة، ونقط  املتشاهبة يف  احلروف  يميز بني  الذي  اإلعجام 
كان سابًقا للحركات. واقتىض ذلك من الباحث تتبع املرويات الرتاثية يف هذا اجلانب 
وحتليها ونقدها، وهي رضورة تطلبها غياب الوثائق التي قد تساعد عىل حسم كثري مما 
يرتدد املرء يف قبوله أو رفضه. وانتقل الباحث بعد التتبع التأرخيي إىل مناقشة السامت 
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املميزة للحرف العريب بعد أن استقر النقط فيه عىل حاله يف العرص احلديث، وانامز فيه 
نقط اإلعجام عن احلركات التي ثبت هلا رسم مغاير ال يلتبس بالنقط، موضحا أمهية 
السامت  الباحث  يذكر  أن  وبعد  احلديث.  اللغة  علم  منظور  من  للنقط  احلايل  الوضع 
أيًضا من  الكثري من جوانبه قد ال خيلو  بدا متمّيزا يف  النظام وإن  ينبه عىل أن  اإلجيابية 

العيوب، وقد رسد أبرزها.

ملعاجلته  تصدى  الذي  "الشكل"  موضوع  إليه  املشار  النقط  موضوع  مع  ويتقاطع 
ودوره  تارخيه  العربية:  الكتابة  نظام  يف  "التشكيل  الدكتور مسّلم عبد الفتاح يف بحثه: 
الصويت". وقد تركز تناول الكاتب ملوضوع التشكيل بصورة رئيسة يف اجلانب التأرخيي 
املعتمد بصورة كلية عىل ما ورد يف الرتاث من مرويات، وذلك يف عدة حماور، أوهلا: 
التشكيل يف نظام الكتابة العربية من اجلاهلية إىل اخلالفة الثانية. وثانيها: التشكيل إىل 
بن عاصم  الدؤيل ونرص  أيب األسود  التشكيل يف زمن  وثالثها:  أمحد،  بن  اخلليل  زمن 

وحييى بن يعمر.

تسعة  عىل  تشتمل  كانت  العربية  األبجدية  الرموز  أن  إىل  مسلم  الدكتور  وانتهى 
احلركات  رموز  من  خالية  وكانت  حرًفا،  وعرشين  تسعة  عن  تعربرِّ  رمًزا  وعرشين 
للحركات  به  يرمز  ما  عىل  مشتملة  كانت  لكنها  املتشاهبة،  صورها  يميرِّز  ومما  القصرية 

الطويلة. وهذه األبجدية قد ُكتب هبا القرآن الكريم.

)اهلمزة،  من  كل  رمز  مبتكر  هو  أمحد  بن  اخلليل  أن  تأكيد  إىل  الباحث  ينتهي  كام 
مبتكر  أيًضا  وهو  واإلشامم(.  والروم،  الوصل،  ومهزة  واملّد،  والشدة،  والسكون، 
رموز احلركات القصرية. أما أبو األسود فيدل حتديده ملصطلحات احلركات القصرية 

والتنوين عىل معرفته بحقيقة العالقة بني املكتوب واملنطوق.

له  تصدى  الذي  املوضوع  وهو  الرتقيم،  دور  يأيت  والتشكيل  النقط  معاجلة  وبعد 
النظرية والواقع".  العربية:  الكتابة  "الرتقيم يف نظام  الدكتور أمحد كروم حتت عنوان: 
وينوه الباحث يف مستهل البحث باألمهية القصوى ملوضوع الرتقيم، ويؤكد أن عالمات 
الرتقيم تتجاوز يف وظيفتها كوهنا جمرد "عالمات"؛ إذ تتعدى يف مفهومها مفهوم العالمة 
اللغوية الصامتة"؛ وذلك لكوهنا ختتزن يف داخلها  بـ :"اهليئات  إىل مفهوم أوسع سامه 
جوانب لغوية وجوانب وظيفية؛ تتوىل اجلوانب اللغوية مهمة التمييز بني أجزاء الكالم 
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وتنويع  القراءة،  يوجهان  اللذين  والتنغيم  كالنرب  املقطعية  فوق  الوظائف  طريق  عن 
الصوت يف الكالم أو الكتابة، ومواضع الوصل والوقف اللذين ينظامن طرق التعبري. 

أما اجلوانب الوظيفية فتتجىل يف كوهنا هيئات للرتقيم تتصل باإلمالء بشكل مبارش.

 ويستعرض الدكتور كروم مسألة ورود عالمات الرتقيم يف الرتاث حماوال كرس ما 
بتتبع  بالكلية، ويقوم  الرتقيم  العريب قد أغفل فكرة  الرتاث  أن  الباحثني من  يشاع بني 

اإلشارات الدالة عىل عناية القدماء به بصورة أو بأخرى.

ثم ينتقل الباحث إىل معاجلة األبعاد النظرية لنظام الرتقيم يف العربية عرب حماور، هي: 
)الرتقيم واخلطاب الشفاهي، والرتقيم واملستوى الصويت، والرتقيم واملستوى الرتكيبي، 
والرتقيم واملستوى الداليل( ليصل يف هناية األمر إىل حتليل معمق لفكرة الرتقيم، ليس 
فقط يف جانبها النمطي باعتبارها صوًرا رمزية فحسب؛ ولكن يف جانب الوعي بتطورها 
يف نظام اللغة، من حيث هي وسيلة لنقل األفكار واخلواطر، وهي عملية عقلية فكرية، 

وأي خلل يف بنيتها يؤدي بالرضورة إىل اضطراب الفهم، وحتريف املعاين املقصودة.

التاريخ  العربية:  "األرقام  بعنوان:  فإنه  وآخرها  الكتاب  هذا  بحوث  ثامن  أما 
تناول  ذنون.  حممد  للدكتور  اجلّمل"  وحساب  والغرب  الرشق  بني  التطور  ومراحل 
فيه املنظومة االصطالحية املتعلقة بنظام التمثيل الكتايب للعدد والرقم وأسامء األعداد. 
أو  العرب أصالة  الرقم عند  الباحثني قدياًم وحديًثا نشوء  واستعرض من خالل كالم 
والعامل  ومغربه  العريب  املرشق  بالد  يف  السائدة  العربية  األرقام  حياة  ومراحل  تقليًدا، 
اإلسالمي املعروفة بـ "اهلندية". وكذا مراحل حياة األرقام املراكشية املستغربة املعروفة 
بـ "الغبارية"، التي سادت عند بعض من املؤلرِّفني يف أقىص بالد املغرب العريب وطّورها 
إحالل  إىل  الدعوات  الباحث  واستعرض  الثقافات.  بتلك  اّتصلوا  أن  بعد  األوربيون 
باعتبار  بالتحليل،  الدعوات  تلك  أهم  متوقفا عند  اهلندي،  الرقم  املراكيش حمل  الرقم 
البلدان  يف  استعامله  شاع  قد  اهلندي  الرقم  أن  من  بالرغم  أتت  قد  الدعوات  تلك  أن 

واألقاليم اإلسالمية رشقا وغربا.

األبجدية  احلروف  جتميع  عىل  القائم  الرتميز  وهو  اجلّمل(  )حساب  حمور  ويف 
النظام  التعريف هبذا  إىل  ذنون  الدكتور  يتطرق  املطلوب،  الرقم  للداللة عىل  للكلامت 
وأصل نشوئه ومدى انتشاره يف العاملني العريب واإلسالمي. ثم ينتهي إىل نتيجة مهمة 
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هي أن استعامل احلروف يف هذا النظام هو الذي يفرس عدم توصل العرب يف مراحل 
استعامله إىل الصفر وعدم التفكري فيه.

وبعد، فهذه صورة جمملة وخمترصة ألفكار البحوث التي شكلت متن هذا الكتاب، 
وهي بطبيعة احلال ال تغني القارئ عن قراءة كامل الكتاب. وإنام أردت هبا هتيئة القارئ 
الكريم وحتفيزه للنهل مما خطه األساتذة عىل طول صفحات هذا السفر الذي أرجو أن 

يكون عند مستوى رضا قرائه.

ويف ختام هذه الكلمة أمحد اهلل تعاىل عىل ما يرس، وأتقدم بالشكر اجلزيل ملركز امللك 
ورعايتها.  الطموحة  العلمية  املرشوعات  هذه  مثل  تبني  عىل  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد 
وأخص بالشكر كال من سعادة األمني العام للمركز الدكتور عبد اهلل الوشمي، وسعادة 
وتعاونه  تواصله  بفضل  الذي  القايض  هشام  الدكتور  الكتاب  مرشوع  عىل  املرشف 
ودعمه زالت صعاب كثرية. كام أشكر إخواين وزمالئي املشاركني يف كتابة بحوث هذا 
عىل  وحرصهم  تعاوهنم  عىل  ثم  أوال،  فيه  بالكتابة  لإلسهام  الدعوة  قبول  عىل  العمل 

االلتزام بإنجاز ما تعهدوا به دون إبطاء. واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.

حمرر الكتاب

أ. د. حممد سعيد صالح ربيع الغامدي
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ملخص:

والدته،  ومالبسات  العريب  للخط  األوىل  املراحل  إىل  العودة  إىل  البحث  هذا  يسعى 
شبه  يف  سائدة  كانت  التي  األخرى  اخلطوط  وبني  بينه  القائمة  الصالت  عن  للكشف 
بنيته  وقد  الرسياين...  واخلط  النبطي،  واخلط  كاملسند،  جاورها،  وما  العربية  اجلزيرة 
العربية  الرتاث  كتب  يف  ورد  مما  انطالقا  اجلذور  عىل  أوالمها  مدار  كان  مرحلتني  عىل 
دراسة  الذين عملوا عىل  املسترشقني  منهم  املحدثني وخاصة  الدارسني  ومما جاء عند 
اخلط  هبا  مر  التي  األطوار  لرتّسم  احلديث  العرص  املكتشفة يف  والنقوش  املخطوطات 
أوليات  إىل  فيها  التشكل، وقد عدت  بدايات  فمدارها عىل  الثانية  املرحلة  أما  العريب. 
الدين  تطلبه  ما  استدعاه  جديدا  طورا  العريب  اخلط  فيها  شهد  التي  اإلسالمي  العهد 
اجلديد من تثبيت للنص القرآين، وما اقتضاه قيام الدولة اإلسالمية من تركيز ألركاهنا 
مستوياته  أرقى  العريب  اخلط  فيه  بلغ  الذي  العبايس  العرص  إىل  وصوال  ومؤسساهتا. 
انتشارا وتفننا، وصار يستخدم ال لكتابة العربية وحسب، بل لكتابة لغات أخرى ليس 

هلا بالعربية كبري صلة كالفارسية والرتكية واألوردية...

احلرف العربي: اجلذور وبدايات الت�شكل

أ. د. حممد إبراهيم القايض
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض
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املقدمة:

يف  أعظمها  ومن  خطًرا،  البرشية  خاضتها  التي  املغامرات  أكثر  من  الكتابة  مغامرة  إن 
ر به عىل  تاريخ احلضارات اإلنسانية أثًرا. فليست الكتابة جمرد تقييد للمنطوق أو للمفكَّ
حممل مادي: صخري أو جلدي أو ورقي... وإنام هي طريقة يف التفكري والوجود. ال، 
بل إن عدًدا من الدارسني يرون أهنا كانت وسيلة مهمة لتدجني الفكر اهلمجي الذي 
ساد املجتمعات البدائية. فـ"ما هو مهم لتفسري "تدجني" الفكر هو الكتابة. إذ بالكتابة 
صار الفكر أكثر تقدما مما كان عليه يف املجتمعات التي مل تعرف الكتابة. وليست املسألة 
"أدوات ذكاء". ذلك  مسألَة عقليٍة أو عقالنيٍة بني البرش، وإنام هي عىل احلقيقة مسألة 
أن الكتابة أداة يف متناول الفكر البرشي يمكن لكل جمتمع أن يعتمدها. وبتأثري الكتابة 

تغدو وترية التحوالت أرسع")1(.

 وبني داريس احلضارة العربية اإلسالمية إمجاع أو ما يشبه اإلمجاع عىل أن املشافهة ظلت 
الوسيلة الرئيسية لتناقل املعرفة فرتة من الزمن جتاوزت القرن من الزمان وتواصلت إىل 
ما بعد البعثة النبوية. وليس معنى ذلك بالطبع أن الكتابة كانت جمهولة قبل اإلسالم، وال 
أهنا مل تبدأ إال بظهور الورق وانتشاره يف القرن الثاين اهلجري. ولكن كيف نفرس ذلك 
العمل الدؤوب الذي يذكره املؤرخون والعلامء ويبّينون من خالله أن جهودا مضنية 
ُبذلت خالل القرن اهلجري األول لضبط اخلط العريب وجعله أكثر يرًسا وإجرائية يف 
التعامل؟ وما هي أقدم الكتابات العربية التي حفظها لنا التاريخ أو حفظ لنا منها عىل 
األقل أجزاء وشذرات؟ تلك أسئلة خّوض فيها الباحثون عربا ومستعربني، وحاولوا 
أن يقّدموا عليها أجوبة سنعمل عىل العودة إىل عدد منها، حتى نخرج بصورة واضحة 

ما أمكن عن قضايا اخلط العريب وخصائصه.

وتنظيام ملسار البحث رأينا أن نتقيد بمفردات العنوان، وأن َنْفِصل بني ما يتصل بجذور 
الكتابة العربية، وما يتصل باألطوار الرئيسة التي قطعتها يف مسار تشكلها. 

)1( جاك قودي، من حوار أجري معه ونرش يف كتاب: "الكتابة من اهلريوغليفية إىل الرقمية"، 
 Jean Bottéro et alii, L’écriture des hiéroglyphes au numérique, éd. Perrin, Paris,

.10-2007, pp. 9
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1. جذور اخلط العريب

إن احلديث عن اخلط العريب ال يستقيم منطقيا وال تارخييا دون احلديث عن اللغة العربية. 
وإن كانت اللغة بام هي نظام صويت تعبريي شيئا، والكتابُة بام هي نظام إشاري تصويري 
التي هي أصوات مسموعة، ال  للغة  اختاذ رموز مرئية  الكتابة، أي  أن  شيئا آخر. غري 
ر وجوُدها خارج اللغة أو بمعزل عنها. لذلك يبدو أنه ال مناص من احلديث، وإن  ُيتصوَّ
بإمجال، عن املراحل التي قطعتها اللغة العربية يف مسرية تشكلها قبل احلديث عن اخلط 
العريب، ألن هذا بسبب من ذاك، وألن آثار اللغات التي حتدرت منها العربية ستنعكس 

بصورة أو بأخرى عىل اخلطوط التي اسُتخِدمت لتثبيت تلك اللغات. 

 تصنَّف اللغة العربية ضمن اللغات السامية. وهي تسمية حديثة نسبيا، يبدو أهنا مل تظهر 
العربانيون  يستخدمها  التي كان  اللغات  للداللة عىل  الثامن عرش  القرن  أواخر  إال يف 
واآلراميون والعرب، وكلهم من أبناء سام بن نوح. وإن كان بروكلامن يذهب إىل أكثر 
من ذلك حني يقسم اللغات السامية ثالثة أقسام: اللغات الرشقية: األشورية وتوابعها، 
عىل  واحلبشية.)1(  العربية  اجلنوبية:  والغربية  والكنعانية،  اآلرامية  الشاملية:  والغربية 
اللغات  أوسع هي جمموعة  لغوية  "بدورها ملجموعة  تنتمي  السامية  اللغات  عائلة  أن 
احلامية-السامية التي تضم من بني ما تضم اللغة املرصية القديمة. أما العربية فتنتمي إىل 
الفرع السامي اجلنويب أو اجلنويب الغريب الذي يضم شعبتني: إحدامها العربية اجلنوبية 
التي تضم السبئية القديمة واملعينية والقتبانية واحلرضمية ]...[ وثانيتهام األثيوبية")2(.  

السادس  القرن  إىل  الثالث  القرن  من  املمتدة  الفرتة  يف  تكونت  العربية  أن  والراجح   
املجاورة كاآلرامية ولغات  باللغات  اتصلت  أهنا  دراسات كثرية عىل  امليالدي. وتدل 
كبريا  عددا  منها  وأخذت  واليونانية  والالتينية  والفارسية  العربية  اجلزيرة  شبه  جنوب 

 August أنظر:   .1781 سنة  باألملانية  ظهر  شولتزر  لودفيج  أوغسط  ألفه  الكلدانيني  عن  كتاب  يف  ذلك  ورد   )1(
Ludvig Schultzer, Von der Chaldaern  ، نقال عن حنا الفاخوري: اجلامع يف تاريخ األدب العريب، ط1، دار 

اجليل، بريوت، 1986، ص 48. 
ط1،  الفكري،  لإلبداع  الشارقة  مركز   ،23 ج  اإلسالمية،  املعارف  دائرة  موجز  العربية،  اللغة  اهلل:  خلف  حممد   )2(

1419ه/1998م، صص 7244-7243.
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من األلفاظ)1(. ولئن بدا هذا املوضوع غري وطيد الصلة ببحثنا يف الظاهر، فإن ما يسوغ 
اإلشارة إليه هو أن تلك اللغات سبقت العربية إىل الكتابة، وكان لذلك تداعيات مهمة 

ظهرت جتلياهتا يف تشكل الكتابة العربية.

 غري أن الكتابة عموما، بام هي رسم تصويري ألصوات اللغة، ُعرفت يف جزيرة العرب 
قبل أن يظهر احلرف العريب بأزمنة طويلة، ذلك أن "العرب من الشعوب التي عرفت 
الكتابة ومارستها قبل اإلسالم بزمان طويل ]...[ بل عرفوا الكتابة قبل امليالد ببضع 
نت باليونانية  مئات من السنني. وقد ُعثر يف مواضع من جزيرة العرب عىل كتابات ُدورِّ
قبل  يدّونون  كانوا  العرب  أن  اجلاهلية،  النصوص  دراسة  من  وتبني  أخرى.  وبلغات 
القلم الذي أطلق عليه أهل األخبار  اليمن بصورة خاصة، هو  اإلسالم بقلٍم ظهَر يف 
)القلم املسند( أو )قلم محري(. وهو قلم يباين القلم الذي نكتب به اآلن. ثم تبني أهنم 
أخذوه  املسند،  القلم  الكتابة من  آخر، أسهل وألني يف  بقلم  امليالد  يكتبون يف  صاروا 
من القلم النبطي املتأخر، وذلك قبيل اإلسالم عىل ما يظهر. كام تبني أن النبط وعرب 
لشيوع  وذلك  وبالنبطية،  باإلرمية  أمورهم  يكتبون  كانوا  الشام  بالد  وعرب  العراق 
هذين القلمني بني الناس، حتى بني من مل يكن من )بني إرم( وال من النبط، كالعربانيني 
الذين كتبوا بقلم إرمي، إىل جانب القلم العرباين، والختالط العرب الشامليني ببني إرم 
واحتكاكهم هبم، مما جعلهم يتأثرون هبم ثقافيا، فبان هذا األثر يف الكتابات القليلة التي 

وصلت إلينا مدونة بنبطية متأثرة بالعربية")2(.

 إن هذا العرض ُيثبت أن الكتابة مل تكن حديثة العهد بالنسبة إىل العرب، بسبب اتصاهلم 
الكتابة  ظهور  مالبسات  لنا  يفرس  ال  هذا  ولكن  هلم،  املجاورة  واحلضارات  باألمم 
التارخيي الذي َأخَذْت فيه مالمُح اخلط  العربية، وإن كان يساعدنا عىل تصور اإلطار 

العريب يف الظهور. 

العربية  املباحث  نفصل بني  أن  العربية،  الكتابة  أطوار تشكل  بحثنا عن  رأينا، يف  وقد 
القديمة واملباحث الغربية احلديثة. 

)1( م. ن. ص 7245.
)2( جواد عيل: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، منشورات جامعة بغداد، ط3، 1413ه/1993م، ج8، صص 

.153-152
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1.1. جذور اخلط العريب يف كتب الرتاث:

تساق  ومعلومات  مالحظات  نسبيا  مبكر  وقت  منذ  العريب  الرتاث  كتب  يف  تطالعنا 
البلدان" للبالذري )تـ 279هـ(،  "فتوح  العريب، ومنها  القلم  أو  العريب  متعلقة باخلط 
)تـ  والكتاب" للجهشياري  و"الوزراء  328هـ(،  )تـ  ربه  عبد  الفريد" البن  و"العقد 
)تـ  النديم  البن  و"الفهرست"  335هـ(،  )تـ  للصويل  الكاتب"  و"أدب  331هـ(، 
األعشى"  و"صبح  395هـ(،  )تـ  فارس  البن  اللغة"  فقه  يف  و"الصاحبي  384هـ(، 

للقلقشندي )تـ821هـ(...

بـ"أمر اخلط" أورد فيه عددا  البلدان" بفصل وسمه  "فتوح  البالذري كتابه   وقد ختم 
عهد  يف  الكتابة  يعرف  كان  وبمن  العريب  اخلط  ظهور  ببدايات  املتصلة  األخبار  من 
الوقت،  ذلك  يف  معروفة  كانت  الكتابة  أن  عىل  اجلملة  يف  تدل  أخبار  وهي  الرسول. 
ولكّن من يعرفوهنا قليل عددهم نسبيا. ويستوقفنا اخلرب األول الذي ينتهي سنده إىل 
حممد بن السائب الكلبي، ومما جاء فيه: "أمجع ثالثة نفر من طيئء ببقة وهم مرامر بن 
مرة وأسلم بن سدرة وعامر بن جدرة فوضعوا اخلط، وقاُسوا هجاء العربية عىل هجاء 
األنبار.  أهل  من  احلرية  أهل  تعلمه  ثم  األنبار،  أهل  من  قوم  منهم  فتعلمه  الرسيانية. 
وكان برش بن عبد امللك ]...[ صاحب دومة اجلندل يأيت احلرية فيقيم هبا احلني، وكان 
نرصانيا، فتعلم برش اخلط العريب من أهل احلرية. ثم أتى مكة يف بعض شأنه، فرآه سفيان 
أن  فسأاله  يكتب،  كالب  بن  زهرة  بن  مناف  بن  قيس  وأبو  شمس،  عبد  بن  أمية  بن 

يعّلمهام اخلط فعّلمهام اهلجاء، ثم أرامها اخلط فكتبا ]...[")1(. 

 وهذا اخلرب يبدو غريبا من جهات، أوهلا أن نشأة الكتابة العربية تبدو من خالله نتيجة 
الذي ال نعرف زمانه وال مالبساته حتديدا،  اتفاقهم، هذا  اتفاق ثالثة أشخاص، وأن 
الكتابة  تام هنائي، نسًجا عىل منوال  العربية عىل نحو  الكتابة  يبدو إىل تشكل  أدى فيام 
من  نفر  َتعلَّمه  ُيفرَتض،  قد  كام  العرب،  بالد  يف  اخلط  هذا  ينترش  أن  وبدل  الرسيانية. 
األنبار فنقلوه إىل بالدهم، ومن األنبار انتقل إىل احلرية، ومنها إىل دومة اجلندل، ومنها 

لبنان،  بريوت،  والنرش،  للطباعة  املعارف  مؤسسة  الطباع،  أنيس  اهلل  عبد  حتقيق  البلدان،  فتح  البالذري:   )1(
1407هـ/1987م، صص 660-659.
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إىل قريش. وهذه الرواية، وإن كانت ظاهرة التهافت، تشري إىل أن اخلط العريب كانت له 
باخلطوط األخرى املنترشة يف املنطقة: كالرسياين، والنبطي صالت خمصوصة، ويبدو أن 
هذا اخلرب ُصنِع استجابة لدواع قومية متأخرة عىل األرجح، ومن ثم فإنه يعترب أن اخلط 
العريب هو أصل اخلطوط األخرى، ما عدا اخلط الرسياين. مما يثري شكوكنا يف أنه خرب 
العريقة  الصاعدة واحلضارات  العربية  الرصاع بني احلضارة  ُصنَِع يف طور غلب عليه 
أوساط  يف  أثارته  وما  الشعوبية  معركة  سياق  يف  يندرج  أنه  نستبعد  وال  هبا.  املحيطة 
احلضارات  عىل  وتفّوقها  العربية  احلضارة  عراقة  تؤكد  متنوعة  فعل  ردود  من  العرب 

املتامخة حتى قبل اإلسالم. 

من  األول  الفن  يف  وحتديدا  "الفهرست"،  كتاب  مستهّل  يف  النديم  ابن  أورد  وقد   
وأنواع  أقالمها،  ونعوت  والعجم،  العرب  من  األمم  لغات  وصف  "يف  األوىل  املقالة 
خطوطها، وأشكال كتاباهتا"، عددا من الروايات املختلفة واملتضاربة حول نشأة اخلط 
العريب. وهذا اخلط ُينظر إليه، يف بعض هذه الروايات، بوصفه عمال من أعامل آدم عليه 
"أول من وضع الكتابة العربية والفارسية  السالم فيام روي عن كعب األحبار من أن 
)وكتبه(  بثالثامئة سنة  موته  قبل  ذلك  السالم. وضع  عليه  آدم  الكتابات،  من  وغريها 
يف الطني وطبخه. فلام أصاب األرَض الطوفان، َسِلَم، فوجد كلنُّ قوم كتابتهم فكتبوا 
هبا")1(. ويف روايات أخرى نسب اخلط العريب إىل أشخاص ال حُيتَمل كوهنُم تارخييني، 
"أول من وضع ذلك، قوم  نحو ما ُذِكر يف خرب مروي عن هشام الكلبي جاء فيه: إن 
من العرب العاربة، نزلوا يف عدنان بن أد. وأسامؤهم، أبوجاد، هواز، حطي، كلمون، 
صعفض، قريسأت. هذا من خط ابن الكويف، هبذا الشكل واإلعراب وضعوا الكتاب 
عىل أسامئهم. ثم وجدوا بعد ذلك حروفا ليست من أسامئهم وهي، الثاء واخلاء والذال 
ملوك مدين، وكان ملكهم  قال: وهؤالء  الروادف.  والغني، فسموها  والظاء والشني 

يوم الظلة يف زمن شعيب النبي عليه السالم")2(.

 وهذه الروايات وما جرى جمراها واضحُة التكّلف واالنتحال، ال توجد قرائن تارخيية 

)1( ابن النديم: الفهرست، حتقيق رضا جتدد، طبعة طهران، 1350هـ/1971م، ص7.
)2( م. ن. ص 7.
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هي  مما  أكثر  إثنوغرافية  وثائق  بوصفها  معها  التعامل  إىل  يدعونا  مما  بصحتها.  تشهد 
وثائق تارخيية. وهي عىل اجلملة روايات ال ترتبط بزمان حمدد وال بمكان معلوم، وإن 
من  احلديثة،  األثرية  واالكتشافات  احلفريات  أثبتتها  أمور  إىل  قليلة  إشارات  داخلتها 
قبيل أن اخلط الذي كان منترشا يف بالد اليمن هو القلم احلمريي أو املسند الذي ذكر 
املأمون، وأورد عينة منه)1(، أو من قبيل  النديم أن نموذجا منه موجود يف خزائن  ابن 
تلك اإلشارة النفيسة، وإن ذكرت عرضا، عن أن اخلط العريب يستمّد جذوره من منطقة 
األنبار بالعراق، إذ ساق ابن النديم رأيا يقول إن "نفرا من أهل األنبار، من إياد القديمة 
العرب")2(.  أخذته  وعنه  ألف، ب. ت. ث.  حروف[،  ولعلها  ]كذا  حروت  وضعوا 
وترجع األنبار "إىل العهد السابق عىل العهد الساساين")3(، وقد عرفت حضورا فارسيا 
املسلمون سنة 12هـ/634م. ولعل هذه  يفتحها  أن  قبل  ورومانيا وهيوديا ومسيحيا 
فارس  بالد  إىل  االنحياز  رائحة  منها  وتشتّم  األخرى،  للروايات  معرضة  تأيت  الرواية 

وجعلها أصل اخلط العريب. 

 وليس من وكدنا أن نتوقف مطوال عند هذه األخبار وما هو منها بسبيل، بل حسبنا منها 
أهنا دلت عىل أن القدامى كانوا قد أثاروا مسألة أصول اخلط العريب، ولكنهم مل يكونوا 
الفكرية  التيارات  املسألة يف سياق  ثابتة، فوقع حديثهم عن هذه  أدلة تارخيية  يملكون 
واالجتامعية التي كانت تعتمل يف البيئة العباسية، وغلبت فيه األبعاد اإليديولوجية عىل 

األبعاد التارخيية.

1.2. جذور اخلط العريب يف الدراسات الغربية احلديثة:

لفتت خصوصية احلرف العريب أنظار املسترشقني األوائل، فانربوا يبحثون عن أصله 
العربية  الكتابة  فيه  أخذت  الذي  الزمن  عن  وتساءلوا  مالحمه،  تشكل  وكيفية  ونشأته 

تقرتب من صورهتا احلالية املتداولة.

)1( م. ن. ص 9.

)2( م. ن. ص 8.
ج4،   ،1995 للكتاب،  العامة  املرصية  اهليئة  اإلسالمية،  املعارف  دائرة  موجز  األنبار،  دوري:  أ.  وأ.  شرتك  م.   )3(

ص1250.



-26-

 وقد حاول عدد من املسترشقني أن يكتشفوا جذور اللغة العربية اعتامدا عىل ما ُعثَِر عليه 
املتعلقة  املسائل  من  أضاءت هلم عددا  نقوش  العربية، وهي  اجلزيرة  نقوش يف شبه  من 
 )Christian Robin("بنشأة احلرف العريب. فمن الناحية املعجمية يرى "كريستيان روبني
عليها  تعّرْفنا  كثرية  كلامت  توجد  أنه  العربية")1(   اللغة  آثار  "أقدم  بعنوان:  له  دراسة  يف 
العربية  من  جدا  قريبة  أهنا  يبدو  العربية  اجلزيرة  شبه  يف  لإلسالم  السابقة  الكتابات  من 
الفصحى. وذكر أن املسترشق اإلنجليزي "فيلبي" )Philby( حتدث منذ سنة 1939 عن 
موقع أثري هو قرية الفاو التي تقع عىل بعد 280 كلم شامل رشقي نجران. وتعود أقدم 
الكتابات فيها إىل القرن الثالث وخاصة القرن الثاين ق م. وقد استخدمت فيها اللغتان 

العربية والسبئية. وترجع أقدم النصوص العربية فيها إىل مائتي عام قبل امليالد. 

 وقبل اكتشاف قرية الفاو كانت أقدم الكتابات العربية املعروفة تعود إىل الفرتة املمتدة 
بني القرنني الرابع والسادس امليالديني. وقد وجدت يف سوريا الوسطى وكتبت باحلرف 
النبطي أو الرسياين، أقدمها شاهدة قرب امرئ القيس بن عمرو التي اكتشفها املسترشق 
اليوم  وتوجد  دمشق،  النامرة جنوب رشق  منذ سنة 1901 يف   )Dussaud( "دوسو"
بمتحف اللوفر بباريس. وأكثر احلروف التي تذّكر بالعربية أداة التعريف "الـ"، وإدغام 

الالم أمام احلروف الشمسية. 

 وكام كان بني الدارسني إمجاع عىل أن اللغة العربية تنتمي إىل أرسة اللغات السامية، فإن 
بينهم ما يشبه االتفاق عىل أن احلرف العريب سليل احلرف النبطي. فهذا النقش املوجود 
عىل قرب امرئ القيس يف النامرة بحوران يبدو أنه أنجز يف طور انتقايل من احلروف النبطية 
ما  أمهية  أكثرها  لعل  النقوش  من  عدد  عىل  املسترشقون  عثر  وقد  العربية.  احلروف  إىل 
يعرف بنقش حران، وهو نقش عىل حجر بباب إحدى الكنائس كتب باليونانية والعربية، 
يعود تارخيه إىل سنة 568م. يقول عنه  "ولفنسون": "ونقش حّران هو أول نص جاهيل 
عريب كامل يف كل كلامته، ]وهو[ ُيعترَب، حسب رأينا، أقرب إىل اخلطوط العربية يف القرن 

األول للهجرة من مجيع النقوش العربية التي اكتشفت إىل اآلن")2(.

 Christian Robin: Les plus anciens monuments de la langue arabe , in Revue du  )1(
.125-113  pp  ,1991  ,68  monde musulman et de la Méditerranée, n

 - 1348هـ  القاهرة،  االعتامد،  مطبعة  والنرش،  والرتمجة  التأليف  جلنة  السامية،  اللغات  تاريخ  ولفنسون:  )2(إرسائيل 
1929م، صص 194-193.
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 )Silvestre De Sacy( "وقد كان للمسترشق الفرنيس البارون "سيلفاسرت دي سايس 
اهتامم هبذا املوضوع جتىل يف بحث له موسوم بـ"نظرات جديدة يف تاريخ الكتابة عند 
عرب احلجاز" نرشه بباريس سنة )1(1827. وهو يرى فيه أن الكتابة مل تدخل احلجاز 
بني العرب الوثنيني، ويف قبيلة قريش الشهرية إال سنوات قليلة قبل مولد الرسول صىل 
اهلل عليه وسلم، وأهنا جاءت من بالد ما بني النهرين حيث نرشها السوريون يف أوساط 
القبائل العربية التي اعتنقت النرصانية. ويتساءل "دي سايس" عام إذا كانت تلك الكتابة 

هي التي ما زال يستخدمها اليوم أبناء أولئك األعراب واألمم التي دخلت اإلسالم.

القتاد.  خرط  دونه  أمر  العربية  الكتابة  لظهور  دقيقة  زمنية  فرتة  حتديد  أن  يبدو  لذلك 
فليس لدينا قرائن كثرية تساعدنا عىل إنجاز هذه املهمة. وبإمكاننا أن نضيف إىل ذلك 
عاملني كان هلام أثر خطري يف هذه املسالة: أوهلام أن الكتابة العربية مل تكن منفصلة عن 
كتابات أخرى سبقتها، ويبدو أن معرفة العرب هبا قادهتم إىل أن حيذوا حذوها. وثانيهام 
أن اآلثار الباقية من ذلك الطور الذي شهد تشّكل املالمح األوىل للخط العريب والتي 
يمكن االطمئنان إليها قليلة، ذكر الباحثون بعضها واجتهدوا يف فك ألغازه والنفاذ إىل 
أرساره. ولعل آثارا أخرى مل تكتشف بعد يمكن أن تساعدنا عىل إلقاء مزيد من الضوء 

عىل هذه القضية.

ويرى عدد من الدارسني أن "أقدم النصوص يف الكتابة العربية تتمثل يف ثالثة نقوش 
للميالد. وثمة  Ramm يف سيناء يعود قدما حلوايل سنة 300  عىل جدار يف معبد رام 
نقوش مسيحية تصحبها ترمجة يونانية يف زبد Zabad تعود لسنة 512 للميالد، وأخرى 
يف حّران تعود لسنة 568 للميالد. وقد سجل البكري املؤرخ املسلم نص النقش الوارد 
عىل كنيسة هند باحلرية. ويوجد خمربش )نقش( غري مؤرخ يف أم اجلامل... ومن املحتمل 

أن اإلنجيل أو جانبا منه قد ترجم للعربية قبل اإلسالم")2(.

عىل  اعتامدا  أثبتت،  العريب  للحرف  املسترشقني  دراسات  فإن  أمر،  من  يكن  ومهام   

 Le Baron Silvestre De Sacy: Nouveaux aperçus sur l’histoire de l’écriture chez les (1(
.arabes du Hedjaz, Librairie Orientale, Paris, 1927

)2( موجز دائرة املعارف اإلسالمية، ص 7247.
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النقوش الباقية، أن له صلة وثيقة باخلط النبطي الذي تطور مبتعدا عن اخلط اآلرامي 
حتدث  وهلذا  العربية.  اجلزيرة  شبه  جنوب  يف  ظهر  الذي  احلمريي  املسند  من  ومقرتبا 
املسترشقون عن كتابة عربية شاملية ترتبط بالنبطية اآلرامية، وكتابة عربية جنوبية ترتبط 

بخط املسند احلمريي.

ويرى عدد من املسترشقني من قبيل "نولدكه" و"فوجيه" و"كرباسك" وهم يعتمدون 
النقوش واملخطوطات  انطالقا من  عىل دراسة اخلطوط دراسة موضوعية ومقارنتها، 
أن "احلروف العربية استقت من احلروف اآلرامية املتطورة وبخاصة من الكتابة اللينة 
بأنواعه،  الرسياين  اخلط  نحو  األول  منحيني  إىل  الرأي  هبذا  القائلون  ويتفرع  بالذات. 
العربية  فالكتابة  احلق،  بعض  منهام  لكل  أن  نرى  ونحن  النبطي.  اخلط  نحو  والثاين 
املجاور،  الصحراوي  الوسط  بينام  حرضي  شامي   – حجازي  وسط  يف  متت  الشاملية 
 – اليمن )املعينية  العربية اجلنوبية يف  بالكتابة  تأثر  الثمودي واللحياين والصفائي،  قد 

السبئية – احلمريية – التي تعرف باخلط أو القلم املسند(")1(. 

و"ستاركي"   )Milik( "ميليك"  خاصة  ومنهم  املسترشقني  من  عدد  عمد  وقد   
)Starcky( إىل توجيه الدراسات يف هذا املجال وجهة جديدة يف مطلع النصف الثاين 
من القرن العرشين، فذهبا إىل أن أصل اخلط العريب إنام هو اخلط الرسياين، وذلك اعتامدا 
عىل ما ذكره املؤلفون العرب القدامى كهشام الكلبي والبالذري وابن النديم وياقوت، 

واستئناسا بالنقوش املوجودة يف مدينة البرتاء.

"بياتريس   1993 سنة  أصدرته  كتاب  يف  املسألة  هذه  يف  املسترشقني  آراء  مجعت  وقد 
من  العربية  والكتابة  اخلطوط  "تاريخ  بعنوان   )Beatrice Gruendler( غرويندلر" 

األنباط إىل بدايات اإلسالم" طبعت ترمجته العربية سنة )2(2004.

)1( عدنان البني: العرب والكتابة، جملة "الرتاث العريب"، ع 81-82، 2003، ص 107.
)2( عنوان الكتاب األصيل هو: 

 Beatrice Gruendler: The Development of the Arabic Scripts: From the Nabathean era
.to the first Islamic century according to dated texts

وقد نقله إىل العربية سلطان املعاين وفردوس العجلوين، مرشوع بيت األنباط للتأليف والنرش، عامن، 2004.
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وما يلفت نظرنا يف هذه اآلراء أمران: أحدمها أن الدارسني ال يتفقون عىل رأي واحد 
اخلط  أو  النبطي  اخلط  أو  احلمريي  املسند  سليل  فهو  العريب:  اخلط  بأصل  يتعلق  فيام 
قديمة  فرتة  إىل  يعود  ال  أنه  تؤكد  اخلط  هذا  من  الباقية  اآلثار  أن  وثانيهام  الرسياين... 
اللغات األخرى املجاورة. ولعل أرجح اآلراء هو ذاك الذي يقول  قياسا إىل خطوط 
بأن أقدم نامذج اخلط العريب حتوم حول قرنني أو ثالثة قرون من الزمان عىل أقىص تقدير 
باملسند احلمريي كان حمدودا  التأثر  أن  تدل عىل  التارخيية  فالقرائن  النبوية.  البعثة  قبل 
آثار  أما أول  البائدة.  بالعربية  الزمان ويف املكان وكان متصال عىل وجه اخلصوص  يف 
اخلطية من العربية الباقية فهو نقش النامرة الذي عثر عليه الباحث الفرنيس رينيه دوسو 
يف مطلع القرن العرشين بحوران جنويب سورية، وهو يعود إىل سنة 328م وفيه دالئل 

كثرية عىل أن اخلط العريب سليل اخلط النبطي.

نقش النامرة
التقارب  بن عمرو  القيس  امرئ  امللك  قرب  املرسوم عىل شاهدة  النقش  ويبني هذا 
الواضح بني عدد من احلروف النبطية واحلروف العربية، مما يدل عىل أن اخلط العريب 
العربية  اجلزيرة  إىل شامل شبه  يتجه  أخذ  قد  امليالديني  والرابع  الثالث  القرنني  كان يف 

حماكيا اخلط النبطي، ومبتعدا عن املسند احلمريي يف اجلنوب.
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ويعترب نقش زبد الذي اكتشف قرب مدينة حلب ويعود تارخيه إىل سنة 512م أو 513م 
من أقدم النامذج من اخلط العريب املتصل القريب من اخلط املعتمد بعد اإلسالم. و"نوع 
احلروف،  املتصل  النبطي  الرسم  من  مشتق   ]...[ القطعة  هذه  به  دونت  الذي  الرسم 
الذي  حران  نقُش  زبد  نقش  من  وقريب  مراحله")1(.  أقدم  يف  العريب  الرسم  ويمثل 
اكُتِشف يف سوريا سنة 1860، ويعود تارخيه إىل سنة 568م. وهذان النقشان "كالمها 
ال جيد من يعرف الرسم العريب احلايل كبري عناء يف قراءته، وخاصة نقش حوران]كذا[ 

فإنه قريب جدا من الرسم احلايل")2(. وصورة هذا النقش هي:

نقش حران

والكتابة املنقوشة عليه هي: "أنا رشحيل بن ظلمو )ظامل( بنيت ذا املرطول سنت )سنة( 
463 بعد مفسد خيرب بعم )بعام(")3(.

ومهام يكن من أمر، فإن اخلط العريب ال ُيعّد قديام مقارنة بكثري من اخلطوط األخرى، 
ومع ذلك فإن اآلراء ليست موحدة حول املسلك الذي اتبعه، وال حول التأثريات التي 
ظهرت فيه. وهذا ما تصدع به الباحثتان الفرنسيتان آن زايل وآين برتييه، يف كتاب هلام 
عن "مغامرة الكتابة"، إذ تقوالن: "أما آثار اخلط العريب األكثر قدما، فظهرت يف نقش 
إهداء  كلمة  ويف   ،328 ]كذا[  بعام  "نامارا"]كذا[  يف  ]كذا[  اكتشفت  نبطية،  بأحرف 
باللغة اليونانية والرسيانية والعربية عثر عليها يف منطقة حلب، وحتمل تاريخ عام 512، 
غري أن اآلراء انقسمت حول مصدرها احلقيقي. فالبعض من هذه اآلراء نسبها إىل اخلط 

)1( عيل عبد الواحد وايف: فقه اللغة، ط3، هنضة مرص للطباعة والنرش والتوزيع، 2004، ص 85.
)2( عيل عبد الواحد وايف: مقدمة ابن خلدون، اهلامش عدد 1280، ص 882. 

)3( صالح الدين املنجد: دراسات يف تاريخ اخلط العريب منذ بديته إىل هناية العرص األموي، ط2، دار الكتاب اجلديد، 
بريوت، 1979، ص21. 



-31-

الرسياين، واآلخر إىل اخلط النبطي. ويف احلقيقة، كان اخلط النبطي يستخدم يف املناطق 
التي تعيش فيها القبائل العربية حول أيدس وتدمر والبرتاء")1(.

ورغم هذا التقلقل واالختالف يف اآلراء، فإن النصوص تدل عىل أن اخلط العريب كان 
موجودا ومتداوال إىل حد ما قبيل البعثة النبوية التي كانت والدة جديدة هلذا اخلط عىل 

ما سنرى يف املرحلة التالية من هذا البحث.

2. بدايات تشكل اخلط العريب وأبرز أطواره

نعرفه  الذي  النحو  عىل  مالحمه  تشكلت  حتى  املذهلة،  مسريته  العريب  اخلط  بدأ  كيف 
اليوم، فخرج من بيئته الضيقة ومن صورته البدائية ليصبح خطا معتمدا ال يف كتابة اللغة 
العربية وحسب، بل يف كتابة لغات أخرى ليس هلا به سابق صلة؟ هذا جزء من األسئلة 

التي سنحاول يف هذا القسم الثاين من البحث أن نجيب عنها.

إن أول ما ينبغي علينا الوقوف عنده يف هذا الصدد أن القرآن الكريم ذكر الكتابة وما 
نَساَن ِمْن  ِذي َخَلَق َخَلَق اإْلِ يتصل هبا يف آيات كثرية منها قوله تعاىل: ﴿اْقَرْأ بِاْسِم َربرَِّك الَّ
َيْعَلْم﴾)2(، وقوله: ﴿ن*  نَساَن َما مَلْ  َم اإْلِ َم بِاْلَقَلِم  َعلَّ ِذي َعلَّ َعَلٍق  اْقَرْأ َوَربنَُّك اأْلَْكَرُم الَّ
ى  َسمًّ ِذيَن آَمنُوا إَِذا َتَداَينُتم بَِدْيٍن إىَِلٰ َأَجٍل منُّ ا الَّ َواْلَقَلِم َوَما َيْسُطُروَن﴾)3(، وقوله: ﴿َيا َأهينَُّ
 ۚ اهللَُّ  َمُه  َعلَّ َكاَم  َيْكُتَب  َأن  َكاتٌِب  َيْأَب  َواَل   * بِاْلَعْدِل  َكاتٌِب  ْينَُكْم  بَّ َوْلَيْكُتب   * َفاْكُتُبوُه 

ُه َواَل َيْبَخْس ِمنُْه َشْيًئا﴾)4(.  ِذي َعَلْيِه احْلَقنُّ َوْلَيتَِّق اهللََّ َربَّ َفْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل الَّ

وهذه اآليات وغريها تنهض شاهدة عىل أن اخلط العريب كان موجودا يف بداية البعثة 
العربية يف  اجلزيرة  الكتابة مهنة معروفة يف شبه  متوفرة، وكانت  النبوية، وكانت آالته 
التاريخ. كام أن األخبار املوثوقة دلت عىل أن الوحي كان ُيكتب عند  الفرتة من  تلك 

)1( آن زايل وأين بريثييه )إرشاف(: تاريخ اخلط العريب وغريه من اخلطوط العاملية، ترمجة سامل سليامن العيسى، األوائل 
للنرش والتوزيع، دمشق، 2004، ص 93.

)2( سورة العلق، اآليات 5-1.
)3( سورة القلم، اآلية 1.

)4( سورة البقرة، 282.
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نزوله عىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وكان من كتبة الوحي أبو بكر الصديق، وعمر بن اخلطاب، 
وعثامن بن عفان، وعيل بن أيب طالب، وأيبنُّ بن كعب، وعبد اهلل بن رواحة، وخالد بن 

الوليد، ومعاوية بن أيب سفيان... ريض اهلل عنهم أمجعني. 

التي ليس وراءها  ولكن هل يمكن القول إن اخلط العريب كان قد اكتمل وبلغ الغاية 
جاء  ما  يلخصها  األقوال  من  عدد  من  يرشح  أن  يمكن  ما  هذا  الطور؟  ذلك  يف  غاية 
البرشية"  الصنائع  عداد  من  والكتابة  اخلط  أن  يف  "فصل  يف  خلدون  ابن  "مقدمة"  يف 
وفيه يقول: "وقد كان اخلط العريب بالغا مبالغه من اإلحكام واإلتقان واجلودة يف دولة 
ملَِا بلغت من احلضارة والرتف، وهو املسمى باخلط احلمريي. وانتقل منها إىل  التبابعة 
احلرية ملا كان هبا من دولة آل املنذر نسباء التبابعة يف العصبية واملجددين مللك العرب 
بأرض العراق. ومل يكن اخلط عندهم من اإلجادة كام كان عند التبابعة لقصور ما بني 
الدولتني، وكانت احلضارة وتوابعها من الصنائع وغريها قارصة عن ذلك. ومن احلرية 

لقنه أهل الطائف وقريش فيام ذكر")1(.

ويثري هذا القول رضوبا من املسائل أبرزها أن اخلط العريب كان قد بلغ قمة اإلحكام 
واإلتقان قبل نزول الوحي. وهو رأي ربام قامت أدلة عىل عدم صحته عىل ما سنرى. 
ثانية املسائل أن اخلط احلمريي أو املسند هو نفسه اخلط العريب فيام يرى ابن خلدون. 
وهذا زعم تفنده النصوص والنقوش الباقية من املسند. أما املسألة الثالثة فتتصل هبذه 
الدورة التي قطعها هذا اخلط من اليمن إىل العراق، ومن العراق إىل احلجاز، وهي حركة 
ال يسوغها الواقع ألن املنطق كان يقيض بأن ينتقل اخلط مبارشة من اليمن إىل احلجاز 
دونام حاجة إىل املرور بالعراق. وآخر املسائل ما أورده ابن خلدون من أن اخلط كان يف 
التقهقر  انتقل منها إىل العراق تدهور أمره، وملا أخذ يف  أوج تطوره يف بالد محري، فلام 

انتقل إىل الطائف وقريش.  

ولكن ابن خلدون ال يلبث أن يقرر قانونا هو أن اخلط تابع للحضارة، أو هو بعبارته "من 
الصنائع احلرضية")2( ومن ثم فإن قلة حظ العرب من احلضارة يف بداية اإلسالم تسّوغ أن 

)1( ابن خلدون: املقدمة، حتقيق عيل عبد الواحد وايف، دار هنضة مرص، ط7، مارس 2014، ص 880. 
)2( م. ن. ص 880.
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"كان اخلط العريب ألول  اخلط العريب كان يف تلك املرحلة يف أولياته، يقول ابن خلدون: 
اإلسالم غري بالغ إىل الغاية من اإلحكام واإلتقان واإلجادة، وال إىل التوسط، ملكان العرب 
يرتتب  ال  مما  النتيجة  هذه  كانت  ولئن  الصنائع")1(.  عن  وُبعدهم  والتوحش  البداوة  من 
منطقيا عىل املقدمات السالفة، فإهنا تبعث عىل االطمئنان، ألهنا تثبت أن اخلط العريب كان 
يف بدايات اإلسالم خيطو خطواته األوىل التي ستقفوها يف األعرص التالية خطوات أخرى. 
وهذا التفاوت يف أقوال ابن خلدون تنبه إليه حمقق املقدمة فقال يف احلاشية: "بعض ما ذكره 

ابن خلدون عن أصل اخلط العريب صحيح، وكثري منه غري صحيح")2(.

نعم، كانت الكتابة معروفة يف مكة وما جاورها ويف يثرب التي صار اسمها بعد اإلسالم 
املدينة املنورة، ولكنها مل تكن منترشة. وكان عدد الكّتاب حمدودا. وبإمكاننا أن نعود إىل 
كتب الرتاث للتعرف عىل أحوال اخلط العريب يف فجر اإلسالم. ولكننا نستطيع أيضا 
أن نعتمد عىل آثار مادية بقيت لنا من تلك الفرتة. ولعل من أقدم ما حفظه لنا التاريخ 
شاهد قرب يف مرص يعود إىل سنة 31هـ.  حمفوظ يف متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة وقد 

عثر عليه بأسوان يف مرص.

شاهد قرب أسيوط

نص الشاهد هو: "بسم اهلل الرمحن الرحيم هذا القرب لعبد الرمحن بن خري احلجري اللهم 
اغفر له وأدخله يف رمحة منك وأينا معه استغفر له إذا قرئ هذا الكتاب وقل آمني وكتب 

هذا الكتاب يف مجدى اآلخر من سنت إحدى وثلثني".

)1( م. ن. صص 881-880.
)2( م. ن. اهلامش رقم 1280، ص 882.
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واملالحظ أن اخلط يف هذا النقش يتسم بسامت أبرزها غياُب اإلعجام غيابا تاما، وخلونُّ 
التاء  وكتابُة  لثالثني،  و"َثَلثني"  لكتاب،  "ِكَتب"  مثل  املد  حروف  من  األلفاظ  بعض 
املتطرفة مفتوحة "سنت" لسنة، وَقْطُع بعض الكلامت عند الرجوع إىل السطر مثل "ا/

لكتاب" و"اآل/خر". وتلتقي بعض هذه السامت مع ما نعرفه من الرسم القرآين. 

 أما الوثيقة الثانية فهي خمطوطة من القرآن توجد بمكتبة جامعة برمنغهام تم فحصها 
بالكربون املشع سنة 2015 فجاءت النتيجة املؤكدة بنسبة  95,4% أن املخطوطة تعود إىل 
ما بني سنتي 568 و645م. وإذا علمنا أن البعثة النبوية كانت سنة 610م وأن التاريخ 
اهلجري بدأ سنة 622م وأن وفاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  كانت سنة 632م، فإن املخطوطة يمكن 
أن تكون قد كتبت يف حياته ملسو هيلع هللا ىلص أو بعد مرور ما يربو عىل عرشين سنة عىل انتقاله إىل 

الرفيق األعىل، أي يف عهد اخللفاء الراشدين. 

خمطوطة جامعة برمنغهام

أقدم  من  وهو  احلجازي،  باخلط  الرق  عىل  كتبت  التي  املخطوطة  هذه  أن  واملالحظ 
اخلطوط العربية، مل ُيثَبت فيها اإلعجام عىل نحو منتظم، بل غلب عليها عدم التنقيط. كام 
أهنا خالية من الشكل، وقد كثر فيها حذف األلفات يف كثري من الكلامت. وهي –إضافة 

إىل عالمات أخرى- سامت ظلت مميزة لكتابة القرآن التي ُعرفت بالرسم القرآين. 
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كان اخلط العريب إذن يمر بمرحلة جديدة يف بدايات العهد اإلسالمي، كامًّ ونوعا. فمن 
جهة الكم، أخذت الدولة اإلسالمية الناشئة تسعى إىل تثبيت أقدامها من خالل اإلكثار 
من عدد الكتاب أو العارفني بالكتابة. وهي عملية بدأت منذ أيام الرسول. فقد جاء يف 
مسند اإلمام أمحد: "حدثنا عيل بن عاصم، حدثنا داود، حدثنا عكرمة، عن ابن عباس 
أن  فداءهم  اهلل  رسول  فجعل  فداء،  هلم  يكن  مل  بدر  يوم  األرسى  من  ناس  كان  قال: 
يعّلموا أوالد األنصار الكتابة")1(. وأما من جهة النوع، فقد شهد اخلط العريب يف تلك 
املرحلة املبكرة حتوالت كربى كان هلا أثر ال يف تشكل مالمح هذا اخلط وحسب، بل 
كذلك يف تأثريه يف الكثري من اخلطوط التي كانت ُتستخَدم آنئذ يف شبه اجلزيرة العربية. 

العريب الذي اعُتمد يف كتابة  به اخلط  الدارسني إىل ما كان خيتص   وقد أشار عدد من 
املصاحف بداية من عهد عثامن بن عفان، ومنهم صالح الدين املنجد الذي يقول: "إن 
اخلصائص التي امتازت هبا الكتابة النبطية املتطورة قد انتقلت إىل اخلط العريب يف مكة 

واملدينة، وبالتايل إىل رسم املصاحف.

"1. فقد ُربطت احلروف يف الكلمة الواحدة، إال احلروف التي ال ُتربط.

شكل غري شكلها الذي ]تكون[ عليه إذا جاءت يف أول  النهائية  للحروف  وكان   .2"
الكلمة. 

"3. ومل تكن احلروف معجمة، فقد جاءت احلروف كلها بال إعجام. 

التأنيث يف كلامت كثرية تاء مبسوطة ]...[. "4. وكتبت تاء 

"5. وحذفوا الفتحة املمدودة من ألفاظ كثرية ]...[.

املدينة،  يف  العريب  اخلط  إىل  انتقلت  قد  النبطي  اخلط  خصائص  أن  نرى  "وهكذا 
وظهرت واضحة يف رسم القرآن. وحوفظ عليها فيام ُكتب فيام بعد عىل األحجار أو يف 

املخطوطات القديمة")2(. 

)1( مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أرشف عىل حتقيقه شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، د. ت.، ج4، ص 92.
)2( صالح الدين املنجد: دراسات يف تاريخ اخلط العريب، صص 44-43.



-36-

أداة  ليصبح  األوىل  خطواته  خيطو  وهو  العريب  اخلط  طبعت  التي  السامت  هي  تلك   
إليه من حيث صلته  الناشئة واملؤمتن عىل كتاهبا ودينها. وهذا اخلط، إن نظرنا  الدولة 
باخلطوط التي كانت سائدة يف املنطقة، بدا لنا حتوال مهام، إذ محل عىل عاتقه أن يكون 
الرئيسة،  والوسيلة  الناشئة حتى تريس مؤسساهتا،  الدولة  لتلك  األوىل  العملية  األداة 

بعد التناقل الشفوي، حلفظ النص القرآين ومحايته من عاديات األيام.

ولعل وفاة الرسول وما تالها من تناقص عدد الصحابة وخاصة منهم حفظة القرآن، 
وتوزعهم يف األمصار، ووفاة عدد منهم، مع ظهور بوادر االختالف يف ترتيب السور 
واآليات ويف القراءات، وشيوع اللحن لدخول غري العرب يف اإلسالم، كل ذلك دعا 
املبادرة سنة 24هـ بالعمل عىل توحيد املصحف، وإرسال  اخلليفة عثامن بن عفان إىل 
نسخ منه إىل األمصار لتحل حمل النسخ األخرى التي قد تكون متداولة فيها، ولوضع 

حد لالختالف يف القراءات.  

العريب  اخلط  بانتشار  موسومني  األموي  والعرص  الراشدين  اخللفاء  عرص  كان  ولئن 
املدين  واخلط  املكي  كاخلط  الكربى  اإلسالم  حوارض  إىل  نسبت  منه  خطوط  وظهور 
إن  نقول  أن  بوسعنا  فليس  أو جتّل،  تقل  فروق  وبينها  الشامي،  الكويف واخلط  واخلط 
اخلط العريب يف ذلك الطور قد بلغ مرحلة النضج واالكتامل. فعدم اإلعجام أدى إىل 
اخللط بني احلروف املتشاهبة رسام واملختلفة نطقا، كام أن خلوَّ الكتابة العربية من الشكل 

جعل قراءهتا عرضة للحن وااللتباس.
ويمكننا أن نتحدث عن مرحلتني هامتني يف طريق ضبط اخلط العريب مها اإلعجام والشكل. 
ويذكر أو عمرو الداين يف كتاب "املحكم يف نقط املصاحف" أن عملية النقط والشكل بدأت 
"وإنام أخىل الصدُر منهم املصاحَف من  مع الصحابة والتابعني، ولكنهم مل يتشددوا فيها 
ذلك ]النقط[ ومن الشكل من حيث أرادوا الداللة عىل بقاء السعة يف اللغات، والفسحة 
يف القراءات التي أذن اهلل تعاىل لعباده يف األخذ هبا والقراءة بام شاءت منها. فكان األمر عىل 
ذلك إىل أن حدث يف الناس ما أوجب نقطها وشكلها")1(. وينقل الرواة أخبارا عن الظروف 

)1( أبو عمرو الداين املحكم يف نقط املصاحف، حتقيق عزة حسن، ط2، دار الفكر املعارص، بريوت، دار الفكر، دمشق، 
1418هـ/1997م، ص 3. 
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التي دعت أبا األسود الدؤيل )تـ69هـ( إىل اقرتاح طريقة لشكل احلروف العربية. منها خرب 
مروي عن العتبي يقول: "قال العتبي: كتب معاوية، ريض اهلل عنه، إىل زياد يطلب عبيَد اهلل 
ابنه، فلام قدم عليه كلمه، فوجده يلحن، فرده إىل زياد وكتب إليه كتابا يلومه فيه، ويقول: 
أمثل عبيد اهلل يضّيع؟ فبعث زياد إىل أيب األسود فقال: يا أبا األسود، إن هذه احلمراء قد 
كثرت، وأفسدت من ألسن العرب، فلو وضعَت شيئا ُيصلح به الناُس كالمهم، وُيْعِربون به 

كالم اهلل تعاىل. فأبى ذلك أبواألسود، وكره إجابة زياد إىل ما سأل.
من  فاقرأ شيئا  بك،  مّر  فإذا  األسود،  أيب  اقعد يف طريق  له:  فقال  زياد رجال،  "فوّجه 
د اللحن فيه. ففعل ذلك. فلام مّر به أبو األسود رفع الرجل صوته، فقال:  القرآن، وتعمَّ
"أن اهلل بريء من املرشكني ورسولِِه". ثم رجع من فوره إىل زياد فقال: يا هذا، قد أجبتك 
إىل ما سألت، ورأيت أن أبدأ بإعراب القرآن. فابعث إيل بثالثني رجال. فأحرضهم زياد. 
فاختار منهم أبو األسود عرشة. ثم مل يزل خيتار منهم حتى اختار رجال من عبد القيس. 
فقال: خذ املصحف، ولونا خيالف لون املداد. فإذا فتحُت شفتّي، فانقط واحدة فوق 
احلرف، وإذا ضممُتهام فاجعل النقطة إىل جانب احلرف، وإذا كرسهُتام فاجعل النقطة يف 

أسفله. فإذا أتبعُت شيئا من هذه احلركات غنّة، فانقط نقطتني.
"فابتدأ باملصحف حتى أتى عىل آخره. ثم وضع املخترص املنسوب إليه بعد ذلك.")1(

ليس يعنينا أن ننقد هذا اخلرب نقدا داخليا لنبني ضعف حبكته، وال خارجيا لنبني قلة 
مشاكلته، ولكن ما يعنينا هو داللته عىل أن هذا اإلجراء املتصل بطريقة شكل احلروف 
عن طريق التنقيط ظهر خالل القرن اهلجري األول، وارتبط بام لوحظ عىل صعيد واسع 
الرسم  يف  الطويلة  احلركات  حضور  فإن  هنا،  ومن  القرآن.  قراءة  يف  اللحن  كثرة  من 
القرآين بشكل يكاد يكون منتظام، إال يف الفتحة الطويلة التي ال يعقبها أحيانا ألف، وّلد 

احلاجة إىل إثبات احلركات القصرية والتنوين عند الكتابة. 
أما املرحلة التالية فينسب فيها إىل نرص بن عاصم وحييى بن عمر َنْقط احلروف املتشاهبة. 
وهذه مسألة خالفية يقول عنها صالح الدين املنجد: "ال بد أن نوضح هنا التباسا آخر 
إىل  املتشاهبة  احلروف  متيز  التي  النقط  نسبة وضع  اخلط، هو  كتبوا عن  الذين  فيه  وقع 
نرص بن عاصم وحييى بن يعمر. ذلك أن النقط عىل احلروف املتشاهبة ظهر يف الكتابة 

)1( م. ن. صص 4-3.
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اللينة التي اختصت هبا الربديات، يف زمن مبكر جدا. ]...[ ولدينا نصوص تدل عىل أن 
الرقش كان معروفا منذ أيام الرسول عليه السالم")1(.

وأما املرحلة الثالثة فُينَسب فيها إىل اخلليل بن أمحد أنه قام خالل القرن الثاين بإضافة احلركات 
وضبط أشكاهلا عىل نحو ما هو متداول اليوم. "وهبذه الطريقة أمكن أن جيمع الكاتب بني 
الكتابة واإلعجام والشكل بلون واحد. واستعمل اخلليل هذه الطريقة يف كتب اللغة واألدب 

دون القرآن حرصا عىل كرامة أيب األسود وأتباعه واتقاء لتهمة البدعة يف الدين")2(.
وبرصف النظر عن مدى وجاهة هذا التفسري، خصوصا إذا علمنا أن أبا األسود الدؤيل 
تويف سنة 69 هـ، يف حني تويف اخلليل بن أمحد سنة 173هـ، فإننا نرى أن حلقة الشكل 
يناهز  ما  العريب، وقد استغرقت  مّر هبا اخلط  التي  التطور  التتويج ملسرية  بمثابة  كانت 
قرنني من الزمان. ومما يدل عىل ذلك أن صورة اخلط العريب قد ثبتت يف أواخر القرن 
الثاين، أي يف بدايات الدولة العباسية. وهذه الفرتة تعرف يف التاريخ العريب بأهنا فرتة 

التدوين التي شهدت تطورا مشهودا يف صناعة الورق وتفننا يف أدوات الكتابة. 
وقد حاول بعض الدارسني أن يمثلوا للتطورات األخرية يف مسرية اخلط العريب، من 

جهة اإلعجام والشكل باجلدول التايل:  

مراحل التنقيط والشكل اللذين طرءا عىل الرسم العثامين يف القرآن الكريم

)1( صالح الدين املنجد: دراسات يف تاريخ اخلط العريب، صص 126-125. 
مرص،  اهلالل،  مكتبة  ط1،  وآدابه،  العريب  اخلط  تاريخ  اخلطاط:  املكي  الكردي  القادر  عبد  بن  طاهر  حممد   )2(

1358هـ/1939م، ص 82.
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تستوف  مل  لعلها  تشكله  وبدايات  العريب  احلرف  جذور  عىل  رسيعة  إطاللة  هذه 
عىل  أوقفتنا  ولكنها  والتمحيص.  البحث  من  كامال  حقه  تعطه  ومل  استيفاء،  املوضوع 
الطريق الطويلة التي توخاها، حتى يثبت خصوصيته، ويؤكد أنه صالح ملواكبة احلضارة 
اإلسالمية عىل امتداد الزمان واملكان. والظاهرة الالفتة يف هذا السياق، هي االختالف 
الشديد بني الدارسني، القدامى منهم واملحدثني، والعرب واملسترشقني، يف أصل اخلط 

العريب وصالته التارخيية بخطوط األمم واللغات املجاورة. 

 والناظر يف احلرف العريب ال يعييه أن يالحظ أنه ليس منقطع الصلة بحروف املسند أو 
احلرف النبطي، أو احلرف الرسياين، أو احلرف الفينيقي... ولكن عبقرية خذا اخلط تكمن 
خصوصا يف قدرته عىل اإلفادة من اخلطوط األخرى وعىل جماوزهتا يف فرتة زمنية وجيزة، 
إىل درجة أنه استطاع أن حيل حملها وأن جيد موقع قدم يف بيئات ال تنقصها العراقة، فصار 

ُيستخدم يف كتابة لغات كثرية منها الفارسية والرتكية واألوردية واملالوية...

 وقد اتضح لنا أن دراسة تطور اخلط العريب وبدايات تشكله ال يمكن أن تفصل عن 
ِشْبه  وجَه  يغري  مل  والذي  امليالدي،  السابع  القرن  بدايات  شهدته  الذي  اجللل  احلدث 
اجلزيرة العربية وحسب، بل غري مسار تاريخ البرشية برمته. ولعل بقاء الرسم القرآين 
بمعزل عن التطور الرتباطه بالعقيدة، مكننا من معرفة الكثري من سامت هذا اخلط يف 
تطوير  يف  الالحقة  املراحل  أمهية  فهم  عىل  يساعدنا  قد  مما  اإلسالمي،  العرص  بدايات 

اخلط العريب ومواكبته للتحوالت. 

 وتبني املعطيات التارخيية أن اخلط العريب بلغ أوجه من التطور يف العرص العبايس، بتأثري 
عىل  نلقيها  رسيعة  نظرة  ولعل  واألعراق.  األجناس  واختالط  العام  احلضاري  املناخ 
الكتب املصنفة يف هذا املجال تكفي إلدراك القيمة املتنامية التي حظي هبا اخلط يف هذا 
العرص، وحتوله من أداة عملية تستخدم لتثبيت املنطوق وتدوين األفكار إىل عنرص من 
العنارص اجلاملية التي تكّون املجال الثقايف اإلسالمي، بام فيه من وجوه التفنن والرتف. 
وحسبنا أن نذكر "رسالة يف اخلط والقلم" البن قتيبة، و"الكّتاب وِصفة الدواة والقلم 
البغدادي، و"رسالة يف اخلط والقلم" البن مقلة،  العزيز  وتصنيفها" لعبد اهلل بن عبد 
و"رشح ابن الوحيد عىل رائية ابن البواب"، و"املنظومة املستطابة يف علم الكتابة" البن 
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األقالم" لعبد  ختاطب  يف  املرام  و"غايات  الوحيد،  وابن  البصيص  ابن  برشح  البواب 
اهلل بن أمحد بن سالمة املقديس، و"منهاج اإلصابة يف معرفة اخلطوط وآالت الكتابة" 
ملحمد بن أمحد الزفتاوي، و"العناية الربانية يف الطريقة الشعبانية" لشعبان بن حممد بن 
حسن  بن  ملحمد  وأصوله"  اخلط  يف  املجود  و"بضاعة  املرصي،  املوصيل  القريش  آثار 
اهليتي...)1(،لندرك  عيل  بن  اهلل  لعبد  والقلم"  اخلط  يف  رسالة  و"العمدة  السنجاري، 

األمهية التي انطوى عليها اخلط العريب يف خمتلف األعرص والبلدان.

 وال شك يف أن التوقل يف مضائق هذه املسألة يمكن أن يقود إىل اكتشاف جماالت بالغة 
التي دخلت  املتبادلة لألمم  التأثريات  الشأن هي يف صميم املشاغل احلديثة، من قبيل 
انعكاسها  ومدى  واجلاملية  الثقافية  واألبعاد  العريب،  اخلط  تطوير  جمال  يف  اإلسالم  يف 
عىل اخلط العريب، ومواكبة احلرف العريب للتطور التقني والرقمي... وهذه القضايا وما 
حيتل  الذي  العريب  اخلط  عىل  عميم  نفع  ذات  إثارهتا  تكون  أن  يمكن  بسبيل  منها  هو 
اليوم املركز الثاين يف االستخدام واالنتشار عامليا بعد احلرف الالتيني)2(، ولعل خدمته 
وتطويره وحتسينه كفيلة بأن جتعله يتصدر،بعون اهلل وإذنه، قائمة األبجديات يف العامل، 

ا َلُه حَلَافُِظون﴾)3(. ْلنَا الِذْكَر َوإِنَّ ا ََنْحُن َنزَّ مصداقا لقوله تعاىل: ﴿إنَّ

الثقافية، مرص، 2002،  الدولية لالستثامرات  الدار  العريب، ط1،  انظر هالل ناجي: موسوعة تراث اخلط  للتوسع   )1(
569ص.

https://أبجدية_عربية عن  نقال   )Encyclopaedia Britannica( الربيطانية"  املعارف  "دائرة  انظر   )2(
ar.wikipedia.org/wiki

)3(القرآن الكريم، سورة احلجر، اآلية 9.
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ملخص:
وطورها  عرش،  التاسع  القرن  هنايات  يف  نشأت  التي  الكتابة  أنظمة  نظرية  تشري 
Gelb وغريه من اللغويني والدارسني يف هذا احلقل العلمي إىل تصنيفات خمتلفة ثنائية 

وثالثية وأكثر. وتعتمد – ككل الدراسات التصنيفية الالحقة – عىل جوهر العالقة بني 
الصوت ومتثله الكتايب حرفًا أو رمزًا. ومن هنا تأسست التصنيفات املعتمدة عىل وجود 
العالقة الصوتية-احلرفية يف األساس كالكتابة األلفبائية والكتابة املقطعية عىل اختالف 
 Pictography أنواعهام، أو عىل انعدام تلك العالقة الصوتية-احلرفية كالكتابة الصورية
والشعارية Logography. ويف ظل التشتت الكبري الذي يعاين منه هذا احلقل مما جيعل 
البحث يف العالئق والعوائق بني تلك األنظمة الكتابية يف العامل مهمة صعبة، فإن احلاجة 

إىل تصنيف علمي معتمد ألنظمة الكتابة يبدو ملحًا. 

– َغناء يف متثيل الصوامت وفقرًا   يضم نظام الكتابة العربية - ككل األنظمة السامّية 
يف  الكتابة  ألنظمة  الدارسني  من  عدد  اختلف  فقد  هنا  ومن  الصوائت.  متثيل  يف 
منطقيًا عىل أساس علمي. ووصل  التصنيف  العربية، وتأسيس ذلك  الكتابة  تصنيف 
األوصاف  من  عددًا  الكتابة  بأنظمة  املهتمة  األدبيات  أطلقت  أن  إىل  االختالف  ذلك 

نظام الكتابة العربية: حمددات الهوية والت�شنيف

د. هشام بن صالح القايض
جامعة امللك سعود بالرياض



-44-

املختلفة عىل نظام الكتابة العربية ومنها: الكتابة املقطعية، والكتابة اهلجائية، واألبجدية، 
بعضهم  ذكر  بل  والتعريفات.  والتصنيفات  األوصاف  من  غريها  إىل  والصوامتية... 
هذا  مهمة  وكانت  تصنيفه.  دون  حيول  والسامّي  العريب  الكتايب  بالنظام  خاصًا  عجزًا 
املبحث مراجعة أهم تلك األوصاف يف مقابل اخلصائص الصوتية والصورية )الكتابية( 

لنظام الكتابة العربية.

أفضل  أن  وجدنا  العربية،  الكتابة  لنظام  التصنيفية  للمحاوالت  دقيق  فحص  بعد   
علم  يف  الصوامتي  التقني  بمعناه  األبجدي  النظام  هو  العربية  الكتابة  لنظام  توصيف 
الكتايب،  اخلط  كتطور  متعددة  ألسباب  املبحث،  هذا  يف  رشحناها  كام  الكتابة  أنظمة 
وتغرياهتا،  وأشكاهلا  األحرف  وتركيب  الكلامت،  وجذور  اإلمالئية،  واخلصائص 

باإلضافة إىل العالقة الصوتية-احلرفية يف هذا النظام الكتايب العريق.

مقدمة
يتفق الباحثون يف أنظمة الكتابة عىل أن املهمة الرئيسة للكتابة هي نقل املعنى بواسطة 
 )2003 ،Coulmas( طرق تتصل بعالقة اتفاقية بني الوحدات الصوتية والصورية يف اللغة
العنرص  أن  عمومًا  الكتابة  ألنظمة  التصنيفية  الدراسات  مراجعة  خالل  من  لنا  ويظهر 
الصويت عامٌل رئيس يف حتليل العالقة بني الصوت اللغوي ومتثيله الكتايب )الرمز(، قبل 
عملية التصنيف. هذه العالقة تفرّس تدرجييًا اختالفات التصنيف الذي انطلق منه الباحثون، 
بحيث أسسوا عملية تصنيف الكتابة عىل مبدأ: النظام املعتمد عىل الصوت، والنظام املعتمد 

عىل املعنى، بالرغم من أن تسمية التصنيف/الفرع ذاته ختتلف إىل حد ما بني باحث وآخر.

حتت سطح منظومة احلروف لكل نظام كتايب، ثمة العديد من املكونات التي تبني وحتافظ 
عىل النسق اخلارجي والداخيل للنظام كاالجتاه، والوحدات الكتابية الصغريكاحلروف 
وحركات   ،)  graphemes باحلرفيامت  هنا  عليه  نصطلح  ما  )وهو  العريب  النظام  يف 
التشكيل الكتايب، باإلضافة إىل مكونات أخرى عىل مستويات خمتلفة، تشّكل بمجموعها 
اخلصائص الشكلية واإلمالئية التي يظهر من خالهلا ويعمل بموجبها نظام كتايب بعينه.

ومن هنا، ختتلف األنظمة الكتابية يف جانب الشفافية التي تظهر فيها العالقة بني اإلمالء 
عىل  التعرف  حيدد  بحيث   .)Coulmas،1996a( ما  لغة  يف  الصويت  والنظام  الكتايب 
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االختالفات بني اللغة املنطوقة ومتثيلها املكتوب - ضمن هذا احلقل العلمي - مدى 
الكتايب. إن مستخدمي نظاٍم كتايب حمدد يف لغتهم األوىل يدركون تلك  النظام  شفافية 
عملية  حال  الصوتية،  الشفافية  من  الدرجات  خمتلف  عىل  املحددة  اللغوية  الوحدات 
التشفري )بالكتابة( وفك التشفري )بالقراءة( بشكل خمتلف عام يفعله مستخدمو أنظمة 
الكتابة  أنظمة  فإن  ذلك،  أجل  من   .(Cook and Bassetti، 2005( أخرى  كتابية 
الصوتصورية Phonographic يمكن أن ُتصنف وفقًا لالتساق بني األصوات والرموز 

.(Katz and Frost، 1992(

بأحد  الكتابة  أنظمة  وصف  يمكن  فإنه  الصوتية-احلرفية،  العالقة  طبيعة  عىل  اعتامًدا 
الوصفني: شفاف، أو معتم. فاألنظمة الكتابية التي توظف أشكاالً متشاهبة لإلشارة إىل 
أصوات بذاهتا حسب اختالف السياق يمكن اعتبارها معتمة، فيام تعمل األنظمة الكتابية 
الشفافة بطريقة أكثر ثباتًا وأقل جتزيئًا واشرتاكا )Coulmas،1996a). وهكذا كلام كانت 
شفافية.  أقل  الكتايب  النظام  كان  واستقرارًا،  ثباتًا  أقل  الصوتية-احلرفية  العالقة  تلك 
الكتابية واألصوات  الشفاف إمالئيًا بني األشكال  الكتايب  النظام  وبعبارة أخرى، يربط 
إجياد  إىل  األقل شفافية  أو  املعتمة  الكتابية  األنظمة  متيل  عالية، يف حني  بشفافية  اللغوية 

.(Cook، 2004( )1(عالقة ضعيفة، مما يتطلب عملية إمالئية معقدة عند فك التشفري

ينطبق هذا املفهوم عىل أنواع من األنظمة الكتابية باإلضافة إىل أنظمة كتابية أخرى داخل 
أنظمة  هي  مثاًل  واإلسبانية  واألملانية  كاإلنجليزية  األلفبائية  الكتابة  فأنظمة  ذاته،  النوع 
شفافة أكثر من أنظمة الكتابة الشعارية التي تعتمد عىل الرموز بحيث تعرب عن كلمة كاملة 
ذات معنى من خالل رمز واحد كالكتابة الصينية )Cook and Bassetti، 2005). وعىل 
عىل كل حال فإن وصف الشفافية بدرجاته املختلفة، ال يعني بالرضورة أن يعطي النظام 

الكتايب رمزا مكتوًبا لكل صوت يف اللغة.

أما بعد، فإننا نفحص هنا العنارص الشكالنية واخلصائص الصوتية لنظام الكتابة العربية 
العريب،  الكتابة  لنظام  العلمي  احلقل  هذا  يف  التصنيف  آليات  أمام  مليًا  نقف  بحيث 
ونراجع تارخيه واجلذور األولية التي نشأ منها هذا النظام واخلصائص الذاتية التي متيزه، 

قبل أن نناقش دقة التصنيفات التي أطلقت عليه ومدى مطابقتها هلوية النظام العريب.

)1( ثمة فصل كامل عن الشفافية اإلمالئية يف نظام الكتابة العربية يف اجلزء الثالث من هذه السلسلة.
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نظام الكتابة العربية

حتتل اللغة العربية املرتبة الرابعة حاليًا بني اللغات األكثر شيوعًا يف العامل. وتعد العربية 
العرصية القياسية MSA اللغة الرسمية يف 27 دولة، بجانب العديد من اللهجات التي 
وبالنظر   ،(UNESCO، 2013( العامل  املليار شخص يف  يقارب نصف  ما  هبا  يتحدث 
إىل خريطة العامل، فإن العربية متتد عىل أكرب منطقة جغرافية باملقارنة مع أي لغة أصلية 
 – العربية - أو كانت تستند  أخرى )Owens، 2013). استندت إىل منظومة احلروف 
جمموعة من اللغات املختلفة كالرتكية والشيشانية واألوردية واهلوساوية والكشمريية 
والسندية  الكرواتية  والرصبية  والفارسية  والبشتو  واملاالوية  والكردية  والكازاخية 
بنت  التي  اللغات  قائمة  أن  هنا  االهتامم  يثري  مما  إن  وغريها.  واألوزبكية  والصومالية 
أنظمَتها الكتابية عىل مصفوفة املحارف العربية Arabic script قد بلغت 169 نظامًا 
احتلت  قد  العريب  احلرف  منظومة  أن  غرو  فال   .(SIL-International، 2014( كتابيًا 
استخدامًا يف  األكثر  الكتابية  املنظومات  بني  الالتينية -  الرومانية  – بعد  الثانية  املرتبة 

.(Eviatar and Share، 2013 ؛Coulmas، 1996a( العامل

غري أن عدًدا من اللغات التي سبق كتابتها باحلرف العريب، قد تركته آخذة بمنظومات 
والصومالية،  واهلوساوية،  األندونيسية،  املاالوية  خمتلفة.  ألسباب  أخرى  كتابية 
إىل  وانتقلت  العربية  املنظومة  كلها  تركت  قد  املثال  سبيل  عىل  والرتكية  والسواحلية 
املحارف الرومانية الالتينية، بينام ُفرضت السرييلية )مصفوفة املحارف رشق األوروبية 
 Campbell( عىل عدد من اللغات القوقازية التي كانت تكتب باخلط العريب )وأوراسيا
and Moseley، 2012). ورغم ذلك إال أن بعض هذه اللغات ما تزال تكتب باحلروف 

العربية أحيانًا )Kaye، 1996). وليس هذا غريًبا فكثري من اللغات - منذ بدء الكتابة - 
استعارت وعدلت عىل مصفوفات احلروف لتوافق بنيتها اللغوية املختلفة، وربام يتغري 

.(Lüpke، 2011( نوع النظام الكتايب بسبب تلك التعديالت

ننظر يف هذا القسم إىل تاريخ نظام الكتابة العربية، وبنيتها اإلمالئية، ودرجة الشفافية، 
واملعامرية التي بني عليها النظام العريب الكتايب.
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جذور نظام الكتابة العربية التارخيية 

إىل  السامية  اللغات  تاريخ جمموعة  يعود  إذ  السامية.  اللغات  أصغر  العربية هي  اللغة 
 .(Eviatar and Share، 2013( أزمنة سحيقة فيام قبل أربعة آالف عام تقريبًا

ويعتقد أن الكتابة كانت حمدودة يف ثالثة أنظمة يف األلفية الثالثة قبل امليالد: الكتابة 
السومرية، والكتابة األكادية، والكتابة املرصية، بينام ازدهرت الكتابة يف األلفية الثانية 
قبل امليالد خاصة يف املنطقة الواقعة رشق البحر املتوسط )DeFrancis، 1989). وُيعتقد 
أن السومريني واألكاديني واملرصيني القدماء أقوام سامّيون ذوو أصول وقبائل عربية 
النهرين، ووفد إىل مرص من بالد  السومريون واألكاديون يف بالد ما بني  حيث عاش 
العرب حتى الوجه القبيل )حسني، 2004(. وكان لألكاديني أن فصلوا يف نظام كتابتهم 
 .(Sampson، 1985( بحيث يكون أكثر تعقيدًا من األنظمة حوهلم من جهة صوتصورية
وبالرغم من أن كل األنظمة اهلجائية )األلفبائية( مشتقة من األنظمة السامية يف إقليم 
فلسطني زمَن األلفية الثانية قبل امليالد، فإن )Sampson 1985) يرى أنه ليس ثمة دليل 
عىل أن مجيع اللغات السامية قد كتبت بأنظمة كتابة سامّية. جغرافيًا، تنقسم اخلطوط 
السامية إىل قسمني: شاميل وغريب، وينقسم األخري إىل قسمني أيضًا: جمموعة الساميات 

.(Driver، 1976( الشاملية، وجمموعة الساميات اجلنوبية

وعىل الرغم من االفرتاض السابق بأن السرييانية أصل العربية، إال أن االكتشافات 
احلديثة للنقوش األثرية تذهب باجتاه النظرية احلديثة التي تؤكد األصل النبطي للخط 
العريب)Daniels، 2013). واخلط النبطي مشتق من اآلرامي، وهو خط شاميل سامّي كام 
يبدو يف الشكل 3. كان اخلط النبطي مستخدمًا بني األلفية الثانية قبل امليالد واأللفية 
السعودية  العربية  اململكة  اليوم بالد  التي تغطي  النبطية  اململكة  الثانية بعده يف مناطق 
عرب  أقوام  واألنباط   .(Holes، 2004 )Healey، 1990؛  ومرص  واألردن  وسورية 
بالتجارة بني شامل  واشتغلوا  البرتاء عاصمة مملكتهم،  كانت  فيام  مدنًا خمتلفة،  سكنوا 

اجلزيرة وجنوهبا )امليداين، 1992(. 
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الشكل 1نظام الكتابة العريب ضمن عائلة اخلطوط السامّية)1996a ، Coulmas، ص460(

ومع أن أغلب الدراسات التارخيية تكاد تتفق عىل ذلك، إال أن ثمة دراسات "حديثة" 
logography )انظر  تدعي أصوالً أخرى للخط العريب ذات عالقة بالكتابة الشعارية 
مثاًل: خان، 1992؛ الغزي، 1994؛ ذنون، 1998؛ مجعة، 1998؛ حسني، 2004(. 
وبام أن هذه الدراسات غري مدعومة بدليل، بل مبنية عىل النظريات األجنبية أو الرتاثية 
فهي  األثرية،  باالكتشافات  املدعومة  احلديثة  الدراسات  جلمهرة  وخمالفة  القديمة، 
أنظمة  اللغات  واستعارت  بعضها  األنظمة من  استفادت  لقد  نعم،  النظر.  تستحق  ال 

جماورة بام فيها األنظمة السامية، لكن ادعاءات األصل حتتاج إىل دليل مادي قويم.

من  بدالً  الصويت  التشفري  عىل  باالعتامد  الكتابة  أنظمة  شهدهتا  التي  النوعية  النقلة  إن 
الرمز  ُيعتقد من  السامّية، كانت مستفادة كام  الرمز، والتي قدمتها اخلطوط  أو  الصورة 
اهلريوغليفي املرصي ودالالته )كل رمز يدل عىل كلمة ذات معنى حمدد كطبيعة النظام 
الشعاري(. حيث احتضنت األنظمة السامّية شعار الكلمة املرصية متبنّية الصوت األول 
من الرمز/الكلمة ليشري إىل احلرف الّسامّي، حمافظة يف الوقت نفسه عىل االتصال بني 
>ع< عىل سبيل  السامّي  )Coulmas، 1989). احلرف  الرمز/الكلمة والداللة/املعنى 
< الذين  < والرمز السيناوي املرصي > املثال اسُتوحَيمن الشكل اهلريوغليفي > 
>ع< الشبيه بالشكلني السابقني يدل عىل  "العني"، فأصبح احلرف السامي  يدالن عىل 
.)Gardiner، 1916(معنى "العني" باعتبار الكلمة، وعىل الصوت / / باعتبار احلرف
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وعىل هذا االفرتاض، فإن الصوامت السامّية ُأوجدْت بواسطة هذه املعادلة اإلبداعية، 
التي َصنعْت يف النهاية االنتقال الكبري إىل األنظمة الصوتصورية.

 وجيدر مالحظة أن التمثيل الكتايب مل يلحق سوى الصوامت فقط يف اخلطوط السامية 
للصوامت من أمهية ووزن  ملا  ربام  ُمتجاهلة عمدًا،  الصوائت  بقيت  الشاملية، يف حني 
 .(Coulmas، 1989( يف النقل الصويت اللغوي داخل هذه األنظمة مقارنة بالصوائت
الحقًا، استعانت الصوائت السامية بنظام متثييل ُمساعد )غري أسايس(، بحيث ُيشار إىل 
الصوائت يف هنايات الكلامت باستثناء اخلطوط الثالثة: العربية والرسيانية والعربية التي 

.(Coulmas، 1989( َطّورْت طريقة أكثر تعقيدًا يف نظام التشكيل الصوائتي

إن استخدام احلركات لتشكيل الصوائت كان مشتهرًا جدًا يف عامل أنظمة الكتابة السامية 
بحيث ال حيتاج إىل مزيد من األدلة )DeFrancis، 1989؛ Daniels، 1996a). إذ ُيعرّب 
عن الصوائت باستخدام عالمات أو حركات مكتوبة، التي تدل أيضًا عىل خصائص 
إعرابية. وبغض النظر عن اعرتاض Ratcliffe  )2001( فإن من املهم هنا مالحظة أن 
هذه األنظمة متّيز بني الصوائت القصرية والطويلة، بحيث متّثل األخرية بشكل أسايس 

عىل السطر الكتايب، يف حني يبقى متثيل القصرية اختياريًا وثانويًا.

بإزاء اختصاصها يف متثيل الصوامت، تتميز اللغات السامية باحتوائها عىل خاصية جذور 
الكلامت التي تتكون يف الغالب من ثالثة صوامت. وتبدأ الكلامت السامية دائاًم بصامت 
بصائت V. ويف حني حيوي غالب منظوماهتا الكتابية عىل 22 حرفًا، فإن النظام  Cال 
العريب قد أضاف ست حروٍف هلذه املنظومة لتمثيل األصوات التي ال توجد يف سابقاهتا 
السامية. تلك احلروف الستة هي التي تأيت يف هناية الرتتيب األبجدي )أبجد، هوز ...( 
وهي: الثاء >ث<واخلاء>خ<والذال>ذ<والضاد >ض<والظاء >ظ<والغني>غ<. 
ومن هنا يعتقد أن العربية لغة الضاد باعتبار أهنا الوحيدة ضمن املنظومة السامية – ال 

ضمن اللغات عمومًا – التي حتوي هذا الصوت.

ولكن بحسب ما يقول Coulmas (1989)، فإن اخلاصية املزدوجة لأللف >ا< التي تشري 
إىل الصائت القصري الفتحة /a/ وإىل الصائت الطويل /a:/ هي التطوير الوحيد ضمن 
السامية وحتديدًا يف متثيل الصوائت. وال معنى هلذا سوى أن لأللف  الكتابات  منظومة 
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خاصية خمتلفة عن غريه من األحرف العربية، ألن الياء والواو مزدوجتا التمثيل أيضًا بني 
ربام يكون هذا  أنه  وأشعر   ./w/و  /j/ والصامَتني   /:u/ و   /i:/ الصائَتني الطويلني
الرسم  الفتحة )التي يعرب عنها سابقًا ويف  الكتايب صعودًا من حركة  التمثيل  التطوير يف 
الصائت  إىل  املقصورة(  األلف  فوق  عادة  ُترسم  والتي  اخلنجرية  باأللف  حاليًا  القرآين 

الطويل، أو هبوطًا أي بتصغري األلف الطويلة ورسمها خنجرية فوق الصائت القصري.

 من املقطوع به اآلن اكتامُل نظام الكتابة السامّية الغربية حوايل القرن الثاين من امليالد، 
 .)Coulmas، 1989( وحينذاك تشّعبت كتابات خمتلفة مبنية يف أساسها عىل هذا النظام
السهولة  عاميل  وّفرت  قد  السامّية  الكتابة  إن  بالقول،  الفصل  هذا  نختم  أن  ويمكن 
للغات  واحلروف  الصامتة  األصوات  بني  الربط  مبدأ  منح  إذ  الكتابة.  لفّن  واملرونة 
كتايب  نظام  أي  متلك  ال  التي  تلك  أو  صعبة  أنظمة  متلك  التي  تلك  سواء  األخرى، 
السامّي متثيَل أصواهتا وتشفريها كتابيًا بطريقة أكثر سهولة.  املبدأ  أساسًا، منحها هذا 
وتبّث هذه الفكرة اجلوهرية شكًا عظياًم حول النظريات التي تعزو انتشار الثقافة وتعلم 

.(Coulmas، 1989( القراءة والكتابة إىل األنظمة اهلجائية األلفبائية

معامرية الكتابة العربية وبناؤها اإلمالئي
صوت  بني  الربط  يف  الواضح  الثبات  عىل  العربية  الكتابة  نظام  خصائص  تنطوي 
الصامت وحرف الصامت اللغوي. بعبارة أخرى، فإن االتصال بني احلروف وأصواهتا 
)Abu-Rabia، 2001). ولو كان النص العريب  النظام العريب يمكن معرفته بسهولة  يف 
مشكوالً صوتيًا باحلركات كام هو يف القرآن الكريم أو يف بعض كتب األطفال، فإن النظام 
العريب للكتابة يعد هنا شّفافًا من الناحية اإلمالئية )Asaad and Eviatar، 2013). أما 
إذا كان النص غري مشكوٍل باحلركات وهو املعتاد يف الكتابة العربية، فإن النظام العريب 
يعد هنا عميقًا. بسبب هذا الثبات يف الربط بني األصوات الصامتة وحروفها، وألجل 
معيارية النظام العريب عمومًا )Abu-Rabia and Siegel، 2002( فقد ادعى بعضهم أن 
نظام الكتابة العربية شفاٌف إمالئيًا. لكن بام أن النظام ال يشري إىل الصوائت )وبالذات 
األصوات القصرية( بشفافية وبشكل أسايس، كام هي كل األنظمة األبجدية، فإن هذا 
االدعاء مرفوض )Ibrahim، 2013). إذ ُيفرتض أن تقّدم األنظمة الكتابية الشفافة نظامًا 
واضحًا يربط كل صوت برمز تقريبًا. ولو كانت الصوامت هي حمل االعتبار هنا فقط، 
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لكان نظام الكتابة العربية عايَل الشفافية. بيد أن النظام يف حالته الطبيعية يفتقد إىل متثيل 
الصوائت القصرية حتديدًا، وبسبب ذلك فإن النظام الكتايب العريب معدود ضمن األنظمة 
العميقة )Cook، 2004؛ Dai et al.، 2013؛ Levin et al.، 2013). وباجلملة، فإن أنظمة 
.(Bassetti، 2012( الكتابة األلفبائية تعد أكثر شفافية من األنظمة األبجدية هلذا السبب

 بام أن القراءة ختتلف عن التَعّرف، فإن التذبذب يف الربط الصويت-الكتايب يف األنظمة 
األقل شفافية يدفع القراء إىل تنفيذ اسرتاتيجيات إضافية للتعويض عن ذلك التذبذب 
والتمكن من التعرف عىل العالقة الصوتية-الصورية أو العالقة بني الوحدة الصوتية 
االسرتاتيجيات  هذه  تعرتف   .grapheme )احلرفيم(  الكتابية  والوحدة   phoneme

القوايف،  باملقاطع الصوتية، ومتثيل أول  الكتايب  املعرفية بوحدات إمالئية أكرب كالربط 
والتعرف عىل الكلمة بكاملها )Ziegler and Goswami، 2005، ص19(. إننا ال نقرأ 
حرفًا حرفًا ونحّول احلرف إىل مقابله الصويت بوصفه وحدة مستقلة إىل جانب وحدات 
نص  إىل  ونحوهلا  املرسومة  الكلامت  عىل  رسيعًا  مرورًا  بالعني  نمر  بل  وتالية،  سابقة 
األخطاء  جتاوز  يمكننا  السبب  وهلذا  املعرفية،  االسرتاتيجيات  تلك  خالل  من  مقروء 

الطباعية واإلمالئية بسهولة.

تنتُِج درجة الشفافية عددًا من التأثريات، أحدها: قرب الكلمة وترددها عىل األذهان 
التي يوظفها  الصويت  التشفري  تزيد مع األنظمة األقل شفافية، بسبب عمليات فك  التي 
 Cook and( القراء عىل حساب التعرف الذهني للكلمة ككل، ال كأجزاء صوتية مركبة
Bassetti، 2005). وتأثري واضٌح آخر: هو اإلمالء حيث تؤدي الشفافية الصوتية والرصفية 

دورها يف تطبيق القواعد اإلمالئية بحسب صنف )تصنيف( النظام الكتايب )نفسه(.

وفيام خيص القراءة بالعربية، فمع كوهنا مهمة عسرية للمتعلمني سواء من ل1 أو ل2 
بسبب عوامل لغوية ومرئية تفرض عمليات معرفية وذهنية معقدة اعتامدًا عىل طبيعة 
نظام الكتابة العربية، إال أن تضمني احلركات والتشكيل، كام رشحنا سابقًا، يغرّي تلك 
الطبيعة والعوامل اللغوية واملرئية وحييل النظام الكتايب من العمق إىل الشفافية مما يزيل 
احلاجة لتلك العمليات الذهنية املعقدة يف القراءة )Ibrahim، 2013). بيد أن هذا، كام 
قيل أيضًا، ليس الوضع النموذجي/املعتاد لنظام الكتابة العربية. ومن هنا فقد اقرتح 
بعض الباحثني أن األمم تتبنى األنظمة الكتابية مقابل أحد األمرين: مساعدة املتعلمني 
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 Venezky،( )املبتدئني )النظم الشفافة(، أو العمل مع املتعلمني اخلبريين )النظم العميقة
Al-( واالنضباط  املعيارية  عايل  صوتصوري  كتايب  نظام  العربية  أن  وبرغم   .(2004

Jayousi، 2011، ص10(، فإنه يعمل مع املتعلمني اخلرباء بغض النظر عن قصوره يف 

متثيل الصوائت القصرية.

الكتابة  يف  سواء  إجباريًا   cursive احلروف  متصل  نظام  العربية  الكتابة  نظام  إن 
اليدوية أو الطباعة اآللية، وليس له أسلوب آخر )كام يف النظم املعتمدة عىل احلروف 
الرومانية(، وهلذا فإن احلروف ُتضم إىل بعضها يف الكلمة ما أمكن )Sampson، 1985؛ 
Mahmoud، 1994؛ Bauer، 1996). وتفصل بني مصفوفة الكلامت مسافاٌت تسمح 

الستقالل كل كلمة عىل السطر. وُتكتب الكلامت واحلروف يف اجتاه ثابت من األعىل 
إىل األسفل ومن اليمني إىل اليسار، وهو ما يعد من أهم خصائص نظام الكتابة العربية.

تتكون مصفوفة احلروف العربية من 29 حرفًا )باعتبار اهلمزة حرفًا، وهو ما ناقشُته يف 
AlKadi، )2015(. وتتصف ثالثة أحرف منها )األلف والواو والياء( بكوهنا مزدوجة 

ويستعيض  حمددة.  صامتة  ألصوات  متثيلها  بإزاء  طوياًل  صائتًا  متثل  حيث  الوظيفة، 
النظام عن متثيل الصوائت القصرية بالتشكيل االختياري. ومن املهم مالحظة أن مجيع 
احلروف يف نظام الكتابة العربية – باستثناء الثالثة املشار إليها آنفًا – يدل واحدها عىل 
صامت واحد، وباملثل فإن كل صامت يف نظام اللغة العربية الصويت ممثل بحرف واحد 
بالضبط )Bauer، 1996)، يف معادلة واحد لواحد أو صامت حلرف. ولكل حرفأربعة 
أشكالعىل العموم، بحيث يتغري الشكل الكتايب للحرف بناء عىل مكانه يف الكلمة بني 

االبتداء والتوسط واالنتهاء واالستقالل.

وكمثل اللغات السامية األخرى، تتميز الكلامت العربية بخاصية أساسية هي العالقة 
بني اهليئة واملعنى، بناء عىل اجلذر. وُيفرتض أن ما يسمى بجذور الكلامت السامية كان 
خلف اخرتاع الكتابة األلفبائية اهلجائية )Katz and Frost، 1992). ولذا، فالكلامت 
وأحيانًا  حروف/صوامت،  ثالثة  من  األغلب  عىل  مكون  جذر  من  مشتقة  العربية  يف 
أربعة، ونادراً ما يكون اجلذر مكونًا من حرفني أو مخسة صوامت )DeFrancis، 1989؛ 
Beesley، 1998؛ Abu-Rabia، 2002). والنقطة األساسية هنا هي أن عددا ًكبريًا من 

 Holes،( الكلامت ذات العالقة بني املبنى واملعنى يمكن أن تنبت من جذر واحد فقط
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2004). ويرشح Alhawary )2009، ص1( عمل االشتقاق بكونه حيصل من خالل 

اللواصق الرصفية بأنواعها سواء منها السوابق واألواسط واللواحق والرشائح )التي 
تتضمن الصقًا من جزأين سابق والحق(.

عدد  بجانب  العربية،  قدمته  التي  األمثل  احلل  للحركات  التشكيل  نظام  كان  لقد 
هذا  وبدون  الصوامت.  عىل  املوقوف  التمثيل  عن  للتعويض  السامية،  الكتابات  من 
التطوير، فإن عىل القراء أن يؤدوا عمليات ذهنية مبنية عىل خرباهتم. وبعبارى أخرى، 
فإن السياق هو الدليل الذي يرجع إليه القراء إلعادة إنتاج الصوائت القصرية واستنتاج 
املعنى املقصود للكلمة. وقد ُيفهم من هذا خطًأ أن نظام التشكيل يشري إىل الصوائت 
الطويلة أيضًا، فقد وضع Coulmas (1989) مثاًل قائمة من كلامت خمتلفة ذات جذر 
متامثل لتوضيح عملية التشكيل، كام لو أن احلركات وحدها ستفّرق بني هذه الكلامت 
ومعانيها، بينام هي معتمدة عىل وجود الصوائت الطويلة، وليس حيتاج القراء املبتدئون 
يف احلالة هذه )أي بوجود الصوائت الطويلة( إىل احلركات لتمييز الشكل وفهم املعنى 
لكل كلمة. الكلمة "َكَتَب" مثاًل تشرتك يف اجلذر مع الكلمة "ِكَتاب" ولكنهام خمتلفتان 

./:a/ يف الشكل/الرسم بسبب التمثيل الكتايب للصائت الطويل

 ،homograph phenomenon املتامثلة كتابيًا  انعدام ظاهرة الكلامت  وليس يعني هذا 
بل هي موجودة عىل كل حال بسبب خاصية اجلذر املوحد، لكن فقط يف حال احلاجة إىل 
احلركات للفصل بني املتامثالت. الكلمة املذكورة أعاله بعينها "كتب" دون التشكيل، 
يمكن أن ُتقرأ بطرق خمتلفة لتدل عىل معاين خمتلفة مثل قراءهتا )وليس تشكيلها( ُكُتب، 
َكَتَب، ُكتَِب، َكتَّب...، وهكذا فيكون السياق وحده املرجع املنطقي للقارئ للتعويض 
الذهني عن املفقود الشكيل )احلرفيم/احلركات(، ومن ثم استنتاج واستيعاب املعنى. 
ورغم ما تبدو عليه هذه املهمة من صعوبة بالنسبة للقراء يف ل2، خاصة إذا كانت اللغة 
مثرية  نتائج  تظهر  الدراسات  فإن  آخر،  أو من صنف  كتايب خمتلف،  نظام  ذات  الثانية 

لالهتامم. 

جتاه  الثامن(  الصف  يف  عرب  )أطفال  الطالب  فعل  ردة   (Ibrahim (2013 اخترب 
تأثري التشكيل باحلركات عىل النظام اإلمالئي العريب. وكانت النتائج أن قرأ األطفال 
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ذات  املشكولة  الكلامت  من  وأدق  أرسع  بشكل  املشكولة  غري  الكلامت  عاٍل  بصوت 
الشفافية العالية إمالئيًا. ويقرتح Ibrahim تبعًا لذلك أن األطفال العرب قد استخدموا 
الدراسة،  يف  املنتقاة  الكلامت  لطبيعة  طبقًا  الكتايب  التشفري  لفك  خمتلفة  اسرتاتيجيات 
أو  كانت مشكولة  pseudoword، وسواء  أو غري حقيقية  كانت كلامت حقيقية  سواء 
)الذهني(  املعريف  التعقيد  عىل  شاهٌد  جديد  علمي  دليل  شك  بال  هذا  مشكولة.  غري 

للقراءة بالعربية.

إن اخرتاع التشكيل للداللة عىل الصوائت القصرية، باإلضافة إىل خصائص صوتية 
عربية أخرى، بدأ فعليًا يف القرن السادس امليالدي، وهي آخر مرحلة من تطور الكتابة 
أكثر  نظام تشكيل  نشأ  املصادر،  تفيدنا بعض  )Bellamy، 1989). الحقًا، كام  العربية 
)بعلبكي،  احلمراء  النقاط  باستخدام  الدؤيل،  األسود  أيب  يد  عىل  )احلركات(  تطورًا 
الباحثون يف عهد  القديم حتى استقر كام يظن  ُطّور يف  النظام قد  1981(. وكان هذا 
ضمن  احلركات  تظهر  حيث   .)1939 )الكردي،  امليالدي  الثامن  القرن  يف  األمويني 
أربع فئات منها ذات وظائف رئيسة واثنتان   ،(Daiet al.، 2013( ست فئات إمالئية 
ثانويتان )Bauer، 1996). أحد تلك األربع هي حتديد ثالث صوائت قصرية للضمة 
/u/ والفتحة /a/ فوق احلرف وللكرسة /i/ حتته. يقول اخلليفة وآخرون )1984( 
احلروف،  اتصال  خصائص:  بأربع  متيزت  اإلسالم  قبل  إلينا  وصلت  صورة  أقدم  أن 
ًمن  كثريا  أن  أي  املتامثالت  وتعدد  القصرية،  الصوائت  متثيل  وقصور  النقط،  وإمهال 

حروفها - كام يقول اخلليفة وزمالؤه – ُيعرب به عن أكثر من صوت واحد. 

العربية  واإلمالئية  الكتابية  باخلصائص  يتعلق  فيام  القول  هذا  مع  االتفاق  ورغم 
هذه  من  بخصيصتني  تتعلقان  ملحوظتني  لدي  فإن  السامية،  اللغات  مع  املشرتكة 
املتامثالت  بتعدد  عنه  نتج  وما  النقط،  إمهال  ومها:  كثريًا  اخللط  فيها  يقع  اخلصائص 

كاحلروف >ب، ت، ث< و >ج، ح، خ< إذا ُنزعت منها النقط )ُأمهلت(.

القديمة  العربية  النقوش  يف  النقط  بانعدام  القول  إشكالية  حول  األوىل  امللحوظة 
واملصاحف، ورواية الكتب الرتاثية عن تدخل أيب األسود الدؤيل حلل "مشكلة" اإلمهال 
بواسطة النَّْقط لإلعجام )وضع النقط عىل احلروف( والتشكيل )وضع احلركات الرصفية 
واإلعرابية(. فبالرغم من أن النقوش املكتشفة تشري إىل جتاهل أغلب األنظمة السامية 
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َنْقَط احلروف، إال أن الرسيانية وهي أحد الفروع السامية الكربى قد استخدمت النقط. 
كام أن العربية التي أضافت ستة حروف لتمثيل األصوات اخلاصة هبا )فوق الصوامت 
ال22 املشرتكة بني السامّيات( قد أضافت النقط هلذه احلروف اخلاصة بوضوح. ولقد 
احلروف  بإمهال  الزعم  صحة  يف  قدياًم  ص151(  ج3،   ،1913( القلقشندي  شّكك 
الرواة. باإلضافة  ألسنة  املتناقلة عىل  العربية يف املصاحف، مستشكاًل قصة أيب األسود 
إىل هذا، فإن النسخ القديمة من املصاحف املكتشفِة حديثًا، تلك التي يعود تارخيها إىل 
والتي  اهلجري(  األول  )القرن  امليالدي  الثامن  القرن  وبدايات  السابع  القرن  هنايات 
شاهدُت بعضها، تظِهُر وجوَد النقط للحروف عىل الثاء والضاد والنون مثاًل، مما يومئ 
البحث. هذه  القديم حيتاج مزيدًا من  العريب  النظام  النقط يف  بإمهال  القول  أن هذا  إىل 

إشارة خمترصة وربام يتيرس إفراد مناقشة هذا القول ببحث مستقل بإذن اهلل.

 وهذا يقودنا إىل احلديث عن تعدد املتامثالت يف نظام الكتابة العربية كام يقول الدكتور 
اخلليفة، وهي امللحوظة الثانية. وأشعر أنه ينبغي بيان مفهوم التعدد والتامثل اإلمالئي 
أنواعًا  اإلمالئي  التامثل  يشمل  اخلليفة وزمالؤه.  الدكتور  يعنيه  احلديث عام  قبل  أوالً 
خمتلفة، فمنها )1( تعدد األشكال الكتابية التي متثل صوتًا حمددًا فيام يسمى علميًا بظاهرة 
تعدد اخليارات polyvalent كاختالف متثيل الصوت/k/ يف نظام الكتابة اإلنجليزية 
بني الكلمتني queen )ملكة( و king )ملك( وcar )سيارة(، أو االختالف بني األلف 
اللينة >ا< يف الكلمة "سام" واأللف املقصورة >ى<يف "موسى" يف الكتابة العربية رغم 
يمثلها حرف/شكل  التي  األصوات  بتعدد  السابق  )2( عكس  ومنها  الصوت.  احتاد 
 process الكلمة  يف   /s/ الصوت  بتمثيل   >c< اإلنجليزي  واحد، كارتباط احلرف 
)عملية( والصوت /k/ يف الكلمة car )سيارة(، إذ ُينطق احلرف يف األوىل كصوت 
ويسمى  الكلمتني  يف  الشكل  احتاد  رغم  الكاف  كصوت  الثانية  ويف  العربية  يف  السني 
هذا النوع بضعف التمييز الكتايب under-differentiation. وثالث )3( تلك األنواع 
مربوطًا  كونه  رغم  كبريًا  أو  يسريًا  اختالفًا  احلرف  عليه  يظهر  الذي  الشكل  اختالف 
العربية  يف  ذلك  ومثال   allograph بالُشَكيل  علميًا  تسميته  يمكن  فيام  واحد  بصوت 
تعدد النامذج التي يظهر عليها احلرف بحسب موضعه يف الكلمة، واألشكال الكثرية 

التي تأيت عليها اهلمزة مثل >ء، ؤ، ئ، أ...<.
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ومن هنا فإن ما يشري إليه اخلليفة من تعدد املتامثالت الكتابية يف النظام العريب هو من 
النوع الثاين under-differentiation، حيث يعد احلروف الستة التالية >ب، ت، ث< 
و >ج، ح، خ< مثال حرفني فقط يدالن عىل ستة أصوات )صوامت( خمتلفة. وبام أن هذا 
القول مبني أساسًا عىل افرتاض صحة الزعم القائل بإمهال احلروف )عدم نقطها( وهو 
ما يؤكده الدكتور اخلليفة وما ناقشُته يف امللحوظة السابقة، فإنالقول مرفوض الحتياجه 
ُبنيْت عليه هذا الفرضية. ومع  إىل دليل ذايت إضايف، وللشك يف البناء األسايس الذي 
يف  إليها  أرشُت  كالتي  الكتابية  املتامثالت  من  قلياًل  عددًا  يتضمن  العريب  فالنظام  هذا 
النوع األول والثالث أعاله، وكالياء >ي< والواو >و< اللتني متثالن صائتًا وصامتًا يف 
الوقت نفسه مثل الكلامت الثالث "اليوموالبيت والبيئة" إذ يمثل حرف الياء يف األوىل 
والصومواجلوع"  "الوادي  الكلامت  ومثل  خمتلفني،  صائتني  والثالثة  الثانية  ويف  صامتًا 
خمتلفني،  صائتني  عىل  والثالثة  الثانية  ويف  صامت  عىل  األوىل  يف  الواو  حرف  حيثيدل 
أصوات   " بأن  أيضًا  اخلليفة  الثاين(.ويضيف  الكتايب)النوع  التمييز  ضعف  من  وهذا 
احلركات )الصوائت القصرية( مل يكن يرمز هلا بأي رمز يف ذلك الوقت البتة" وهو قول 
عاٍر عن الصحة كام بينُت عند احلديث عن نظام التشكيل يف اللغات السامية وتطوره يف 

العربية والعربية.

احلركات  غري  فهي  وهبذا  العريب،  احلرف  بنية  من  الزمًا  أساسيًا  جزًءا  النقط  متثل 
إىل  ُيشار  بينام  العربية،  الكتابة  نظام  يف  إجبارًا  احلرف  إىل  تضاف  فالنقط  االختيارية. 
احلركات خوف اللبس فقط يف النصوص العادية. وتتضمن مصفوفة احلروف العربية 
15 حرفًا منقوطًا يف حني ليس هلا أثر صويت كالنقاط يف الكتابة العربية التي حتمل قيمة 
صوتية بذاهتا )Abdelhadiet al.، 2011). إنام دور النقاط يف الكتابة العربية التمييز بني 
احلروف املتامثلة يف الشكل كالباء والتاء والثاء، وكالدال والذال، التي ال يمكن متييزها 
لوال اإلعجام. وُيوظف نظام الكتابة العربية النقط يف التمييز بني احلروف املتامثلة طريقًة 
احلرف،  من  واملوقع  اإلمهال/اإلعجام)العدم/الوجود(،  عوامل:  ثالثة  عىل  تعتمد 
والعدد. وهبذا فيمكن للحرف أن حيوي نقطة أو اثنتني أو ثالثًا أو هيمل من النقط متامًا، 

كام يمكن أن تكون النقط فوق احلرف أو حتته.
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هوية الكتابة العربية
الوحدة  كانت  فإن  كتابيًا،  املمثلة  اللغوية  الوحدة  عىل  بناء  الكتابية  النظم  ُتصنُّف 
الصوتية  الوحدات  أو  الصوتية،  املقاطع  أو  الصوامت،  املمثلة هي األصوات  اللغوية 
الصغرى phonemes، فإن التصنيف سيكون نظامًا صوامتيًا، أو نظامًا مقطعيًا، أو نظاما 
ًهجائيًا عىل التوايل. ثمة عدد من املقاربات العلمية التي حاولت تصنيف أنظمة الكتابة 
عمومًا، ونظام الكتابة العربية خصوصًا. إذ ُوصف النظام العريب باملقطعي، واملقطعي 
املنتظم، واهلجائي، والصوامتي. ويف حني تكون بعض هذه التصنيفات منطقية وُمسبَّبًة، 
املعامل بسبب  نتائج غري واضحة  إىل  أو وصلت  فثمة تصنيفات أخرى خاطئة أساسًا، 
اتباعها مقاربات غامضة )انظر ملخص اآلراء يف جدول 1هناية هذا القسم(. سنلقي 
نظرة عىل آليات التصنيف لنظام الكتابة العربية قبل مناقشتها للوصول إىل هوية الكتابة 

العربية وحتديدها يف ضوء نظرية أنظمة الكتابة.

آليات التصنيف لنظام الكتابة العربية يف األدبيات العلمية 
انطالقًا من نظريته املنتظمة خطيًا، يرص Gelb (1963) عىل وصف األنظمة السامية 
)ومنها نظام الكتابة العربية( باملقطعية. أي وصف آخر سيتعارض مع نظريته التي تنص 
عىل التطور املرحيل من األنظمة الشعارية logography املبنية عىل الرمز/الكلمة مقابل 
املعنى املكتمل كالكتابة الصينية، إىل الكتابة املقطعية التي تعطي شكاًل لكل مقطع صويت 
كالكتابة اليابانية، إىل الكتابة األلفبائية )أو اهلجائية( التي تعطي حرفًا مقابل كل صوت 
يف اللغة. وال يمكن حسب إمالءات Gelb التارخيية للكتابة السامية )العربية ضمنًا( أن 
تتخطى هذه املرحلة زمنيًا إىل الكتابة األبجدية، بل ال بد من املرور بالكتابة املقطعية، 
وإذن فالعربية نظام مقطعي. وحياجج بأن هذه اخلطوط ليست أنظمة هجائية حقيقية، 
بل ينبغي أن تعد أنظمة مقطعية ألهنا - فوق االستحقاق التارخيي – حتوي بنية مقطعية 
أشكال خمتلفة  يأيت يف  مثاًل  فالكاف  يتلوه صائت،  فيها صامتًا  يمثل كل حرف  حيث 
مثل >َك< و>ُك< و>ِك<. ويكفي يف احلقيقة هنا أن نقول إن كثريًا من الباحثني )مثال 
 Cook and Bassetti، Rogers، 2005؛  Sampson، 1985؛  DeFrancis، 1989ً؛ 

أيضًا يف طريقة  اختالفهم هم  بالرغم من  Gelb، ومعاجلته هذه  اجتاه  2005) خيالفون 

التعاطي مع هذا النوع من األنظمة.
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العريب  الكتابة  نظاما  ُيصنف  أن  يقرتحان  مثاًل   )Naveh )1982و  ،(Barr (1976

فتصف   (Faber (1992, p. 123 أما  ألفبائيني.  هجائيني  نظامني  بوصفهام  والعربي 
الكتابة العربية املشكولة صوتيًا بأهنا "منتظمة مقطعيًا ال هجائيًا" بالرغم من أهنا تعمل 
بالرتميز الصويت هجائيًا. كل األنظمة املبنية عىل املحارف العربية script مثل الكتابات 
األردية واملاالوية والكردية هي بحسب تصنيفها أنظمة صوتصورية منتظمٌة مقطعيًا، 
زٌة هجائيًا. ويعني هذا بعبارة أقل ختصصية وأكثر وضوحًا أن نظام الكتابة العربية  ُمَرمَّ
مقاطع  عىل  مشتمل  )صوتصوري(،  وحروف  أشكال  يف  الصوت  تشفري  عىل  مبني 
صوتية >با، يب، بو< تتبع فيها الصوائُت الصوامَت باستمرار )منتظمة مقطعيًا(، ولكن 
رموزه غري مقطعية بل هجائية يمثل كل حرف فيها صوتًا مستقاًل من تلك الصوامت 

زٌة هجائيًا( بالتتابع >أ، ب، ت، ث...<. )ُمَرمَّ

 وأما Cook and Bassetti )2005( فيطرحان نموذجا يفّرق بني األنظمة الصوامتية 
يف  الصوامتية،  األنظمة  فئة  ضمن  العربية  الكتابة  نظام  ويضعان  األلفبائية،  واهلجائية 
انتباه للخصائص التمثيلية الكتابية لألصوات يف اللغات السامية، وهو أمر جتاهلته كثري 

من التصنيفات السابقة.

يف  البحث  عند  أمهية  أكثر  يبدو  الصويت  العربية  اللغة  نظام  يف  الصوائت  دور  إن   
األدبيات العلمية التي اهتمت هبذا املجال. إذ تشري بعض تلك الدراسات إىل ما يمكن 
تسميته بالُوَحيدة الصوتية mora التي تشكل أجزاء صوتية صغرى تقيس النرب وتوقيت 
العريب.  الصويت  النظام  يف   syllable الواحد  املقطع  داخل  والصوائت  الصوامت 
عند  مضاعفًا  الصامت  فيكون  احلركة  بحسب  الصائت  أو  الصامت  طول  ويتحدد 
التشديد، ويكون الصائت مضاعفًا أو أكثر عند مد الصوت ليتحول الصائت القصري 
املقطع  بنية  من  فعليًا  يغرّي  ما  وهو   ،long vowel الطويل  الصائت  إىل   short vowel

 McCarthy، )انظر  الصوتية  الوحيدات  تلك  أجزاء  وتوقيت  وزن  بحسب  الصويت 
 .(Hellmuth، 2013 ؛Hagberg، 2006 ؛Kiparsky، 2003 ؛Watson، 2002 1981؛

ورغم ما يدعيه Ratcliffe (2001( من أن الدراسات يف النظام الصويت العريب مل تلِق 
باالً للُوَحيدة الصوتية mora بوصفها َوحدة لغوية، إال أن الدراسات التي أرشنا إليها 
آنفًا قد فعلت ومنها ما يعود إىل الثامنينيات من القرن املايض. هذه القيمة الصوتية تلقي 
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ظالهلا عىل نظام اإلمالء العريب – كام يقول Ratcliffe - ألن الصوائت القصرية يف هناية 
املقطع الصويت تتطلب حرفا كاماًل بدالً من احلركة.

وبام أن اخلطوط السامية تستبعد الصوائت )القصرية( من الكتابة األساسية، يذكر 
Coulmas (2003) أن بعض الباحثني مثل Faber (1992)، وBauer (1996) قد استنتج 

من هذا كون األنظمة الصوامتية عاجزة فوصفها باهلجائية أو األلفبائية الناقصة، إال أن 
غالبية الدارسني يف هذا احلقل يرفضون هذه االستنتاج. ورغم رفض غالبية الدارسني 
كام أرشنا هلذه الفكرة إال أن  Bauer (1996) يوجهها توجيهًا خمتلفًا. ففي حني يتساءل 
بمزيد  تسمح  التي  اإلضافية  فوائدها  يستعرض  الكتايب،  وأثرها  حجمها  عن  مبدئيًا 
املشكولة  غري  املعارصة  العربية  الكتابة  وجتعل  الكتابة،  يف  والرسعة  االختصار  من 
أكثر مقروئية مقارنة بأنظمة أخرى، وتتخلص كام يّدعي من اآلثار غري الطبيعية التي 

تصاحب الكتابة العربية القياسية بالنظام املشكول كاماًل.

نظام الكتابة العربية وحمددات اهلوية
تنبع أمهية هذه املحاولة يف االهتداء إىل تصنيف الكتابة العربية بشكل صحيح ودقيق، 
 (Coulmas (1996b: 1386 من احلاجة امللحة إىل دراسة األنظمة الكتابية عامًة. يالحظ

ذلك يف قوله:

يف  شك  ثمة  وليس  املايض،  يف  الكتابية  لألنظمة  خمتلفة  تصنيفات  اقرُتحْت  "لقد 
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"

العربية، وبالذات  الكتابة  الرئيسة يف نظام  املهم إعادة ذكر اخلصائص  أرى أن من 
منطقيتها  املطروحةومدى  اخليارات  مناقشة  قبل  أدناه،  العلمية  باجلدلية  املتعلقة  تلك 

وعلميتها يف الطريق إىل حتديد هوية الكتابة العربية ونوعها.

الكتابة العربية خٌط سامّي، موروث عن النظام النبطي واآلرامي ويمتد نسبه القريب 
حتى النظام األكادي، غري أهنا أكثر قربًا إىل النبطي واآلرامي بسبب الفروق التصنيفية بينها 
 .)Coulmas، 1996a( وبني النظام األكادي؛ إذ يتضمن األخري خصائص مسامرية تقليدية
وتعد الكتابة العربية املشكولة باحلركاتنظامًا إمالئيًا شفافًا، وكذلك الكتابة غري املشكولة من 
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ناحية متثيل الصوامت فقط حيث يبدو واضحًا الربط املبارش واملتوقع بني الصوت واحلرف. 
حتمل معادلة الشفافية اإلمالئية وضعني )يمكن الوصف هبام أو بينهام(: شفاف ومعتم. 
فاألنظمة الكتابية التي توظف أشكاالً متشاهبة لإلشارة إىل أصوات بذاهتا حسب اختالف 
السياق يمكن اعتبارها معتمة، فيام تعمل األنظمة الكتابية الشفافة بطريقة أكثر ثباتًا وأقل 
)Coulmas، 1996a). وبرغم أن نظام الكتابة العربية ال يسمح برتكيب  جتزيئًا واشرتاكا 
كاحلرفيم  واحد  صوت  لتمثيل  أكثر  أو  حرفني  مجع  )أي   polygraphemes احلرفيامت 
الصوتني /θ/ أو /ð/، وكاحلرفيم األملاين  أحد  يمثل  الذي   >th< اإلنجليزي املزدوج
املثلث >sch< الذي يمثل الصوت /ʃ/(، مع منعه ذلك، فإنه يسمح نادرًا بتعدد املتامثالت 
الكتابية بأنواعه املختلفة. وللتمثيل فإن احلرفيم الذي يمثل صوت اهلمزة/ʔ/ يظهر بنامذج 
وُشَكيالت allographs متعددة كام يبدو يف الشكل 4. وألجل ذلك فقد اعترب عدد من 
الباحثني مثل  El-Imam(2004) نظاَم الكتابة العربية يف مكان ما بني اإلسبانية والفنلندية 
والسواحلية من جهة السهولة، بينام يُعّد نظام الكتابة الفرنسية ونظام اإلنجليزية أكثر تعقيدًا.

الشكل 2 نامذج شائعة يظهر هبا حرف اهلمزة )فياض، 1998(

ال يامري أحد يف كون البناء الداخيل لألنظمة السامية، ومنها العربية، يغض الطرف 
عن بعض أو كثري من الصوائت، بينام يمثل الصوامت متثياًل دقيقًا. ولكن السؤال هل 
هذا التمثيل يتضمن معلومات أخرى بحيث يفرتض بعض الباحثني تصنيفًا كالنظام 
مقطعيًا  نظامًا  بوصفه  البداية  يف  العريب  النظام   (Gelb (1963 صنّف  لقد  املقطعي؟ 
الغائية )التي تعد اآلن قديمة وخاطئة( يف تطور األنظمة  اثنني. أوهلام، نظريته  لسببني 
الكتابية بشكل خطي موحد االجتاه، بحيث ال يمكن لألنظمة ختطي املراحل التارخيية 
– أن نظام الكتابة العربية ليس  – حسبام يرى  هلذا التطور. ومن هنا فإن من الواضح 
شعاريًا، وال يمكن له أن يكون هجائيًا )ألفبائيًا( يدل عىل األصوات اللغوية املستقلة 
لكون هذه األنظمة مل تكن موجودة بعد يف ذلك الوقت؛ وهبذا يستنتج Gelb أن النظام 
"مقطعي مقصور عىل الصوامت". السبب الثاين لرأيه هذا هو االدعاء بأن كل حرف 
سامّي يدل عىل صامت حمدد + صائت )C+V( فحرف الكاف مثاًل يكون إما >َك< أو 
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>ِك<، وعليه فيجب تصنيف هذه األنظمة عىل أهنا أنظمة مقطعية. >ُك< أو 

لن نجادل يف السبب األول الذي بنى Gelb عليه تصنيفه، ألن فرضيته هذه قد رفضت 
Harris، 1986؛ Aronoff، 1992؛ Daniels، 1992؛  الباحثني )مثل  من قبل أغلب 
Faber، 1992؛ Coulmas، 2003) يف حقل األنظمة الكتابية، بسبب كوهنا غري منطقية 

العنرصية(.  )التطورية  الغربية  النظرية  حول  متركزها  إىل  باإلضافة  علمية،  مقنعة  وال 
إال دعم  هلا أساس  ليس  بالكامل  الفكرة  أن  )1996، ص 88(   O’Connor يالحظ 
سيهدم  آخر  افرتاض  أي  ألن  تارخييًا،  الكتابية  األنظمة  بتطور  املتعلقة   Gelb فرضية 

انسجام فرضيته.

أما السبب الثاين لتصنيفه نظام الكتابة العربية بوصفه مقطعيًا فيبدو سببًا متناقضًا. إن 
ثمة دلياًل عىل أن الُكّتاب الساميني كانوا واعني بالصائت عىل أساس كونه وحدًة لغوية، 
غري أهنم، ألسباب تتعلق بطبيعة هذه األنظمة الكتابية املتحّفظة )املختزلة(، باإلضافة إىل 
أمهية الصوامت املعنوية )باعتبارها املكونات األساسية جلذور الكلامت( فقداختاروا أال 
 ،Coulmas،2003( يمثلوه كتابيًا أو مل يكونوا قادرين عىل متثيله كام فعلوا مع الصوامت
ص131(. إن املقاطع الصوتية لنظام الكتابة العربية تتكون بشكل نموذجي من صامت
يتلوه  حمدد  صامت  عىل  تدل  املقطعية  فاألنظمة  وللمفارقة   ،V صائت  بأي  متبوع   C

صائت حمدد. سأتابع مناقشة هذا ادعاء املقطعية تصنيفًا للعربية فيام يأيت.

منجهة أخرى تصنف Faber (1992) - التي قدمت تصنيفها العميق متعدَد األبعاد - 
النظام العريب يف شكل معقد نوعا ما. فهي تصف نظام الكتابة العربية بأنه صوتصوري، منتظٌم 
مقطعيًا، وُمَرّمٌز هجائيًا، وتصنفه بشكل أدق يف فرع األنظمة املنتظمة مقطعيًا. والنقطة التي 
حتاول عرضها من خالل هذا التصنيف والوصف هي أن العربية نظام سامّي غري كامل بشكل 
تفصييل علمي، يف إشارة إىل نظرية األنظمة الكاملة التي تساوي بحسب منارصهيا األنظمة 
اهلجائية األلفبائية واملبنية يف األساس عىل فرضية Gelb الغائية التطورية التي عرضُتها أعاله. 
ترى Faber أن املتحدثني العرب - ومثلهم الساميون– مل يكونوا عىل دراية بالوحدات اللغوية 
ومتييز ما هو ممثٌل إمالئيًا منها. وقد سبق التدليل عىل خطأ هذا االفرتاض بوضوح فيام سبق. 
غري أن دراستها تقتيض أن تسجيل الصوامت هجائيًا )بوحداهتا الصوتية املستقلة(، يف حال 
كونه منتظاًم مقطعيًا، جيعل النظام العريب شبه مقطعي. ولو كان احلرف العريب املكتوب– كام 
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تقول Faber - يمثل صامتًا مضافًا إليه صائت )C+V(، فستكون عملية التشفري الكتايب 
للنظام عملية مقطعية بوضوح، لكن بام أن مستخدمي النظام مل يكونوا واعني بالنظائر الكتابية 
والصوتية فيام بني >َب</ba/، >ِب</bi/، >ُب</bu/، فإن نظامهم الكتايب مل يقّسم 

.(Faber، 1992( املقاطع الصوتية، ومن هنا فهو نظام ليس مقطعيًا وليس هجائيًا

 إن حتليل Faber لنظام الكتابة العربية ينتج عنه تقنياً التصنيف الذي ُيسمى أبوجيدا 
abugida )أو األنظمة األلفامقطعية alphasyllabary)، وهو نظام ينطبق نموذجيًا عىل 

األنظمة اهلجائية segmental systems التي تغري الصوامت بواسطة إضافة احلركات 
إىل الصوائت التابعة هلا إجباريًا.

كالسامية  كثرية  لغات  تتبع  التي  األنظمة  من  كبري  عدد  فيه  يدخل  تصنيف  وهو   
"أبوجيدا"  اليهودية األثيوبية واألمهرية والبورمية وغريها. ويأيت االسم هلذا الصنف 
أنظمة  التصنيف  هذا  ضمن  األنظمة  أشهر  ومن  النظام.  هذا  يف  احلروف  ترتيب  من 
واهلندية.  والبنغالية  األندونيسية  الكتابية  Devanagari كاألنظمة  ديفاناجاري  ُتسمى 
حيث ختصص البنية الداخلية هلذه األنظمة حرفًا واحدًا يمّثل صامتًا يتلوه صائت حمدد، 
وحرفًا ثانيًا لذات الصامت السابق يتلوه صائت آخر حمدد أيضًا وهكذا... بحيث يكون 
C+V صامت وصائت حمددين شكل أسايس مستقل، بعكس  لكل حرف مكون من 
عام  النظر  بغّض  األساسية  احلروف  بواسطة  الصوامت  متثل  التي  السامية  األنظمة 
يتبعها من الصوائت التي متثلها من خالل نظام ثانوي اختياري هو التشكيل يف أماكن 
خمتلفة عىل الصوامت. ويف حال وقع الصائت يف أول املقطع الصويت فإن هذه األنظمة 
"أبوجيدا" متّثل الصائت بشكل مستقل، وهذا ال يكون يف نظام الكتابة العربية ألن اللغة 

العربية ال تبدأ بصائتأساسًا.

إن الصوامت يف نظام العربية الكتايب ال تتضمن صوتًا )صائتًا( موروثًا أو تابعًا، بل 
هي أعني الصوامت العربية - كام يعلم دارسوا نظام العربيةالصويت - تكون مسبوقة 
تكون مسبوقة  كتابيًا، وقد ال  ممثلة  أو غري  ممثلة  أو قصرية  متبوعة بصوائت طويلة  أو 
وال متبوعة بالصوائت أحيانًا، هذا باإلضافة إىل القاعدة الثابتة التي تفرض أن يمون 
املتواليات  هذه  املثال  سبيل  عىل  َر"  "َفكَّ الكلمة  تتضمن  صامتًا.  عربية  كلمة  كل  أول 
الصوتية CV, C, CV, CV، حيث يتكرر املقطع الصويت وخيتلف التمثيل، أو ال يتكرر 
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بسبب ورود الشدة أو السكونوهي التشكيالت الكتابية )احلركات التمثيلية( اخلاصة 
باألصوات الصامتة املضّعفةوالساكنة.

ترشيح نظام الكتابة العربية يقتيض تضّمن احلرفيم مقاطع صوتية خمتلفة بغض النظر 
عن متثيله كتابيًا، مثل: صامت فصائت قصري CV، أو صامت فصائت طويل CV:، أو 
صامتان CC، أو صامت مستقل C. وكل هذه البدائل املقطعية ممثلة كتابيًا بشكل أسايس 
ما عدا الصامت املتبوع بالصائت القصري حيث يستدعي تدخل نظام التمثيل الثانوي 
بالتشكيل للكرس أو الضم أو الفتح. أما الصامت الساكن فهو إحدى خصائص النظام 
العريب بحيث يشري إىل القارئ بأن احلرف الذي يمثل صامتًا هنا غرُي متبوع بصائت ما 
CV، بل هو صامت مستقل ساكن C (Coulmas، 2003)، كاحلرف الثاين من الكلمة 

"َتْعَمل".

يستبعد هذا التحليل الذي عرضُته حتى اآلن الزعم بأن نظام الكتابة العربية نظام 
مقطعي، لكون الصوامت ليست متبوعة بصوائت دائاًم. بإزاء هذا فإن نظام التشكيل 
الثانوي االختياري الذي يتبعه نظام الكتابة العربية لتمثيل الصوائت القصرية وغريها 
التابعة إجباريًا يف  الصوائت  لتمثيل تلك  يقابله متطلب أسايس  كالتشديد والسكون، 
Faber (1992)، فأنتج هلا بالطبع  األنظمة املقطعية. إنه حتليٌل غريب ذاك الذي قدمته 

تصنيفًا كتابيًا مشوهًا ال يتفق معه أغلب علامء هذا املجال العلمي.

ألفبائيًا.  العربية  الكتابة  نظام  عّدا  فقد   (Sampson (1985و  (Naveh (1982 أما 
 ،(Faber، 1992( األلفبائي  بالنظام  يعنيه  ملا  واضحًا  تعريفًا  األخري  يقدم  ال  وبينام 
العالمات تقدر بحوايل  ًحمدودًا من  للكتابة يتضمن عددا  "نظام  بأنه  فإن األول يعرفه 
ص11(.   ،1982  ،Naveh( ثابت"  ألفبائي  ترتيب  ضمن  مصفوفة  عالمة   30-20
احلايل  للتصنيف  علميًا  كافيًا  ليس  األلفبائي  للنظام   Naveh تعريف  أن  الواضح  من 
التي  باألنظمة  يعرفها  ص8(   ،1986(  Daniels فإن  وللمقارنة،  الكتابة.  ألنظمة 
يقول  بينام  واحدة"،  صوتية  وحدة  حول  معلومات  )حرفيم(  شكل  كل  فيها  "حيوي 
بني  املنتظمة  العالقة  بواسطة  مشّخص  كتايب  "نظام  أهنا  ص9(   ،Coulmas (1996a

 Rogers عالمته )احلرفيم( والوحدة الصوتية الصغرى يف الكالم )الصوتيم(". ويصف
)2005، ص289( األنظمة األلفبائية بأهنا "نوع من أنظمة الكتابة يتصل كل رمز فيه 
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نموذجيًا بوحدة صوتية )صامت أو صائت( يف اللغة". والكلمة األساسية يف كل هذه 
التعريفات هي العالقة املنتظمة التي يتبعها النظام الكتايب يف تشفري كل قسم من أقسام 

الكالم بواسطة رمز كتايب واحد.

بالتأكيد ال ينطبق هذا الوصف عىل نظام الكتابة العربية بسبب نقص التمثيل الكتايب 
للصوائت كام وضحنا. وألجل ذلك فإن اقرتاح Naveh ال يمكن قبوله من ناحيتني: 
لتوصيف  العريب  النظام  وخمالفة  جهة،  من  اهلجائي  األلفبائي  للنظام  وصفه  قصور 
 Sampson النظام األلفبائي اهلجائي الوارد يف الدراسات املهمة يف هذا احلقل. ومع أن
إطاره  يف  يضعها  فإنه  األلفبائية،  الكتابة  ضمن  العريب  النظام  ذكر  ص60(   ،1985(
التصنيفي ألنظمة الكتابة ضمن فئة األنظمة الصوامتية، إىل جانب الفينيقية والعربية. 
وعىل ما يبدو فلديه مفهوم واسع للكتابة األلفبائية مساٍو يف املصطلح العلمي للكتابة 
الصوتصورية، حيث يصنف النظامني اليوناين واإلنجليزي يف فئة األنظمة الصوامتية 

.vocalic+consonantal الصائتة

 Coulmas، DeFrancis، 1989؛  )مثل  الباحثني  من  العديد  فإن  آخر  جانب  ويف 
2003؛ Rogers، 2005؛ Cook and Bassetti، 2005) قد اعتربوا نظام الكتابة العربية 

صوامتيًا، ألجل هذه السمة السامّية الرئيسة، وهي متثيل الصوامت بكفاية عالية باملقارنة 
 Coulmas يقول  ُمقنِعا.  احلقيقة  التصنيف يف  الكتابية، ويبدو هذا  األنظمة  أغلب  مع 
"األنظمة السامية األلفبائية )الصوتصورية( الصوامتية كلها من  )2003، ص 113( 
النوع ذاته، تركز عىل الصوامت يف لغتها املنطوقة دون الصوائت؛ ولذلك فالصوائت 
ليست مشمولة يف الرموز األساسية". البد أن Coulmas يعني بالصوائت املشار إليها 
الكتابة  يف  متامًا  ممثلٌة  األخرية  ألن  الطويلة،  الصوائت  ال  القصرية  الصوائَت  اختياريًا 

العربية وبعض األنظمة السامية.

 أما اآلخرون )Coulmas، 2003؛ Cook and Bassetti، 2005( فقد صنفوا نظام 
Coulmas (2003) إىل الصفة  العربية بوصفه صوامتيًا بشكل أسايس. ويشري  الكتابة 
العملية للنظام التي تزود الكاتب بتمثيل تاٍم للصوامت، لكوهنا أهم الوحدات الصوتية 
يف اللغات السامية، وبالتايل فإن النظامالكتايب مل حيتْج إىل ترميز خملص للمنطوق كله. 
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وهذه النتائج للتحليل البنيوي والترشحيي لنظام الكتابة العربية جتعل من القول املنطقي 
والبيان املدعوم بدالئله تصنيُفه نظامًا صوامتيًا أبجديًا.

التارخيي ملصفوفة احلروف العربية  "أبجد" يف األساس من الرتتيب  يأيت املصطلح 
التي رتبت مرات خمتلفة وبأنظمة خمتلفة يف التاريخ. ونحن نستخدمه هنا كام اسُتخدم 
هنا يف بحوث خمتلفة - كام أرشنا لذلك يف مواطنه - جنبًا إىل جنب مصطلحات أخرى 
األنظمة  من  النوع  هذا  لوصف   )consonantal، consonantary( "الصوامتي" مثل 
تفضيل  إىل  نميل  فإننا   ،(Rogers (2005و  (Daniels )1996b لــ  واتباعًا  عمومًا. 
أمثلة  بأشهر  الوطيدة  وعالقته  لقربه   (abjad( "أبجدي"  املصطلحالوصفي  استعامل 

الكتابات السامية: العربية والعربية.

املعريف  الباحثة يف هذا احلقل  العربية  أن كثريًا من األدبيات  ينبغي اإلشارة هنا إىل 
حسني،  مثاًل  )انظر  عمومًا  الكتايب  كالنظام  خمتلفة  أشياء  وتعنيبها  "األبجدية"  تذكر 
2004(، وقد ال يكون منها املعادل الداليل للنظام الصوامتي بل عىل األغلب النظام 
إطالق  سبب  يكون  وربام   .)2014 زكريا،  2009؛  اجلبوري،  مثاًل  )انظر  األلفبائي 
املغاير  باعتباره  األلفبائي  النظام  منها - عىل  املتأخر  األدبيات حتى  األبجدية–يف هذه 
لـ  الثالثي األشهر يف هذا احلقل  بالتقسيم  تأثرا  الشعاري واملقطعي  للنظامني  الوحيد 
Gelb. ومع أنه يمكن االعتذار لباحثني سابقني اتبعوا هذه الثالثية كبعلبكي )1981(، 

كل  عىل  "األبجدية"  وصف  إطالق  وال  القديم،  التقسيم  هذا  قبول  يمكن  ال  أنه  إال 
نظام كتايب خمتلف عن الكتابة الصينية والرشقية كام يفعل بعض املتأخرين.وبغّض النظر 
عن بعض الرؤى التصنيفية غري الواضحة )انظر جدول 1أدناه( التي سبق لنا نقاشها 
بالتفصيل، فإن الرؤية الغالبة - التي أعتقد أهناالرؤية الصحيحة - لدى الباحثني هي 
باألبجدي )Daniels، 2013( مع مراعاة دقائق االصطالح هنا  العريب  بوصف اخلط 

وما يشري إليه عىل ما وصفنا سابقًا.
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جدول 1 ملخص املصطلحات واألوصاف والتصنيفات لنظام الكتابة العربية

األسباب العلميةالتصنيفاملرجع

 Gelb,
مقطعي1963))

موحد  خطي  بشكل  تتطور  الكتابية  األنظمة 
إىل  ومنها  املقطعية،  إىل  الشعارية  من  االجتاه، 
ختطي  لألنظمة  يمكن  ال  بحيث  األلفبائية، 

املراحل التارخيية.

 Naveh,
ألفبائي )هجائي(1982))

لدى النظام عدد حمدود من العالمات الكتابية ذات 
الرتتيب األلفبائي الثابت )أ، ب، ت، ث ...(.

 Sampson,
هجائي بشكل عام، وصوامتي بشكل خمصص.ألفبائي )هجائي(1985))

 DeFrancis,
صوامتي1989))

نظام  هو  ما  بني  يفّرق  التصنيفي  النظام 
كالنظام  صوامتي(   + )معنوي  شعارصوامتي 
املرصي، وما هو نظام صوامتي رِصف كالنظام 

العريب.

 Faber,
منتظم مقطعيًا1992))

نظام الكتابة العربية صوتصوري، منتظٌم مقطعيًا، 
كامل.  غري  سامّي  نظام  العربية  هجائيًا.  وُمَرّمٌز 
بالوحدات  واعني  العرب  املتحدثون  يكن  مل 
اللغوية ومتييز ما هو ممثٌل إمالئيًا منها. ومل يفّصل 

النظام العريب املقطع الصويت كتابيًا.

 Bauer,
نظام قارص/عاجز1996))

النظام قارص أو عاجز غري كامل إىل حد ما، ألنه 
هيتم بتمثيل الصوامت فقط، وهو مفيد من جهة 

أخرى يف الكتابة والقراءة الرسيعة )االختزال(.
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األسباب العلميةالتصنيفاملرجع

 Daniels,
 (1990,
 1996,
(2001

أبجد

جيب تصنيف النظام عىل أنه أبجد حلل إشكالية 
يشتمل  املبترسة.  التقليدية  الثالثية  التصنيفات 
السامية،  اخلطوط  نوع  عىل  األبجدي  النظام 

بحيث يمثل كل حرف منها صامتًا بذاته.

 Sproat,
صوامتي2000))

صوامتية،  الغربية  السامية  األنظمة  العموم  يف 
من  الصوتصوريةوفقرها  باخلصائص  لثرائها 

اخلصائص الشعارية.

 Coulmas,
صوامتي2003))

)الصوتصورية(  األلفبائية  السامية  األنظمة 
دون  اللغوية  الصوامت  عىل  تركز  الصوامتية 
مشمولة  ليست  فالصوائت  ولذلك  الصوائت، 

يف الرموز األساسية.

 Rogers,
أبجد2005))

يرّمز  نظام صوامتي خالص، ألنه  العريب  النظام 
ترّمز  التي  األنظمة  مقابل  بأمانة  الصوامت 

وحدات معنوية باإلضافة إىل الصوامت.

 Cook and
 Bassetti,

((2005
صوامتي

العريب  النظام  يضع  شجري،  تقليدي  تصنيف 
الصوت  عىل  املبنية  األنظمة  فرع  ضمن 
األنظمة  تصنيف  وحتت  )صوتصورية( 

الصوامتية.
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خالصة خامتة
وبالذات  السامي،  الكتابة  نظام  أن  واآلثاريني  اللغويني  للباحثني  واضحًا  بدا  لقد 
الكتابية  النظم  منها  انطلقت  التي  التارخيية  النقطة  هو  الشاملية،  السامية  اللغات  خط 
واملقطعية  األبجدية واهلجائية  الكتابات  اللغوي، ونتجت عنها  الصوت  املعتمدة عىل 
)Eviatar and Share، 2013). ورغم وضع كثري من املصنّفني العديَد من تلك األنظمة 

متثيلها  أساس  عىل  األبجدية  الصوامتية  األنظمة  صنف  يف  والغربية  الشاملية  السامية 
Daniels، 1996b؛  DeFrancis، 1989؛  )مثل  الصوائت  وليس  للصوامت  الرئيس 
Coulmas، 2003؛ Cook and Bassetti، 2005)، إال أن هذا النوع من اخلط الكتايب 

.(DeFrancis، 1989( مل خيُل من نزاع بني العلامء يف تصنيفه وتكييف بنيته الداخلية

من  شفافية  أقل  تعترب  األبجدية/الصوامتية  والعربية  العربية  أن  من  وبالرغم 
أن  مع  واإلسبانية،  الفنلندية  من  شفافية  أقل  اإلنجليزية  فإن  األلفبائية،  اإلنجليزية 
)Birch، 2007؛  األلفبائية  األنظمة  ضمن  مجيعًا  مصنفٌة  األخرية  الثالثة  األنظمة 
Bassetti، 2012؛ Ibrahim، 2013). ومع أهنا مجيعًا موصوفة بالشفافية وإْن بدرجاٍت 

خمتلفة، فليس بالرضورة أن تكون تلك األنظمة مبنية عىل مبدأ الرمز الواحد يف مقابل 
 .) Coulmas،1996a( الصوت الواحد

ونحن إذا نظرنا إىل البنية الداخلية لنظام الكتابة العربية، فإننا نجد أنه بالفعل يعكس 
براحة بالغة أهم خصائص اللغات السامية التي حتوي ثراء واضحًا يف الصوامت مقابل 
حمدودية الصوائت يف خمزهنا الصويت. إن نظام الكتابة العربية يتناسب بكل جوانبه مع 
املعامرية املعجمية العربية، املبنية عىل جذور الكلامت واالشتقاق. تلك اجلذور التي ال 
تكون إال صوامتًا، وتلك الكلامت التي ال تبدأ إال بصامت يف قاعدة مطردة كام أوضحنا 
سابقًا. فوق هذا، فإن النظام الكتايب للغة العربية يتوافق مع طبيعة التحفظ واالختزال 
آخر  أسلوب  يوجد  وال  متصلة  )احلروف  الدائم  االتصال  يف  سطحه  عىل  تبدو  التي 
الصوت  بني  االتصال  قرص  عملية  يف  عمقه  يف  تغوص  والتي  العربية(،  لكتابة  مقطع 
املنطوق والصورة املكتوبة عىل الصوامت والصوائت الطويلة التي ال يمكن استنتاجها 
بسهولة، بينام جيعل النظام هلذا السبب االختزايل متثيل الصوائت القصرية التي يمكن 
إدراكها ذهنيًا عملية اختيارية، بحيث يبدو لدينا يف النهاية نظام أسايس واجب ونظام 
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ثانوي اختياري. ومن هنا فإن التصنيف األبجدي الصوامتي لنظام الكتابة العربية يبدو 
مقبوالً وُمعلاًل.

يالحظ Coulmas (1996b) أن من األمهية وجود توازن يف تصنيفات أنظمة الكتابة 
بني اشتامهلا عىل فئات كثرية جدًا تتجاهل املشرتكات العامة املهمة، وبني تضمنها أنواع 
قليلة جدًا بحيث يكون التحليل العميق لألنظمة الكتابية غري ذي جدوى. ربام يكون 
باخلصائص  يعرتف  الذي  التصنيف  ذلك  التوازن  هذا  مثل  عىل  اجليدة  األمثلة  أحد 
األساسية للنظامني أبوجيدا واألبجدي، الذي ُيعّد إضافة تطويرية مهمة عىل السوابق 
التصنيفية )Joyce and Borgwaldt، 2011). ورغم أن األنظمة الكتابية تبدو مضطربة 
تصنيف  فإن   ،(Rogers (2005 يقول  كام  والتصنيفي  االصطالحي  املستوى  عىل 
واملعامرية  اخلط  باعتبار  العربية،  الكتابة  نظام  يصف  ما  أفضل  األبجدية/الصوامتية 
الكتابية أقل  والنظام اإلمالئي عىل ما ُوصف أعاله. وإىل أن يصبح تصنيف األنظمة 

اضطرابًا، فإن هذا املصطلح حيدد بجدارة ُهوية نظام الكتابة العربية.
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امللخص:
يعالج هذا البحث الكتابة معاجلة تنظريية تستنبط النظرية، وتتعرف عىل أبعاد النظام؛ 
جمرد  ال  نظاًما،  بوصفها  يتناوهلا  كام  وراءها،  تقف  التي  النظرية  إثبات  عىل  حيرص  فهو 
قائمة من احلروف أو اجلرافيامت وصورها. وهو يدرسها بوصفها نظاًما وسًطا بني نظامي 
األصوات، والكتابة الصوتية. وهو يبدأ بتقديم مجلة من الضوابط احلاكمة لدراسة الكتابة 
حتدد طبيعتها وخصوصيتها، وأحكامها التي تنبني عىل هذه الطبيعة أو تلك اخلصوصية.

الكتابة،  يف  املتقابلتني  النظريتني  يقرر  العربية  يف  الكتابة  لنظام  دراسته  إطار  ويف 
وعرض للفرضيتني اللتني تفرسان صور احلروف )األلوجرافات(، ومها الفرضية التي 
أسامها "رباعية املوقع"، والفرضية املقابلة التي يتبناها، والتي أسامها "ثنائية التشكيل". 

كام قدم النظام الكتايب للعربية يف ضوء هاتني النظريتني.

وناقش البحث يف دراسة عالقة الكتابة العربية بالنظام الصويت مدى كفاءة التمثيل 
االنتقادات  يراجع حقيقة  العربية، كام  الكتابة  التقعيد يف  فيناقش مستوى  ومشكالته، 
التي توجه للكتابة العربية. وقام البحث يف دراسته للعالقة بني الكتابة العربية والكتابة 

الصوتية بعض التحديات التي تقابل هذه الكتابة الصوتية.

الكتابة العربية نظام بني نظامني

أ. د. حممد عبد العزيز عبد الدايم الرفاعي
جامعة امللك عبد العزيز بجدة
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املقدمة:
ثمة  فليس  بارز؛  بشكل  الكتابة  موضوع  تعالج  التي  املعارصة  الدراسات  تقل 
املختلفة  اللغة  علوم  يف  يصدر  ممَّا  عددها  يف  تقرتب  وأبحاث  كتب  وال  مؤمترات، 
األخرى. ويدور معظم ما يصدر هلا حول أحد أمرين، أحدمها مشكالت كتابتها صوتيًّا، 
كام يف أعامل مؤمتر "رومنة األسامء العربية")1( الذي عقد باجلامعة األمريكية بالشارقة، 
 visual character( البرصي  التمييز  برامج  يف  وبخاصة  حاسوبيًّا،  معاجلتها  واآلخر 
recognition) وهو األمر الذي تقل فيه، أيًضا، األعامل العربية حتديًدا بشكل واضح؛ 

ومن ثم، حيتاج نظام الكتابة العربية إىل معاجلته يف ضوء هذين االحتياجني البارزين. 
قبيل  "الكتابة واألبجدية" بأهنا من  املعارصة يف موضوع  الدراسات  قلة  وقد وصفت 
الكتايب  "التحليل  بحث  من  يظهر  ما  وهو  املكتوبة،  اللغة  ضد  املنطوقة  للغة  التحيز 
والتحيز للغة املنطوقة")2(، وذلك عىل الرغم من أن الصورة الكتابية للغة صورة تالية 
ا، كام يفيد ابن خلدون: "وهو رسوم  للصورة املنطوقة؛ متثل اللغة املنطوقة متثيال برصيًّ
رتبة  ثاين  فهو  النفس.  يف  ما  عىل  ة  الدالَّ املسموعة  الكلامت  عىل  تدل  حرفية  وأشكال 
"اللغة  بأن   )Saussure( التي عرب عنها سوسري الفكرة  اللغوية")3(، وهي  الداللة  عن 
الثاين بغرض متثيل األول" )4(، وعرب عنها  يأيت  الرموز،  متاميزان من  نظامان  والكتابة 
يف  اللغة  لتسجيل  وسيلة  جمرد  هي  وإنام  اللغة،  هي  الكتابة  "ليست  بقوله:  بلومفيلد 

عالمات مرئية" )5(.

وسوف يعالج هذا البحث ثالثة أنظمة؛ إذ يعالج الكتابة العربية بوصفها نظاًما بني 
نظامني؛ فهي متثيل برصي للنظام الصويت، كام يعاد متثيله بأحد أنظمة الكتابة الصوتية 

)1( زويني، ستار سعيد )2009( "رومنة األسامء العربية، بحوث الندوة العاملية لوضع معيار موحد لكتابة األسامء العربية 
باألحرف الالتينية: التحديات واحللول، أبو ظبي، اإلمارات العربية املتحدة.

 Berg, Kristian (2016( Graphemic Analysis and the Spoken Language Bias. Front. (2(
.Psychol. 7:388. doi: 10.3389/fpsyg.2016.00388

)3( ابن خلدون، عبد الرمحن )2004( املقدمة، ج2، حتقيق عبداهلل حممد الدرويش، ط1، دمشق: دار يعرب، ص 110.
.Saussure (1917[1959]( Course in General Linguistics, p. 23 (4(

 Bloomfield (1935) Language, London: George Allen & Unwin LTD., p. 21,  (5(
 Hamp (1966( A Glossary of American Technical Linguistic Usage,1925- 50, USA:

.Spectrum Publishers, p. 63
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)transliteration( لوضعه عىل خريطة أصوات اللغة البرشية املختلفة؛ ولتمكني غري 
القادر عىل احلرف العريب من حتديد األصوات التي تعكسها حروفه الكتابية؛ ومن ثم 
حيتاج تناول نظام الكتابة العربية أن يتم هذا التناول يف إطار هذين النظامني اللذين يقع 

وسًطا بينهام. وبناًء عىل ذلك يرد البحث من خالل املبادئ اآلتية: 

مدخل:املبادئ احلاكمة لدراسة نظام الكتابة.
أوال: الكتابة العربية من النظرية إىل النظام.

ثانًيا: الكتابة العربية والنظام الصويت للعربية: كفاءة التمثيل ومشكالته.

ثالًثا: الكتابة العربية والكتابة الصوتية: حتديات ثانية.

مدخل: املبادئ احلاكمة لدراسة نظام الكتابة:
ثمة مبادئ أساسية حتكم دراسة النظام الكتايب للغة، وهي تتمثل فيام يأيت:

إذ 	• فحسب؛  مستويني  حتتمل  املنطوقة  للغة  ا  برصيًّ متثيال  مُتثرِّل  التي  الكتابة  أن 
بعلم  تسميته  يمكن  ما  وهو  أجزاء،  من  احلرف  برتكيب  ُيْعنَى  مستوى  حتتمل 
احلريف  التشكيل  بعلم  تسميته  يمكن  ثاٍن  ومستوى   ،)Graphitics( احلروف 
)Graphology( الذي يتصل بأثر تشكيل احلروف مًعا. ويقابل هذان املستويان 
مستوى علم األصوات )Phonetics( وعلم الفونولوجي )Phonology( بالنسبة 
للغة املنطوقة. فقد استمدت فكرة اجلرافيامت من الفونولوجي؛ إذ "طورت فكرة 
اجلرافيم قياًسا عىل الفونيم")1(، بعد أن استقرت الرموز الكتابية مقابلة للفونميات، 
"كلامت ومورفيامت ومقاطع وفونيامت  املختلفة عن  أن عربت يف مراحلها  بعد 

ووحدات صوتية أصغر من الفونيامت ومركبات من الوحدات املختلفة" )2(.

•	 suprasegmental( قطعية  فوق  كتابية  وحدات  الرتقيم  عالمات  وُتعّد 
graphemes(؛ ألهنا عالمات كتابية تضبط نطق الكالم، عىل صورة االستفهام، 

 .Crystal (1987) The Cambridge Encyclopedia of Language, p. 194 (1(
 Coulmas, Florian (1992) "Writing systems", edited in International Encyclopedia (2(

.of Linguistics by William Bright, Oxford: Oxford University Press, Vol. 4, p. 253
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والتنغيم  النرب  عالمات  تشارك  بذلك  وهي  إلخ،  التعجب...  أو  اإلقرار،  أو 
 ،)suprasegmental phonemes( الكتابية يف مقابلتها للفونيامت فوق القطعية
وتصبح أقرب إىل التشكيل الكتايب )Graphology(منها إىل االستقالل بمستوى 

خيص رسم اجلملة ويضبط نطقها.

املعارص كام أرشت يف عمل سابق قد"سكَّ 	• الغريب  اللغوي  الدرس  أن  واحلقيقة 
عىل  يقوم  الذي   Graphonomy)1( مصطلح  هى  مصطلحات،  عدة  للكتابة 
وقد   ،Graphemics)3( ومصطلح  منظم")2(،  بشكل  وأنظمتها  الكتابة  "دراسة 
سكه كارول Carroll مرادًفا للسابق)4(، وحيدد عمله األسايس، كذلك، بتحليل 
مصطلح  عىل  قياًسا  اسُتْخِدم  الذي   Graphology ومصطلح  اجلرافيامت")5(، 
)Phonology)6، ومصطلح Graphetics "الذي قدمه بعض اللغويني قياًسا عىل 

.)8(")7( "Phonetics نموذج

احلريف 	• التشكيل  علم  مستوى  وهو  الكتابة،  مستويي  من  الثاين  املستوى  أن 
)Graphology( أقل بروًزا من املستوى األول، وهو مستوى احلرف؛ األمر الذي 
أن  إال  معهام  الرتقيم  عالمات  ضم  مع  الثاين،  االسم  حتت  معا  دراستهام  يرشح 

يظهر ما يسوغ فصلها بدراسة مستقلة.

أنه ال وجه للحديث عن ظواهر يف الكتابة؛ ألهنا ليست فطرية طبعيية حتى تتحمل 	•
وجود ظواهر طبيعية سواء أكانت مطردة، أم كانت شاذة غري مطردة؛ فهذه وتلك 

من شأن احلوادث الطبيعية غري املصنوعة.

 .Hockett (1958( A Course in Modern Linguistics, p. 539 (1(
.Ibid, p. 539 & Pei, Mario (1966) Glossary of Linguistic Terminology, p. 111 (2(

 .Hockett (1958( A Course in Modern Linguistics, p. 539 (3(
.Pei (1966( Glossary of Linguistic Terminology, p. 111 (4(

 Crystal, David (1985[1987]( A Dictionary of Linguistics and Phonetics, 2nd ed., (5(
.UK: Basil Blackwell Ltd., p. 143

.(6(Ibid, p. 143
.(7(Robins (1964[1980) General Linguistics: an Introductory Survey, p. 14

)8(عبد الدايم )2006(، النظرية اللغوية يف الرتاث العريب، القاهرة: دار السالم للطباعة والنرش، الفصل السابع، ص 
ص 306 – 307.
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التي متثل الوجه 	• اللغة املنطوقة  إهنا جمرد متثيل برصي صنعه اإلنسان ليعكس به 
احلقيقي للظاهرة اللغوية. 

•	 )Saussure( تقابل األصوات يف نص سوسري الكتابة ظاهرة  ويظهر عدم كون 
عىل أن الكتابة جمرد خادمة للصوت الذي يعد الظاهرة اللغوية احلقيقية؛ إذ إهنا 
متاميزان  نظامان  والكتابة  اللغة  "إن  يقول:  احلقيقية،  للظاهرة  متثيل برصي  جمرد 
بلومفيلد  كالم  يف  يظهر  كام  األول")1(،  متثيل  بغرض  الثاين  يأيت  الرموز،  من 
الطبيعية،  الظواهر  عداد  من  الكتابة  بإخراج  احلاسم  الرصيح   )Bloomfield(
يقول: "ليست الكتابة هي اللغة ، إنام هي جمرد وسيلة لتسجيل اللغة يف عالمات 
مرئية")2(.وقد جيعل بعض اللغويني الكتابة إحدى وسائط ثالثة للتواصل، يقول: 
يف  اإلنسان  يستخدمها  التي  الثالث  الوسائط  صور  إحدى  يمثل  الكتابة  "نظام 

تواصله وتتمثل يف الكالم والكتابة واإلشارة")3(.

أن غياب الظواهر الطبيعية عنها يرجع إىل أهنا يشء صنعه العلامء بأيدهيم ليمثرِّلوا به 	•
اللغة املنطوقة؛ ومن ثم يعد نظامها نظاًما حمكوًما ينتجه العلامء، ال حاكاًم َيْفرض عىل 

ا يضبطونه، وحاالت استثنائية يفرسوهنا ويؤولوهنا. العلامء وْضًعا عامًّ

أن قصارى ما تتحمله الكتابة هو النظاموالنظرية واملنهج دون الظواهر.	•

أو 	• النظام، ومنهج  يتأسس عليها هذا  الكتابة يقع بني نظرية أو فروض  أن نظام 
آليةإلنتاج النظام.

متثياللنظام 	• يف  كفاءهتا  مدى  بقياس  يتصل  عامة،  بصفة  الكتابة،  نظام  تقويم  أن 
التمثيل  هبذا  تتصل  التي  املشكالت  وحتديد  وظواهره،  وبنائه  بأصواته  الصويت 

البرصي.

 (1(Saussure, Ferdinand de (1959( Course in General Linguistics, New York: McGraw-
.Hill Book Company, p. 23

 Bloomfield, Leonard (1935) Language, London: George Allen & Unwin LTD., p. (2(
 21, Hamp, Eric P. (1966( A Glossary of American Technical Linguistic Usage,1925-

.50, p. 63
 Simpson, J M Y (1994) "Writing: principles and typology", edited in Encyclopedia (3(
 of Language and Linguistics, edited by Asher, Oxford: Pergamon Press, Vol. 9, p.

.5052
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أن إعادة إنتاج النظام الكتايب بنظام الكتابة الصوتية، الذي يقال له نقل احلروف 	•
أو "النقحرة Transliteration"،تواجهه جمموعة من التحديات يلزم معاجلتها 

لتمثيل النظام الكتايب بشكل دقيق.

عىل 	• يقوم  مما  أكثر  نظامها  استنطاق  عىل  يقوم  العربية  األبجدية  عن  الكتابة  أن  
عدم  عن  فضال  املعارص،  والدرس  الرتاث  يف  عنها  كتب  ما  لقلة  نظًرا  املصادر 

التقاط هذه املصادر للزوايا التي حتتاج إىل حتليل ومناقشة.

تلك هي أبرز الضوابط التي حتكم دراسة الكتابة يف لغة ما، وقد لزمت اإلشارة 	•
إليها ملا تكشفه من خصوصية حالة الكتابة بالنسبة للباحثني.

: الكتابة العربية من النظرية إىل النظام: أولاً
النظام،والنظرية،  من  كل  يف  املدخل،  يف  اإلشارة  سبقت  كام  الكتابة،  أبعاد  تتمثل 

واملنهج.

وهي األمور التي تفصلها السطور اآلتية:

نظرية الكتابة بني تصورين:
مكتسًبا  أمًرا  الكتابة  كانت  إذا  فإنه  الكتابة؛  حالة  يف  النظام  عىل  النظرية  تتقدم 
وفًقا  املنتج  هذا  ينجز  ثم  عاّم،  تصور  ُيوَضعله  مصنوًعا  منتًجا  متثل  فإهنا  فطري،  غري 
ملقابلة  تصور  هلا  ُوِضع  قد  بأنه  القول  يمكن  حتديًدا،  الكتابة،  حالة  ويف  التصور،  هلذا 
األصوات ونظامها الصويت برموز كتابية، ثم أنجزتالرموز الكتابية وفًقا هلذا التصور.
الطبيعية  الظواهر  الفطرية يف ذلك عىل خالف  املكتسبة غري  وهي وغريها من األمور 
فهم  السابق،  االجتاه  عكس  العلامء  يتحرك  إذ  الظاهرة؛  عن  فيها  النظرية  تتأخر  التي 
ينتقلون من الظاهرة الطبيعية إىل النظرية، ال من النظرية إىل املنتج؛إذ حياولون اكتشاف 
النظام  أن تضبط  التي حتاول  النظرية  ُوِضَعت عليه، فيضعون فروضهم  الذي  نظامها 

الذي جتري عليه الظاهرة الطبيعية.

اعتامده يف وْضع  تم  الذي  التجريدي  التصور  الكتابة هي ذلك  النظرية يف حالة  إن 
الرموز الكتابية املقابلة لألصوات، وهو الذي يضبط بناءها الذي بنيت عليه  هذه الرموز. 
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صنعها  قد  هلا  وفًقا  الكتابة  وضعت  التي  النظرية  أن  من  الرغم  عىل  أنه  واحلقيقة، 
العلامء إال أننا ال نملكها، ونحن مطالبون بحدسها واستنباطها؛ ألن العلامء مل يذكروا 
لنا شيًئا عن تصورهم الذي وضعوا عليه الرموز الكتابية، بل وضعوا الرموز فحسب، 
ومل ينصوا عىل أساس رسمهم، مثلام حدث مع رسم األعداد العربية التي ختتلف حوهلا 

النظريات لغياب النص عىل األساس الذي وضعت عليه)1(.
كام أن نظام الكتابة العربية نفسه قد مرَّ بمراحل تطور مقررة معروفة: فقد جاء يف 
بداية أمره ِخْلًوا من احلركات، وبال نقاط، ثم اكتسبها بفضل أيب األسود الدؤيل واخلليل 
امتداد  عىل  تطور  قد  الكتابية  الرموز  عليه  تقوم  الذي  البناء  إن  أي  بعد.  فيام  أمحد  بن 
اًل بام أضافه الالحقون عىل عمل سابقيهم. مسريته، فصار التصور الذي وضع عليه معدَّ
عليه  قامت  الذي  التصور  أو  النظرية  هذه  عىل  للوقوف  بد  من  ثمة  إذن،  ليس، 
صورهتا  يف  أي  اآلن،  القائمة  الكتابة  حالة  من  استنباطه  حماولة  إال  العربية  األبجدية 

األخرية، ال املبكرة التي كانت هلا قبل نقط اإلعجام، واحلركات.
وتلزم اإلشارة يف ذلك إىل أنه ليس ثمة حديث- يف حدود علمي طبًعا - يف املصادر 
املحاوالت  من  عدد  يف  مجهرهتا  متثلت  فقد  املعارصة  العربية  الدراسات  أما  الرتاثية، 
هذه  خْتُل  ومل  الكتابة،  لتطوير  اقرتاحات  تقدم  التي  العريب  الكتابة  لنظام  التجديدية 
الفصل  يف  وتتمثل  ونظريتها،  الكتاب  بنظام  ُعنَِيْت  دراسة  من  املعارصة  الدراسات 
"نظام الكتابة العربية  السابع من"النظرية اللغوية يف الرتاث العريب، الذي جاء بعنوان 
ونظريتها")2(، وهي دراسة تتوجه إىل استنباط نظام الكتابة العربية، والنظرية التي يقوم 

عليها. وهو قراءة تسري عكس اجتاهات املهتمني بأمر الكتابة العربية. 
ممارسات  تبنَّْته  الذي  التصور  ومها  تصورين،  بني  تقع  العربية  الكتابة  أن  واحلقيقة 
الكتابة وحماوالت جتديدها، والتصور الذي يفرضه املنظور احلديث للدرس اللغوي، 
ومل نفقد مثل هذا التصور الذي يقتضيه البحث املعارص؛ حيث ظهر يف بعض األعامل 

ُ عند عرضه.  املعارصة عىل ما سوف َيَتَبنيَّ

بن  احلسن،صالح  بحث  يف  العربية  األرقام  أساسها  عىل  وضعت  التي  النظرية  حول  للخالف  تفصييل  عرض  ثمة   )1(
إبراهيم )2000( "أرقامنا العربية: نظريات يف األصل والنشأة"، جملة الدرعية، السنة الثانية، العدد الثامن شوال 1420ه-

/ فرباير 2000م، ص ص 233 - 256.
)2(عبد الدايم، حممد عبد العزيز )2006( النظرية اللغوية يف الرتاث العريب، الفصل السابع، ص ص 303 - 339.
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وفيام يأيت عرض للتصورين البارزين واملتقابلني لنظرية الكتابة العربية، ومها:

ا: أ( نظرية الكتابة يف ممارسات الكتابة تعلياماً وجتديداً
ة  دالَّ نصوص  وجود  وعدم  الكتابة،  نظرية  عن  الرتاث  كتب  صمت  أن  شك  ال 
خمتلفة  تصورات  ووضع  النظرية،  هذه  لقراءة  املتخصصني  أمام  املجال  فتح  عليهاقد 
الذين عاجلوا  النفر  أولئك  به  وقام  العربية،  الكتابة  تعليم  كتب  يظهر يف  ما  وهذا  هلا، 
 Roland( وروالن مينيه ،)William Wright( قضية الكتابة يف العربية كويليام رايت

Meynet(، أو الذين طرحوا حماوالت جتديدية للكتابة العربية.

ُ أهنا تطرح عدًدا من الفروض أو التصورات،  واحلقيقة أن مراجعة هذه األعامل ُيَبنيرِّ
ويتمثل أبرز ما يمكن الوقوف عليه فيام يأيت:

1. فرضية الوصلة املزدوجة:
كان  إذا  بعده  احلرف  مع  وصلة  باستخدام  يتم  الكلمة  حروف  وصل  أن  وتعني 

استهالاًل، وقبله وبعده إن كان وسًطا، وقبله فقط إن كان طرًفا.

 )Meynet( ويظهر هذا االفرتاض من صور كتابة احلرف العريب التي يعرضها مينيه
يف حديثه عن تعدد أشكال احلرف العريب، يقول: "ثمة عيب ثالث نتائجه تربك بصفة 
نتيجة  إنه تنوع أشكال احلروف،  اليدوية:  الكتابة  خاصة الطباعة، لكننا نجده عيًبا يف 
ملوقعها يف الكلمة، اجلزء األكرب من احلروف تغري شكلها. كثري منها له أربعة أشكال: 

، استهالليًّا، متوسًطا، طرًفا.   مستقالًّ
بـ ـ بـ  ب. ب

 عـ عـ  ع ع
 جـ جـ  ج ج " )1(.

قبل  وصلتني  ووضع  استهالاًل،  ورودها  حال  احلروف  هذه  بعد  وصلة  وضع 
احلروف وبعدها حال ورودها وسًطا، ووضع وصلة قبل احلروف حال ورودها طرًفا، 

ومل يضع وصلة حال ورود احلروف مستقلة.

.Meynet, (1971) L'écriture Arabe en Question, p. 21 (1(
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وال خيفى أن فرضية الوصلة املزدوجة ال تنطبق عىل احلروف الستة التي ال توصل 
هبا بعدها، وهي حروف "زر ذا ود" لغياب الوصلة بعدها؛ ومن ثم يقترص رسمها عىل 
وجود وصلة مفردة قبلها إذا كانت وسًطا أو متطرفة، وغياب الوصلة عنها متاًما إذا كانت 

استهالاًل، أو مستقلة؛ فليس قبلها حرف يف هاتني احلالتني حتى تأخذ وصلة قبلها.

ويعني ما سبق أن رسوم احلروف الستة، "زر ذا ود" تتضاعف إىل اثني عرش رسام 
بداًل من ستة رسوم بسبب الوصلة التي ال تكون إال قبلها، وأن رسوم احلروف التي 
توصل بام بعدها تتضاعف مرتني، فيصبح لكل حرف منها أربعة رسوم بداًل من رسم 

مفرد لكل حرف.

2. فرضية رباعية املوقع:
وهي الفرضية التي ترد تعدد شكل احلرف إىل موضعه من الكلمة استهالاًل وتوسًطا 

. وتطرًفا، فضال عن الصورة الرابعة التي ترد له إذا كان مستقالًّ

الكتابة  نظام  وراء  قائم  أنه  يبدو  الذي  االفرتاض  هذا  إىل   )Wright( رايت  يشري 
العربية، يقول عن حروف األبجدية العربية: "ختتلف شكاًل وفًقا التصاهلا بام قبلها وبام 
بعدها... وعندما ترسم وحدها أو يف آخر الكلمـة " )1(. كام يشري حامد عبد القادر إىل 
ذلك، يقول: "وهناك هتمة أخرى يوجهها السادة املجددون إىل األبجدية العربية، تلك 

هي أن لكل حرف من حروفها صوًرا ختتلف باختالف موقعه من الكلمة " )2(. 

وثمة عدد من األمور تلزم اإلشارة إليها بخصوص هذه الفرضية، وهي:

الوصلة 	• فرضية  وهي  السابقة،  الفرضية  عىل  تنبني  املوقع  رباعية  فرضية  أن 
املزدوجة؛ إذ إضافة وصلة قبل احلرف أوجدت له موقعي التوسط والتطرف.

أن رباعية املوقع تنطبق عىل اثنني وعرشين حرًفا فقط؛ إذ إن ستة أحرف ال توصل 	•
بام بعدها، وهي احلروف التي جتمع يف قوهلم "زر ذا ود"؛ ومن ثم تفقد موقعني من 
املواقع األربعة؛ إذ يتفق رسم هذه األحرف وسًطا مع رسمها طرًفا نظًرا لكوهنا 

 Wright, W. (1997) Arabic Grammar, Chicago: The Institute of Traditional  (1(
.Psychethics and Guidance, p. 1

)2( عبد القادر، حامد )1960( "دفاع عن األبجدية واحلركات العربية"، جملة جممع اللغة العربية، ج12، ص 97.
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ال تأخذ الوصلة بعدها، كام يتفق رسمها استهالاًل مع رسمها مستقلة النعدام ما 
جيلب الوصلة قبلها يف هذين املوضعني.

فحسب، 	• رسم  مائة  العربية  األبجدية  رسوم  تكون  أن  املوقع  رباعية  مقتىض  أن 
ثامنية وثامنون الثنني وعرشين حرًفا يوصل كل واحد منها بام بعده، فيأخذ أربعة 
مواقع، واثنا عرش رساًم للحروف الستة التي ال توصل بام بعدها، فيأخذ كل واحد 

من هذه األحرف الستة موقعني بداًل من أربعة.

3. فرضية اقتطاع اجلزء األخري من احلرف:
وهي الفرضية التي يصنفون يف ضوئها صور احلرف إىل أصلية وفرعية عىل أساس 
احلذف أو االقتطاع؛ فالصورة األصلية للحرف هي الصورة األكمل للحرف، والصور 
بنية  من  األخري  اجلزء  "اقتطاع  من  تنتج  التي  للحرف  الكتابية  الصور  هي  الفرعية 
احلرف". يذكر بعضهم بخصوص حرف الباء، مثاًل، أنه  "عندما يوصل بحرف آخر، 

فإنه يوصل بحذف التقويس األخري")1(.

يف  شاعت  التي  املامرسات  من  التامسها  يمكن  التي  البارزة  االفرتاضات  هي  هذه 
الدراسات العربية للكتابة، ويف حماوالت جتديدها املختلفة.

ب( نظرية الكتابة وفق منظور الدرس اللغوي احلديث:
الدرس  منظور  من  الكتابة  لنظرية  تصور  تقديم  من  املعارصة  الدراسات  ختل  مل 
تطرحها  التي  النظرية  الفروض  تقابل  فروًضا  يقدم  تصور  وهو  احلديث،  اللغوي 
أسايس،إحدى  بشكل  به،  تكفلت  ما  وهذا  تطويرها.  وحماوالت  الكتابة  ممارسات 
الدراسات التي تنطلق من منظور الدرس اللغوي املعارص يف دراستها للكتابة العربية، 
وهي دراسة نظام الكتابة العربية ونظريتها")2(؛ فإن هذه الدراسةتطرح فرضيات تقابل 
التي  الفرضيات  تعلياًم وجتديًدا. وتتمثل هذه  الكتابة  الشائعة يف ممارسات  الفرضيات 

طرحتها هذه الدراسة يف الفرضيات اآلتية:

 (1(Brustad, Kristen (et. al.) (2010) Alif Baa: Introduction to Arabic Lettersand
.Sounds, USA: Georgetown University Press, 3rd ed., p. 24

)2(عبد الدايم )2006( النظرية اللغوية يف الرتاث العريب، ص ص 303 - 339.
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1. ثنائية التشكيل:

تقف فرضية ثنائية التشكيل يف مقابلة فرضية "رباعية املوقع" التي تتبناها ممارسات 
الكتابة تعلياًم وجتديًدا. واملراد من "ثنائية التشكيل" افرتاض أّن رْسَم احلرف يتكون من 
جزأين، أوهلام أسايس ينفصل به عن غريه من رسوم احلروف األخرى، والثاين تزييني 
يرد لتحسني الرسم، ويراد به ذلك التقويس الذي تنتهي به رسوم احلروف إذا كانت 
طرًفا، وإذا كانت مستقلة بالطبع. تذكر الدراسة عن فرضيتها هذه: "ويعنى هذا التصور 
أن البحث يرى األخذ بثنائية تشكيل احلروف، بمعنى أهنا تتكون من جزئني، مها: اجلزء 
األسايس املميز، واجلزء التزيينى الزائد. كام يعني ذلك أن البحث يأخذ بمبدأ الزيادة 
عىل اجلزء األسايس؛ فهو يقول بزيادة نصف الدائرة والنربة عىل احلروف إذا كانت طرًفا 
أو مستقلة، وليس بحذف هذه األجزاء من احلروف التي تدخل عليها إذا كانت أواًل 

أو وسًطا")1(.

تشكيل  ر  تصونُّ يمكن  أنه   -" أمرين:  فيذكر  آخر،  موضع  يف  هذا  موقفه  يؤكد  كام 
أحدمها  جزأين:  من  مشكلة  أهنا  بمعنى  التشكيل،  ثنائية  جهة  عىل  الكتابية  الوحدات 
أسايس مميز لتمييز الوحدة عن غريها، والثاين تزييني لكرس رتابة اخلط وحتسينه. - أن 
الكتابة، وتفرسها  ترد يف  التي  التغيريات  التشكيل يضبط عىل نحو دقيق  ثنائية  تصور 
كان  ويغيب عام  بالتبعية،  كان مستقالًّ  وبام  كان طرًفا  بام  يرتبط  إذ  مقنع؛  نحو  لنا عىل 

استهالاًل وما كان وسًطا كذلك. كام أن طبيعة التدوير أقرب إىل التزيني")2(.

وتبني الدراسة تفريقها بني هذين املكونني اعتامًدا عىل وظيفتهام التي ترتدد بني متايز 
"إنتشكيل  الكلامت، تقول:  احلروف بعضها عن بعض، وتزيني احلروف، وبيان هناية 
احلرف ثنائي؛ فهو يتكون من جزأين متاميزين، مها اجلزء األسايس الذي يتم يف ضوئه 
و"اجلزء   ،"Distinctive Part املميز  "اجلزء  هبذا  وهو  اهلجائية،  احلروف  بني  التمييز 
من  فن  إىل  وحتويلها  الكتابة  شكل  تزيني  به  يراد  الذي   "Decorative Part اجلاميل 
 Decorative“ التزييني  باجلزء  التزييني  أو  اجلاميل  اجلزء  هذا  تسمية  ويمكن  الفنون. 

)1(السابق، ص 325.

)2(السابق، ص 329.
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Part”. ويؤكد كون هذه األجزاء مجالية وتزيينية أهنا متيل إىل التدوير")1(.

تقرتب، يف احلقيقة، بعض ممارسات تعليم الكتابة العربية من فكرة اجلزء األسايس 
للحرف من خالل حديثها عن املكونات األساسية للحرف، وإىل أهنا تبقى يف املواقع 
الرئيسية  املكونات   " مثاًل:  الباء،  حرف  بخصوص  ذكرْت  فقد  للحرف،  األربعة 
تظل  احلرف،  جسم  حتت  تقع  التي  والنقطة  له،  االستهاللية  السنة  وهي  للحرف، 
املكونات  الدراسة قد وصفت ما سوى  موجودة يف األشكال األربعة")2(.كام أن هذه 

األساسية باألجزاء غري املهمة، 

مل  التعليمية  املامرسة  األسايس؛ ألن هذه  املكون  فكرة  من  فقط  اقرتاًبا  ذلك  ونرى 
تفصل هذه املكونات األساسية عن غريها، فقد أشارت إىل أن اجلزء األخري من احلرف 
فإنه  آخر،  "عندما يوصل بحرف  الباء  بعده،تقول عن حرف  بام  حيذف عندما يوصل 
يوصل بحذف التقويس األخري")3(؛ ويعني هذا أهناتعّد هذا اجلزء األخري جزًءا أساسيًّا؛ 
إذ اجلزء األسايس هو الذي حيذف من الصور الفرعية، أما اجلزء غري األساسّيفهو الذي 

يضافإىل الصور الفرعية. 

للحرف  األسايس  اجلزء  وصف  عىل  تقترص  املامرسةالتعليمية  هذه  كانت  وإذا 
ي ما سوى اجلزء األسايس، وال تصفه،  باملكونات الرئيسية دون تسميته، فإهنا ال تسمرِّ
كام أهنا مل تتخلَّ عن فكرة رباعية مواقع احلرف، وذلك عىل ما يظهر من الرسوم املختلفة 
التي تبينها لكل حرف من احلروف األبجدية، ونصها عىل املواقع األربعة مع احلروف 

املختلفة.

2. الزيادة عىل الرسم األسايس، ل القتطاع منه

تقف فرضية الزيادة عىل الرسم األسايس للحرف، يف مقابلة فرضية االقتطاع من 
الرسم األسايس للحرف. ويتمثل الفرق بني الزيادة واالقتطاع أو احلذف يف أن الزيادة 
احلذف  أو  االقتطاع  أما  األسايس،  غري  للجزء  السابقة  الفرضية  يف  أرشنا  كام  يكون، 

فيكون جلزء أسايس حيذف لعلة ما.

)1(السابق، ص 330.
.(2(Brustad(et. al.) (2010) Alif Baa: Introduction to Arabic Lettersand Sounds, p. 24

.(3(Ibid, p. 24
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وتبني الدراسة موقفها، فتذكر أن تصورها "يأخذ بمبدأ الزيادة عىل اجلزء األسايس؛ 
فهو يقول بزيادة نصف الدائرة والنربة عىل احلروف إذا كانت طرًفا أو مستقلة، وليس 

بحذف هذه األجزاء من احلروف التي تدخل عليها إذا كانت أواًل أو وسًطا")1(.

وتؤسس الدراسة فرضيتها التي ختالف هبا التصور الشائع القائل باحلذف، فتذكر 
أهنا ترى "زيادة" اجلزء الوارد يف الوحدات املتطرفة أو املستقلة بداًل من " احلذف "؛ إذ 
إن هذا اجلزء يمتنع يف موضعني، مها االستهالل والتوسط، ويرد فقط يف الطرف الذي 
لوروده؛  والقلة  اجلزء،  هذا  لغياب  السيادة  جيعل  الذي  األمر  االستقالل؛  عليه  حُيَْمل 
هذا  جيعل  أن  التزيينية  وطبيعته  وجوده،  عن  اجلزء  هذا  غياب  كثرة   ، َثمَّ من  فتقتيض، 
اجلزء زائًدا يف حالة التطرف وحيمل عليها االستقالل، ال حمذوًفا يف حالتي االستهالل 
ترد  إذ  الزائد هو األقل عددا؛  بالزيادة وليس باحلذف؛ ألن  يتم  التغيري  إن  والتوسط. 
نظرية  االستقالل حالة  أن حالة  اعتربنا  وإذا  االستقالل،  الكلمة وىف  الزيادة يف ختام 
أكثر من كوهنا واقًعا قائاًم يف اللغة كام أهنا حممولة عىل حالة التطرف كانت الزيادة ثلث 
البداية والتوسط. ويؤكد  النهاية يف مقابل غياهبا يف حالتي  األشكال؛ إذ ترد مع حالة 
منهج الزيادة ال احلذف كون غرض هذه الزيادة هو التزيني؛ إذ ترد لتزيني رسم احلروف 

يف أواخر الكلامت. ولو قلنا باحلذف للزمنا أن نذكر له سبًبا أو غرًضا")2(.

3. الوصلة املفردة

الدراسة  التصور؛ فقد أشارت  الفرضية بشكل خافت إىل حد ما يف هذا  تظهر هذه 
التي تبنت منظور الدرس اللغوي املعارص إىل الوصلة التي تكون بني احلرف وما بعده، 
"ويكون هذا  تقول عن احلروف التي متثل جرافيامت، وصورها التي متثل ألوجرافات: 
اخلط بعد احلرف، كام يرى العمل احلايل، أو بعد احلرف وقبله كام يرى اللغويون الذين 
يقولون برباعية املوقـع. ويقال هلذه الرشطة "الوصلة". واحلق أن الرشطة ... أبسط صور 
وصل احلروف؛ فهو، هبذا، ال يمثل شكاًل معقًدا، وإنام جمرد خط بسيط ممتد بني احلرفني؛ 
حيث يبدأ من احلرف املتقدم ليصل إىل احلرف التايل. ومع تسليم العمل احلايل بوجوده يف 
نظام الكتابة العربية إال أنه يرى أنه ال يقوم بتنويع اجلرافيامت وإكساهبا صوًرا خمتلفة؛ فهو 

)1(عبد الدايم )2006( النظرية اللغوية يف الرتاث العريب، ص 325.
)2(السابق، ص 330.
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ال يتغري من جرافيم إىل آخر، وال يكسب اجلرافيم صورة خاصة. كام يرى العمل احلايل 
أن االعتامد عليه لعمل أربعة ألوجرافات للجرافيم الواحد مبالغة ليست ذات مسوغ؛ إذ 
ال يتأثر شكل احلرف ذاته، وإنام تزيد الوصلة هذه فحسب، واملفرتض لتكون تغيرًيا ينتج 

ألوجرافات أن تقدم لنا صور متنوعة للجرافيم، وهو ما ال حيدث معها")1(.

ويتبنى هذا التصور فرضية الوصلة املفردة التي تلحق احلرف، ال املزدوجة التي تسبق 
احلرف وتلحقه، فتشري إىل "أن هذه الرشطة ال تتبع األلوجراف الوسط، بل تتبع ما قبله؛ 
إذ إن الرشطة ترد بعد احلرف املتقدم، وال يرد للحرف املتوسط رشطة قبله، بل توضع له 
رشطة بعده فقط. ولو كان األلوجراف يأخذ رشطة قبله ورشطة بعده لكان قبل احلرف 
املتوسط رشطتان واحدة هى ما بعد احلرف السابق عليه، والثانية هي ما تسبقه. واألمر 
األلوجرافني  بني هذين  الفرق  إذ  واملستقل؛  الطرف   احلرف  ينطبق عىل صوريت  نفسه 
ورود رشطة قبل احلرف األخري، وعدم ورود هذه الرشطة مع احلرف املستقل. وال خيفى 
إحدامها  رشطتان  احلرف  قبل  لكان  تبعته  ولو  تتبعه،  ال  قبله،  ما  تتبع  الرشطة  هذه  أن 
اخلاصة به، والثانية اخلاصة بام قبله. ويؤكد عىل انعدام الرشطتني بني احلرفني أن مقدار 

الرشطتني قد جعل يف خط الرقعة للسني والشني مع زيادة النقاط الثالث")2(.

وتؤدي رؤية الدراسة إىل اختصار نصف رسوم األبجدية؛ إذ يصبح للحروف التي 
توصل بام بعدها صورتان، إحدامها بال وصلة لعدم وجود حرف بعدها لوروده طرًفا، 
أو مستقلَّة، والثانية بوصلة لورودها استهالاًل أو وسًطا. كام تصبح احلروف الستة التي 
ال توصل بام بعدها، وهي حروف "زر ذا ود"، وفقا هلذه الرؤية، ذات رسم مفرد لكل 
إننا مع هذه  بام بعدها أساًسا. أي  الوصلة لعدم وصلها  تأخذ  إذ كلها ال  واحد منها؛ 
ا، ال مائة؛ أربعة وأربعون الثنني وعرشين حرًفا يوصل  الرؤية بإزاء مخسني رسام أبجديًّ
كل واحد منها بام بعده، وستة رسوم للحروف الستة التي ال توصل بام بعدها، فال تقوم 

معها الوصلة التي تضاعف رسوم احلروف.

واحلق أن ما أشارت إليه الدراسة بخصوص الوصلة املفردة يمكن تطويره والقول 
بشبه الوصلة املفردة، فاحلقيقة التي نقتنع هبا اآلن، أن وصل احلروف يتم بتامسها؛ إذ 

)1(السابق، ص ص 326 – 327.

)2(السابق، ص ص 324 – 325.
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يبدأ احلرف من حيث ينتهي السابق دون رفع القلم، وال تظهر هذه الوصلة املفردة التي 
تتبع احلرف إال إذا أريد مط الكلمة رْساًم، وهو الذي جيعلنا نقول بأنه متاس يظهر كام لو 

كان شبه وصلة، ختتفي أكثر مما تظهر.

وال خيفى أن القول بوصلة بعد احلرف فقط، ختترص صورة من الصور األربعة التي 
ًفا؛ إذ لن تلزم صورة احلرف وسًطا بوضع وصلة  ًطا وتطرنُّ جتعل للحرف استهالاًل وتوسنُّ

قبله، وأخرى بعده بناء عىل أن الوصلة التي قبله، ال تتبعه هو، وإنام تتبع ما قبله.

2. نظام الكتابة وفق التصورين:

استقل  وقد  استقالهلا.  حال  احلروف  صور  إال  تعكس  ال  األبجدية  أن  خيفى  ال 
تبنته ممارسات الكتابة تعلياًم وجتديًدا باشتقاق صور مضاعفة  التقليدي الذي  التصور 
قام  حني  عىل  التصور،  هذا  تبناها  التي  النظرية  الفرضيات  عىل  اعتامًدا  األبجدية  من 
التصور املبني من منظور الدرس اللغوي املعارص بتجزئة حروف هذه األبجدية لتبسيط 
الصور التي تظهر عليها احلروف يف أثناء كتابتها متصلة بعضها ببعض. وسوف نفصل 

نظام الكتابة يف التصورين فيام يأيت: 

ا: أ( نظام الكتابة يف ممارسات الكتابة تعلياماً وجتديداً

عىل الرغم من أن النظام ال يقترص عىل جمرد قائمة من العنارص، وإنام يلزم أن يكون 
ثمة إطار عام جامع هلذه العنارص ينطوي عىل قواعد لرتكبها، أو تصنيفها وتقسيمها... 
إلخ؛ فإن ممارسات الكتابة تعلياًم وجتديًدا تقترص،يف احلقيقية، عىل تقديم قائمة باحلروف 
الكتابية، دون تعرض حقيقي ملا يمكن أن يمثل نظاًما؛ إذ تقدم قائمة احلروفبالبيان لبنية 
بينها، وبال حتليل لرسوم  حمددة، وبال تصنيف هلا أو تقسيم وفًقا للتشابه واالختالف 

هذه احلروف بام يكشف عن التغيريات التي حتدث هلا.

والطريف أنه عىل الرغم من اقتصار هذه املامرسات عىل تقديم قائمة احلروف إال 
أهنا تفاوتت فيها تفاوًتا واسًعا.

كل  متنح  التي  املوقع"  "رباعية  فرضية  عىل  بناء  مضاعًفا  لدهيا  الكتابة  نظام  ورد  وقد 
حرف من احلروف األبجدية أربعة صور، وبناًء عىل بعض الصور اخلاصة التي ترد لبعض 
احلروف. وقد ترددت صور احلروف يف ممارسات الكتابة تعليام وجتديدا بني األعداد اآلتية:
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مائة صورة:

• يكون 	 أن  صور  أربع  احلرف  متنح  التي  املوقع"  "رباعية  فرضية  ا  نظريًّ تقتيض 
ثامنية  يف  صور  أربع  رضب  حاصل  هي  صورة  عرشة  واثنتي  مائتي  العدد 
تتوزع  الواقع  العربية  أنه يرد عمليًّا مائة صورة للحروف  وعرشين حرًفا. إال 

عىل النحو اآليت:

• بام 	 منها  واحد  كل  يوصل  حرًفا  وعرشون  اثنان  يأخذها  صورة  وثامنون  ثامٍن 
بعده، فيأخذ أربع صور بحسب مواقعه األربعة.

• اثنتا عرشة صورة للحروف الستة التي ال توصل بام بعدها "زر ذا ود"؛ حيث 	
يأخذ كل حرف صورتني، ويفقد صورتني لعدم اتصاله بام بعده. 

هذا  تبنت  التي  وجتديًدا  تعلياًم  الكتابة  ممارسات  ضمن   )1(  )Fischer( فيرش  ويأيت 
"رباعية املوقع" نظرا  العدد  بعد أن التفت إىل احلروف الستة التي تستثنى من فرضية 
لكوهنا ال توصل بام بعدها.إذ يتفقموقعاالستهالل مع موقع االستقالل يف رسم واحد 
تغيب الوصلة  قبل هذه األحرف الستة وبعدها، كام يتفق موقع التوسط والطرف يف 
الدراسات يف اقتصار  رسم واحد توجد الوصلة قبلهذه األحرففحسب. تذكر بعض 
"سمة مثرية هلذه األبجدية أن  التي توصل بام بعدها فقط:  تعدد الشكل عىل احلروف 
اثنني وعرشين حرًفا من رموزها الكتابية الثامنية والعرشين له أشكال خمتلفة اعتامًدا عىل 
موقعها يف الكلمة أو خارجها... يف مواقع استهاللية ومتوسطة وطرفية، باإلضافة إىل 

شكلها عندما تكتب مستقلة")2(.

مائة واثنتا عرشة صورة:

ترى بعض ممارسات الكتابة تعلياًم وجتديًدا أن صور احلروف العربية تبلغ مائة واثنتي 
عرشة صورة، وهو حاصل رضب عدد الرموز الكتابية أى 28 رمًزا كتابيًّا يف مواقعها األربعة، 

 Fischer, Volfdietrich (1992) "Arabic", International Encyclopedia of Linguistics, (1(
.edited by William Bright, Oxford: Oxford University Press, Vol. 1, p. 94

 Dobrovolsky, Michael & O'Grady, William (1997) "Writing and language", edited (2(
 in Contemporary Linguistics; an Introduction, edited by William O'Grady (et. al.),

.London & New York: Longman, p. 604
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ويظهر هذا التصور يف أعامل سمسون Simpson وغريه )1(. ويعني ذلك أن هذه الدراسات مل 
تستثن احلروف الستة "زر ذا ود" التي ال تتصل بام بعدها من فرضية "رباعية املوقع"، ويمكن 
أن يرجع ذلك إىل أن تعرضه يف مقام نقد الوضع القائم للحروف العربية، والدعوة إىل تيسريه.

مائة وعرشون صورة:

بعض  تتبناه  الذي  صورة  عرشة  واثنتي  مائة  تصور  عىل  الدراسات  بعض  تضيف 
الرتقيم،  وعالمات  احلركات  تأخذها  التي  الصور  وجتديدا  تعليام  الكتابة  ممارسات 
مما  ا؛  َعدًّ أربعة  الكتابة  يف  العريب  اهلجائي  احلرف  رسم  متوسط  "يبلغ  ذلك:  يف  تقول 
ما أضيفت  إذا  112( رساًم   =  4 استيعاب )28 ×  العربية  الكتابة  متعلم  ذاكرة  حيمل 
إليها عالمات اإلعراب والعالمات نيفت عىل 120 رسام")2(. ومل يكتف هذا التصور 
حركاهتا  الكتابة  حروف  إىل  أضاف  بل  سابقه،  فعله  كام  الستة،  احلروف  بتجاهل 

وعالمات الرتقيم بوصفهام جزًءا من النظام الكتايب.

مائة وأربع وعرشون صورة:

وعرشين  وأربع  مائة  إىل  للعربية  الكتابية  احلروف  بصور  التصورات  أحد  يبلغ 
منها  واحد  يأخذ كل  كتابية  ثالثة رسوم  إضافة  إىل  ترجع  اثنتي عرشة صورة  بإضافة 
رسم  ويعتمد   ، مستقالًّ رْساًم  األلف  التصور  هذا  يعتمد  إذ  املقررة؛  األربعة  املواقع 
اهلمزة عىل الواو والنربة باإلضافة إىل رسمها عىل األلف، فتنضاف له ثالثة رسوم ترد 
باحلروف  بلغت  قد  التصور  هذا  أن  ذلك  ويعني  ومستقلة.  وطرًفا  ووسًطا  استهالاًل 
الكتابية العربية واحدا وثالثني حرفا بزيادة األلف، ثم اهلمزة التي الواو، واهلمزة التي 
عىل النربة أو الياء، وتبلغ رسومها املختلفة مائة وأربعة وعرشين بتطبيق فرضية "رباعية 

املوقع التي تعني مضاعفة هذه احلروف أربع مرات. 

واحلقيقة أن هناك ثامنية رسوم تأخذ موقعني فقط، ال أربعة، وهي رسوم احلروف الستة 
املقررة "زر ذا ود" باإلضافة  إىل رسم اهلمزة التي عىل األلف، ورسم اهلمزة التي عىل الواو؛ 

 Simpson (1995) "Writing: overview of history", Vol. 9, p. 5040 & Abdul- Rauf, (1(
 Muhammad (1983( Arabic for English Speaking Students, London: Shorouk

 .International, pp 36- 38

)2( صربي، عثامن )1964( نحو أبجدية جديدة، القاهرة: مكتبة األنجلو، ص 97.



-94-

نظًرا لكون األلف والواو من احلروف التي ال توصل بام بعدها؛ ومن ثم يلزم طرح ست 
عرشة صورة من املجموع العام مائة وأربع وعرشين صورة، لتصبح فقط مائة صورة وثامنية.

أربعامئة وسبعون صورة:

يرد هذا العدد املتضاعف من صور احلروف الكتابية للعربية يف كاسات احلروف يف 
املطابع األمريية التي تبلغ بالرموز الكتابية بدون احلركات أربعامئة وسبعني رمًزا.

ويرجع هذا العدد املتضاعف إىل أهنا مل تقترص عىل صور احلروف وفق فرضية "رباعية 
املوقع"، وإنام نظرت إىل صور احلرف التي يأخذها متأثًرا بام جياوره من احلروف، أي إن 
هذا التصور يرصد كالًّ من صور احلروف يف مواقعها األربعة التي يعاجلهاعلم احلروف 
احلروف  تشكيل  علم  يدرسها  التي  جتاورها  بسبب  احلروف  وصور   ،)Graphetics(

.)Graphology(

ب( نظام الكتابة وفق منظور الدرس اللغوي احلديث:

يتميز نظام الكتابة الذي يقدمه منظور الدرس اللغوي احلديث بأمور، أبرزها أنه ال 
العربية بوصفها  الكتابة  الكتابية، وإنام جياوزها للحديث عن  ينحرص يف قائمة احلروف 
نظاًما متكاماًل، والثاين أنه خيترص الرسوم بشكل كبري، وال يضاعفها كام ورد يف ممارسات 
الكتابة تعلياًم وجتديًدا، والثالث أنه يصنرِّف االختالفات التي بني احلروف، وجيعل بعض 
بعضها عن بعض، وبعضها لصناعة  اجلرافيامت، ومتايز  أو  التغيريات لصناعة احلروف 
التي يمكن أن يطلق عليها  الصور  الواحد، وهي تلك  الكتايب  صور خمتلفة من احلرف 
ألوجرافات احلرف. إن نظام الكتابة وفق هذا املنظور يتجاوز جمرد وضع قائمة باحلروف 

األبجدية صغرت هذه القائمة أم كربت، وجيعلها نظاًما أكثر منها جمرد قائمة.

وُيعّد الرمز الكتايب جرافياًم، ال صورة جلرافيم "ألوجراف" عىل أساس املعنى، يقول 
بعض اللغويني: "اجلرافيم، قياًسا عىل الفونيم، هو أصغر وحدة يف نظام الكتابة تقدر 
عىل إحداث تقابل يف املعنى، يأيت، عىل سبيل املثال،>s<، و>r<جرافيمني خمتلفني ألن 

كال من >sat<، و> rat< هلام داللتان خمتلفتان")1(.

 Crystal, David (1995( The Cambridge Encyclopedia of English Language,  )1(
.Cambridge: CambridgeUniversity Press, p257
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ا،  ا ال جتريديًّ وتلزم اإلشارة إىل أن اجلرافيم خيتلف عن الفونيم يف وروده عنرًصا ماديًّ
إذ  ألوفوناته)1(؛  جتمع  جمردة  صورة  أنه  اللغويون  يرى  الذي  الفونيم  يف  األمر  هو  كام 
التغيري  بإحدى صور  تغيريها  يتم  للجرافيم  أصلية  اإلمساك بصورة  الكتابة  يمكن يف 

التي يمكن أن تصنع له صورا متعددة.

قائمة اجلرافيامت لديه:

لنظام  املعتمدة  التشكيل"  "ثنائية  فرضية  أدت  املوقع"،  "رباعية  فرضية  خالف  عىل 
من  بداًل  اجلرافيامت  قائمة  اختزال  إىل  املعارص  اللغوي  الدرس  منظور  وفق  الكتابة 
مضاعفتها؛ فقد متثلت جرافيامت العربية لديه يف اجلزء الثابت الذي ال يتخلف عن صورة 
من صور احلرف، أما اجلزء املتغري الذي خيتلف من صورة من صور احلرف األربعة إىل آخر 
فهو يرتبط بصور احلرف، أي ألوجرافته؛ ومن ثم ال بد من إسقاطه عند حتديد اجلرافيامت 
العربية، وقد متثلت هذه اجلرافيامت يف الرسوم اآلتية: ">ء، ا، بـ، تـ، ثـ، جـ، حـ، خـ، د، 

ذ، ر، ز، سـ، شـ، صـ، ضـ، ط ، ظ، عـ، غـ، فـ، قـ، كـ، لـ، مـ، نـ، هـ، و، يـ <")2(.

الرموز  من  عددا  بعدها  يطرح  إذ  األساسية؛  اجلرافيامت  عنده  الرسوم  هذه  وُتعّد 
الكتابية بوصفها جرافيامت تكميلية، وهي تتمثل عنده يف عالمات احلركة والسكون 
فيه  يرد  إذ  اجلرافيامت؛  من  ثالًثا  نوًعا  العربية  يف  أن  "إىل   : يشري  فهو  واملدة؛  والشدة 
أخرى  رموًزا  الرتقيمية  ورموزها  فونيامهتا  تقابل  التي  األصلية  رموزها  إىل  باإلضافة 
تكميلية تتمثل يف عالمات ضبطها؛ إذ يشار إىل العربية بأهنا تستخدم "نظام كتابة أبجدى 
الصوامت  فيها  احلروف  "متثل  التي  السامية  اللغات  مثل  ذلك  يف  مثلها  صامتي" )3(، 
العربية  إنجرفيامت  الكلمة")5(.  فقط" )4(، بمعنى أن احلركات ال تظهر يف أصل كتابة 

.Fudge (1970( "Phonology", edited in New Horizons in Linguistics, p. 81 )1(
)2(عبد الدايم )2006( النظرية اللغوية يف الرتاث العريب، ص 322.

 Finegan (1994) Language: its Structure and Use, Fort Worth: Harcourt Brace  )3(
.College Publishers, p. 500

 Téné, David (1995( "Hebrew linguistic tradition", edited Concise History of the )4(
 Language Sciences, edited by E. F. K. Koerner & R. E. Asher, Oxford: Elsevier

.Science Ltd., p. 22

)5(عبد الدايم )2006( النظرية اللغوية يف الرتاث العريب، ص ص 322- 323.
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تشمل كالًّ من رموز "اهلجاء والرتقيم")1(، ومتثل عالمات الرتقيم التي تقوم ببيان كيفية 
أداء احلروف جزًءا من النظام الكتايب، يقول بعض اللغويني عن مصطلح نظام الكتابة: 
"جمموعة من العالمات الكتابية مع جمموعة خاصة من اصطالحات استخدامها")2(. 

وتفيد قائمة اجلرافيامت هذه عدًدا من األمور، وهي:

أن هذه القائمة مطابقة لقائمة األبجدية العربية تقريًبا، ال تضاعف عددها كام هو . 1
األمر يف ممارسات الكتابة تعلياًم وجتديًدا.

أنه قد رأى ما سوى اجلرافيامت األساسية والتكميلية جمرد صور فرعية هلا؛ فإنه . 2
يقرر "أن ما سوى ذلك من الصور املختلفة يمثل جمرد صور جلرافيم سبق ظهوره، 

أى إنه يراها ألوجرافات")3(.

أن فرضية "ثنائية التشكيل" التي تقررها هذه املحاولة هي التي قضت بعد اجلزء . 3
الثابت للحرف هو اجلرافيم، وعد اجلزء املتغري مرتبطا بصور احلرف التي يمكن 

عدها ألوجرافاته.

أنه اختار صورة احلرف عندما يكون استهالاًل لتكون الصورة األساسية للحرف، . 4
وقد نص عىل اختياره هذا، يقول: "وإذا أردنا اختيار صورة أصلية للحروف أو 
البحث خيتار  فإن  األلوجرافات،  أو  الفروع  إليها جمموعة من  اجلرافيامت ترجع 
اختاذ صورة احلروف عندما ترد يف ابتداء الكلمة صورة للجرافيامت، أى اعتبار 
صورهتا  اختذ  الذي  اهلاء  باستثناء  العربية  األبجدية  يف  األصل  هي  الصورة  هذه 
آخر  يف  وهي  صورهتا  عدرِّ  عىل  يوافق  ال  إنه  أي  أصاًل.  الكلمة  وسط  يف  وهي 

الكلمة، كام درج املنظرون لألبجدية العربية، األصل")4(. 

وقد أفاده اختياره لصورة احلرف عندما يكون استهالاًل ختليصه مما يسبقه من رسوم . 5

 Mountford, John (1985[1990]( "Language and writing- system", edited in An  )1(
 .Encyclopedia of Language, London: Routledge, p. 702

 Sampson, G. (1985) "Writing System: a Linguistic Introduction, London:  )2(
.Hutchinson, p. 21

)3(عبد الدايم )2006( النظرية اللغوية يف الرتاث العريب، ص 322.
)4(السابق، ص 322. 
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الذي  التقويس  من  وختليصه  قبله،  الذي  احلرف  ختص  وإنام  احلقيقة،  يف  ختصه  ال 
أخر  حلقت  وصلة  أو  رشطة  بأنه  يوصف  ما  أما  آخًرا.  يرد  عندما  للحرف  يكون 
احلرف عند وروده يف استهالاًل فهي، يف احلقيقة، جزء من احلرف؛ إذ ال تعد حروف 
الباء والياء والتاء والثاء جمرد نربة حتتها نقطة أو نقطتان، أو فوقها نقطة أو اثنتان أو 
ثالث، وإنام نربة وخط أفقي حتتهام نقطة أو اثنتان، أو فوقهام نقطة أو اثنتان أو ثالث؛ 
َمْثنى أو ثالث؛ ومن ثم فإن  فاخلط األفقي يالزم النربة كام يالزمه النَّْقط مفردا أو 

احلديث عن هذا اخلط األفقي بوصفه وصلة تتبع رسم احلرف جياوز احلقيقة كلية.

ورسم  اهلمزة  رسم  بني  وجتديًدا،  تعلياًم  الكتابة  ممارسات  خالف  عىل  ق،  يفررِّ أنه 
الذين  املنظرين  عند  يرد  ال  ما  وهو  لأللف،  وآخر  للهمزة،  رساًم  "جيعل  إذ  األلف؛ 
جيمعون اهلمزة واأللف يف احلرف األول عىل أساس أن رسم األلف هو الرسم الذي 

ترسم عليه اهلمزة")1(. 

الرسوم األساسية للجرافيامت وسامهتا املميزة:

أو  للحروف  االختصار  غاية  خمترصة  قائمة  تقديم  عىل  الكتابة  نظام  يقترص  ال 
اجلرافيامت العربية فحسب، وإنام يلزم الوقوف عىل السامت التي تتاميز هبا اجلرافيامت 
بعضها عن بعض، كام يرى بعضهم، يقول: "يتكون نظام الكتابة من جمموعة اجلرافيامت 
 Eric باإلضافة إىل سامت استخدامها املميزة")2(.وهو األمر الذي قام به "إريك سنجر

Singer بالنسبة للغة اإلنجليزية يف كتابه الذي نرشه بلندن عام 1953 )3(.

تغب عن  مل  األساسية  الرسوم  املميزة  الكتابية  السامت  من  أن كالًّ  إىل  أواًل  ونشري 
من  طرفا  القدامى  العرب  اللغويون  رصد  فققد  املعارص؛  أو  الرتاثي  الكتايب  التنظري 
كام  امُلْهَملة،  والوحدات  امُلْعَجمة  الوحدات  عن  حتدثوا  إذ  املميزة؛  الكتابية  السامت 
َثة، وكذلك حتدثوا عن الفوقية والتحتية. كام دار بعض  دة وامُلَثنَّاة وامُلَثلَّ حتدثوا عن امُلَوحَّ
تعبري  أحدهم  فاستخدم  العربية،  لألبجدية  األساسية  الرسوم  فكرة  حول  الدراسني 

)1( السابق، ص 322.
 Gleason, H. A. (1961) An Introduction to Descriptive Linguistics, New York:  )2(

.Holt, Rinehart and Winston, p. 409

.Singer, Eric (1953) The Graphologists' Alphabet, London: Piatkus )3(
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العربية األصلية)1(، وثان تعبري األشكال اهلندسية األساسية للحروف  صور احلروف 
العربية)2(، وثالث تعبري الصور)3(.   

وقد جعل بعضهم هذه الرسوم األساسية مخسة عرش رساًم،يقول: "األبجدية العربية 
وجعلها  شكال")4(،  عرش  مخسة  من  احلقيقة،  يف  حرفا  وعرشين  لثامنية  بالنسبة  تتكون 
بعضهم عرشة رسوم،يقول: "ونستطيع أن نقول، عىل وجه اإلمجال: إن صور احلروف 
 "> العربية األصلية عرش صور فقط، هى:> ا، ب، حـ، د،  ر،  سـ، صـ، عـ، ه، هـ 
)5(. وجعلها ثالث ثالثة رسوم باختزال أكرب هلذه الرموز الكتابية األساسية، يقول يف 

ذلك: "الشكل األول اخلط الرأيس> ا <)6(... الشكل الثاين اخلط األفقي>ـ  <،الشكل 
الثالث... الدائرة الكاملة... وجزء الدائرة املفتوح من جهة اليمني مكرًرا أو منفرًدا... 

وجزء الدائرة املفتوح من أعىل... وجزء الدائرة املفتوح من جهة اليسار" )7(.

ويمكن أن نعرض جرافيامت العربية موزعة عىل الرسوم األساسية التي نقررها، مع 
حتديد جمموعة السامت الكتابية املميزة التي جتتمع يف كل جرافيم من اجلرافيامت التي 

تتولد من الرسم األسايس.

1.النربة مع الرشطة األفقية: وهو رسم يتاميز معه مخسة جرافيامت >بـ، تـ، ثـ، نـ، 
يـ<، ويرجع متايزها إىل سامت النقط، وعدد النقط، وموضعه من الرسم؛ فالباء ترد هبا 
سمة النقطة املفردة التحتية، والنون ترد بسمة النقطة املفردة الفوقية، والتاء ترد بسمة 
النقط املزدوج الفوقي، والياء ترد بسمة النقط املزدوج التحتي، والثاء ترد بسمة النقط 

الثالثي الفوقي.

)1( عبد القادر، حامد )1960( "دفاع عن األبجدية واحلركات العربية"، جملة جممع القاهرة، ج12، ص 97.
للدرسات  العربية  املجلة  الكتابة"،  قبل  ما  مرحلة  يف  الكتابة  عىل  "التدريب   )1983( اخلليفة  يوسف  د.  بكر،  أبو   )2(

اللغوية، املجلد األول، العدد الثانى، فرباير 1983، ص 131.
 Meynet, Roland (1971) L'écriture Arabe en Question: Les Projets de l'Académie )3(
.de Langue Arabe du Caire de 1938 à 1968, Beyrouth: Dar el-Mashreq Éditeurs, p. 19

.Ibid, p. 19 -)4(
)5( عبد القادر، حامد )1960( "دفاع عن األبجدية واحلركات العربية"، جملة جممع القاهرة، ج12، ص ص 97 - 98.

)6( يتم إدراج الرموز الكتابية بني أقواس مثلثة، نحو: ><.
للدرسات  العربية  املجلة  الكتابة"،  قبل  ما  مرحلة  يف  الكتابة  عىل  "التدريب   )1983( اخلليفة  يوسف  د.  بكر،  أبو   )7(

اللغوية، املجلد األول، العدد الثاين، فرباير 1983م، ص 131.
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2. نصف الدائرة األيمن: ويتاميز من هذا الرسم األسايس أربعة جرافيامت، وهي 
>د،ذ،ر، ز<. ويتم التاميز بينها بسامت النقط، ودرجة التدوير، والدائرة امللصقة؛ إذ يرد 
جرافيام الدال والذال بتدوير ضيق، مع اختالفهام يف سمة النقط؛ فيكون الدال بال نقط، 
والذال بنقطة مفردة، كام يرد جرافيام الراء والزاء بتدوير واسع، مع اختالفهام يف سمة 

النقطة؛ فرتد الراء بال نقط، والزاي بنقطة مفردة.

ة مع رشطة أو نصف دائرة: ويتاميز من هذا الرسم ثالثة جرافيامت،  3. الدائرة السِويَّ
وهي >مـ، فـ، قـ، و<؛ إذ يرد جرافيم امليم من الدائرة مع رشطة أفقية، ويرد جرافيام 
الفاء،  إذ ترد نقطة مفردة مع  النقط؛  الفاء والقاف برشطة رأسية حتتها، ويتاميزا بسمة 
ونقطتان مع القاف. أما الواو، فريد أسفل الدائرة نصف دائرة أيمن، كالذي يكون مع 

الراء والزاي.

4. الدائرة املفلطحة: ويتاميز من هذا الرسم أربعة جرافيامت، وهي >صـ، ضـ، ط، 
ظ<؛ إذ يرد جرافيم الصاد بدائرة مفلطحة بال نقط ومع نربة مائلة، ويرد جرافيم الضاد 
بدائرة مفلطحة بنقطة مفردة، ونربة مائلة، وجرافيم الطاء بدائرة مفلطحة بال نقط مع 

خط فوق الدائرة، ويرد جرافيم الظاء بدائرة مفلطحة بنقطة مفردة وخط فوق الدائرة.

س املتصل برشطة أفقية حتته: وهو ما يكون يف رأس احلاء وأخواهتا >حـ  اخلط امُلَقوَّ
إن خطها األعىل ليس مستقياًم، وإنام يأخذ شيًئا من تقوس يف بدايته، وترد حتته  إذ  <؛ 
هذا  من  العربية.ويتاميز  يف  املختلفة  الكتابة  خطوط  بعض  يف  تقوس  أن  يمكن  رشطة 
والثاين  احلاء،  وهو  نقط،  بال  أحدها  النَّْقط  سمة  عىل  اعتامًدا  جرافيامت،  ثالثة  الرسم 

بنقطة فوقه، وهو اخلاء، والثالث بنقطة حتته، وهو اجليم.

5. نصف الدائرة األيرس مع رشطة حتته: ويتاميز من هذا الرسم جرافيامن، ومها >عـ، 
غـ<؛ ويتاميز اجلرافيامن أحدمها عن اآلخر بسمة النقط؛ إذ يكون جرافيم العني بال نقط، 

وجرافيم الغني بنقطة مفردة فوقية.

والشني  السني  جرافيام  الرسم  هذا  من  ويتاميز  حتتها:  برشطة  املتصلة  النربات   .6
السني،  جرافيم  مع  نقط  بال  الرسم  يرد  إذ  النقط؛  بسمة  يتاميزان  ومها  شـ<،  >سـ، 

وبنقط ثالثي فوقي مع جرافيم الشني.
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8. اخلط املستقيم: يتاميز هلذا الرسم جرافيامن من خالل اختالف السامت الكتابية 
فيتسبب  بعده،  بام  متصاًل  ويرد  بعده،  بام  متصل  غري  املستقيم  اخلط  يرد  إذ  املميزة؛ 
االتصال بام بعده وعدمه يف متايز جرافيمني يف العربية، ومها جرافيم يف >ا<، وجرافيم 

الالم >لـ<.

9. خط أفقي حتته خط رأيس ورشطة: ويرد هذا الرسم يف جرافيم الكاف >كـ<.

10. دائرتان:ويرد هذا الرسم يف جرافيم اهلاء >هـ<، وتتداخل الدائرتان إذا كان 
وسطا  اجلرافيم  كان  إذا  األخرى  فوق  إحدامها  فتكون  وترتاكبا،  استهالال،  اجلرافيم 

>ـهـ<، وقد تسقط إحدامها إذا كان اجلرافيم طرًفا أو مستقالًّ >ـه ـ ه<)1(.

ألوجرافات العربية:
ترد للعربية ألوجرافات تتفق يف جزء مشرتك، نعده اجلزء األسايس للجراف، وهو 
ه جزًءا تزيينيًّا  ا للجرافيم، وختتلف يف جزء آخر نعدنُّ اجلزء الذي رأيناه يمثل حتقًقا ماديًّ
يرد يف اجلراف إذا جاء طرًفا، أو مستقالًّ بطبيعة احلال، ويغيب إذا جاء استهالاًل، أو 
وسًطا. يتمثل عادة يف التدوير بنصف دائرة أيرس يرد مع احلاء والعني ومعجامهتام، أو 
أسفل ويرد مع السني والشني والصاد والضاد، أو يف نربة ترد مع الباء والفاء وأشباههام. 

األلوجراف  فهناك  مواقع؛  أربعة  ال  ملوقعني،  تبًعا  احلرف  ألوجرافات  وترد 
فيه  ويندرج  الطريف،  واأللوجراف  الوسطي،  األلوجراف  فيه  ويندرج  االستهاليل، 

األلوجراف املستقل.

ويرجع تبني "ثنائية املوقع" بداًل من "رباعية املوقع" إىل التحديد الدقيق لبدء احلرف؛ 
بعض  التفتت  وقد  طرًفا.  أو  وسًطا  كان  إذا  قبله  ما  ختص  التي  الرشطة  بعد  يبدأ  إذ 
ممارسات تعليم الكتابة العربية إىل بساطة الفرق بني األلوجرافات، تقول: "للحروف 

أشكال خمتلفة عىل نحو طفيف اعتامًدا عىل مواضع ظهورها يف الكلمة")2(.

ًطا أو  )1(يمثل جرافيام الكاف واهلاء اجلرافيمني اللذين يظهر معهام أثر "رباعية املوقع"، أي أثر ورودمها استهالالً أو توسنُّ
، أما ما سوامها من اجلرافيامت فال يظهر معها هذا األثر إال بتكلف شديد؛ ومن ثم انرصف البحث احلايل  طرًفا أو مستقالًّ

عنه إىل فرضية "ثنائية التشكيل".
 al- Kitab fii Tacalum al-c Arabiyya: a Textbook for )1995( ).Brustad, Kristen )et. al )2(

.3  .Beginning Arabic, Part One, USA: Georgetown University Press, p
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الذي  التزييني  اجلزء  فيجعل  األسايس؛  اجلزء  عىل  الزيادة  بمبدأ  البحث  يأخذ  كام 
يرد للحرف إذا كان طرًفا أو مستقالًّ جزًءا زائًدا، فيقول بزيادة نصف الدائرة والنربة 
عىل احلروف إذا كانت طرفا أو مستقلة، وليس بحذف هذه األجزاء من احلروف التي 

تدخل عليها إذا كانت أوال أو وسطا.

وفيام يأيت بيان األجزاء التزييينة، واحلروف التي يدخل عليها كل جزء منها:

الرشطةبعد  هذه  وتكون  الوصلة.  أيًضا،  هلا،  ويقال   :> >ـــــ  رشطة  زيادة   .1
احلرف، ال بعد احلرف وقبله كام يرى اللغويون الذين يقولون برباعية املوقـع.

وهو يرد مع معظم احلروف إذا كانت يتلوها حرف، أي استهالاًل، ووسًطا بالتبعية؛ 
إذ تغيب عن احلروف التي ال توصل بام بعدها "زر ذا ود"، وعن امليم طرًفا، ترد مع >بـ، 
تـ، ثـ، نـ، يـ <، ومع >جـ، حـ، خـ<، ومع >سـ، شـ<، ومع >صـ، ض، طـ، ظــ<، 

ومع >عـ، غـ<،ومع >فـ، قـ<، ومع >كـ، لـ<، ومع > هـ<.

فهو،  احلروف؛  وصل  صور  أبسط  كذلك،  وهو،  بسيط،  تغيري  الرشطة  أن  واحلق 
هبذا، ال يمثل شكاًل معقًدا، وإنام جمرد خط بسيط ممتد بني احلرفني؛ إذ يبدأ من احلرف 

املتقدم ليصل إىل تاليه. 

ومع تسليمنا بوجودها يف نظام الكتابة العربية إذا مل نجعلها جزًءا من بنية اجلرافيم 
نفسه، نرى أهنا ال تقوم بتنويع اجلرافيامت وال بإكساهبا صوًرا خمتلفة؛ فهو ال يتغري من 
جرافيم إىل آخر، وال يكسب اجلرافيم صورة خاصة. كام أن االعتامد عليه لعمل أربع 
ألوجرافات للجرافيم الواحد مبالغة ليست ذات مسوغ؛ إذ ال يتأثر شكل احلرف ذاته، 
تقدم  أن  ألوجرافات  ينتج  تغيرًيا  لتكون  واملفرتض  فحسب،  هذه  الوصلة  تزيد  وإنام 

صوًرا متنوعة للجرافيم، وهو ما ال حيدث معها.

2. خط رأيس >ا <: ويرد هذا اجلزء التزييني يف جرافيم امليم إذا كان طرًفا >م<.

3. تقويس صغري أو تدوير يف آخر احلرف: وهو التقويس الصغري الذييظهر إذا كان 
احلرف طرفا، أو مستقال بطبيعة احلال، ويكون مع> ب، ت، ث، ن<، ومع > ف، ق <.

، وقد يكون نصف الدائرة هذا  4. نصفدائرة: ويرد للحرف إذا كان طرًفا أو مستقالًّ
هو النصف األيرس من الدائرة، أو النصف السفيل:
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أ. النصف األيرس من الدائرة، ويرد مع > ح، ج، خ <، ومع > ع، غ <.
ب. النصف السفليمن الدائرة، ويرد مع > س، ش <، ومع > ص، ض <.

تغيريات التشكيل اجلرافيمي:
الذي  التغيري  يقابل  تغيري  وهو  اجلرافات؛  تتابع  بحسب  اجلراف  شكل  يتأثر 
أبرز  الفونولوجي بسبب جماورة صوت لصوت أم جمموعة أصوات.  ومن  حيدث يف 
تتبع  بأهنا  وصفها  يمكن  التي  أي  اجلرافيمي،  بالتشكيل  ترتبط  التي  التغيريات  هذه 

اجلرافولوجي )Graphology( ما يأيت:
1. قلب النربة إىل أسفل: ويظهر ذلك يف اخلط الرتاثي مع الباء وأشباهها، إذا كان 
ة بحرف غري ذى نربة أو خط رأيس كاجليم وامليم ونحوها، وذلك كام يف >بحر،  متلوَّ
أبجد، اختذ، أثمر، انجرف، إجيار، يمأل<، فإن كان متلوة بحرف ذي نربة أو خط رأيس، 

مل تقلب نربهتا، كام يف >أبيات، أتان، يأخذ<.
كام يتصل بذلك ورود الباء وأشباهها إذا كانت وسطا وبعدها الراء؛ حيث يتم قلب 

النربة فيبدو احلرف كام لو كان قنطرة سابقة عىل الراء "قرب".
ذوات  احلروف  مع  وذلك  النربة:  فوق  احلروف  بني  تكون  التي  الوصلة  رفع   .2

النربات قبل ياء أو ألف مقصورة متطرفتني، وذلك عىل النحو اآليت:
الياء أو األلف  >سـ، شـ< قبل  بالنربات، كالسني والشني  التي تكون  أ. احلروف 
"كأيس، أسى، عريش، أعشى"، وردت الوصلة فوق النربة األخرية  املقصورة يف نحو 

من احلرف السابق، ال حتتها قبل الياء أو األلف املقصورة املتطرفتني.
ب. احلروف التي تلحقها نربة، مثل:

• الباء والتاء والثاء والنون والياء>بـ، تـ، ثـ، نـ، يـ<، يف نحو "قلبي، حتى، عني، 	
حييى"، وردت الوصلة فوق النربة األخرية من احلرف السابق، ال حتتها قبل الياء 

أو األلف املقصورة املتطرفتني.
• الصاد، والضاد>صـ، ضـ<، قبل الياء، أو األلف املقصورة املتطرفتني، يف نحو 	

ال  السابق،  احلرف  من  األخرية  النربة  فوق  الوصلة  وردت  مقتىض"،   ، "َنصرِّ
حتتهاقبل الياء أو األلف املقصورة املتطرفتني.
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3. تراكب اجلرافات: وذلكبأن ترد احلروف بعضها فوق بعض، كام نرى يف رسم 
خط الالم الرأيس فوق قوس احلاء ومعجمتيها أو دائرة امليم، ويتبع ذلك حذف الرشطة 

األفقية التي تيل الالم، وذلك عىل النحو اآليت:

أو اهلاء،  أو اخلاء  أو اخلاء  امليم واحلاء  "ثمر"، والالم قبل  امليم، كام يف  الثاء قبل  أ. 
ملس، حلق، جلأ، خلص، هلم".

ب. الفاء بعدها الياء، كام يف "يف".

ونالحظ يف الرتاكب أن جزًءا من احلرف الثاين يسبق احلرف املتقدم مكاًنا، كنصف 
دائرة امليم تكون قبل الالم؛ ألن الالم ترسم أعىل هذه امليم فال بد أن يكون بعضها قبلها 

والبعض اآلخر بعدها.

وجدنا  كاسة   470 تبلغ  والتي  األمريية  باملطبعة  احلروف  كاسات  راجعنا  وإذا 
تغيريات أخرى تنتج ألوجرافات للحروف العربية، مثل حذف اخلط األفقي للحرف 

أو تقصريه، والذي يمكن أن نجده يف الكاف قبل الواو والراء، مثاًل.

واحلق أن النظام الكتايب يقبل التجويد ألن الكتابة صناعة، كام يقرر ابن خلدون)1(، 
الناس  إتقان  ليسهل  تبسيطها  أو  األلوجرافات  ببعض  االعتداد  عدم  مثال،  فيمكننا، 
للكتابة. وال خيفى أن هذه األلوجرافات أو التغيريات التي تدخل رسم احلروف غري 

جوهرية ال خيل عدم االلتزام هبا بتوصيل مراد الرمز.

ثانياًا: الكتابة العربية والنظام الصويت للعربية: كفاءة التمثيل ومشكالته:
هي  إذ  ا؛  برصيًّ املنطوقة  اللغة  بتمثيل  وفائها  مدى  عىل  بناء  الكتابة  كفاءة  حتسب 
الوظيفة احلقيقية هلا، وتقاس هذه الكفاءة بمستوى تقعيدها، وبمدى صدق االنتقادات 
اللغويني  مثلام فعل بعض  األمرين  إىل معاجلة هذين  ثم سنتوجه  التي توجه هلا؛ ومن 

بالنسبة للغة اإلنجليزية)2(:

)1( ابن خلدون، عبد الرمحن، مقدمة ابن خلدون، بريوت: دار اجليل، ص 463.
 Bolinger & Sears (1981( Aspects of Language, New York: Harcourt Brace  )2(

.Jovanovich, Inc.,pp. 283- 5
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1( مستوى التقعيد يف الكتابة العربية:

ثمة عدة مزايا نجح التقعيد الكتايب للعربية يف حتقيقها، وهي:

يف  فليس  مفرد؛  كتايب  رمز  العربية  يف  صوت  فلكل  الكتايب؛  الرمز  تعدد  عدم   .1
إىل  إشارهتا  يف  كتابيَّنْيِ  رمزين  تأخذ  جرافات  أي   ،digraphs ثنائية  جرافات  العربية 
موضوعها، كام هو األمر يف اإلنجليزية التي يرد فيها "جرافات ثنائية يف الصوامت التي 
تشملsh  التي ترد يف ship، وgh التي ترد يف tough، وجرافات ثنائية يف الصوائت، 
)1(. وليس يف الكتابة العربية، أيًضا، جرافات   "boat oa يف  bread، و  ea يف  وتشمل 
trigraphs، أي جرافات تأخذ ثالثة رموز كتابية لإلشارة إىل موضوعها، مثلام  ثالثية 

 .)2(")watch( يف  tch يرد يف اإلنجليزية "التي تشمألمثلتها

2. عدم أداء الرمز الكتايب الواحد ألكثر من صوت، كام يف اإلنجليزية التي يؤدي 
/θ/، كام يف  والثاء   ،"this" كام يف ،/ð/ صويت الذال th فيه اجلرافيم الثنائي املزدوج

."thin"

 /k/ 3. عدم أداء رمزين كتابيني لصوت واحد، كام يف صوت الكاف يف اإلنجليزية
الكتايب  "book"، والرمز  الذي يشرتك يف أدائه الرمز الكتايب "k" بشكل أسايس كام يف 

."cat" بشكل استثنائي، كام يف "c"

وثمة امتياز لنظام الكتابة العربية، ال يتصل بتقعيدها، وإنام بتطبيقاهتا؛ فإن الكلامت 
أو  كاإلنجليزية  أجنبية،  بلغة  قورنت  ما  إذا  ا،  جدًّ قليلة  نطقها  بخالف  تكتب  التي 
حمدودة  والنقصان  بالزيادة  ملنطوقها  الكتايب  رسمها  خيالف  التي  فالكلامت  الفرنسية؛ 
قد  أنه  "اعلم  قال:  بالنطق،  الكتابة  إىل عالقة  العرب  اللغويني  أشار بعض  ا. وقد  جدًّ
اللفظ عن  ينقص  ولفًظا، نحو قولك:"قام أمحد". وقد  الكلمة خطًّا  يتساوى حروف 
نحو:  اللفظ،  عن  اخلط  ينقص  وقد  واجلر.  الرفع  يف  وعمرو"  نحو:"رضبوا،  اخلط، 
ويكتب  بيشء  ينطق  وقد  واجلر.  الرفع  يف  "زيد"  ذلك  ومن  وداود،  وسليامن  الرمحن 
غريه، نحو: الضارب، ينطق بضاد مشددة، ويكتب بالم وضاد. وينطق:"رأيت زيًدا"، 

.Crystal (1995( The Cambridge Encyclopedia of English Language, p257 )1(
.Ibid, p257 )2(
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يف الوصل بتنوين، ويكتب ألًفا. وينطق بألف يف ُحْبىل وِشْيِزى وَرْجىَل، ويكتب بالياء. 
وينطق باأللف يف الصلوة والزكوة، ويكتب بالواو. وينطق بالتاء يف قائمة يف الوصل 

وتكتبه باهلاء")1(.

كام قدم اللغويون العرب تفسريات دقيقة ملا خالفت فيه الكتابة النطق، ومن أبرزها: 
يقول  اللبس، وطرد احلكم، واحلمل عىل آخر.  يلتبسا، وأمن  أن  ما يمكن  الفرق بني 
اللغويون يف بعض ذلك تفسريا للزيادة: "وإنام يزاد ألحد أمرين: )1( إما أن يكون بني 
الكلمتني مشاهبة، فتقع إحدامها موقع األخرى خمافة اللبس، نحو: عمرو وعمر. )2( 
وإما للتوكيد، نحو: "رضبوا"... وقال مجاعة من الكوفيني: ألف الوصل يزاد بعد واو 
"كفروا، وردوا"؛ فلو مل يدخلوا األلف بعد  اجلمع خمافة التباسها بواو النسق يف مثل: 
الواو واتصلت بكلمة أخرى لظن القارئ أهنا "كفر ووردا" فتجيء األلف هلذا الفرق. 
ْوا ذلك إىل األفعال التي واو مجعها متصلة هبا رضبـوا وشتموا، وإن كان اللبس  وتَعدَّ
معدوما ليكون احلكم يف املوضعني واحدا، كام فعلوا يف رفع الفاعل ونصب املفعول... 
للفرق، ثم رفعوه يف الفعل الالزم، وليس فيه فرق. ومحلوا يغزوا ويدعوا، وهي الفعل 
عىل كفروا. كتابة مائة: وكتبوا مائة بألف للفصل بينه وبني "منه"، وأجروا تثنيته جمرى 

مفرده. وقيل: إنام فعل ذلك للفصل بينه وبني " ميَّة " اسم امرأة " )2(. 

2. حقيقة النتقادات التي توجه للكتابة العربية:

العربية  الكتابة  لنظام  الذي وجه  القليل  النقد غري  املتخصص حجم  ال خيفى عىل 
الشتامله عىل عدد متضاعف من الرموز، والذي يتأكد من حجم مرشوعات اإلصالح 
والتطوير التي قدمت ملجمع اللغة العربية؛ فقد "بلغت 286 مرشوعا")3( لتطوير نظام 
الكتابة العربية قدمها خمتلف اللغويني إىل جممع اللغة العربية بالقاهرة عىل امتداد ما يزيد 
العربية،  البالد  "تلقى املجمع أكثر من مائتي مقرتح من شتى أنحاء  إذ  عىل ربع قرن؛ 

)1( ابن الدهان، سعيد بن املبارك، باب اهلجاء، حتقيق د. فائز فارس، بريوت واألردن: مؤسسة الرسالة ودار األمل، ط1 
1986 م، ص ص 1 - 2. 

)2( السابق، ص ص 3 - 6.
)3( احلمزاوي، حممد رشاد )1972( "عرض كتاب الكتابة العربية يف أزمة: مشاريع جممع القاهرة اإلصالحية )1938 

- 1968("، حوليات اجلامعة التونسية، العدد التاسع 1972م، ص 306.
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ومن خمتصني يف اللغة العربية وىف اخلط والطباعة")1(.

واحلقيقة أن أبرز ما يسجله اللغويون من مشكالت تتصل بنظام الكتابة العربية أربع 
مشكالت، تتمثل فيام يأيت:

1. غياب احلركة عن بنية الكلمة األساسية:

بلغ نقد الكتابة العربية وأصوهلا الفينيقية بغياب احلركات عن أبجديتها َحدَّ إخراجها 
من األبجديات احلقيقية؛ إذ يرون أن نظام الكتابة الصحيح هو الذي تشري حروفه إىل 
األصوات املتضمنة يف اللغة)2(. يقولون عن الكتابة الفينيقية التي اشتقت منها الكتابة 
"جتوهل كون  اليونانية كذلك)3(. يقول بعض اللغويني:  العربية وأخذت عنها الكتابة 
الكتابة الفينيقية حالة من الكتابة األبجدية احلقيقية لفشلها يف كتابة احلركات")4(.وهم 
يرون  الصحيحة؛ألهنم  األبحديات  من  إخراجها  يبلغ حّد  نقًصا شديًدا  ذلك  ون  يُعدنُّ

النظام األبجدي مقاباًل للنظام الصويت؛ مما يقتىض متثيل العنارص الصوتية املختلفة.

ويرى بعض الدارسني املعارصين أن هذا الغياب يمثل أكرب عيوب الكتابة العربية، 
يقول: "أكرب عيب يف كتابة العربية هو بال نزاع غياب احلركات من داخل الكلمة. إذا 
كانت النقاط خارج هيكل الكلمة، سبب أقوى احلركات )voyelles( التي نالحظها 
أيضا فوق احلرف بالنسبة للفتحة والضمة وحتت احلرف بالنسبة للكرسة. أعنى أننا ال 
نراها عمليا مطلقا عندما نكتب باليد، ألن هذا يعقد كثرًيا ويعوق كذلك مالحظة كل 
العالمات الكتابية األخـرى غري النقاط >احلركات، الشدة، مهزة الوصل، مهزة القطع، 

املدة")5(.

اللغة  القادر، جملة جممع  " حلامد عبد  " تعقيبه عىل دفاع عن األبجدية واحلركات العربية  )1( فهمي، منصور )1960( 
العربية، ج12، القاهرة: مطبعة املدين، ص 101.

 Dinneen (1967) An Introduction to General Linguistics, New York: Holt, Rinehart )2(
.and Winston, Inc., p. 278

 Akmajian (et. al) (1990) An Introduction to Language and Communication,  )3(
 Adrian (et. al) (1990) An Introduction to Language and Communication, Cambridge:

.Massachusetts: the MIT Press, 3rd ed., p. 474

.Gleason (1961) An Introduction to Descriptive Linguistics, p. 419  )4(
.Meynet (1971) L'écriture Arabe en Question, pp.21- 2 -)5(
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يفرس بعض املعارصين غياب احلركات من اهليكل ألسايس لألبجدية العربية، التي 
يراها من أكرب مشكالت األبجدية العربية:"من املعلوم أن األلفباءات الصوتية الكاملة 
تتكون من حروف ساكنة وبعض حروف احلركة. ولكن طبيعة تكوين اللغات السامية 
ساعدت الفينيقيني عند وضع حروفهم عىل االكتفاء باثنني وعرشين حرًفا كلها ساكنة، 
ثم سار عىل هنجها هذا سائر ألفباءات اللغات السامية األخرى التي اشتقت منها... إال 
أن هذا ال يعني أن كتابة اللغـات السامية يف غنى تاّم عن حـروف احلركة،وأهنا ال تنوء 

بالثغـرة املفتوحة")1(. 

بنية  يف  احلركات  إدراج  العربية  الكتابة  نظام  إصالح  حماوالت  بعض  يف  برز  وقد 
الكلمة بمحاولة وصلها برشطة كالتي تكون بني وصل احلروف بعضها ببعض تقريبا، 
وذلك كام يظهر يف حماولة األستاذ عىل اجلارم الذي لديه: "الضمة قوس تتصل باحلرف 
حلقة  السكون  حتت...  من  املكسور  باحلرف  يتصل  مائل  خط  الكرسة  املضموم... 

تتصل باحلرف الساكن")2(. 

واحلقيقة أن مناقشة هذا االنتقاد ينبغي أن تتم يف ضوء طبيعة احلركة ونظامها اخلاص 
يف العربية التي ختتلف فيها عن احلروف، وحقيقة تعدد حركات احلرف الواحد، ومسألة 
سامعية بعض احلركات يف العربية وقياسيتها، وأساس االختزال، وهو ما نفصله عىل 

النحو اآليت:

طبيعة احلركة ونظامها اخلاص يف العربية التي ختتلف فيها عن احلروف:

ال خيفى كون نظام احلركة يف العربية خيتلف عن نظام احلروف الصامتة؛ فللحركة 
غياب  هبام  يفرس  أن  يمكن  أمران  ومها  الصوامت،  عن  هبام  ختتلفان  أمران  العربية  يف 
احلركة عن بنية الكلمة األساسية، ويتمثل هذان األمران يف أهنا ال متثل جزًءا من جذور 
أهنا  باستثناء األلف، كام  الطويلة  مثلام متثل احلركات  للكلمة،  بالنسبة  الثابتة  الكلامت 
متغرية ال تثبت مع الكلمة مثلام تثبت صوامت الكلمة؛ فحركة آخر الكلمة املعربة متغري 

بتغري موقعها من اإلعراب. 

)1( صربي )1964( نحو أبجدية جديدة، ص ص 110 - 112.
)2( اجلارم، عيل )1944( "مرشوع تيسري الكتابة العربية"، مستخرج من اجللسة التاسعة بتاريخ 2 فرباير 1944 م، تيسري 

الكتابة العربية، القاهرة: املطبعة األمريية، 1964 م، ص 81.
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وقد التفت بعض اللغويني املعارصين إىل هذه الطبيعة، فنص عىل أن "عدم تسجيل 
بأواخر  احلركات  التصال  "طبيعي"  واحلامية  السامية  اللغات  أبجديات  يف  احلركات 

الكلامت عىل حني يتصل هيكل الصوامت باجلذر")1(.

حقيقة تعدد حركات احلرف الواحد:

تعني هذه احلقيقة أن اختاذ حركة واحدة تقييًدا غري قائم يف نظام اللغة نفسه. أي إن 
صالحية بعض احلروف ألكثر من حركة دون فرق، كورود الضمة والفتحة يف حرف 
واحد يعوق النص عىل حركة احلرف؛ إذ ال خيفى أنه ال يمكن أن نضع أكثر من حركة 

مًعا عىل احلرف الواحد، كام أن القطع بحركة دون األخرى ال وجه له. 

ويعني هذا أن خلو البنية األساسية للكلمة من احلركات يسمح بقبول النص الكتايب 
الرسم  وحدة  لنا  يفرس  وهذا  الواحدة.  للكلمة  ترد  صوتية  صورة  من  ألكثر  الواحد 
العثامين للقرآن الكريم مع قبوله لقراءات متعددة، بل إن من رشوط عد القراءة متواترة 

موافقتها للرسم املصحفي ولو بوجه.

مسألة سامعية بعض احلركات يف العربية وقياسيتها:

ال خيفى أن بعض احلركات يف العربية يرد سامعيًّا، ال وجه للقطع به، وبعضها يرد 
قياسيًّا ال حيتاج إىل النص عليه؛ إذ:

غري قليل من احلركات يف العربية سامعي؛ فال ِقَبَل لنا بضبطه عىل نحو دقيق، ولذلك 
ينبغي أن نتذكر أن كثرًيا من حروف الكلامت العربية غري مضبوطة احلركات، ومثال 
ذلك عني الفعل الثالثي املجرد إذا جاوزنا املشهور من األفعال. وال شك أن وجوب 
إدراج احلركة يف بنية الكلمة سيفرض كثرًيا من االحتامل، وسيلزم القارئ باعتامد وجه 

التحريك الذي قىض به الكاتب دون أن يكون هناك لزوم الفرتاض هذا الوجه بعينه. 
كحركات  املتكلم  فيه  خيطئ  يكاد  فال  قيايس؛  العربية  يف  احلركات  من  قليل  غري 
عىل  النص  إىل  نحتاج  وال  إلخ.  ومفعول...  واستفعال،  وافتعل،  انفعل،  األوزان: 

احلركات ما دامت مستقرة يف نفوس مستخدمي اللغة.

 Todorov, Tzvetan (1979( "Writing", edited in Encyclopedic Dictionary of the   )1(
 Sciences of Language, edited by Oswald Ducrot & Tzvetan Todorov, translated by

.Catherine Porter, Oxford: Blackwell Reference, p. 195
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أساس الختزال:

األسايس،  الكتابة  هيكل  عن  احلركات  غيبة  اللغويني  بعض  به  فرس  أساس  وهو 
أهنا ال  اإلجياز  الكتابية، ومن مظاهر هذا  إجياز يف صورهتا  لغة  العربية  "فاللغة  يقول: 
اللغات األجنبية. ومؤدى هذا أن  الكتابة يف  تعنى بكتابة عالمات احلركة عىل عكس 
حروف أية كلمة عربية ختتزل بمقدار نصفها إذا روعي عالمة احلركة لكل حرف" )1(. 

2. عدم متايز رموز األبجدية بعضها عن بعض بشكل تام )مشكلة النقط( 

من  أساسيًّا  جزًءا  فرياه  النقط؛  بسبب  العربية  الكتابة  نظام  اللغويني  بعض  ينتقد 
مشكالت الكتابة العربية، يقول: "عيوب الكتابة: الصوامت Les consonnes العيب 
األول املتعلق بشكل احلروف يتجه إىل عالمات النقط. األبجدية العربية تتكون بالنسبة 
لثامنية وعرشين حرًفا يف احلقيقة، من مخسة عرش شكاًل. نضع إلضافة احلروف األخرى 
< فوق احلرف أو حتته. جيب أن نضيف أن  > نقطة، أو نقطتني، أو ثالث نقاط  نقاطا 
يوجد،  اهلمزة<.  تدعم  إال حني  الباء  ونربة  >الفاء  نقاط  بدون  توجد  معينة ال  حروًفا 

إمجاال، نقاط يف مخسة عرش حرًفا من الثامنية والعرشين، وهى أكثر من النصف ")2(.

ويرى بعض اللغويني هذا األمر مدعاة إىل "اللبس واخللط بني احلروف لالعتامد 
تتابع  أو  تتجاور  عندما  واخللط  اللبس  ويزداد  متييزها.  يف  الرسم  دون  النقاط  عىل 
حروف متحدة يف الرسم ال تتميز إال بالنقاط خصوًصا إذا كان رسمها منحرًصا يف 

نربات صغرية متامثلة")3(. 

واحلق أن متايز احلروف برسوم خمتلفة، أو بسامت كتابية مميزة ال يمثل فرًقا يف التعلم 
متثل  أهنا  الرتبويون  ويرى  الرموز،  توظيف  يف  اقتصاًدا  ذلك  يمثل  إنام  واالكتساب. 
اقتصاًدا يف التعليم كذلك، كام تيرس عملية التعلم، يقول بعضهم: "وتلك طريقة أكثر 

اقتصاًدا من خلق حرف جديد يتطلب من الطفل تعلمه")4(. 

)1( أمني، حممد شوقي )1970( "العربية أوجز عبارة وأخرص كتابة"، جملة جممع اللغة العربية، العدد السادس والعرشون، 
ص 33.

.Meynet (1971) L'écriture Arabe en Question, p. 19 )2(
)3( صربي، عثامن )1964( نحو أبجدية جديدة، ص 101.

)4( شحاتة، د. حسن )1986( أساسيات يف تعليم اإلمالء، القاهرة: مؤسسة اخلليج العريب، ط2، ص 117.
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3. النفصال وعدم التزام التصال:

"زر ذا ود" من عيوب  ينص مينيه )Meynet( عىل أن عدم اتصال احلروف الستة 
يليها  بغياب االتصال بني حروف معينة وما  يتعلق  ثان  "عيب  العربية، يقول:  الكتابة 
من حروف بداخل الكلمة نفسها. حروف "ا ـ ذ ـ د ـ ر ـ ز ـ و" تتصل بام قبلها ال بام 
أثناء يف  يدك يف  اعرتاض بوجوب رفع  ـ صورة. هذا  ـ مطار  ـ ذهب  يليها: رمسيس 
كتابة الكلمة الواحدة فضال عن الكلامت التي حتمل كثريا من هذه احلروف التي ترتدد. 
لكن االعرتاض األكرب الذي يأتى غالبا جدا من هذا األمر هو  أنه عندما نقرأ النص 
فإننا ال نعرف أين تبدأ الكلمة وأين تنتهى، وما جيب أن نضعه معا لرتكيب الكلامت، 
وما إذا كان ما نقرؤه كلمة مفردة أو كلمتني، هذا األمر، فضال عن هذا، املسافات بني 
بني  مسافة  هناك  يكون  ما  وغالبا  نفسها،  الطباعة  يف  حتى  منتظمة،  ليست  الكلامت، 

جزئني منفصلني من كلمة واحدة أكرب من مسافة بني كلمتني " )1(.

واحلق أن انفصال األلف عام بعدها يميزها عن الالم؛ إذ ال فرق بينهام حال التوسط 
إال بسمة االتصال واالنفصال، وكأن االنفصال كان هنا ذا غاية وظيفية يقوم بتوظيف 
أمثل لرمز اخلط الرأيس > ا < الذي يستخدم لرمزين كتابيَّنْي اثنني، مها األلف والالم، 

ولوال هذا الفرق الحتجنا إلحدى الوحدتني رمًزا جديًدا خمالًفا لرمز األخرى.

كام أن اتصال الراء سيجعل منها شكاًل قريًبا من اهلاء املتوسطة. وليس يف احلقيقة 
ثمة مشكلة يف رفع اليد؛ إذ إننا نرفع أيدينا يف أثناء كتابة ما هو متصل شكاًل، وهو الطاء 
مثاًل، إذ نرسم تدويرها املفلطح، ثم ننتقل بعد رفع اليد إىل رسم ألفها. وكذلك النقط 

يتم برفع اليد؛ إذ ينفصل عن اهليكل األسايس للكتابة.

4. تغري أشكال احلروف:

ينتقد بعض اللغويني نظام الكتابة العربية بتغري أشكال احلروف، يقول: "ثمة عيب 
ثالث نتائجه تربك بصفة خاصة الطباعة، لكننا نجده عيًبا يف الكتابة اليدوية: إنه تنوع 
أشكال احلروف، نتيجة ملوقعها يف الكلمة، اجلزء األكرب من احلروف تغري شكلها. كثري 

، استهالليًّا، متوسًطا، طرًفا.   بـ ـ بـ  ب ب منها له أربعة أشكال: مستقالًّ

.1-Meynet, (1971) L'écriture Arabe en Question, pp. 20 (1(
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 عـ عـ  ع ع

جـ جـ  ج ج " )1(.

ويشري لغوي إىل هذا االنتقاد، يقول: "وهناك هتمة أخرى يوجهها السادة املجددون 
إىل األبجدية العربية، تلك هي أن لكل حرف من حروفها صوًرا ختتلف باختالف موقعه 
من الكلمة")2(. ويبينلغوي ثالثجهة النقد يف تغري صور احلروف، يقول: "يبلغ متوسط 
ا؛ مما حيمل ذاكرة متعلم الكتابة العربية  رسم احلرف اهلجائي العريب يف الكتابة أربعة عدًّ
استيعاب )28 × 4 = 112( رساًم إذا ما أضيفت إليها عالمات اإلعراب والعالمات 

نيفت عىل 120 رسام")3(.

التغيري من قبل اختالف األلوجرافات، ال من جهة  وقد سبق أن ناقشنا كون هذا 
اختالف اجلرافيامت نفسها، وأن فرضية "رباعية املوقع" ليست دقيقة، وأن حتليل بنية 
احلرف تفيد أنه يشتمل عىل جزء أسايس، وآخر تزييني، وهو األمر الذي حيقق اقتصاًدا 

واضًحايف النظام الكتايب، ويبسطه بام ال خيل بالغرض املراد من الرمز أداؤه.

ثالثاًا: الكتابة العربية والكتابة الصوتية: حتديات ثانية
متثل الكتابة الصوتية )phonetic transcription( تدوينًا ثانًيا للغة اإلنسانية، 
ا بلغة دون أخرى؛ إذ تتخذ رموًزا دولية ال تقترص عىل  وهي ال متثل اصطالًحا خاصًّ
سجلت  التي  اللغة  أصوات  ينطق  أن  هبا  العامل  ويستطيع  أخرى،  دون  لغة  أصوات 

بالكتابة الصوتية.

"الكتابة الصوتية" )phonetic transcription) من جهة جتردها  وهي تتخذ لقب 
لنقل أصوات اللغة بنظام دويل متعارف عليه، بعيدا عن املضمون الذي حتمله األصوات 
التي كتبت صوتيا؛ فهي تستخدم للوقوف عىل األصوات بصورة قياسية وبدقة عالية 

نظًرا لتجنبها استخدام الرموز الصوتية اخلاصة بلغة دون أخرى. 

ال  أهنا  إىل  أيًضا،   ،(Phonetic treanscription( الصوتية"  "الكتابة  لقبها  ويرجع 

.Ibid, p. 21 (1(

)2( عبد القادر، حامد )1960( " دفاع عن األبجدية واحلركات العربية "، جملة جممع اللغة العربية، ج12، ص 97.
)3( صربي، عثامن )1964( نحو أبجدية جديدة، ص 97.
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تتخذ وسيلة الستحضار اللغة املنطوقة من قبل من أجل التواصل؛ إذ متكن العامل هبا من 
نطق األصوات التي تشري إليها، وال يفهم رسالتها إال إذا كان من الناطقني هبذه اللغة.

يا ثانيًّا للكتابة غري الصوتية؛ إذ إهنا إعادة  واحلقيقة أهنا، يف األصل، ُتعّد متثياًل برصًّ
هبذه  اخلاص  االصطالح  عن  بعيًدا  صوتية  كتابة  ما  بلغة  املكتوبة  النصوص  كتابة 
ى نظًرا لوظيفتها هذه بنقل احلروف "النقحرة"  اللغة أو تلك يف الكتابة. ومن َثمَّ ُتَسمَّ

.)translateration(

ونقل   ،(Phonetic treanscription( الصوتية  الكتابة  بني  الفرق  أن  خيفى  وال 
باألبجدية  تكتب  التي  اللغات  مع  األوىل  ورد  يتمثل يف   )translateration( احلروف 

الرومانية، والثانية مع اللغات التي تكتب بأبجدية مغايرة لألبجدية الرومانية. 

ال  التي  للغات  تكون  التي   ،)translateration( احلروف  نقل  عملية  تأخذ  وقد 
الرمز الذي تستخدمه بشكل أسايس، فيقال هلا  الرومانية، لقبها، من  تعتمد األبجدية 
 ،)latinization( لْوَتنَة"  "الَّ أسايس  بشكل  تستخدمها  التي  الالتينية  الرموز  إىل  نسبًة 
"َرْوَمنَة"  الرومانية،  األبجدية  وهي  املستخدمة،  األبجدية  أصل  إىل  نسبًة  هلا  ويقال 
وتطويرها  تعديلها  بعد  رموزها،  عىل  رئييس،  بشكل  تعتمد،  التي   )romanization(
األبجدية  هذه  يف  خمتلفة  مشكالت  هلا  أصوات  لتغطية  خمتلفة  أخرى  رموز  بإضافة 

الرومانية.

وقد ابتكرت األبجديات الصوتية املختلفة لتعفي قارئها من خصوصيات أي لغة 
هي  قيودها  غري  سابقة  لغوية  قيود  أي  من  ا  حرًّ القارئ  فينطقها  اخلاصة،  ومشكالهتا 
صوتية  أبجدية  يف  العامل  لغات  ملختلف  تستخدم  التي  األبجديات  ولتجميع  اخلاصة، 

واحدة متكن أي إنسان يعرفها من معرفة أصوات اللغات املختلفة.

وإذا تأملنا العالقة بني النظام الكتايب للعربية ونظام الكتابة الصوتية، فإنه تظهر، يف 
احلقيقة، عند معاجلة عالقة النظام الكتايب للعربية بنظام الكتابة الصوتية عدة مشكالت 
تتصل بطبيعة نقل اللغة من حرفها إىل حرف مغاير بسبب اختالف النظامني الكتابيني 
أبحدية خمتلفة، ومشكالت صناعية  إىل  ينتمي  إليها، فكالمها  املنقولة واملنقول  للغتني 

جنتها يد امُلنَظرِِّرين للنقل الصويت. 
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وتتمثل مشكالت العالقة بني األبجديتني يف املشكالت اآلتية:

1. عدم تطابق األبجديتني يف جرافيامهتام:

األبجديات  ذات  واللغات  للعربية،  الصوتية  الكتابة  عملية  يواجه  ما  أول  من 
الرموز  األبجديتني يف  تطابق  الرومانية بشكل خاص، مشكلة عدم  املغايرة لألبجدية 
املعتمدة  الصوتية  الكتابة  الذي عاجلته  األمر  الصوتيني، وهو  النظامني  تبًعا الختالف 
األبجدية  إىل هذه  تنضاف  برموز خاصة  وتزويدها  بتطويرها  الرومانية  األبجدية  عىل 

الرومانية لتغطية األصوات التي ال ترد فيها، وال يف تشكيلها الكتايب.

من أبرز الرموز اخلاصة التي أضيفت إىل األبجدية الرومانية لعمل أبجدية صوتية، 
والتي تغطي مشكالت تتصل بأصوات يف العربية ما يأيت:

يف  وال  الرومانية  األبجدية  يف  ال  رموز،  هلا  تتوافر  ال  بأصوات  خاصة  رموز  أ. 
يف  توجد  ال  التي  العربية  يف  والظاء  والطاء  والصاد  احلاء  الكتايب،كأصوات  التشكيل 

األبجدية الرومانية أصاًل، وال تظهر يف تشكيلها الكتايب.

ب. رموز خاصة بأصوات ال تتوافر هلا رموز يف األبجدية الرومانية، وإنام ترد هلا 
 ،"digraph" رموز يف التشكيل الكتايب فقط، فتتحقق يف التشكيل الكتايب بجراف ثنائي
 ،"digraphs": "sh" كأصوات الشني واخلاء والغني التي يعرب عنها باجلرافات الثنائية
وكصويت   ."digraph" "kh" الثنائي  باجلراف  عنه  يعرب  الذي  اخلاء   ،"gh"و  ،"kh"و

."th" الثاء والذال اللذان يعرب عنهام بجراف ثنائي واحد هلام معا، وهو اجلراف الثنائي

وقد عربت بعض الدراسات عن الفرق بني غياب الصوت عن األبجدية الرومانية، 
وغيابه عن التشكيل الكتايب هلا بغياب الفونيم وغياب األلوفون؛ إذ إن الفونيم يتخذ 
له حرًفا كتابيًّا يقابله، و األلوفون جمرد صور تظهر يف النطق، ولكن ال يكون له حرف 
األبجدية  عن  األصوات  بعض  رموز  غياب  عن  الدراسة  تقول  األبجدية.  يف  كتايب 
يرد  ال  حيث  واأللوفون؛  الفونيم  من  كل  غياب  إىل  بعضها  غياب  "يرجع  الرومانية: 
الصوت فونياًم، وال إحدى صوره حتى حيتاج األمر إىل ختصيص حرف له، كام يرجع 
غياب البعض األخر إىل غياب الصوت املقابل للرمز الكتايب فقط، مع ورود الصوت 
املقابل هلذا احلرف يف لغات األبجدية الرومانية بوصفه صورة صوتية فحسب؛ األمر 
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الذي ال يلزم معه ختصيص رمز كتايب له.واحلقيقة أن تفسري انتفاء الرمز الكتايب بانتفاء 
القائمة  مراجعة  بمجرد  يثبت  الصوت  انتفاء  ألن  به  القطع  يمكن  الذي  هو  الصوت 
األساسية ألصوات األبجدية الرومانية، كام أن إثبات إحدى الصور الصوتية مع غياب 
أما  األلوفون.  عىل  تشتمل  عينة  يتيح  الذي  الناقص  االستقراء  بمجرد  ممكن  الصوت 
القطع بانتفاء الرمز الكتايب النتفاء الصوت والصورة الصوتية فهو ما يصعب تقريره؛ 
إذ يستلزم االستقراء التام،  وهو ما يصعب يف ظل اللغات العديدة التي تعتمد األبجدية 

الرومانية ، فضال عن تضاعف هلجاهتا")1(. 

2. عدم تطابق األبجدية الرومانية للنظام الصويت للغاهتا:

بني  التطابق  الروماين عىل عدم  إىل احلرف  العربية  األبجدية  نقل  تقترص مشكالت  ال 
بالنظام  الرومانية  األبجدية  عالقة  ختص  ملشكلة  املشكالت  هذه  تتسع  وإنام  األبجديتني، 
الصويت للغات التي تكتب هبا، كام يف خمالفاهتا للنظام الصويت لإلنجليزية التي تعتمد احلرف 

الروماين يف تسجيلها البرصي؛ إذ ليس ثمة تطابق بني جرافيامهتا وفونيامت اإلنجليزية.

وتظهر هذه املشكلة يف األمرين اآلتيني:

أ. وجودجرافيم مفرد يف األبجدية الرومانية ألكثر من فونيم يف اإلنجليزية:

إىل  العربية  الكتابة  نقل  وتعوق  الرومانية  األبجدية  حتملها  التي  املشكالت  من 
رموزها مشكلة مقابلة اجلرافيم ألكثر من فونيم يف اإلنجليزية، وتظهر هذه املشكلةمع 
اجتمع يف  الذي  األمر  وهو   ،/k/ أخرى  وينطق   ،/c/ مرة  ينطق  "c" الذي  جرافيم 

.]sī’kəl[ التي تكتب صوتيًّا "cycle" كلمة

وجود أكثر من جرافيم يف األبجدية الرومانية للفونيم اإلنجليزية املفرد:

إنجليزي  لفونيم  ورودمها  يف   /s/ وجرافيم   /c/ جرافيم  اتفاق  يف  ذلك  ويظهر 
واحد يقابل صوت السني يف العربية، وهو األمر الذي جيتمع يف كلمة "seduce" التي 

.[‘si dūs] تكتب صوتيًّا

)1(عبد الدايم، حممد عبد العزيز )2010( نقل الكلامت العربية إىل احلرف الروماين: دراسة حتليلية للمشكالت، وتصور 
العربية  األسامء  لكتابة  موحد  معيار  لوضع  العاملية  الندوة  أعامل  العربية"،  األسامء  "رومنة  كتاب  ضمن  املقرتح،  للنظام 

.A5باألحرف الالتينية: التحديالت واحللول، ص
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وجود جرافيم ثنائي )digraph( لفونيم إنجليزي له جرافيم يف األبجدية الرومانية:

.]fōn[ اإلنجليزية التي تكتب صوتيا "phone" وتظهر هذه املشكلة يف نحو كلمة

ال شك أن هذه املشكلة تقدح يف كفاءة أداء الرومانية يف تعبريها البرصي عن النظم 
الصوتية للغات التي تتبعها، وهي مشكلة تعقد عملية نقل احلروف؛ ومن ثم لزم توحيد 
الرموز الكتابية لألبجدية الرومانية واستحداث رموز إضافية هلا حتى ال تثقل عملية 

نقل احلروف.

وقد مجعت بعض الدراسات جمموعة احلروف أو األصوات العربية التي متثل مشكلة 
العربية  نقل  مشكالت  أن  إىل  وأشارت   ،)translateration( احلروف  نقل  عملية  يف 
األبجدية  فليس يف  العربية؛  احلروف  باثني عرش حرًفا من  "تتصل  الروماين:  للحرف 
الرومانية جرافيامت تقابل احلروف العربية: اهلمزة والثاء واحلاء واخلاء والذال والشني 
عدًدا  بالطبع،  العدد،  هذا  وليس  والقاف")1(.  والغني  والظاء  والطاء  والضاد  والصاد 

سهاًل؛ إذ جياوز ثلث حروف األبجدية.

3. خصوصية النظام املنقول:

ثمة مشكلة غري يسرية تنشأ عند كتابة نص بالعربية كتابة صوتية، وهي مشكلة ال 
ختص األبجدية يف حد ذاهتا، وإنام ختص التشكيل الكتايب )graphology(، وتتمثل فيام 

يأيت:

اجلرافيامت املتعددة النطق:

أ.جرافيم التاء املربوطة التي تنطق بنطقني خمتلفني يف العربية تبًعا للوقف والوصل. 
ا لألبجدية الصوتية؛ إذ ال يمكن نقلها إىل الرمز املستخدم للهاء، وال  وهي ما متثل حتديًّ
اآلخر املستخدم للتاء؛ الجتامع النطقني فيها. ومن ثم فإنه ال بد هلذا اجلرافيم من رسم 

خاص يعرب عن حالة التاء املربوطة هذه بوصفة حالة للهاء، أو حتى للتاء.

يف  تبادهلام  الستحالة  األلف  رسم  العربية  يف  يأخذ  فإنه  وصل؛  مهزة  جرافيم  ب. 
املوقع؛ إذ ال تكون مهزة الوصل إال مهزة ابتدائية يف الكلمة، وال تكون األلف إال غري 

.A51(السابق، ص(
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ابتدائية؛ فال ترد إطالقا يف ابتداء الكلمة. وهذا اجلرافيم ينطق وال ينطق تبًعا للبدء أو 
ا يف األبجدية الصوتية لتنفصل  الوصل بام قبله. وهذه حالة للهمزة تتطلب جرافياًم خاصًّ

عن مهزة القطع التي تنطق دائاًم.

عىل  تبقى  التي  القمرية  بخالف  بعدها،  فيام  تدغم  التي  الشمسية  الالم  جرافيم  ج. 
ا يعرب عن هذه احلالة من حالتي  نطقها، وهذه حالة لالم التعريف تتطلب جرافياًم خاصًّ
الم التعريف؛ فهذا أوىل وأكثر انضباًطا من رسم "الم" التعريف باحلرف الذي تدغم فيه.

يزال  ال  عامة،  بصفة  العربية  الكتابة  نظام  أن  وهي  واحدة،  حقيقة  سبق  ما  يؤكد 
بحاجة إىل اإلعالن عن كفاءته، وإظهار نظريته التي انبنى عليها نظامه العام، ورضورة 
أو  النظرية،  هذه  استحضار  وأخريا  للعربية،  الصويت  بالنظام  عالقته  ضوء  يف  تقويمه 

النظام املبني عليها يف حماولة كتابة النص العريب كتابة صوتية. 
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ملخص:
عنيت هذه الدراسة ببحث نظرية الرسم يف نظام الكتابة العربية متمثلة يف طبيعة الرسم 
وإصالحها.  اإلشكاالت  هذه  معاجلة  واجتاهات  الكربى،  وإشكاالته  العريب،  الكتايب 
ولذلك ابتدأت الورقة بمحاولة إظهار مالمح الرسم الكتايب للعربية الرئيسة من خالل 
بيان سامت الرسم وصور الرموز واألسس العامة املتبعة يف الرسم. كام عنيت أيًضا ببيان 
اإلشكاالت التي نجمت بالرضورة عن تبلور مالمح الرسم عىل نحو مميز معني، ومدى 
فهم الباحثني والدارسني لعمق هذه املشكالت، ومن ثم املسالك املتعددة التي اختذوها 

ملعاجلتها وحلها، واختالف ذلك باختالف تقدير املشكالت وما ينبغي أن تواَجه به.

املقدمة:
اإلمالئي  الرسم  قواعد  العربية عموًما، وعن  الكتابة  ُكتب عن قضايا  ما  كثرة  مع 
ومشكالته وجهود تيسريه عىل وجه اخلصوص، مل أجد ـ فيام اطلعت عليه ـ من تصّدى 
بصور  يتصل  وما  العربية  الكتابة  نظام  يف  الرسم  بنظرية  تتعلق  التي  القضايا  لدرس 
من  نابعة  إشكاالت  من  معينًة  صورًة  اختاذها  إليه  أدى  وما  العربية،  الكتابية  الرموز 
أو اختلفت، هذه اإلشكاالت  الطبيعة، بحيث لو اصُطلح عىل غريها الختفت،  هذه 

نظرية الر�شم فـي نظام الكتابة العربية

أ. د. حممد سعيد ربيع الغامدي
جامعة امللك عبد العزيز بجدة
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أو معظمها. وكذلك ما يتصل منها باألسس واملعايري التي اعُتمدت يف العربية لكتابة 
الكلامت ووصل احلروف وفصلها، وما ظهر أيًضا من التداخل وااللتباس بني بعض 
فونيامت العربية عىل نحو خمصوص وفريد يف جانبي الصوت والكتابة مًعا، وما إىل ذلك 

من اإلشكاالت.

عىل أن هناك أنواًعا أخرى عديدة من مشكالت الكتابة العربية قد يغمض أمرها عىل 
الدارسني، فال يتبني لكثري منهم أهنا تعود يف األصل إىل الكتابة يف عمومها من حيث 
هي متثيل للمنطوق، وال بد من أن يفارق املنطوق املكتوب بالرضورة؛ ألسباب متعددة 
متنوعة حتتاج إىل البحث والدراسة، ويكون يف بسطها بيان لكثري مما حييط بقضايا الرسم 

الكتايب من غموض أو التباس.

حال  بأي  جيوز  ال  بحيث  األمهية  من  هي  أشبهها  وما  املشكالت  هذه  أن  وأرى 
إغفاهلا، وال سيام يف مقام احلديث عن إصالح الرسم اإلمالئي؛ ألن اإلصالح ال يقوم 
التام بجذور املشكالت ووجوهها ومناحي ظهورها. وهلذا جاءت  ابتداًء إال بالوعي 
هذه الورقة ملحاولة سد هذا اجلانب، وتطمح إىل أن تفتح نافذًة صغرية يف أفق جديد 
ويرفع  العريب،  الكتايب  للرسم  احلقيقية  باإلشكاالت  الوعي  يف  يسري  بقدر  ولو  يسهم 

بعض االلتباس عنها.

الكلامت  رسم  أسس  بعرض  الورقة  هذه  ابتدأت  هنا  عنها  ه  املنوَّ الغاية  ولتحقيق 
الرموز  الفصل والوصل يف جانبي احلروف والكلامت، وصلة ذلك بصور  من حيث 
من  ذلك  عن  نشأ  وما  كتابيًّا،  العربية  يف  فونيم  كل  لتمثيل  عليها  املصطلح  املختارة 
القرآين  وللرسم  العربية،  للشاذ رساًم يف  بسط  تال ذلك  والتباس.  وتداخل  مشكالت 
العثامين، ثم عرض للمشكالت املالزمة للكتابة يف كل حال، واخُتتمت بعرض جممل 
ألهم اجتاهات إصالح الكتابة الرئيسة بام يظهر اختالف الدارسني يف فهم إشكاالت 

الكتابة املختلفة، ويف الشعور بمدى عمق ما هو أوىل باإلصالح من غريه.

هذا وألنه مل يسبق أن عوجلت املشكالت الناشئة من طبيعة الرموز الكتابية نفسها 
أو من األصول املعتمدة يف الرسم، وكذلك ألن العنارص املشار إليها آنًفا التي اشتملت 
من  ُيعد  أن  يمكن  ما  هناك  فليس  سابق،  ما  بحث  يف  جتتمع  مل  الدراسة  هذه  عليها 
الدراسات السابقة يف جماهلا. غري أن بعض أجزاء الدراسة قد تنوولت يف بحوث وكتب 
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إليها  اإلشارة  خالل  من  منها  اإلفادة  وجوه  وستتضح  احلالية،  الدراسة  منها  أفادت 
واإلحالة عليها يف أثناء العرض.

ولقد تفاوت بطبيعة احلال تناول القضايا املدروسة من حيث التوسع أو االقتضاب، 
إىل  فيحتاج  قبل  ُيعالج من  مل  أنه  احلالية  الدراسة  ما رأت  القرص، بحسب  أو  والطول 

التوسع واإلطالة، أو سبق تناوله فيكفي فيه اإلجياز واالقتضاب.

متهيد:
تعد الكتابة من أهم املنجزات التي توصل هلا البرش، إن مل تكن هي املنجز البرشي 
ل طبيعة العالقة يف املجتمع  األهم عىل اإلطالق. إذ إهنا الفن الذي غريَّ وجَه احلياة وشكَّ
وتأرخيها  الكتابة  ظاهرة  يف  بالبحث  ُعنيت  متنوعة  دراسات  ظهرت  وقد  اإلنساين. 
الباحثني:  من  لكثري  تبًعا  القول  إمجاال  يمكن  لكن  عرضها،  مقام  هذا  ليس  وتطورها 
إن أكثر االحتامالت املتصورة عن ابتداء الكتابة إمكاًنا وقبوال هي أنَّ دوافع ظهورها 
أن  يكون  البدء  منذ  له  أريد  اخرتاع  أنه  بد  اقتصادية. وال  حياتية، ووراءها رضورات 
التي  الصناعية  ))الطريقة  فهي  للذاكرة")1(.  "دعائم  بـ  مانغويل  ألربتو  سامه  ما  بمثابة 
اخرتعها اإلنسان يف أطوار حترضه؛ ليرتجم هبا عام يف نفسه ملن تفصله عنهم املسافات 
الزمانية واملكانية، وال يتيرس له االتصال هبم عن طريق احلديث الشفوي(()2(. ولذا قيل 
قدياًم: ))اللسان مقصور عىل القريب احلارض، والقلم مطلق يف الشاهد والغائب. وهو 
الراهن. والكتاب يقرأ بكل مكان، ويدرس يف كل زمان،  للغائب احلائن مثله للقائم 

واللسان ال يعدو سامعه وال يتجاوزه إىل غريه(()3(.

وبام أن الكتابة عموًما اخرتاع إنساين حضاري فقد افرتض الدارسون أهنا مل تصل إىل 
حال االكتامل دفعة واحدة، بل مرت منذ نشأهتا إىل أن اكتمل نضجها بأدوار متعددة يف 
مراحل متعاقبة. فذكروا من هذه األدوار  أربعة رئيسة هي: الدور الصوري الذايت، ثم 
الدور الصوري الرمزي، ثم الدور املقطعي، ثم الدور اهلجائي الذي يقع يف أعىل سلم 

)1( مانغويل، ألربتو: تاريخ القراءة ص 206. وانظر الغامدي، حممد ربيع: "مرويات الكتابة يف الرتاث العريب" 111، 
.124

)2( إبراهيم، عبد العليم: اإلمالء والرتقيم ص 9.
)3( اجلاحط: البيان والتبيني 1 / 80.
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أدوار تطور الكتابة، وهو متثيل كل فونيم )حرف( برمز خطي )1(. وهذا الطور املسمى 
بـ "اهلجائي" هو الذي استقرت عليه الكتابة العربية كام نعرفها اليوم.

غري أن للغة العربية وملثيالهتا من اللغات االشتقاقية سمًة مميزة هي أهنا َتشتقنُّ من 
الغالب األعم من ثالثة صوامت كلامٍت كثريًة يزاد فيها عىل  ن يف  الواحد املكوَّ اجلذر 
معان  عىل  للداللة  والقصرية(  الطويلة  )احلركات  اهلوائية  األحرُف  غالًبا  الصوامت 
كتايب معني  إىل رسم  اللغوية  الظاهرة  وأدت هذه  واحد.  رئيس  بمعنى  متصلة  خمتلفة 
عن  نتج  وقد  املزيدة)2(.  اهلوائية  األصوات  هيمل  ما  وكثرًيا  األصلية  الصوامت  يثبت 
نتج عنه عيوب ال ختفى، سيأيت تفصيل ذلك  مثلام  العريب مزايا،  الكتايب  للرسم  ذلك 

كله فيام يأيت.

أما أشكال الرموز التي اختريت لتمثيل الفونيامت املنطوقة كتابيًّا فكان ينبغي النظر 
إليها عىل أهنا اعتباطية، ال عالقة بني الصوت وما ُجعل ممثال له يف اخلط. وقد نبه بعض 
األوائل عىل ذلك، وقرروا أن ال قداسة للرسم، وكان ممكنًا حمتمال أن يقع االختيار عىل 
رموز أخرى غري التي استقرت يف اصطالح الُكّتاب)3(. ومن املعلوم أن بعض الرموز 
اآلخر،  بعضها  وتغري  بعُضها  اليوَم  اختفى  قد  عليها  القدماء  اصطلح  التي  الكتابية 
كرموز الوقف التي ُنِقل عن بعض القدماء أهنم كانوا حيرصون عىل إثباهتا يف الكتابة، 
ومل نعد نعرفها اليوم إال يف نصوصهم، وهي الرمز باخلاء للوقف باإلسكان، وبالنقطة 
للوقف باإلشامم، وباخلط بني يدي احلرف للروم، وبالشني للوقف بالتضعيف)4(، وكذا 
ما هو من احلروف مهمل وله نظري معجم، وهو  التي كانت توضع عىل  الرقوم  نحو 

)1( انظر مثال زيدان، جورجي: الفلسفة اللغوية ص 160 ـ 164، والكردي، حممد طاهر: تاريخ اخلط العريب وآدابه ص 
19 ـ 20. هذا وقد عدها بعضهم مخسة أطوار هي: الصوري الذايت والصوري الرمزي واملقطعي والصويت واهلجائي، 
يف حني يذكر آخرون أهنا ثالثة هي: التصويري واملقطعي واهلجائي. انظر الدايل، عبد العزيز: اخلطاطة ص 18 ـ 19، 

واحلمد، غانم قدوري: علم الكتابة العربية ص 27 ـ 30.
)2( انظر يف إمهال الكتابة السامية رسم أصوات العلة القصرية والطويلة: رمضان عبد التواب: "اخلط العريب وأثره يف نظرة 

اللغويني القدامى إىل أصوات العلة" ص 55 وما بعدها.
)3( انظر ابن خلدون: املقدمة )الفصل الثالثون: يف أن اخلط والكتابة من عداد الصنائع اإلنسانية( ص 417 وما بعدها. 
وانظر أيًضا تيمور، حممود: "ضبط الكتابة العربية" ص 357. ولقد أكد عدد من الدارسني أن رموز كتابة أية لغة ليست 

هي اللغة ذاهتا كام أن الرموز املوسيقية ليست هي املوسيقا. انظر فرحية، أنيس: نحو عربية ميرسة ص 190.
)4( انظر مثال ابن الرساج: األصول 2 / 372، الزخمرشي: املفصل ص 403.
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ذلك.  وغري  والعني()1(  والطاء  والصاد  والسني  والراء  والدال  )احلاء  أحرف:  سبعة 
ويقابل ذلك ظهور رموز كتابية يف العصور احلديثة مل تكن معهودة يف املايض، كعالمات 
الرتقيم احلديثة)2( ونحوها. كام أن بعض األقاليم قد اختلفت فيها قدياًم اصطالحاُت 
متثيل احلروف واألرقام عام كانت عليه يف أقاليم أخرى، كبعض وجوه الفرق املشهورة 

يف كتابة احلروف واألرقام بني املرشقيني ونظرائهم املغاربة)3(.

ًة عىل معنى، كداللة الصوت عىل معناه. ولذلك  دالَّ ُأريَد للكتابة أن تكون رموزها 
عدَّ العلامء العرب اخلط أحد الدوال اخلمس املشهورة: اللفظ واخلط واإلشارة والعقد 
والنصبة)4(. وجعلوا داللة اخلط تالية للداللة اللفظية؛ إذ ينوب اخلط عن اللفظ عند عدمه، 
فهو هبذا املعنى تاٍل له)5(. واخلط عند بعض الفالسفة العرب أحد مراتب الوجود األربعة 
لألشياء. يقول الغزايل: ))إن لليشء وجوًدا يف األعيان ثم يف األذهان ثم يف األلفاظ ثم 
يف الكتابة. فالكتابة دالة عىل اللفظ، واللفظ دال عىل املعنى الذي يف النفس(()6(. كام ُأريَد 
للكتابة أيًضا أن توافق املنطوق، فيصري املكتوب هو املنطوق نفسه بعد حتويل الرموز املرئية 
إىل أصوات مسموعة)7(. وهلذا قالوا يف حد اخلط: إنه تصوير اللفظ بحروف هجائه)8(. 
لكن تصوير اللفظ كتابيًّا بالصورة التي ينطق هبا، ومن ثم موافقة املنطوق للمكتوب، أمر 
ال يمكن أن يتحقق؛ ألسباب متعددة يتعلق بعضها باختالف أحوال املنطوق واملكتوب 

)1( انظر ابن درستويه: ِكتاب الُكّتاب ص 94، والسيوطي: تدريب الراوي 2 / 71.
)2( استعمل الُكتاب قدياًم عالماٍت هي بمثابة بعض عالمات الرتقيم احلديثة، منها: الدائرة التي كانت تقوم مقام النقطة 
يف االصطالح احلديث، وكذلك عالمة "التضبيب" التي ُوضعت للفصل بني نص احلديث النبوي وغريه من الكالم. انظر 

العوين، عبد الستار: "مقاربة تارخيية لعالمات الرتقيم" ص 274 وما بعدها.
الفاء بواحدة من حتتها والقاف  املغاربة  املشارقة واملغاربة يف رسم احلروف نقط  الفرق املشهورة بني  )3( من بني أوجه 
بواحدة من فوقها، وكذلك األرقام العربية التي كان يلتزمها املغاربة يف مقابل األرقام اهلندية عند املشارقة. انظر الكردي، 

حممد طاهر: تاريخ اخلط العريب وآدابه ص 85، واحلمد، غانم قدوري: علم الكتابة العربية ص 76.
)4( انظر اجلاحظ: البيان والتبيني 1 / 76.

)5( انظر ابن خلدون: املقدمة ص 417.
)6( الغزايل: معيار العلم ص 46 ـ 47.
)7( انظر ابن عقيل: املساعد 4 / 343.

)8( انظر اإلسرتاباذي، الريض: رشح الشافية 3 / 312، والسيوطي: مهع اهلوامع 6 / 305.
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بصفة عامة، وبعضها اآلخر يتصل بأمور ختص الرسم الكتايب يف العربية واصطالحات 
تصوير احلروف فيها بصفة خاصة، كام سيتضح الحًقا.

رسم  عن  استغنوا  وهلذا  أمكن،  ما  واإلجياز  االختصار  إىل  العريب  اخلط  يف  وُعِمد 
احلرف املكرر مرتني املدغم يف مثله يف كلمة واحدة برسمه مرة واحدة مشدًدا. وبسبب 
العربية  الكتابة  واتسمت  احلروف،  بعض  يف  النقط  جاء  واإلجياز  االختصار  إىل  امليل 
بسمٍة خالفت هبا الكتابة عند كثري من األمم األخرى هي سمة النقط. ذلك أنَّ النقط 
بوصفه مميرًِّزا جيعل باإلمكان تكرير شكل واحد أكثر من مرة اعتامًدا عىل متييزه بالنقط 
يف كل مرة، فيقل عدد الرموز الكتابية)1(. ويسري مع االختصار واإلجياز يف اخلط العريب 
أيًضا وصل احلروف ببعضها خطًّا ما أمكن، فاتصل أكثرها بام قبله وما بعده، وانفصل 
كال  أن  غري  سيأيت.  كام  وبعده  قبله  عام  منها  واحد  رمز  وانفصل  بعده،  عام  منها  قليل 
خالل  من  ستتبني  التي  اإلشكاالت  بعض  إىل  أديا  احلروف  ووصل  النقط  طريقتي 

العرض اآليت.

لقد اختري لتمثيل بعض احلروف العربية كتابيًّا رموز مميزة ال تشتبه بغريها، ولبعضها 
اآلخر رموز متشاهبة يفرق بينها النقط ال غري. فتشابه يف العربية الباء والتاء والثاء، واجليم 
واحلاء واخلاء، والدال والذال، والراء والزاي، والسني والشني، والصاد والضاد، والطاء 
والظاء، والعني والغني، والفاء والقاف، والكاف والالم، وانامزت بقية الرموز. وفضال 
أدت  كام  املعلومة.  التصحيف  ظاهرة  ظهور  إىل  بالنقط  التمييز  فكرة  أدت  ذلك  عن 
أيًضا إىل أن يعاِمل الُكّتاُب نقَط احلروف مع مرور الزمن يف كثري من املقامات معاملَة 
احلركات التي كثرًيا ما هتمل عند أمن اللبس. ولعل مسألة سقوط بعض النقط عمًدا أو 
خطأ هي سبب شيوع االعتقاد بأن النقط جاء يف مرحلة الحقة مل يكن قبلها موجوًدا، 
وهي فكرة يصعب التسليم هبا ما دام أكثر احلروف ال يتميز إال بالنقط وال تتحقق معرفة 
املراد من املكتوب يف الغالب األعم بغريه. بل ربام كانت تسمية حروف العربية بحروف 
املعجم، عىل ما يرى اجلوهري وأبو عيل الفاريس وابن جني وغريهم، إنام جاءت أصال 
من كون احلروف العربية معجمة بالنقط بخالف حروف األمم األخرى، وال فرق بني 

)1( قال الزجاجي: )وُجعلت بعض احلروف عىل صورة واحدة... إال أهنم فرقوا بينها بالنقط؛ فكان ذلك أخفَّ عليهم 
من أن جيعلوا لكل واحد من هذه احلروف صورًة عىل ِحَدة فتكثر الصور(. الزجاجي: اجلمل يف النحو ص 273 ـ 274.
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أن يكون املعجُم منها بعَضها دون بعضها اآلخر؛ ألن املحصلة واحدة )1(.

العربية  الكتابة  عليه يف  تعورف  كام  بعدها  وما  قبلها  بام  احلروف  أما طريقة وصل 
فقد َجَعلت أيًضا بعض احلروف تنامز يف مواضع من الكلامت وتشتبه بغريها يف بعضها 
اآلخر. فالنون والياء تشتبه بالباء والتاء والثاء يف االبتداء ويف الوسط وتتميز يف األواخر، 
وكذلك الفاء مع القاف. كام أن اختالف الرموز وتباينها يف إمكان اتصال كل منها بام 
قبله وما بعده أو االنفصال عنه أدى إىل بعض اإلشكاالت يف رسم رموز معينة، ومن ثم 
أدى ذلك إىل صعوبات واختالفات بني الُكّتاب يف رسم بعض الكلامت املعينة. ويبدو 
أن مسألة اتصال احلرف يف الرسم بام قبله وما بعده هي نفسها إنام كانت نتيجًة الختيار 
رمز ما بعينه دون غريه. إذ إن األلف مثال حني اختري هلا الرمز )ا( استحال أن تتصل بام 
بعدها؛ لئال تشتبه بالالم. وكذلك اهلمزة حني اختري هلا رأس العني )ء( مل يكن ممكنًا أن 
تتصل بام قبلها أو ما بعدها فتشتبه بالعني، وكذلك الواو لو ُوصلت بام بعدها الشتبهت 
بام  الزاي  أو  الراء  أو  الذال  أو  الدال  وصلت  ولو  أيًضا.  والقاف  بالفاء  وربام  بالعني، 

بعدها الشتبهت بالباء والنون والتاء والياء والثاء وهكذا.

فتوصل  الكتايب،  الرسم  حتكم  التي  العامة  األصول  تلمس  العربية  علامء  حاول 
بعضهم إىل بعضها إمجاال مع بعض االستثناءات والعدول عنها يف مقامات معينة. ذكر 
مل  إن  الكلمة  من  الكلمة  األول: فصل  ))األصل  منها أصلني:  التسهيل  مالك يف  ابن 
يكونا كيشء واحد... األصل الثاين: مطابقة املكتوب للمنطوق به يف ذوات احلروف 
والوقف  به  االبتداء  بتقدير  هجائه،  بصورة  حرف  كل  بتصوير  وذلك  وعدهتا(()2(. 
هبام،  جيء  إن  اإللباس  خوف  منها:  أحوال،  يف  األصلني  هذين  عن  وُيعَدل  عليه)3(. 
وإمكان العدول عنهام عند أمن اللبس. غري أن األصول عموًما قد يوِجب العدوَل عنها 

)1( يقول ابن جني: )وال فرق بني أن يزول االستبهام عن احلرف بإعجام عليه أو بام يقوم مقام اإلعجام يف  اإليضاح 
والبيان. أال ترى أنك إذا أعجمت اجليم بواحدة من أسفل، واخلاء بواحدة من فوق، وتركت  احلاء غفال، فقد ُعلم بإغفاهلا 
احلروف  وسائر  والضاد  والصاد  الدال  والذال  وكذلك  واخلاء،  اجليم  أعني:  اآلخرين،  احلرفني  من  واحًدا  ليست  أهنا 
نحوها. فلام استمر البيان يف مجيعها جازت تسميته بحروف املعجم.  وهذا كله رأي أيب عيل وعنه أخذته (. ابن جني: رس 
الصناعة 1 / 40، واجلوهري: الصحاح )عجم(. وانظر املزيد يف هذه املسألة الغامدي، حممد ربيع: مرويات الكتابة يف 

الرتاث العريب ص 116.
)2( ابن مالك: التسهيل ص 124، وانظر أيًضا اهلوريني، نرص: املطالع النرصية ص 30 فام بعدها.

)3( انظر اإلسرتاباذي: رشح الكافية 2 / 416 ، والسيوطي: اهلمع 6 / 305.
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تستلزمه صور  ما  العربية  الكتابة  ها يف  أمهَّ لعل  وأمنه،  اللبس  أخرى غرُي خوف  أموٌر 
عن  فضال  بعده،  وما  قبله  بام  الرمز  وصل  يقتضيه  وما  كتابتها،  عىل  املصطلح  الرموز 
عدم تساوي الكلامت يف قبول االستقالل واالنفصال عن غريها بصورة حمددة واضحة 
املعامل. هذا إىل جانب ما أدى إليه التداخل يف تصورات طبيعة بعض احلروف وماهيتها.

سنعرض يف السطور اآلتية ما يقف حائال دون إمكان رسم الكلامت مستقلة عن 
غريها، وسنعرض أيًضا بعض احلروف املخصوصة، صوًتا ورمًزا كتابيًّا، وسنقف عىل 
وجوه من املشكالت التي تتعلق بتلك احلروف، بوصف ذلك أهم إشكاالت الكتابة 
العربية. ونرجو أن تتحقق من خالل العرض اإلجابة عن األسئلة الرئيسة التي تروم 

الدراسة بياهنا واإلجابة عنها.

فصل الكلامت ووصلها:
تقدم فيام مىض أن األصَل فصُل كل كلمة يف الكتابة عن األخرى، وهبذا فارَق الرسُم 
. وقد حتقق بالفصل بني الكلامت متصلة احلروف يف العربية  اإلمالئينُّ الرسَم العرويضَّ
ميزٌة مل تتحقق للنُّغات التي ُتكتب حروف كلامهتا كلها منفصلة عن بعضها كاإلنجليزية 
والفرنسية وغريمها؛ إذ أغنى الفصل يف العربية عن املسافة الفاصلة )البياض( بني الكلامت 
والتي ال غنى عنها يف تلك اللغات)1(. غري أن هذا الفصل التام بني الكلامت مل يمكن حتققه 
يف كل حال؛ ألسباب متنوعة خمتلفة. وهلذا استثنوا من هذا األصل ما يتعارض معه. غري 
أهنم استثنوا أيًضا يف بعض أحوال خمصوصة ما قد يدخل يف هذا األصل وال يتعارض 
معه ولكن حيول دون كتابته عىل األصل حائٌل ما. ثم إن بعض الكلامت قد غمض تعيني 

حدودها وحدود انفصاهلا عن غريها، والتبس أمر الوجوب واجلواز يف ذلك.

مما عدوه خارًجا عن أصل فصل الكلمة عن الكلمة لعلة واضحة ما هو يف االستعامل 
كالكلمة  اللفظني  مدلول  واحتاد  الرتكيب  ألجل  صارتا  كلمتني  من  مركب  اللغوي 

)1( مل يول القدماء البياض واملسافات التي ترتك بني الكلامت أمهية تذكر، فلم ينصوا عىل ذلك يف أبواب الرسم )اهلجاء( 
املعروفة وال يف غريها، وكذا ُتظهر املخطوطات العربية املختلفة تزامًحا ظاهًرا للكلامت؛ استغناء بكون الكلامت مفصولة 
الوقف  كعالمات  البياض،  مقام  تقوم  التي  العالمات  بعض  ذكروا  لكنهم  البياض.  عن  حروُفها  متصلًة  بعضها  عن 
ونحوها. ومع ذلك حتدث بعض الباحثني املعارصين ـ تأثًرا بالطباعة احلديثة ـ عن أمهية ترك املسافات الفاصلة ودورها 

يف منع االلتباس، وسامها بـ "التعبري اخلطي لالنتقال" و" املفصل". انظر خليل، حلمي: الكلمة ص 80 ـ 81.
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ومعديكرب،  وحرضموت  بعلبك  نحو  متصلتني،  لذلك  الكلمتان  فرتسم  الواحدة، 
ا  رشًّ كتأبط  واإلسنادي  كلثوم،  وأم  مناف  وعبد  اهلل  كعبد  اإلضايف  املركب  بخالف 
وشاب قرناها، وبخالف ))تركيب البناء الذي مل يتحد فيه مدلول اللفظني، نحو مخسة 
نفسها  للعلة  تكتب مفصولة(()1(. ووصلوا  كلها  فهذه  بني،  عرش وصباح مساء وبني 
ألفاظ املئات من ثالثامئة إىل تسعامئة؛ ألن الصدر والعجز مًعا يف كل لفظ منها كالكلمة 
الواحدة. وعدوا أيًضا من هذا القبيل ما ال ُيبتدأ به كتاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة 
ونا الفاعلني وكاف اخلطاب ونحو ذلك، وما ال يوقف عليه نحو باء اجلر وفاء العطف 
التوكيد)2(. ولعل كون األمثلة املذكورة تتألف إما من كلامت واضحة  أو اجلزاء والم 
االستقالل، وإما من جزء كلمة ال يصح استقالهلا، هو السبب الذي به سهل تعيني ما 

انطبق عليه األصل فأدرج فيه، وما خرج عنه فأخرج منه.

غري أنَّ من الكلامت التي تدخل يف األصل املذكور ما تفاوَت النظُر إليه، واختلف 
الكلامت  ببعض  اتصلت  "ِمْن" إذا  كلمة  رسم  يف  اختلفوا  ووصله.  فصله  يف  الُكّتاب 
األخرى، فقىض عدٌد من علامء العربية بوصلها، وعدٌد آخر بفصلها، وتردد آخرون بني 
احلكمني. قال أكثرهم: إهنا جيب أن توصل بـ "َمْن" بعدها مع حذف نوهنا املدغمة يف 
امليم ورسمها مياًم مشددة )أي هكذا: مِمَّن( سواء أكانت "َمْن" موصولًة أم موصوفًة أم 
استفهاميًة أم رشطيًة)3(. وذهب آخرونـ  منهم ابن عصفورـ  إىل أن هذا اإليصال خاص 
وعلة  َمْن(.  )ِمْن  فتكتب  بعدها  "ِمْن" عام  فصلت  وإال  غري،  ال  "َمْن" االستفهامية  بـ 
"ما" أختها،  جُمرى  "َمن" االستفهامية  إجراء  هي  هؤالء  عند  االستفهامية  مع  إيصاهلا 
وقياس الفصل مع غري االستفهامية هو قياس ما هو من املدغامت عىل حرفني)4(. ويبدو 
أن امليل إىل وصلها يف كل حال كام هو املذهب األول هو األقوى واملختار، ليس بسبب 
الكلمتني يف احلروف؛ ألن ذلك  تطابق  بل بسبب  أو غريه،  استفهاٍم  "َمْن" عىل  داللة 

مستكره يف الصورة، وقد يؤدي إىل اإللباس أيًضا بسبب الظن أهنا مكررة يف اخلط.

)1( ابن عقيل: املساعد 4 / 336.
)2( انظر السيوطي: مهع اهلوامع 6 / 320.

)3( انظر ابن عقيل: املساعد 4 / 337.
)4( انظر ابن عصفور: رشح اجلمل 2 / 350.



-130-

ومن العلامء ـ كابن قتيبة ـ من أحلق "ما" بـ "َمْن" عند سبقها بـ "ِمْن" فتوصالن أبًدا 
)أي هكذا: مِمّا()1(. ومنهم من كان رأيه يف أحوال الفصل والوصل عىل التفصيل، إذ يرى 
ابن مالك وآخرون أن "ِمْن" توَصل يف الرسم بـ "ما" املوصولة غالًبا، وباالستفهامية، 
عكس  ـ  النحاس  جعفر  كأيب  ـ  بعضهم  ويرى  واملوصوفة)2(.  الرشطية  مع  وُتْفَصُل 
صنعَت".  ما  ِمْن  "عجبُت  نحو:  يف  الفصل  فيجب  واالستفهامية،  املوصولة  مع  ذلك 
ومثل ذلك عنده: "ِمْن َمْن طلبَت"؛ ألنه يقيم االسمية معياًرا للفصل، واحلرفية معياًرا 

للوصل يف كال اللفظني "َمْن" و"ما"، وهلذا احتد رأيه فيهام مًعا)3(.

"ِمْن".  غري  الكلامت  من  أخرى  بسوابق  و"ما"  "َمْن"  وصل  يف  أيًضا  واختلفوا 
"عن" فقد  أما  "يف" و"عن".  كلمتان مها:  الكلامت  من هذه  فيه  اخُتلف  ما  أكثر  ومن 
اختيار  ن( وهو  وَعمَّ )َعاّم،  فتكتب  "ما" و"َمْن" يف كل حال،  بـ  بوصلها  بعضهم  قال 
ن  ابن قتيبة)4(. ورأى آخرون أن "عن" توصل غالًبا بـ "َمن" املوصولة نحو: رويُت َعمَّ
رويَت عنه، وجيوز الفصل. فإن كانت "َمْن" غري موصولة فالقياس الفصل نحو: عن 
َمْن تسأل؟ وعن َمْن َتْرَض أرَض. ووصُلها بـ "ما" فيه تفصيل آخر، هو أهنا إن كانت 
استفهامية أو زائدة فتوصل هبا. وكذلك إن كانت موصولة، إال أنه جيوز يف املوصولة 
الفصل أيًضا تبًعا للمغاربة. وإن كانت رشطية أو موصوفة فالقياس فصلها، كام مىض يف 
"ِمن")5(. وأما "يف" ففي وصلها بـ "ما" املوصولة ما قيل يف أختها "عن"، ويف االستفهامية 
الوصل أيًضا. وكذا توصل بـ "َمْن" االستفهامية مطلًقا نحو: فيَمن رغبَت؟، وتفصل 

مع املوصولة عند األكثرين نحو: رغبُت يف َمْن رغبَت فيه)6(.

وُأفردت "ما" بمسائل من االتصال واالنفصال يف الكتابة ال ترشكها فيها "َمْن"؛ ألن 
"َمْن"، وألن يف "ما" حرف األلف الذي يتعرض  من  استعامال  وأوسع  أنواًعا  "ما" أكثر 
"ما" باالتصال  يف بعض املقامات للحذف، فتبقى الكلمة عىل حرف واحد، إذ ُخصت 

)1( انظر ابن قتيبة: أدب الكاتب ص 173.
)2( انظر ابن عقيل: املساعد 4 / 337 ـ 339.

)3( انظر أبو جعفر النحاس: صناعة الُكّتاب ص 147.
)4( انظر ابن قتيبة: أدب الكاتب ص 173، وابن عقيل: املساعد 4 / 338.

)5( انظر ابن عقيل: املساعد 4 / 338 ـ 339.
)6( انظر ابن قتيبة: أدب الكاتب ص 173.
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 .) بحروف اجلر؛ ألن ألفها حتذف، فتكتب معها هكذا: )إالَم، وعالَم، وفيَم، وبَِم، وممَّ
"ما"  توصل  املخصوصة.  الكلامت  ببعض  "ما"  اتصال  هو  هنا  إليه  اإلشارة  نود  ما 
"ما" وتكون مع كل منهام كالكلمة  "إىل" و"عىل" فتحذف ألف  االستفهامية يف اخلط بـ 
الواحدة، فرتسم ألفهام واقفة )إالم، وعالم( عىل غري الصورة التي كانت عليه من غري 
"ما" )أي: إىل، وعىل(. وكذلك توصل "ما" بـ "حيث"، فتكتب )حيثام(. ومع "أين" يف 
" يف )كلَّام(. ووصُل  " يف )قلَّام( و"ُكلَّ )أينام( و"ريث" يف )ريثام( و"مثل" يف )مثلام( و"قلَّ
" وأخواهتا خمصوص هبا إذا كانت حرفية كافَّة كام يف ﴿إنام املؤمنون إخوة﴾)1(  "ما" بـ "إنَّ
حسن.  عندك  ما  إن  نحو:  ُفصلت،  موصولة  اسمية  كانت  فإن  الواحدة،  كاألداة  ألهنا 
ويبدو أن "ما" يف هذه املسألة مشاهبة عند بعضهم لوصلها بـ "أي"؛ ألهنم نصوا عىل فصل 
"ما" املوصولة عن "أي" نحو: أينُّ ما عندك أفضل، بخالف: ﴿أيام األجلني قضيت﴾)2(. 
ا يف وصل "ما" باحلروف وشبهها، هو أهنا كلها توصل بام  وذكر ابن احلاجب قانوًنا عامًّ
املدح  بكلمتي  وصلها  بجواز  أيًضا  "ما"  وُخصت  االسمية)3(.  ما  عن  وتفصل  احلرفية 
والذم "نِْعَم" و"بِْئَس"، أي: نعام وبئسام. غري أهنم ربام أرادوا بالوصل يف "نعام" بيان حال 
اإلدغام، وبالفصل بيان حال اإلظهار، ومحلوا بئس يف الوصل عىل نعم؛ ألهنا أختها)4(. 

ووصلوا "ما" بـ "إْن" الرشطية يف نحو ﴿إما يبلغن عندك الكرب﴾)5(.

واختلفوا أيًضا يف وصل "أْن" بـ "ال" بعدها. فنصَّ أكثُرهم عىل أنَّ "أْن" إن كانت 
بعُضهم  وجوز  عنها)6(،  ُفصلت  الثقيلة  من  خمففة  كانت  وإن  "ال"،  بـ  ُوصلت  ناصبًة 
"إن"  "ال" بـ  ُسبقت  إن  أما  حال)7(.  كل  يف  فصلها  عىل  وآخرون  احلالني،  يف  وصَلها 
فالغالب عندهم وصلها نحو ﴿إال تفعلوه﴾)8( عىل نحو ما سبق يف وصلها  الرشطية 

)1( من اآلية 10 من سورة احلجرات.
)2( من اآلية 28 من سورة القصص.
)3( ابن احلاجب: الشافية ص 142.

)4( انظر ابن عقيل: املساعد 4 / 340.
)5( من اآلية 23 من سورة اإلرساء.

)6( انظر ابن قتيبة: أدب الكاتب ص 173 ـ 174، وابن احلاجب: الشافية ص 143.
)7( قال ابن عقيل: )والصحيُح عند النحويني َكْتُب أْن مفصولًة من ال مطلًقا(. املساعد 4 / 341.

)8( من اآلية 73 من سورة األنفال.
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عوملت  و"ال"  و"أْن"  الالم  هي  كلامت  ثالث  من  تتألف  فإهنا  "لئال"  أما  بـ"ما")1(. 
تتعاقب لداللة  الثالث  الكلامت  الواحدة فُوصلت وحلقها احلذف؛ ربام ألن  كالكلمة 
واحدة خمصوصة غري مشرتكة وال ملتبسة، وإن قيل فيها: إن ))الالم ال تقوم بنفسها 
فُوصلت بـ "أْن"، و"أْن" هنا ناصبة فوصلت بـ "ال"(()2(. ووصل بعُضهم بـ "ال" كلمَة 
"كي" وحدها، أو مسبوقًة بالالم كام يف قوله تعاىل ﴿لكيال تأسوا﴾)3(، غري أن األصل يف 
ذلك الفصل، ووصلوه اتباًعا لرسم املصحف ال غري)4(، وسيأيت الحًقا تفصيل الكالم 

يف رسم املصحف املسمى بالرسم العثامين.

تكن  مل  األصل  به  يقيض  كام  أختها  عن  الكلمة  فصل  مسألة  أن  سبق  مما  ويتضح 
واضحة احلدود أو جممًعا عليها بام يكفي. كام يتضح أيًضا اختالف العلامء يف األسس 
التي قام عليها وصل الكلامت بأخرى أو فصلها عنها، لكنها يف جمملها ال خترج غالًبا 
عن نوعني من العلة، أحدمها: معنى األداة، واآلخر: نوعها، أي: كوهنا اساًم أو حرًفا. 
ولقد كان ينبغي أال يتعلق الرسم اإلمالئي باملعنى، وال بكون الكلمة معدودًة اساًم أو 
ينطق ال غري.  ملا  الكتابية  بالرموز  إنام هو تصوير  الرسم اإلمالئي  أو فعال؛ ألن  حرًفا 
والسياق  والرتكيب  العبارة  من  فيؤخذ  الكالم  أقسام  املعاين ومعرفة  الوقوف عىل  أما 
قلة  هو  الوصل  يف  الصحيحة  العلة  أن  ويبدو  الرسم.  من  ال  ذلك،  ونحو  واملقام 
الكتابة يف  من  اآليت  اإللباس  مع عدم  الكتابة،  ببعضها يف  املوصولة  الكلامت  حروف 
حال الوصل. وهلذا كان ينبغي االتفاق عىل صور معينة للوصل، الذي هو خروج عن 

األصل للعلة املذكورة ُتلتزم يف كل حال، ويبقى الفصل سائًرا فيام عداها.

"عن" أو  "يف" أو  إذا كان ما قبلها  "ما" يف اخلط بام قبلها،  ولذلك أرى أن توصل 
، وليت( برشط  ، ولكنَّ ، وكأنَّ ، وأنَّ "ِمن" أو "إْن" الرشطية، أو احلروف الناسخة: )إنَّ
أن تكون "ما" كافة ال موصولة؛ ألهنام لو احتدتا ألدت الكتابة إىل اإللباس، وهو جمتنب، 
ومثل ذلك: "ما" مع "أي". وكذلك إذا كان ما قبلها أين أو حني أو حيث أو كيف أو 

)1( انظر ابن احلاجب: الشافية ص 143.
)2( ابن الدهان: باب اهلجاء ص 25.

)3( من اآلية 23 من سورة احلديد.
)4( انظر ابن عقيل: املساعد 4 / 342.
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ريث أو قلَّ أو طاَل أو كل أو مثل أو قبل أو ُربَّ أو يس. فتكتب يف األحوال السابقة: 
فيام، وعام، ومما، وإّما، وإنَّام، وأنَّام، وكأنام، ولكنام، وليتام، وأيَّام، وأينام، وحينام، وحيثام، 
"ال" بـ  وكيفام، وريثام، وقلام، وطاملا، وكلَّام، ومثلام، وقبلام، وربام، وسيام. وأن توصل 
"أْن" ناصبًة أو خمففة من الثقيلة، أي: أال، وبـ "إن" الرشطية، أي: إال. وأن توصل "َمْن" 
ن، ومِمَّن. وأن يلتزم الفصل فيام عدا ذلك  بـ "يف" و"عن" و"ِمن"، فتكتب: فيَمن، وعمَّ

مطلًقا.

أيًضا أن األصل  وكام عدوا أن األصل فصل الكلمة عن الكلمة، كام تقدم، عّدوا 
وصل احلرف يف داخل الكلمة الواحدة باحلرف قبله وبعده. وهلذا استقلت الكلمة عن 
أختها، فلم حُيتج يف الكتابة العربية إىل مسافة كبرية فاصلة بني الكلمة وأختها، وكان 
يف  التزامه  من  َمنََع  األصل  هذا  أن  غري  مر.  كام  للعربية  املميزة  األمور  أهم  أحد  ذلك 
كل حال صورُة بعض احلروف املعينة التي لو ُوِصَلت بام بعدها لتغري الرمز الكتايب أو 
إما  التغيري،  إىل بعض  بعده  انفصال احلرف خطًّا عام  فأدت هبم رضورة  بآخر.  التبس 
من  الكلمة  بعض حروف  بحذف  وإما  الكلمة عام جياورها،  استقالل  بمخالفة أصل 

أجل املحافظة عىل مبدأ االستقالل نفسه.

ولعل من أوضح ما ُغري فيه اخلط، فكتب عىل هيئة شاذة يف العربية، الكلامِت التي 
أسقط يف رسمها حرف األلف كام يف "لكن" ونحوها. ويكاد علامء العربية جيمعون عىل 
التعليل حلذف األلف منها إما بكثرة االستعامل، وإما بأهنا قد ُأمن فيها عدم االلتباس 
بكلامت أخرى مشرتكة معها يف الرسم. غري أن العلة التي تبدو يل أوضح من غريها يف 
هذا تكمن يف األلف نفسها؛ إذ إن األلف دون غريها هي التي حتذف يف عدد ال بأس به 
من األلفاظ، وهي: لكن وهذا وهذه وهؤالء وذلك وأولئك واهلل وإله والرمحن وهرون 
وإسمعيل وإسحق وإبرهيم. وأرى أن السبب الكامن يف األلف هو أهنا ال توصل يف 
االصطالح الكتايب بام بعدها، وهو ما جيعلها لو أثبتت يف الرسم ُتوهم بأهنا مع ما قبلها 
كلمة مستقلة عام بعدها. ثم إهنا صوتيًّا تكون مع احلرف الذي يسبقها مقطًعا مستقال، 
بعضهم يف علة  قول  ويا. ولعل  أيًضا كام يف ال وما  األحيان كلمة مستقلة  ويف بعض 

إسقاط األلف من "لكن": إن ذلك لكراهة "ال" فيها مما يشري إىل ذلك.

وعندي أن مما يضعف التعليل إلسقاط األلف يف هذه الكلامت العديدة الشاذة بكثرة 
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االستعامل، أو بأمن اللبس ال غري، أن األلف تزاد كثرًيا، حتى لغري حاجة كام يف "مائة" 
مثال. عىل أن األلف يف العربية أحيطت بتصورات صوتية وكتابية جيدر بنا تأملها، وال 
نبالغ إن سمينا ذلك "مشكلة األلف" يف العربية. وسنعرض يف السطور التالية عىل قدر 
الطاقة مشكلة األلف هذه من خالل عرض صوريت األلف واهلمزة كام تبلورتا يف أذهان 
الدارسني؛ ألهنام احلرفان امللتبسان املتداخالن يف كثري من السياقات. وفضال عن ذلك 
تعد الكلامت املشتملة عىل حريف األلف واهلمزة من أشد ما يصعب عىل متعلم اخلط 

إجادته. ونعرض يف فقرة أخرى بعد ذلك التباس األلف بغري اهلمزة أيًضا.

األلف واهلمزة:

كثرًيا ما يلتبس يف الرتاث اللغوي عموًما حرفا األلف واهلمزة، وتتداخل التصورات 
وسميت  األخرى،  معاملَة  منهام  واحدة  كلنُّ  السياقات  من  كثري  يف  عومل  إذ  فيهام، 
الواحدة باسم أختها. وقد ظهرت صور االلتباس أكثر ما ظهرت يف املستوى الكتايب 

عىل وجه اخلصوص.

ت حينًا حرًفا من حروف اهلجاء، فأكملت عدة حروف اهلجاء  أما األلف فقد ُعدَّ
تسعة وعرشين، وُأخرجت حينًا آخر منها فصارت ثامنية وعرشين)1(. ولقد ُنظر إليها يف 
بعض األحوال عىل أهنا أخت الياء والواو، فجاءت يف الرتتيب اهلجائي معهام يف آخر 
الوقت  األلف يف  لكن  املعاجم.  أغلب  الرتتيب سارت  ا ي(، وعىل هذا  )و  احلروف 
ا، يف حني أن الواو  ا عن الواو والياء؛ إذ ال تكون إال مدًّ نفسه ختتلف اختالًفا جوهريًّ
إن  ثم  أخرى.  أحياًنا  األخرى  الصوامت  كاحلروف  وحرًفا  أحياًنا  ا  مدًّ تأتيان  والياء 
األلف ال تكون حرًفا من حروف الكلمة األصلية، أما الواو والياء فتكونان أصلني، بل 
قد تأيت األلف وال بد أن يكون أصلها إما واًوا أو ياًء ال حمالة. وكذلك ال يمكن االبتداء 
باأللف بخالف الواو والياء؛ ومن أجل أهنا ال ُيبتدأ هبا جعلوا لرمزها الكتايب حرًفا آخر 

متقدًما عليها هو الالم، أي: ال، فصار الرتتيب اهلجائي )و ال ي(.

بنيَّ ابُن جني سبَب إحلاِق حرف الالم متقدًما عىل األلف بقوله: ))واعلم أن واضع 

)1( انظر املربد: املقتضب 1 / 328، وابن جني: رس الصناعة 1 / 41. هذا وقد ذكر الزجاجي عدد حروف اهلجاء يف 
كتاب واحد هو "اجلمل" مرتني يف موضعني، فذكر يف أحدمها أهنا ثامنية وعرشون حرًفا، ويف اآلخر أهنا تسعة وعرشون. 

انظر الزجاجي: اجلمل يف النحو ص 273، 409.
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حروف اهلجاء ملا مل يمكنه أن ينطق باأللف التي هي مدة ساكنة؛ ألن الساكن ال يمكن 
االبتداء به دعمها بالالم قبلها متحركًة ليمكن االبتداء هبا، فقال: "هـ و ال ي". فقوله: 
"الم ألف" وذلك أن واضع اخلط  "ما" و"يا". وال تُقْل كام يقول املعلمون:  بزنة  "ال" 
ُيِرد أن يرينا كيف أحوال هذه احلروف إذا تركب بعضها مع بعض، ولو أراد ذلك  مل 
الطاء، وغري  مع  والقاف  الدال  مع  والسني  اجليم  مع  الطاء  أيًضا كيف ترتكب  فنا  لعرَّ
ذلك مما يطول تعداده. وإنام مراده ما ذكرُت لك من أنه ملا مل يمكنه االبتداُء باملدة الساكنة 
ابتدأ بالالم ثم جاء باأللف بعدها ساكنًة؛ ليصحَّ لك النطُق هبا كام صحَّ لك النطُق بسائر 

احلروف غريها(()1(.

وعىل هذا تكون هذه األلف التي سامها ابن جني يف نصه السالف "املدة الساكنة" 
اللينة"، كام يف كاتب،  "األلف  األوائل  التي يسميها بعض  الطويلة  الفتحة  نفسها  هي 
وقال، وباع، ودعا، ورمى، ورسالة، وهنا، وعىل، ونحو ذلك. ومن سامهتا املميزة هلا 
أهنا تأيت زائدة أحياًنا ومنقلبة عن أصل هو الواو أو الياء أحياًنا أخرى، وال ُيبتدأ هبا، وال 
تقبل التحريك، وال يكون ما قبلها إال مفتوًحا فال يقبل الضم وال الكرس وال السكون. 
وهي بذلك واضحة معينة املعامل صوتيًّا ال تتداخل مع غريها)2(. أما اهلمزُة فإهنا حرف 
أحد  غريها  مع  وتكون  الكلمة،  منها  تتكون  التي  الصوامت  اهلجاء  حروف  كسائر 
بنيتها أوال ووسًطا وآخًرا كأمحد وإبراهيم وُأسامة، وأخذ وسأل وقرأ ونحو  حروف 
تلتبس صوتيًّا  ُتَعدَّ مستقلًة ال  أن  إذن  ينبغي  فكان  والتسكني؛  التحريك  وتقبل  ذلك، 
وال كتابيًّا باأللف أو بغريها. وأما التي سميت يف االصطالح هبمزة الوصل فليست من 
حروف اهلجاء أصال، وهي من الناحية الصوتية ليست بأكثر من صويت يأيت اضطراًرا 
حني يراد أن ُيبَتَدأ بنطق ما أوله ساكن. فكان ينبغي إما عدم متثيلها برمز كتايب ما وإما 
أن خيتار هلا رمز ال يشتبه بغريه. ذلك أن األمر من الثالثي نحو َكَتَب هو: ْكُتْب بسكون 
الكاف، وهو لفظ يمكن النطق به يف درج الكالم، ويتعذر النطق به يف االبتداء فيؤتى 

)1( ابن جني: رس الصناعة 1 / 43 ـ 44.
)2( هذا الوصف الصويت لأللف هو وصف القدماء كام هو واضح. أما املحدثون فال يوافق أكثرهم عىل هذا الوصف، 
ويعدون األلف فتحة طويلة، فهي حركة؛ ولذلك ال يقبلون أن توصف احلركة بأهنا ساكنة. وكذلك ال يسلمون أن ما 
قبلها مفتوح؛ ألن احلركة ال تسبق احلركة. انظر مثال شاهني، عبد الصبور: املنهج الصويت للبنية العربية ص 32، والقرالة، 

زيد خليل: احلركات يف اللغة العربية ص 33.
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هبمزة الوصل يف هذه احلال فقط. وكان ينبغي إن أردنا ترتيب كلمة )اْكُتْب( مع غريها 
هجائيًّا مثال أن تورد بعد ما أوله قاف.

ومع ما سبق بيانه من متايز األلف ومهزيت القطع والوصل صوتيًّا كان األوائل يسمون 
باء تاء... إلخ(.  اهلمزة باأللف، ويذكروهنا هبذا االسم يف تعداد احلروف أوال )ألف 
احلرف.  طبيعة  تصور  يف  اإلهيام  إىل  أدت  ربام  مومهة،  تسمية  شك  بال  التسمية  وهذه 
ولكن األمر حيتمل يف الوقت نفسه العكس؛ إذ ربام كانت هذه التسمية ناشئة أصال من 
التباس اهلمزة باأللف. ذلك أن اهلمزة، واأللف، ومهزة الوصل التي ربام سميت أيًضا 
ألف الوصل، هلا مجيًعا يف الرسم الكتايب رمز واحد هو صورة األلف. ولقد شاعت يف 
"ألف الوصل"،  مصنفات القدماء ظاهرة تسمية كل مهزة ألًفا. فهمزة الوصل اسمها 
وهكذا)1(. وكذلك استقر  ومهزة االستفهام وهي مهزة قطع اسمها "ألف االستفهام"، 
عند الباحثني املحدثني التعامل مع مهزيت القطع والوصل واأللف يف بعض السياقات 
مثال  احلديثة  والبحوث  الكتب  فهارس  ترتيب  إذ شاع يف  أهنا مجيًعا يشء واحد.  عىل 
وضع ما يبدأ هبمزة وصل أو مهزة قطع يف أول الرتتيب، ووضع ما ثانيه ألف قبل ما 

ثانيه الباء، سواء أكانت األلف زائدة أم منقلبة عن واو أو ياء، وهكذا)2(.

أن  ))اعلم  قال:  اهلجاء،  حروف  من  اهلمزة  أسقط  أنه  املربد  عن  جني  ابن  روى 
أصول حروف املعجم عند الكافة تسعة وعرشون حرًفا. فأوهلا األلف وآخرها الياء، 
عىل املشهور من ترتيب حروف املعجم. إال أبا العباس فإنه كان يعدها ثامنيًة وعرشين 
حرًفا)3(، وجيعل أوهلا الباء ويدع األلف من أوهلا، ويقول: هي مهزة ال تثبت عىل صورة 
حمفوظة  أشكاهلا  التي  احلروف  مع  أعتدها  فال  مستقرة،  صورة  هلا  وليست  واحدة 
معروفة(()4(. ومل يرتض ابن جني ما ذهب إليه املربد؛ ألنه يرى ))أن األلف التي يف أول 
حروف املعجم هي صورة اهلمزة يف احلقيقة. وإنام كتبت اهلمزُة واًوا مرًة وياًء أخرى عىل 
مذهب أهل احلجاز يف التخفيف، ولو أريد حتقيقها البتة لوجب أن تكتب ألًفا عىل كل 

)1( انظر احلمد، غانم قدوري: "األلفات ومعرفة أصوهلا للداين" ص 341، 351.
)2( وكذلك ال ُيالحظ التعامل كثرًيا مع مهزة الوصل عىل أهنا مطابقة أللف املد. ومن بني األمثلة الكثرية عىل ذلك عدهم 

حروف الزيادة عرشة جمموعة يف قولك "سألتمونيها" ليس فيها مهزة وصل، ويعدون نحو "استخرج" مزيد بثالثة.
)3( انظر املربد: املقتضب 1 / 192، وانظر حاشية املحقق رقم )1(.

)4( ابن جني: رس الصناعة 1 / 41.
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حال. يدل عىل صحة ذلك أنك إذا أوقعتها موقًعا ال يمكن فيه ختفيفها وال تكون فيه 
إال حمققة مل جيز أن ُتكتب إال ألًفا، مفتوحة كانت أو مضمومة أو مكسورة، وذلك إذا 
وقعت أوال نحو أخذ وُأخذ وإبراهيم. فلام وقعت موقًعا ال بد فيه من حتقيقها اجُتمع 
عىل َكْتبِها ألًفا البتة. وعىل هذا ُوِجدت يف بعض املصاحف ﴿يستهزأون﴾ )1( باأللف 
قبل الواو، وُوِجد فيها أيًضا ﴿وإن من شيأ إال يسبح بحمده﴾  )2( باأللف بعد الياء. 

وإنام ذلك لتوكيد التحقيق(()3(.

ويستدل عىل  األلف،  اهلجاء هي  أول حروف  التي يف  اهلمزة  أن  ابن جني  ويؤكد 
إذا  أنك  ترى  أال  بعينه.  لفظه  تسميته  أول حروف  ففي  بأن ))كل حرف سميته  ذلك 
دال،  احلرف  فأول حروف  دال،  قلت:  وإذا  احلَْرِف جيٌم،  ُل حروِف  فأوَّ قلت: جيم، 
وإذا قلت: حاء، فأول ما لفظت به حاء. وكذلك إذا قلت: ألف، فأول احلروف التي 

نطقت به مهزة. فهذه داللة أخرى غريبة عىل كون صورة اهلمزة مع التحقيق ألفا(()4(.

اختيار  ج  خيررِّ ألنه  أيًضا؛  ألًفا  القطع  كهمزة  الوصل  مهزة  جني  ابن  جعل  وكذلك 
بعضهم  يسميها  "ال" التي  يف  الساكنة،  األلف  قبل  غريها  دون  الالم  احلروف  واضع 
"الم ألف" كام تقدم، عىل أنه ))ملا رآهم قد توصلوا إىل النطق بالم التعريف بأن قدموا 
َم  أيًضا قدَّ ألًفا نحو الغالم واجلارية، ملا مل يمكن االبتداء بالالم الساكنة، كذلك  قبلها 
ال إىل النطق باأللف الساكنة، فكان يف ذلك رضٌب من  "ال" الًما توصنُّ قبل األلف يف 
املعاوضة بني احلرفني(()5(. ويبدو يل أن علة اختيار الالم دون غريها قبل األلف هي 
"ال" مركبة من هذين  الباحثني من أهنا ))صورة ممزوجة لالم واأللف  ما قرره بعض 
عن  االستغناء  يستحيل  إنه  حتى  العربية،  الكتابة  يف  شائعة  واحدة  صورة  يف  احلرفني 
إال هبذه  الالم  بعد  تأيت األلف  إذ ال  الرمزين؛  االرتباط بني هذين  بفك  الرتكيب  هذا 
الصورة... وقد دخلت "ال" الرتتيب األلفبائي عىل الرغم من داللتها املزدوجة. ولعل 

)1( من اآلية 5 من سورة األنعام.
)2( من اآلية 44 من سورة اإلرساء.

)3( ابن جني: رس الصناعة 1 / 41 ـ 42. وانظر أيًضا املالقي: رصف املباين ص 104.
)4( ابن جني: املصدر السابق 1 / 42.
)5( ابن جني: املصدر السابق 1 / 44.
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ذلك راجع إىل شيوع صورهتا هذه يف الكتابة العربية، وكذلك ِقدم شكلها واستمراره 
منذ الكتابة النبطية وحتى اآلن(()1(، فعىل هذا كأنَّ )ال( رمز كتايب واحد للصوتني حني 
يتعاقبان هبذا الرتتيب. أما ما ذكره ابن جني ففيه املطابقة بني مهزة الوصل واأللف عىل 

النحو املوصوف يف تداخل تصورات األلف واهلمزتني.

لقد أدى التداخل يف تصورات األلف واهلمزتني من جهٍة إىل التباس هذه األحرف 
متثيل  يف  كتابية  مشكالت  نشوء  إىل  أخرى  جهة  ومن  الرصفة،  الصوتية  الوجهة  من 
الكلامت بالرموز. أما من الناحية الصوتية فلعل يف النصوص التي سبق إيراد بعضها ما 
يشري عموًما إىل ذلك، وأما من الناحية الكتابية، وهو ما هيمنا يف سياق هذه الدراسة، فإن 
متثيل األصوات الثالثة برمز كتايب واحد هو الصورة املسامة ألًفا قد أدى إىل صعوبات 
خاصة برسم الكلامت التي أحد أصواهتا األلف أو اهلمزة أو مهزة الوصل بصورة ال 
بل  التحديد.  وجه  عىل  األصوات  هذه  من  اخلالية  الكلامت  يف  هلا  مثيال  الكاتب  جيد 
يمكن القول إن املتعلم ال يصعب عليه رسم أية كلمة عربية ختلو من األصوات الثالثة 

ا كام هو معلوم. املذكورة، عدا الشاذ رساًم، وهو يف العربية قليل جدًّ

إذا أردنا الوقوف عىل صعوبات رسم األلف يف الكلمة، مع شدة وضوح كوهنا ألًفا 
لينة غري ملتبسة صوتيًّا وال كتابيًّا باهلمزة وال بيشء آخر، فمن املعلوم أن األلف اللينة 
إن جاءت وسًطا فال إشكال يف رسمها، كام يف كاتب، وقال، ومستعاد، ونحو ذلك؛ 
ألن لأللف رمًزا كتابيًّا واحًدا ال يتغري هو )ا(، لكن اإلشكال يطرأ حني تكون األلف 
املعهودة نفسها يف كلامت كعصا ودعا، وبصورة  الصورة  نفسها متطرفة، فتكتب عىل 
الياء بال نقط )أي: ى( يف كلامت أخرى كفتى ورمى وليىل ومصطفى واستعىل ونحو 
ذلك، وباأللف الواقفة يف حروٍف نحو إال وأما، وبصورة الياء يف عىل وإىل وبىل. ومع 
يف  الثالثة  األلف  برسم  العربية  انفردت  حال  كل  يف  الكتايب  الرمز  وحدة  األصل  أن 
الياء إن كان أصلها الواو،  الكلامت الثالثية ألًفا واقفة إن كان أصلها الواو، وبصورة 
وكذا ياًء إن جتاوزت الكلمة ثالثة أحرف، إال أن يكون ما قبل اآلخر ياء نحو: اخلطايا 
وأعيا واستحيا، غري أهنم فرقوا بني نحو حييا فعال وحييى اساًم باأللف الواقفة يف األول 
وبصورة الياء يف الثاين. وموضع اإلشكال هنا هو أن الكاتب حيتاج يف كتابة الكلامت 

)1( صالح احلسن: الكتابة العربية ص 131 ـ 132.
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الثالثية بالرضورة إىل معرفة أصل األلف فيها، أعن ياء انقلبت أم عن واو، وإىل معرفة 
لغوية  معارف  إجادة  عىل  اخلط  إجادة  تتوقف  وبذلك  الثالثة.  عىل  زاد  مما  استثني  ما 
عىل  العربية.  يف  الكتايب  الرسم  مشكالت  إحدى  وهي  اخلط،  علم  خارج  من  أخرى 
أن بعض الكلامت قد ُجهل أمر األصل فيها، وال يتوصل إليه املختصون إال بأقيسة ال 

يستطيع عامة الُكّتاب اإلملام هبا، وهو ما يزيد هذه املشكلة عمًقا وتعقيًدا.

أنه  إمجاال  كلها  جيمعها  معينة،  طرًقا  الثالثي  يف  األلف  أصل  إىل  للتوصل  ذكروا 
يؤتى بالتصاريف املمكنة للكلمة ما أمكن حتى تظهر الواو أو الياء يف أحدها أو أكثر، 
فيعلم بذلك األصل وتكتب األلف يف الكلمة تبًعا له. وهذه هي نفسها طريق معرفة 
أصل األلف يف غري الطرف، وأصل أي حرف كان قد ُأِعلَّ فانقلب حرًفا آخر. وتتصل 
أن  ذلك  الزيادة.  أدلة  باب  الرصفية يف  الدراسة  باملعهود يف  وثيًقا  اتصاال  املسألة  هذه 
االشتقاق هو أقوى األدلة عىل أصالة حرف أو زيادته، به ُعلم أن األلف يف "دار" مثال 
أصلها الواو؛ ألهنا من دار يدور، وبه عرف أن اهلمزة يف "سامء" أصلها الواو؛ ألهنا من 

سام يسمو، وأن الياء يف "عيد" منقلبة عن واو؛ ألهنا من عاد يعود، وهكذا.

الغموض  انقلبت األلف عنه يف بعض األسامء هو من  بد أن نالحظ هنا أن ما  ال 
بحيث ال ُتظِهره إال تصاريُف الفعل، ال االسم. ومما يصلح مثاال لذلك العني يف كلمة 
ليتبني األصل.  ف  ُترَصَّ ثم  إىل فعل  بتحويل حروف االسم  إال  الواو  إذ ال تظهر  دار؛ 
للامدة  املمكنة  التصاريف  مجيع  إىل  جلؤوا  الرصفيني  إن  القول:  يمكن  أخرى  وبعبارة 
التي تتكون منها حروف الكلمة، إذا مل يمكن ظهور أصل األلف من تصاريف االسم 

وحدها إن كانت الكلمة اساًم، أو من تصاريف الفعل وحدها إن كانت فعال.

إذا كانت بعض ألفات األسامء ُعرف أصلها من تصاريف االسم نحو: ُخطا ألن 
مفردها خطوة، وُذرا ألن مفردها ذروة، وُعرا ألن مفردها عروة، وُقرى ألن مفردها 
من  واو  فيه  املتطرفة  األلف  أصل  أن  عرف  ما  األسامء  من  فإن  ذلك،  ونحو  قرية، 
تصاريف املادة املستعملة منه عموًما ال من تصاريف االسم خاصة، نحو قفا، وشذا، 

وكرا، ورحا، وصفا، ومما عرف أن ألفه منقلبة عن ياء: جنى،... إلخ.

أما إذا بدئت الكلمة بأحد الصوتني املسميني بـ "مهزة القطع" و"مهزة الوصل" فإن 
الرسم يف احلالني يلتبس برسم األلف. ولعل من الواضح أن بني صويت اهلمزتني فرًقا 
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بينًا جيعل كل واحد منهام سهل التعيني غري ملبس. فمن سامت مهزة الوصل املميزة أهنا 
ال تنطق إال يف ابتداء الكلمة وتسقط يف الدرج، يف حني تأيت مهزة القطع أوال ووسًطا 
ُمثرِّل  تبدأ هبمزة وصل أو مهزة قطع  التي  الكلامت  وآخًرا وحُتقق يف كل حال. غري أن 
أو  األلف  فوق  )ء(  العني  برأس  االثنني  بني  ُفرق  ثم  )ا(،  األلف  برمز  فيها  للصوتني 
حتته هلمزة القطع وبخلوه منها هلمزة الوصل. غري أن رأس العني رمز صغري مل يلبث أن 
عومل معاملة احلركات التي تسقط كثرًيا، فسقط كثرًيا وخلت الكلامت مع مرور الزمن 
القطع والوصل، وشواهد ذلك  رمًزا واحًدا ال فرق معه بني  فأصبحا  أو كادت،  منه 
الكلامت  القراء واملتعلمون عىل صورة  الرتاثية. واعتاد  الكتب  واضحة يف خمطوطات 
ثم صعب يف  أم مهزة وصل. ومن  قطع  مبدوءة هبمزة  أكانت  باأللف، سواء  مبدوءة 
العصور املتأخرة عىل الشادين وغري املختصني التفريق بني ما أوله قطع وما أوله وصل. 
التي توقفت إجادهتا عىل  املسائل  الكتابية من ضمن  املسألة اإلمالئية  وأصبحت هذه 
عن  احلديث  سبق  التي  الكتابية  املشكالت  من  كغريها  أخرى،  لغوية  معارف  إجادة 

بعضها وسيأيت تفصيل بعضها اآلخر.

وأما إذا جاء صوت اهلمزة يف وسط الكلمة فإننا حينئٍذ نواجه نوًعا آخر من الصعوبة 
يف الرسم الكتايب، جاء نتيجة ألمرين مًعا، أحدمها: موضع الصوت من الكلمة، واآلخر: 
الرمز الكتايب املختار لتمثيل ذلك الصوت. أما موضع صوت اهلمزة من الكلمة فإن 
جميئها متوسطة يقتيض بالرضورة وصلها بام قبلها وما بعدها. وأما الرمز الكتايب املختار 
فلعل اختيار رأس العني الصغرية )ء( رمًزا للهمزة دون غريه من الرموز األخرى قد 
وقف حائال دون إمكان وصلها بام قبلها وما بعدها؛ لئال تلتبس بالعني. وهذا ما جعل 
هو  كام  فكتبت  فوقه،  تكتب  آخر  حرف  صورة  إىل  حتتاج  متوسطة  جاءت  إن  اهلمزة 

معلوم عىل صورة األلف والواو والياء يف الغالب، ومفردة يف أحوال خمصوصة.

ويبدو أهنم أول األمر اختاروا هلا صورة األلف كحاهلا يف ابتداء الكلمة، كام اتضح 
من نصوص األوائل التي تفيد يف جمملها أولوية متثيل اهلمزة باأللف، وعليه جاء الرسم 
العثامين يف "يستهزأون" ونحوه كام مر. غري أن األلف يطرأ عليها ما جيعل التزام رسمها 
إذ قد تأيت قبل ألف  إما مستحيال أو مستكرًها؛  يف كل حال تأيت فيها اهلمزة متوسطة 
ُل الكلمة يف نطق بعض القبائل فيصري مكان اهلمزة ياء  أخرى أو بعدها مثال، وقد ُتَسهَّ
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أو واو، فال يصري لأللف من مناسبة يف الرسم مطلًقا، وهكذا. فعدل عن التزام األلف 
يف كل حال إىل جعل صورة احلرف الذي تكتب عليه اهلمزة مع األلف إما واًوا وإما 
ياًء. وملا كانت احلركات هي أساس وجهة التسهيل يف بعض اللهجات جعلت أساًسا 
اهلمزة. وهكذا نشأت مشكلة كتابية أخرى  الذي تكتب عليه  أيًضا يف صورة احلرف 
جتعل كيفية الكتابة متوقفة عىل قاعدة التسهيل. غري أن األمور مل ترس يف هذا عىل نحو 
مطرد؛ بسبب مشكلة أخرى يف رموز احلروف نفسها هي مشكلة االتصال واالنفصال. 
بعدها  ما  أو  قبلها  بام  بّينًا من حيث االتصال  الثالثة ختتلف اختالًفا  املد  إن أحرف  إذ 
أو بأحدمها؛ إذ األحرف الثالثة مجيًعا توصل بام قبلها، وجيب فصل األلف والواو عام 
تنطبق  أن  إذن  قبلها. فمحال  بام  مثلام توصل  بعدها  بام  الياء وحدها  بعدمها، وتوصل 
قاعدة واحدة عىل رسم الرموز الثالثة. ومن أجل هذا مل يمكن كتابة اهلمزة مفردة بعد 

الياء، يف حني أمكن ذلك بعد األلف والواو، كام سيتبني بعد قليل.

يلحظ املتتبع لنصوص كتابة اهلمزة املتوسطة عند األوائل اختالف عباراهتم يف الربط 
بني احلركة وصورة احلرف الذي تكتب فوقه اهلمزة، ويف الربط أيًضا بني وجوه التسهيل 
ووجوه الوجوب واجلواز يف الرسم. كام يلحظ حضور األلف عند كثري منهم يف كلامت 

ال مدخل لأللف فيها، ربام ألن صورة األلف عندهم هي األصل يف كتابة اهلمزة)1(.

فإن  وإما متحرك.  إما ساكن  قبلها  وإما متحركة، وما  إما ساكنة  اهلمزة  أن  نصوا عىل 
كانت ساكنة كتبت عىل حرف جمانس حلركة احلرف قبلها، وإن كانت متحركة وما قبلها 
ل عليه، أما إن كانت متحركة وقبلها ساكن فتكتب عىل  متحرك كتبت عىل النحو الذي ُتَسهَّ
صورة احلرف املجانس حلركتها)2(. ولكْن نص بعض العلامء عىل أن اهلمزة حتذف خطًّا يف 
حال كانت متحركة ساكنًا ما قبلها)3(. وُفرسرِّ معنى ذلك بحذف صورة احلرف الذي تكتب 
فوقه اهلمزة، ال أن اهلمزة نفسها حتذف؛ فتكتب اهلمزة يف هذه احلال قطعة مفردة كرأس 
ر؛ ألن صورة اهلمزة ال توصل بام قبلها وما بعدها كام  العني)4(. وهذا التفسري بعيٌد ال ُيَتَصوَّ

)1( ُنقل عن الفراء أنه يكتب اهلمزة عىل صورة األلف يف كل موضع من الكلمة. انظر السيوطي: اهلمع 6 / 327. وسيأيت 
بعد قليل احلديث عن هذه الوجهة عند بعض املعارصين.

)2( انظر ابن احلاجب: الشافية ص 140 ـ 141.
)3( ابن جني: األلفاظ املهموزة وعقود اهلمز ص 60.

)4( انظر املبارك، مازن: مفهوم حذف اهلمزة يف اخلط عند القدماء )ملحق يف ختام كتاب األلفاظ املهموزة وعقود اهلمز(. ص 67.
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تقدم، فال ُيعقل إذن أن يكون املقصود هو أن نكتب كلمة "يسأل" هكذا: )يسءل( مثال، 
بل األوضح أهنا تكتب عىل مذهب هؤالء عىل صورة الياء؛ ألهنا صورة ترشكها فيها صورة 

املفردة يف بعض املواضع كام سيأيت، فيكتبون: يسأل: يسئل، ويلؤم: يلئم، وهكذا.

عليه  يسري  ما  باطراد  املتوسطة  اهلمزة  رسم  ضبط  إىل  السبل  أفضل  أن  يل  ويظهر 
حركة  إىل  النظر  وهو  اليوم)1(،  التعليمية  الكتب  عامة  وتتبناه  املعارصين،  من  كثري 
اهلمزة وحركة احلرف الذي يسبقها، ورسم اهلمزة فوق صورة احلرف املجانس ألقوى 
احلركتني. وأقوى احلركات الكرسة وأضعفها الفتحة، وتأيت السكون بعدها. ويستثنى 
من ترتيب الفتحة مع السكون، فيكون تريبهام بالعكس، جميء اهلمزة مفتوحًة بعد املدة 
أكثر  املسألة  ضبط  يف  الطريقة  وهذه  ومروءة.  كفاءة  نحو  يف  مفردة  فتكتب  الساكنة، 
املسألة  يف  أن  غري  املتعلمني.  أذهان  إىل  إيصاهلا  يف  وأيرس  غريها،  من  انضباًطا  الطرق 
إشكالني، أحدمها: أن اهلمزة إذا جاءت بعد الياء فال بد من وصل الياء باهلمزة، وال بد 
من إيصال اهلمزة نفسها بام بعدها. وبام أن هذه القاعدة توجب أن يعامل سكون املد عىل 
أنه أقوى من فتحة اهلمزة، فتكتب مفردة كام يف كفاءة ومروءة، فكان ينبغي أن تكتب 
كلمة "بريئة" بناء عىل القاعدة: )بريءة(، لكن قاعدة وصل احلروف ببعضها توجب 
أن توصل الياء باهلمزة ثم بالتاء، فتصبح اهلمزة عىل ما يشبه صورة الياء، وإن كانت يف 
التقدير مهزة مفردة. أما اإلشكال اآلخر فهو: اختالف الكتاب فيام هو حرف لني غري 
مد واًوا أو ياًء، فاختلفوا يف كتابة نحو )سموءل / سموأل، وتوءم / توأم( و)هيئة / 
هيأة، جيئل / جيأل( أما األلف فال إشكال فيها؛ ألهنا حرف مد دائاًم، فتكتب اهلمزة يف 
قراءة وكفاءة ونحومها مفردة. أما ما أجازه بعض املعارصين من كتابة اهلمزة مفردة إذا 
جاء بعدها حرف جمانس حلركتها فأرى أنه خيرم هذه القاعدة املطردة، أو شبه املطردة، 
أن  للقاعدة  تبًعا  والصحيح  وقرءان)2(،  شئون،  رءوس،  كتبوا:  أهنم  ذلك  مسوغ.  بال 
تكتب: رؤوس، شؤون، وقرآن. عىل أن املدة يف "قرآن" رمز كتايب بديل من الرمز )أا( 

كراهة توايل صوريت ألفني.

)1( انظر مثال الطباع، عمر: الوسيط ص 40 ـ 41، واخلامش، سامل: املهارات اللغوية ص 214. وانظر كذلك اجلدول 
الذي أعده مروان البواب يف هناية الطبعة السادسـة لـ )القاموس املحيط( يلخص قواعد كتابة اهلمزة، ونقله حييى مري علم 

يف ختام بحث )نظرات يف قواعد اإلمالء( منشور عىل اإلنرتنت. )موقع ضفاف اإلبداع(.
)2( انظر مثال: إبراهيم، عبد العليم: اإلمالء والرتقيم ص 50 ـ 51، وحسنني، أمحد: قواعد اإلمالء العريب ص 26.
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فإذا جاءت اهلمزة متطرفة كتبت عىل صورة حرف جمانس حلركة ما قبلها مطلًقا من 
غري نظر إىل يشء آخر، فإن سكن ما قبلها كتبت مفردة، وذلك نحو قَرأ وُمِلئ وجُرؤ، 
القيايس يف هذه  القدماء خالف املطرد  أبًدا. وأجاز بعض  وبْطء. وهذه قاعدة مطردة 

القاعدة، وال لزوم للخروج يف الرسم عام يمكن ضبطه وتعليمه بسهولة.

كتابيًّا  اهلمزة  لتمثيل  باالختيار  األَوىل  هي  األلف  صورة  أن  للمتقدمني  بدا  وكام 
ذهب أحد املجددين من املعارصين، هو أبو عبد الرمحن بن عقيل الظاهري، إىل رسم 
اهلمزة ألًفا يف كل موضع. ذلك ألنه يرى أن اهلمزة ليست شيًئا آخر غري األلف، ولفظ 
"اهلمزة" إنام هو وصف إلحدى حالتي األلف، مها كوهنا مهموزة وغري مهموزة، فاهلمز 
أول  يف  ألًفا  اهلمزة  يرسمون  القدماء  أن  عنده  ذلك  أدلة  ومن  حرف.  ال  عالمة  عنده 
الكلمة، و))جعلوا هلا صورة األلف وسطًا وطرفًا بعَض املرات، واستعاروا هلا صورًا 
ش؛ فال بد من  غري صورهتا بعَض  املرات. وترتب عىل ذلك تعقيد وكثرة تأصيل مشورِّ
العودة إىل أصلها الثابت أول  الكلمة(()1(. فرسم يف مقاالته التي يدافع فيها عن مذهبه 
السوأ،  والسوء:  الشيأ،  واليشء:  اإلمالأ،  اإلمالء:  فكتب  موضع،  كل  يف  ألًفا  اهلمزة 
الدأيل،  والدؤيل:  مأذنة،  ومئذنة:  شأون،  وشؤون:  السيرِّأ،  والسيرِّئ:  البطأ،  والبطء: 
وقراءة: قراأة، وهؤالء: هاأالأ، وهكذا. غري أنه رسم اهلمزة املتلوة بألف برمز واحد هو 
)آ( فيكتب هبذا الرمز: مكافآت، وِمآت، وَشْيآن، وُسآل، ونحو ذلك. ورسم اهلمزة إذا 
كانت مسبوقة بألف متلوة بياء عىل صورة الياء، فريسم كلمة "اإلمالئي" مثال بالصورة 
املعهودة يف الرسم املعتاد نفسها. وكذلك يغري موضع رأس العني فوق صورة األلف أو 
حتتها بحسب احلركة؛ وهلذا يكتب كلمة "اإلمالء" مرفوعة ومنصوبة: اإلمالأ، ويكتبها 
الباحث إىل تيسري اإلمالء، بمحاولة تصوير  جمرورة: اإلمالإ)2(. وهي دعوة يرمي هبا 
الكلامت عىل هيئة أقرب إىل هيئتها املنطوقة. وهلذا ذهب أيًضا إىل رسم كل ألف متطرفة 
ورما،  سعا،  وبىل:  وعىل  ومصطفى  وحييى  وأخرى  ورمى  سعى  فيكتب  واقفة؛  ألًفا 
املوروث  الرسم  ما ورد يف  إثبات  وإىل  إلخ،  وأخرا، وحييا، ومصطفا، وعال، وبال... 
املعتاد حمذوًفا؛ فيكتب ذلك: ذالك، ولكن: الكن، وهذا: هاذا، وهكذا: هاكذا، وطه: 

)1( ابن عقيل، أبو عبد الرمحن: "مقاالت لغوية" )منشور عىل اإلنرتنت(. ص 16.
)2( انظر ابن عقيل، أبو عبد الرمحن: املصدر السابق ص 31 وما بعدها.
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طاها)1(. وسيأيت الحًقا املزيد من التفصيل عن تيسري الرسم الكتايب وحماوالت مطابقة 
املكتوب املنطوق.

وكذلك يقرر الظاهري أن مهزة الوصل إنام هي ألف أيًضا كهمزة القطع؛ وهلذا اختريت 
هلا بالرضورة صورة األلف دون غريها. إذ ذهب إىل أن األلف ثالثة أنواع: األلف اللينة، 
لة ويعني هبا مهزة الوصل)2(. وقد  واأللف املهموزة ويعني هبا مهزة القطع، واأللف املسهَّ
ساعده عىل تسمية مهزة الوصل ألًفا أهنا ال تأيت إال أوال فتكتب بصورة األلف يف كل حال، 
كام ساعده أهنا مُتيز عن مهزة القطع الواقعِة أوال بخلوها من رأس العني مع احتاد رسمهام 
بصورة األلف. غري أن هذا التصور جيعل ثالثة أصوات خمتلفة نطًقا ووظيفًة شيًئا واحًدا؛ 

انقياًدا للرسم املوهم الذي مثلت فيه الثالثة برمز واحد كام سبق القول.

الصوتية  التصورات  يف  والتداخل  االلتباس  مبلغ  السابق  العرض  من  اتضح  لقد 
تقف  مل  األلف  أن  غري  الوصل(.  ومهزة  القطع  )مهزة  واهلمزتني  األلف  بني  والكتابية 
عند حد االلتباس هبذين احلرفني فقط، بل تداخلت والتبست بحرف آخر بعيد عنها يف 
الصوت والرسم هو النون. ذلك أن حلرف النون بوجه خاص يف العربية من السامت 
واخلصائص ما جعله حرًفا مشكال يف ذاته، وقد تعاونت إشكاالته هو مع إشكاالت 
حرف األلف يف اإلسهام بقدر كبري من االلتباس والتداخل بينهام مًعا. وقد ناقشنا يف 
التي تعتني  بالنون أهم سامته، وتناولنا فيه بطبيعة احلال بعض اجلوانب  بحث خاص 
هبا هذه الدراسة)3(، وسنعرض يف السطور التالية أهم اجلوانب التي يتداخل فيها رسام 

األلف والنون.

األلف والنون:
مع أن األلف حتذف خطًّا من عدد ال بأس منه من الكلامت كام أشري إىل ذلك سابًقا، 
تزاد يف مواضع متعددة أخرى. قالوا يف بعض هذه املواضع: إن زيادهتا جاءت خوف 
"مائة" وزيادهتا بعد واو اجلامعة،  التباس كلمة بأخرى يف الرسم، من ذلك زيادهتا يف 

)1( انظر ابن عقيل، أبو عبد الرمحن: املصدر السابق ص 35 وما بعدها. وانظر تعليق صالح احلسن عىل حماولة ابن عقيل 
مطابقة املكتوب للمنطوق يف مقالة "أبو عبد الرمحن بن عقيل والرسم اإلمالئي" املنشور يف جريدة اجلزيرة ع 269.

)2( انظر ابن عقيل، أبو عبد الرمحن: "مقاالت لغوية" ص 15.
)3( انظر الغامدي: حممد ربيع: "العربية لغة النون".
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كام زيدت أحرف أخرى خمصوصة للعلة نفسها كام سيأيت. وهو تسويغ مقبول يف سياق 
األلف  زيادة  هو  هنا  بالتأمل  جدير  هو  ما  لكن  االلتباس.  خيفة  الكلامت  بعض  متييز 
يف آخر املنون املنصوب، وما أدى إليه الربط يف الرسم بني األلف والنون من تداخل 

التصورات يف احلرفني يف بعض السياقات.
التنوين يف حال واحدة هي حال  لتمثيل  األلف دون غريها؛  اختريت صورة  لقد 
النصب، دون غريها من أحوال اإلعراب، فجمعوا بني زيادة األلف والفتحتني اللتني 
ترمزان للتنوين املنصوب، يف حني اكتفوا يف املنون املرفوع بالضمتني، ويف املنون املجرور 
بالكرستني. واخُتِلف بعُد يف رسم الفتحتني، َأَعىل احلرف األخري من الكلمة قبل األلف 
املزيدة خطًّا أم عىل األلف نفسها؟ ذهب بعض الباحثني املعارصين إىل الرأي األخري)1(، 
وأرى أنا أن كتابتها عىل احلرف األخري قبل األلف هو األَوىل باالتباع، وهو رأي أكثر 
القدماء واملحدثني)2(. أما ما ذكروه يف علة اختيار األلف دون غريها فهو أنه يوقف عىل 
املنون املنصوب باأللف؛ ولذلك مل يرمزوا للتنوين املرفوع بالواو، وال للتنوين املجرور 

بالياء، ألهنام ال يوقف عليهام بالواو أو الياء.
ورمزوا أيًضا لنون التوكيد اخلفيفة باأللف يف نحو﴿لنسفعا بالناصية﴾)3(. قيل: إهنا 
كتبت باأللف؛ ألهنا يوقف عليها باأللف)4(. وعندي أهنم وقفوا باأللف اتباًعا لرسم 
املصحف، ال العكس. ذلك أن الُكّتاب رسموها باأللف حني شاهبت يف الوصل ما هو 
منصوب منون من األسامء املتمكنة)5(. ولعل هذا نفسه هو الذي حصل يف كتابة "إذن" 
أيًضا هو  نفسه  األمر  لعل  بل  أخرى،  تارة  إًذا(  )أي:  والتنوين  وباأللف  تارة،  بالنون 

الذي أدى إىل التباس رسمي كأيٍّ وكأيرِّن كام سيأيت.
ابن  وربط  مذاهب.  ثالثة  أخرى  تارة  وباأللف  تارة  "إذن" بالنون  كتابة  ذكروا يف 
نوهنا  أن  فقال: ))والصحيح  الوقف عليها،  الثالثة ومذاهب  املذاهب  هشام بني هذه 

)1( انظر آل حسني، سعود: "رمز التنوين يف العربية ومواضعه الكتابية" ص 185 ـ 220.
الكلمة األخري، ال عىل األلف:  التنوين عىل حرف  الدارسني خيتار كتابة  أكثر  التي جتعل  )2( راجع يف تفصيل األسس 

الشمسان، أبو أوس إبراهيم: "مراجعة بعض ما جاء يف رمز التنوين يف العربية ومواضعه الكتابية" ص 195 ـ 211.
)3( من اآلية 15 من سورة العلق.

)4( انظر العكربي: التبيان 2 / 290.
)5( انظر يف تشبيه هذه النون بنون األسامء املنصوبة: العكربي: اللباب 2 / 71.
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"لْن" و"إْن"،  ألًفا تشبيًها هلا بتنوين املنصوب. وقيل: يوقف بالنون؛ ألهنا كنون  تبدل 
كتابتها.  يف  خالٌف  عليها  الوقف  يف  اخلالف  عىل  وينبني  واملربد.  املازين  عن  روي 
فاجلمهور يكتبوهنا باأللف، وكذا رسمت يف املصاحف، واملازين واملربد بالنون، وعن 
الفراء: إن عملت كتبت باأللف، وإال كتبت بالنون؛ للفرق بينها وبني "إذا"، وتبعه ابن 
خروف(()1(. وال مدخل لأللف فيام أرى يف هذه األداة؛ ألهنا أداة جواب وجزاء كام 
نص عىل ذلك ابن هشام وغريه)2(، وال تشتبه بإذا. وإنام اشتبهت نوهنا بالتنوين فرسمها 
أن تكتب:  ينبغي  للرسم، فكان  اتباًعا  باأللف  يوقف عليها  إهنا  فقالوا:  ألًفا،  الُكّتاب 
بالنون  ويكتبوهنا  مطلًقا،  بالنون  عليها  يقفون  الكوفيني  أن  عىل  حال.  كل  يف  )إذن( 
كذلك، كالذي نقل عن املازين واملربد. نقل أبو جعفر النحاس ))عن حممد بن يزيد أنه 
كان ال جييز أن تكتب "إذن" إال بالنون؛ ألهنا مثل "لن". قال: وأشتهي أن أكوي يد من 

كتبها باأللف(()3(.

النون والتنوين:

بني  الوجهة  فرق من هذه  فال  أيًضا،  نون  الصوتية هو  الوجهة  من  التنوين  أن  مع 
ال  مغاير  برسم  موضعه  يف  منهام  كل  الكتايب  االصطالح  يف  انفرد  والتنوين،  النون 
والكرستني،  والضمتني  الفتحتني  بصورة  التنوين  ُيَمثَُّل  إذ  باآلخر؛  التصور  يف  خيتلط 
ومُتثل النون بحرف النون نفسه )ن(. فكام نرسم النون برمزها يف نحو لبن، وسوسن، 
وسوًسا  لًبا  رسمها:  االصطالُح  وال  الذوُق  يقبُل  فال  ونحوها،  والتغابن،  وباطن، 
رسمها:  ُيقبل  فال  وقاٍض،  وَغًدا  رجٌل  نحو  يف  برمزه  التنويَن  نرسم  والتغاٌب،  وباٍط 
يمنعه  الذي  هذا  فيها  حصل  األلفاظ  بعض  أن  غري  وهكذا.  وقاِضن،  وغَدن  رجُلن 
االصطالح، ولكنَّ الذوَق قبله باإللف والعادة. فكام تداخل رمزا األلف والنون كام مر 
يف الفقرة السابقة تداَخَل أيًضا التنويُن والنون من حيث كان ينبغي أن يستقل كل واحد 

منهام برمزه الكتايب املميز. 

)1( ابن هشام: املغني ص 31.
)2( انظر السابق ص 30.

)3( النحاس، أبو جعفر: صناعة الُكّتاب ص 136.
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ما سبق يف  نحو  فيهام، عىل  التصورات  وتداخلت  والتنوين  النون  فيه  اشتبهت  مما 
"إذن"، لفُظ "كأيرِّن". ذلك أن هذا اللفظ ))يفيض ظاهره بالرضورة إىل اللبس؛ إذ تؤدي 
صورته إىل الرتدد بني كونه لفًظا مرجتال مستقال بنفسه وكونه األداة املعروفة "أي" منونًة 
مسبوقًة بحرف التشبيه الكاف. يقول ابن فارس)1(: "سمعت بعض أهل العربية يقول: 
ما أعلم كلمة يثبت فيها التنوين خطًّا غري هذه"(()2(. وهلذا يمكن القول: إن رسم هذه 
الكلمة بالنون هو خالف ما يقتضيه القياس يف تصور اللفظ منوًنا كام عرضه ابن فارس، 
موافٌق للقياس يف رأي من يرى الكلمة مبنية عىل حرف النون وتؤدي معنى خمتلًفا عام 

تؤديه "أي" متصلًة هبا كاف التشبيه.

"َلدى" ولغة فيها، حني ينصبون هبا  "َلُدْن" التي تشبه كلمة  ومن هذا القبيل كلمة 
كلمة "غدوة" بعدها. يؤكد سيبويه أن من نصب غدوة بـ "لدن" ))كأنه أحلق التنوين 
غدوًة(()3(. ويقول ابن جني:  ))شبهوا النون  لُدْن  قولك:  وذلك  يف لغة من قال"َلُد" 
راقوٌد  عندي  نحو:  باملميز  تشبيًها  "غدوة"؛  فنصبوا  "ضارٌب"،  يف  "َلُدْن" بالتنوين  يف 
خالًّ، وجبٌة  صوًفا، واملفعول يف نحو: هذا ضارٌب زيًدا، وقاتٌل بكًرا. ووجُه الشبه بينهام 
اختالُف حركة الدال قبل  النون؛ وذلك ألنه يقال: َلُدن، وَلَدن، بضم الدال وفتحها، 
قبلها  احلركتان  وشاهبت  النوُن  التنويَن.  شاهبت  النون  قبل  احلركتان  اختلفت  فلام 
باختالفهام حركات اإلعراب يف نحو "هذا ضارٌب زيًدا، ورأيُت ضارًبا  زيًدا"؛ ألهنم قد 
حذفوا النون فقالوا: َلُد غدوًة، كام حيذف التنوين تارًة ويثبت أخرى، فلام أشبهت النوُن 
 التنويَن من حيث ذكرنا انتصبت "غدوًة" تشبيًها باملفعول(( )4(. وقد مثل الفريوزآبادي 
للفظ "لدى" بقفا)5(، كام ذكر بعض الدارسني أن لفظ "لدى" ُرسم بالتنوين يف مصادر 
النحو األصول كبعض نسخ كتاب سيبويه وتسهيل ابن مالك)6(. فيحتمل أن تكون قد 

)1( ابن فارس: الصاحبي ص 248.
)2( الغامدي، حممد ربيع: العربية لغة النون ص 90 ـ 91.

)3( سيبويه: الكتاب 1 / 210.
)4( ابن جني: رس الصناعة 2 / 542.

)5( انظر الفريوزآبادي: القاموس املحيط )قفا(.
)6( اخلوام، رياض: لدن ولدى بني الثنائية والثالثية وأحكامهام النحوية ص 8 ـ 10.
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عوملت معاملة "فتى" منونة، فهي إذن: لًدى)1(.

وظاهرة التشابه يف تصور طبيعة احلرف من جهة، والتداخل يف متثيله برمزه الكتايب مع 
رمز غريه من جهة أخرى بالصورة املذكورة آنًفا، جتلت يف ألفاظ أخرى متعددة؛ بحيث 
يصعب اجلزم بأي اجلهتني كانت سبًبا يف األخرى، فال ُيعلم عىل وجه الدقة ألكتابة هي 
سبب الوهم يف تصور طبيعة احلرف صوتيًّا أم الوهم يف تصور طبيعة الصوت أدى إىل 
الوهم يف رسمه؟ من ذلك ))كلمة "َمَع" حني تنون فتصري: "مًعا". إذ حلظ بعضهم هنا أن 
"مًعا" ال يمكن أن تكون هي "مع" الثنائية منونًة؛ ألهنا عىل هذا االعتبار ينبغي أن تكون 
"مٍع"، ومل يرد عن العرب مثل ذلك، بل قالوا:  "مٌع"، ويف حال اجلر:  يف حال الرفع: 
"الزيدان مًعا" بالفتح والتنوين. ولذلك ذهب فريٌق منهم إىل أهنا يف حال التنوين ثالثية 
كـ "فتى"، ويف حال عدم التنوين ثنائية كـ "يد"، وهو مذهب يونس واألخفش، وأيدمها 
ـ  اإلشكال  هلذا  ـ  ومضافة  مفردة  الكلمة  هذه  يف  البحث  استقىص  وقد  مالك)2(.  ابن 
الوايف")3(، ورياض اخلوام يف  "النحو  بينهم عباس حسن يف  املعارصين، من  عدٌد من 
كتاب "مع يف الدرس النحوي" )4( الذي أفاض يف تفصيل هذه املسألة(()5(. وقد جزم 
بعض الباحثني بأن كثرًيا من أوهام التحليل الصويت عند علامء العربية أدى إليها الرسم 
اإلمالئي، ال العكس)6(. ويمكن القول يف هذه اللفظة خصوًصا: إن رسم اللفظة عىل 
بناء عىل واحد  "مًعا" أدى إىل عدم الفرق بني تصورين للفظة تعد  صورة واحدة هي 

منهام ثنائية وعىل اآلخر ثالثية، والذي مزج التصورين مًعا هو رسمها املحتمل هلام.

التاء واهلاء:
للهاء أحوال خالصة ال تشتبه فيها بالتاء وال بغريها، وللتاء أحوال خالصة ال تشتبه 
فيها باهلاء وال بغريها، لكنَّ هناك حاال مشرتكًة بني التاء واهلاء هي حاُل جميء اللفظ 

)1( انظر الغامدي، حممد ربيع: العربية لغة النون ص 89.
)2( ينظر ابن مالك: رشح التسهيل 229/2، 239.

)3( ينظر حسن، عباس: النحو الوايف  129/3 فام بعدها.
)4( ينظر اخلوام، رياض: "مع" يف الدرس النحوي ص 51 ـ 84.

)5( الغامدي، حممد ربيع: العربية لغة النون ص 88.
)6( انظر عبد التواب، رمضان: فصول يف فقه العربية ص 396 وما بعدها، والشايب، فوزي حسن: "أثر اللغة املكتوبة يف 

تقرير األحكام اللغوية" ص 106 وما بعدها.
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التأنيث  تاء  التعبرُي عن  األوائل  التأنيث". وقد شاع يف عبارات  "تاء  بام يسمى  خمتوًما 
بلفظ "هاء التأنيث"، كام نّصوا يف مواضع كثرية ال تكاد حتىص عىل أهنا يف حقيقة األمر 
هاء ال تاء. والسبب الواضح يف هذه التسمية هو أهنا ُتنطق حني الوقف عليها هاًء ال 
تاًء، ولذلك ُرسمت هاء، وُرسم ما يوقف عليه بالتاء تاًء؛ ألنَّ اخلط مبني عىل الوقف 
التي تنطق هاًء يف حايل الوقف  بنقطتني عن اهلاء  ُميزت بإعجامها  واالبتداء. غري أهنا 

والوصل، وال تدل عىل التأنيث، فال تكتب إال هاًء مهملة.

لإلمهال  تعرضت  قد  احلرف،  فوق  النقطتان  وهي  املميزة،  العالمة  هذه  أن  غري 
والسقوط يف اخلط، كام حدث ذلك للقطعة املميزة هلمزة القطع من مهزة الوصل. وملا 
تشابه حرفان خمتلفان بأن ُمثرِّال برمز كتايب واحد، كام تشاهبا أيًضا يف وحدة التسمية كام 
مر، حدث االلتباس كثرًيا بني احلرفني والتبس بغريه أيًضا ما خيتص به كل واحد منهام 
التأنيث هاًء مهملًة، ال  تاء  ُيعدَّ من اخلطأ رسُم  أْن  الكتايب. وينبغي  التمثيل  من رموز 
سيام أن التفريق بني اهلاء والتاء وتاء التأنيث صوتيًّا سهٌل غالًبا، وال بد إذن أن خيتص 
الثالثة يف الكتابة برمز مستقل ال خيتلط بغريه؛ للتاء )ت( وللهاء )هـ(  كل واحد من 
الثالثة هو الوقف والوصل، فالتاء تنطق  التفريق بني  التأنيث )ة(. والفيصل يف  ولتاء 
يف احلالني تاء، واهلاء يف احلالني هاء، والتاء املربوطة تنطق يف حال الوصل تاء ويف حال 

الوقف هاء، وعىل ذلك سارت أكثر الكتب التعليمية اليوم)1(.

: الشاذ رساماً
يعمنُّ  أمر  وهذا  رسمها.  قياس  يقتضيه  عام  معينة  كلامت  تشذ  أن  ابتداًء  غريًبا  ليس 
الكتابَة وغريها؛ فالشذوذ ظاهرة مل تسلم منها الصيغ وال الرتاكيب وال اإلعراب، كام 
هو معلوم. وكذلك مل يسلم رسم إمالئي يف أية لغة من الشذوذ واخلروج عن القواعد. 
ومع ذلك تعد العربية من أقل لغات العامل شذوًذا يف رسمها، والشاذ رساًم يف العربية 
اشتهر هبا دون عناء)2(.  التي  للمتعلم حفظه وكتابته عىل صورته  يمكن  العدد  حمدود 

)1( انظر مثال اخلامش، سامل: املهارات اللغوية ص 135.
)2( تتفاوت اللغات يف الشاذ رساًم قلة وكثرة. ومشهور أن اللغة اإلنجليزية من اللغات التي ال يمكن كتابة أكثر كلامهتا 
إذا مل يكن الكاتب قد رآها مكتوبة من قبل. وقد سمى ستيفن بنكر هجاء اإلنجليزية "اهلجاء األمحق، أو املجنون"؛ بسبب 
عدم االطراد والغرابة فيه. انظر بنكر، ستيفن: الغريزة اللغوية ص 24. أما يف الفرنسية فقد عدَّ أحد املفكرين الفرنسيني 
الرسم الكتايب عندهم مصيبة وطنية. انظر الشايب، فوزي حسن: "أثر اللغة املكتوبة يف تقرير األحكام اللغوية" ص 103.
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وهلذا ال أرى احلاجة ماسة إىل إصالحه بتغيريه واخلروج عن صورته املتواترة التي ألفتها 
العيون عىل مر الزمان. غايتنا هنا أن نحاول تفسري ما يمكن تفسريه، وإيضاح أسباب 

كتابته عىل وجهه املأثور.

ُأثر يف رسم بعض الكلامت العربية زيادة حرف، أو نقص حرف أو أكثر، والنقص 
هو الكثري. فمام زيد فيه حرٌف كلمُة "عمرو" بزيادة الواو. وقد قيل يف علة هذه الزيادة 
إهنا للفرق بني اسمني قد يلتبسان مها "َعْمرو" و"ُعَمر". كام أهنم زادوها أيًضا يف "أولو". 
أما األلف فزيدت يف كلمة "مائة"؛ وقيل إن علة ذلك خوف االشتباه بـ "منه" و"ميَّة")1(، 
كام زيدت بعد واو اجلامعة نحو "ذهبوا" للداللة عىل اجلامعة)2(. وقد ورد النقص يف عدد 
ال بأس به من الكلامت. إذ نقصت الواو من كلمة "داود" وكلمة "طاوس"؛ قيل لكراهة 
الواوات املتتالية. ومما ُكره التوايل فيه أيًضا كلمتا "الذي" و"التي"، فحذفت منهام إحدى 
وهؤالء،  وهذه،  وهذا،  لكن،  هي:  الكلامت  من  عدد  يف  األلف  وحذفت  الالمني. 
وإبرهيم،  وإسحق،  هرون،  هي:  األعالم  من  عدد  يف  حذفت  كام  وذلك،  وهكذا، 
وإسمعيل، وطه، ولفظي اجلاللة "اهلل" و"الرمحن"، ولفظ "إله". وحذفت مهزة الوصل 
حذف  واجتمع  علمني.  بني  توسط  "ابن" إذا  لفظ  ومن  "بسم"،  لفظ  من  البسملة  يف 
األلف وزيادة الواو يف لفظ "أولئك"؛ وقد ُعلرِّل لزيادة الواو يف هذه الكلمة بإرادة الفرق 

بينها وبني كلمة "إليك")3(.

الذي  أن  أموًرا مشرتكة، منها:  فيه  أو زيد  ويمكن أن نلحظ يف مجيع ما نقص منه 
يزاد أو ينقص هو الصائت، عدا الالم املحذوفة لتوايل األمثال يف "الذي" و"التي")4(. 
ومنها: أمن االلتباس بالنقص، وجتنب اإللباس بالزيادة. أما كون األحرف الصائتة هي 
عموًما  االشتقاقية  وأخواهتا  العربية  اعتامد  إىل  يعود  إمجاال  فذلك  حتذف  أو  تزاد  التي 

)1( انظر ابن الدهان: باب اهلجاء ص 6.
)2( قال ابن الدهان: إن هذه األلف زيدت )خمافة التباسها بواو النسق يف مثل "كفروا وردوا". فلو مل يدخلوا األلف بعد 
"كفر ووردوا"، فتجيء باأللف هلذا الفرق. وتعدوا ذلك إىل األفعال التي واو  الواو واتصلت بأخرى لظن القارئ أهنا 
مجعها متصلة هبا، رضبوا وشتموا، وإن كان اللبس معدوًما؛ ليكون احلكم يف املوضعني واحًدا(. ابن الدهان: باب اهلجاء 

ص 5.
)3( انظر السيوطي: مهع اهلوامع 6 / 327.

)4( سوغ املجمع اللغوي بالقاهرة إجازة حذف الالم يف "الذي" و"التي" بكون احلرف املشدد يعامل يف الكتابة العربية 
حرًفا واحًدا قياًسا. انظر علم، حييى مري: "قواعد اإلمالء يف ضوء جهود املحدثني" ص 5.
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عىل التمسك بالصوامت التي ال جيوز إسقاط يشء منها وال زيادة آخر؛ ألنه يؤدي إىل 
اإللباس وخروج الكلامت عن معناها العام بالكلية، وذلك عىل حساب الصوائت التي 
تزاد وتنقص بمرونة واضحة. وأما جتنب اإللباس فواضح أن هذه الكلامت املحدودة ال 
يلتبس هبا كلامت أخرى عند النقص منها أو الزيادة عليها. عىل أنا ذكرنا فيام سبق سبب 
اختصاص األلف بأكثر احلذف، وهو كوهنا ال توصل بام بعدها، فقد توهم لذلك بأهنا 
وما قبلها كلمة وما بعدها كلمة أخرى، وال سيام أن العربية مل تعتمد البياض واملسافة 

فاصال بني الكلامت كام تقدم.

غ  يسمي بعض الباحثني املحدثني بقاء بعض الكلامت رساًم عىل حاٍل واحدة بال مسورِّ
"الكلامت املتحجرة")1(. ويذهب بعضهم  "الكلامت املجمدة"، أو  يف كثري من اللغات 
د تأويال تأرخييًّا؛ إذ حيتمل أن تكون الكلمة قد نطقت عىل نحٍو  إىل تأويل ذلك التجمنُّ
معني يعرب عنه الرسم بأمانة، ثم تطورت فيام بعد فلم يعد الرسم يمثل حال النطق كام 
كان من قبل. وقد يصدق هذا التأويل عىل بعض الكلامت اإلنجليزية نحو "night" إذ 
كانت تنطق "نايغت" ثم تطورت إىل "نايت" فاختفى صوت الغني نطًقا وبقي الرسم 
ثابًتا مل يتغري)2(. وعىل نحٍو قريب من هذا محل بعُض الدارسني الكلامت العربية املجمدة 
التي من هذا القبيل؛ إذ يرى غانم قدوري احلمد مثال أن ال وجاهة لتأويل زيادة الواو 
يف "عمرو" بإرادة الفرق بينها وبني "ُعَمر"، و األلف يف "مائة" للفرق بينها وبني "منه" 
أو "َميَّة"، ونحو ذلك مما قيل يف تعليل هذا الرسم الشاذ، بل األرجح عنده هو أن ذلك 
بقايا من رسم قديم ربام انحدر إىل العربية من اللغات األصلية التي نقل عنها الرسم 

العريب)3(.

جامدة  العربية  الكلامت  بعض  بقاء  يف  كثرًيا  أسهمت  أخرى  علة  هناك  أن  وأرى 
اإلمالئي  الرسم  به  مر  ما  مع  التغيري  يلحقها  مل  الكتابة،  يف  واحدة  قديمة  صورة  عىل 
كله من تغيري وتطوير يف املراحل الزمنية املتعاقبة، هي الرسم القرآين املسمى بـ "الرسم 

العثامين". ولذلك سنخص الرسم العثامين بالفقرة اآلتية.

)1( انظر احلسن، صالح بن إبراهيم: الكتابة العربية )فصل حتجر األلفاظ( ص 233 فام بعدها.
)2( انظر احلمد، غانم قدوري: رسم املصحف ص 81.

)3( انظر احلمد، غانم قدوري: املصدر السابق ص 86 وما بعدها.
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الرسم العثامين:
ارتبط الرسم العثامين ارتباًطا وثيًقا بكتاب اهلل الكريم؛ فاكتسب لذلك يف نفوس الناس 
ف الناس من املساس به وتغيريه، خشية أن يؤدي ذلك  قداسة عظيمة. وفوق ذلك ختوَّ
إىل التغيري التدرجيي مع الزمن للمصاحف وحيال بذلك بني الناس والقرآن الكريم. عىل 
أن هناك طائفة من العلامء والدارسني يرون أن الرسم العثامين وما حفل به من شذوذ عن 
الرسم اإلمالئي املعتاد هو رسم مقصود لذاته، وال غنى عنه وال جيوز العدول عنه؛ إما 
ألنه يستوعب قراءات القرآن املختلفة، وإما ألنه دال يف بعض املواضع عىل أنواع الوقف 
والوصل واملد والقرص ونحو ذلك من صور األداء، وإما ألنه دال عىل بعض املعاين يف 

الكلامت املرسومة، أو غري ذلك مما عرضته كتب رسم املصاحف وكتب القراءات)1(.

ومع ذلك ذكر متقدمون ومتأخرون أن القرآن الكريم إنام ُرسم بالطريقة الدارجة يف 
عرص مجع القرآن الكريم وكتابته يف املصاحف ال أكثر، وأن ))رسم املصحف العثامين مل 
يكن ليكون حمتمال للقراءات السبع أو العرش، وليس هو توقيفيًّا عن النبي عليه السالم 
بالنبي  ـ متصل  ـ بل وغري وثيق  البعض. فليس هناك حديث وثيق  أو يقول  كام يظن 
العرص.  ذلك  يف  للكتابة  الدارجة  الطريقة  هو  وإنام  ذلك.  يؤيد  املعروفني  أصحابه  أو 
ومل يكن النبي يقرأ ويكتب، وإنام كان يميل ما يوحى إليه به عىل ُكّتابه فيكتبونه وفق ما 
يعرفونه من طريقة الكتابة(()2(. ويقول ابن خلدون كذلك: ))وال تلتفتنَّ يف ذلك إىل 
ما يزعمه بعض املغفلني من أهنم كانوا حمكمني لصناعة اخلط، وأنَّ ما ُيَتَخيَّل من خمالفة 
خطوطهم ألصول الرسم ليس كام يتخيل بل لكلها وجه؛ يقولون يف مثل زيادة األلف 
يف "ال أذبحنه": إنه تنبيه عىل أن الذبح مل يقع، ويف زيادة الياء يف "بأييد": إنه تنبيه عىل 
كامل القدرة الربانّية، وأمثال ذلك مما ال أصل له إال التحكم املحض. وما محلهم عىل 
ذلك إال اعتقادهم أن يف ذلك تنـزهًيا للصحابة عن توهم النقص يف قلة إجادة اخلط. 
وطلبوا  بإجادته،  الكامل  إليهم  ونسبوا  نقصه،  عن  فنـزهوهم  كامل  اخلط  أن  وحسبوا 
تعليل ما خالف اإلجادة من رسمه، وذلك ليس بصحيح. واعلم أن اخلط ليس بكامل 

)1( انظر يف األقوال يف مزايا رسم املصاحف مثال: الفرماوي، عبد احلي حسني: رسم املصحف ونقطه ص 395 وما 
بعدها، وطه، طه عابدين: مزايا وفوائد  املتحف يف رسم املصحف ص 97 وما  إبراهيم:  الكريم  بعدها، وصالح، عبد 

الرسم العثامين، منشور عىل اإلنرتنت.
)2( دروزة، حممد عزة: القرآن املجيد ص 131. وانظر أيًضا: احلمد غانم قدوري: علم الكتابة العربية ص 106 ـ 107.
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يف حقهم؛ إذ اخلط من مجلة الصنائع املدنية املعاشية(()1(.

الرسم  يميلون إىل اإلبقاء عىل  الناس  الذي جعل  السبب  ابن خلدون عىل  وينص 
الشاذ مع تطور صناعة الكتابة وفشّو الُكّتاب بعد العهد األول بتطور العمران، وبقي 
الرسم،  لقواعد  خمالفٍة  من  فيه  ما  ظهور  مع  طويلة  مدة  متبًعا  ألجله  املصحف  رسم 
))حيث َرَسَمُه الصحابة بخطوطهم وكانت غري مستحكمة يف اإلجادة. فخالف الكثري 
من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة اخلط عند أهلها، ثم اقتفى التابعون من السلف 
ًكا بام رسمه أصحاُب الرسول صىل اهلل عليه وسلم، وخرُي اخللق من  رسمهم فيها؛ تربنُّ
بعده، املتلقون لوحيه من كتاب اهلل وكالمه؛ كام ُيقتفى هلذا العهد خطنُّ ويلٍّ أو عاملٍ تربًكا، 

وُيتَّبع رسمه خطًأ أو صواًبا(()2(.

بعض  يف  ُرسمت  قد  الكريم  القرآن  يف  ورودها  تكرر  كلامت  هناك  أن  خيفى  وال 
املواضع عىل نحو ما ثم رسمت يف مواضع أخرى عىل نحٍو آخر. من ذلك مثال رسم 
َقريٌب  اهللِ  َرمْحََت  املفتوحة يف سبعة مواضع، منها: قوله تعاىل ﴿إِنَّ  "رمحة" بالتاء  لفظ 
اللفظ  كتابة  اختالف  كثرية. ولعل  أخرى  آيات  املربوطة يف  وبالتاء  امُلْحِسنني﴾)3(  ِمَن 
الوقف  بياَن حال  الغالب  ُكّتاُب املصحف يف  به  َقَصد  قد  آخر  إىل  الواحد من موضع 
أية  ج ذلك بعضهم عليه)4(. ولكنَّ ذلك عىل  املخصوصة كام خرَّ اآليات  والوصل يف 
فيام  تبني  الوصل كام  الوقف دون  ُبنيت عىل  التي  العربية  الكتابة  حال خمالف ألصول 
َر أن ُكتاب املصحف خيالفون  مىض. غري أنَّ ِمن علامء الرسم ـ كأيب عمرو الداين ـ َمْن قرَّ
هذا األصل أحياًنا؛ ))وذلك من حيث عاملوا يف كثري من الكتابة اللفَظ والوصل دون 

األصل والقطع(()5(.

)1( ابن خلدون: املقدمة ص 419.
)2( ابن خلدون: املصدر السابق، الصفحة نفسها.

وهي  املفتوحة،  بالتاء  املواضع  بعض  يف  الكلامت  بعض  فيه  ُرسمت  ما  وانظر  األعراف.  سورة  من   56 اآلية  من   )3(
)رمحت، ونعمت، وشجرت، وجنت، وكلمت...( يف ابن اجلزري: النرش 2 / 129 وما بعدها، والداين: التيسري ص 60.
)4( انظر صالح، عبد الكريم إبراهيم: املتحف ص 44. هذا وليس جمرد بيان حال الوقف والوصل هو وحده ما خرج 
عليه دارسو الرسم اختالف الكلمة الواحدة يف القرآن رساًم قي مواضع خمتلفة، بل خيرجونه أيًضا عىل أمور، منها: إرادة 
احتامل الرسم القراءات املختلفة، وغري ذلك. انظر شكري، أمحد خالد: "الرتجيح والتعليل لرسم وضبط بعض كلامت 

التنـزيل" ص 223 وما بعدها.
)5( الداين: املحكم ص 158.
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املتبع يف املصحف  الرسم  أن  إليه هنا مما نحن بصدده هو  نود اإلشارة  ما  خالصة 
رسم خاص بالكتاب العزيز، بينه وبني الرسم اإلمالئي العادي فروق واضحة، بحيث 
ال جيوز أن حُيتكم إىل رسم املصحف يف إثبات قاعدة أو نفيها مما خيص الرسم اإلمالئي 
الذي ينبغي أن يسري يف كل حال عىل قواعد مقررة أو شبه مقررة. ويتفق مع هذا األمر 
عىل أية حال القوُل بأن الرسم العثامين يمثل مرحلة كان عليها رسم العربية ثم جتاوزها 
فيام بعد، والقوُل بأن الرسم القرآين ُقصد لذاته لبيان أشياء أخرى من خالله. غري أن 
الرسم العثامين يف كل األحوال ساعد عىل جتمد بعض الكلامت وثبات رسمها شاذة عىل 
حال واحدة. ومن أهم هذه الكلامت ألفاظ البسملة "باسم" و"اهلل" و"الرمحن"؛ ألهنا 
من جهة ترتدد مكتوبة بكثرة، وألهنا من جهة أخرى ال تلتبس بألفاظ أخرى مشاهبة. 
وينطبق هذا األمر عىل األعالم التي تكاد تكون حمصورة يف أسامء األنبياء الوارد ذكرها يف 
القرآن بكثرة، كإسحق وإسمعيل وهرون وإبرهيم. وكذلك األلفاظ املحذوفة األلفات 
التي ال تلتبس بغريها يف احلذف كهذا وهذه ونحومها. وقد جعل رسم املصحف هذا 
النوع من الكلامت شيًئا تألفه العيون من كثرة املطالعة، فال ترتيض رؤية الكلامت مكتوبة 

عىل نحٍو آخر غريه.

وكام ساعد رسم املصحف عىل جتمد رسم كلامت معيَّنة، فبقيت صورهتا الكتابية إىل 
هذا اليوم عىل حال واحدة خمالفة ملا تقتضيه قواعد اإلمالء، أسهم كذلك يف حصول 
بعض االختالفات يف عصور متعاقبة حول رسم كلامٍت كان ينبغي أال خُيتلف يف كتابتها؛ 
د املذاهب يف كلامت  لسهولتها وخلوها من االلتباس. وقد ظهرت آثار االختالفات وتعدنُّ
كثريةـ  تأثًرا برسم املصحف ال غريـ  يف املؤلفات التي عنيت باهلجاء. واألمثلة عىل ذلك 
كثرية جًدا، كنصهم عىل اختالف الُكّتاب ومذاهبهم يف رسم الصالة "الصلوة" والزكاة 

"يأهيا"... إلخ. "احليوة" ويا أهيا  "الربو" واحلياة  "الزكوة" والربا 

وبعد، فإن ما تقدم عرضه من صور االلتباس يف التصورات لبعض احلروف صوتيًّا 
يواجه  ما  كل  أنه  الظاهر  يف  يبدو  قد  شاذة،  حال  عىل  رسمه  جتمد  ما  وكذا  كتابيًّا،  أو 
عالج  له  وجد  لو  بحيث  بالعربية،  خمصوص  نحو  عىل  إشكاالت  من  الكتايب  الرسم 
مناسب النتفت املشكالت أو اختفى معظمها يف الرسم العريب. ولعل هذا الظاهر هو 
د اجتاههم يف  الذي سيطر عىل أذهان كثري من الداعني إىل إصالح الرسم العريب وحدَّ
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اإلصالح، كام سيتضح يف فقرة الحقة. غري أن الكتابة يف عمومها من حيث هي متثيل 
خطي للمنطوق صوتيًّا ال يمكن يف حقيقة األمر أن ختلو من إشكاالت مالزمة هلا يف كل 

حال. وهذا ما ستعرضه الفقرة التالية. 

إشكالت مالزمة للكتابة:
التي يستحيل عالجها والتغلب عليها.  اللغات إشكاالهتا احلتمية  للكتابة يف كافة 
وهذا يف الغالب ينبع من أن أية لغة ال يمكن أن متثل الرموز الكتابية املعتادة لكلامهتا كلَّ 
ما يؤدَّى فيها صوتيًّا متثيال أمينًا، وال مفر بالرضورة من أن تتباعد يف صورهتا الكتابية 
السامت  يف  والتاميز  باالختالف  إمجاال  الدارسون  ويسلرِّم  الصوتية.  صورهتا  يف  عنها 
اللغوية  الدراسات  يف  ظهرت  ولذلك  املنطوقة.  واللغة  املكتوبة  اللغة  بني  والوظائف 

احلديثة ثنائية )املنطوق واملكتوب( املعلومة.

من أهم ما يميز املكتوب الثبات واالستقرار، يف مقابل التحول والتطور يف املنطوق. 
تتعرض  املكتوب،  وحدة  مقابل  يف  الناطقني  بتعدد  املنطوقة  الصور  د  تعدنُّ جانب  فإىل 
اللغة املنطوقة مع ذلك أيًضا إىل ))تطورات نطقية متالحقة عرب عمرها الطويل، وهي 
تطورات يف األداء ال تستطيع الكتابة مالحقتها والتغري حسب تغريها يف اللغة. فالكتابة 
املنطوقة متثل مراحل  اللغة  النطقية، يف حني أن  املرحلة األوىل للحالة  الغالب  متثل يف 
متقدمة قد نجد هلا بعض األثر يف املكتوب وقد ال نجده(()1(. وهلذه التطورات الصوتية 
التي يقابلها ثبات رموزها الكتابية أمثلة كثرية يف العربية، منها أصوات حروف الضاد 
والقاق واجليم، ومنها املظاهر اللهجية التي ُوصف بعضها يف كتب القدماءـ  وال سيام يف 

جانب املفردات واحلركات التي تلحقها ـ وصًفا مل يمكن للمحدثني فهمه فهاًم كامال.

كام أن الصورة املكتوبة ال يمكن هلا أن تفي حق الوفاء بصور النرب والتنغيم والوقف 
الرتقيم  عالمات  أن  ومع  املنطوق.  يف  وتلقائية  باعتياد  تِرد  التي  والرتقيق  والتفخيم 
التي جاءت ألجلها كام  الوظيفة  ابُتِكرت للوفاء بذلك ال يمكن أن تؤدي  احلديثة قد 
يؤّدى ذلك نفسه بالصوت، وال أن تسد الفجوة بني الصورتني)2(. وأبعد من ذلك قد 

)1( احلسن، صالح بن إبراهيم: الكتابة العربية ص 68.
)2( انظر فندريس: اللغة ص 407.
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أو حيل  املقام عن كلامت وعبارات ومجل،  أمور حارضة يف  املنطوقة  الصورة  يغني يف 
حملها أمور غري لغوية كاإلشارة ونحوها.

وكذا ال تستطيع الصورة املكتوبة جماراة املنطوقة يف متثيل األلوفونات املتعددة لكل 
العربية  يف  فليس  ألوفوناته.  تعددت  مهام  فونيم  لكل  واحد  برسم  تكتفي  بل  فونيم، 
املدغمة، ورابع  للنون  وثالث  املخفاة،  للنون  املظهرة، وآخر  بالنون  متثيل خاص  مثال 
للنون املقلبة، وهكذا، بل فيها رمز كتايب واحد هو )ن( يرسم يف كل حال. بل إن هناك 
اجتاًها لسانيًّا يرى أن الفونيامت التي تثبتها الكتابة ال تتحقق يف األداء الصويت مطلًقا، 
التي تسمى  فونيم، وهي  لكل  الصوتية  الصور  إنام هو عدد من  األداء  يتحقق يف  وما 

"األلوفونات"، أما الفونيامت فهي صورة عقلية جمردة ال غري)1(.

ومن أهم األمور التي تالزم املنطوق واملكتوب، وجتعل بينهام اختالًفا وتباينًا دائاًم، 
اختالف  لنقل:  أو  بأخرى،  الكلامت  فيها  تتصل  التي  واألحوال  املقامات  اختالف 
معاجلته  العريب  الكتايب  الرسم  حاول  الذي  نفسه  هو  وهذا  واالبتداء.  الوقف  أحوال 
منذ القدم، وأرشنا إليه فيام مىض، وذلك باعتبار حال االبتداء بالكلمة والوقف عليها، 
أي: االعتداد يف الرسم بكتابة الكلمة املفردة)2(. لكنها معاجلة مل يمكن القطع بموجبها 
يف كل حال بام يرسم عىل تقدير االبتداء به والوقف عليه، ومل تكن هذه املعاجلة كافية 

وحدها يف مواجهة كثري من اإلشكاالت واالختالفات كام اتضح من العرض السابق.

املتحدث عنها سلًفا،  الكتابة  السياق إىل أن إشكاالت  بد من اإلشارة يف هذا  وال 
الصوتية  صورهتا  يف  اللغة  أن  معناه  ليس  ومتثيله،  الصوت  جماراة  عن  تعجز  وكوهنا 
املنطوقة هلا دائاًم املزية والتقدم عىل الصورة الكتابية بصورة مطلقة، بل قد تعجز أحياًنا 
الصورة الصوتية كذلك عن أداء بعض ما ال يؤدى إال بالكتابة وال يؤدى بغريها. ومن 
أمثلة ذلك ما تؤديه الرسوم اهلندسية والبيانية واجلداول والرموز الرياضية، وكذلك ما 
والعنونة، وتسويد بعض اجلمل  املكتوب،  والبياض عىل صفحة  السواد  توزيع  يؤديه 
واملقاطع النصية، أو رسمها بصورة مغايرة ملا قبلها أو ما بعدها، ونحو ذلك مما عاجلته 

)1( انظر عمر، أمحد خمتار: دراسة الصوت اللغوي ص 175 ـ 177.
)2( انظر خليل، حلمي: الكلمة ص 78.
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الدراسات العديدة املعنية بالتنظري ملا يسمى بـ "الشكل" أو "التشكيل البرصي")1(.

ولقد هتيَّأ للعربية بوجه خاص ما جعل رسَمها الكتايب من جهٍة أهوَن وأقلَّ صعوبًة 
ال  خمصوصة  وإشكاالت  بصعوبات  ينفرد  جعله  أخرى  جهٍة  ومن  غريه،  من  نسبيًّا 
يشاركه فيها رسم كتايب آخر. أما كونه أهون يف اإلشكال من غريه فألن العربية اسُتبِعد 
إذ  احلركات.  وهو  كثرًيا،  واملكتوب  املنطوق  بني  االختالف  به  حيصل  ما  رسمها  يف 
أصبح بذلك الرسم الواحد للكلمة يستوعب صوًرا خمتلفة من النطق. وهذا وإْن أدى 
يف  أدى  القراءة،  مشكلة  أي:  املنطوق،  عىل  املكتوب  داللة  عدم  هو  آخر  إشكال  إىل 
الوقت نفسه إىل سهولة كتابة ما هو منطوق. وهذا معناه أن سهولة كتابة ما هو منطوق 
يقابلها صعوبة نطق ما هو مكتوب. وقد يلجأ الُكتاب إىل ضبط ما تشكل قراءته وترك 
الكاتب ال عىل  ما يسهل معرفة ضبطه. غري أن األمر يف هذه احلال فرديٌّ يعتمد عىل 
القانون العام الذي حيكم الرسم، كام أن معرفة الكاتب لضبط ما يكتب أو عدم معرفته 
لذلك يمكن أن ُتدرج هي نفسها يف هذه اإلشكاالت التي يرى كثريون أهنا حتتاج إىل 

حل كام سيأيت.

اللغات  أنظمة  يف  هلا  وجود  ال  التي  اخلاصة  إشكاالته  له  العريب  الرسم  كون  وأما 
األخرى الكتابية فإن ذلك يعود إىل أمرين متالزمني خاصني بالعربية، أحدمها: الصور 
الكلامت  أواخر  حركات  اختالف  واآلخر:  أبجديتها،  لتمثيل  اختريت  التي  املعيَّنة 
إىل  العائدة  األسباب  عدا  هذا  لذلك.  تبًعا  الرسم  واختالف  اإلعراب،  باختالف 
كل  يف  الكتابة  ثبات  مع  ووصل  وفصل  ووقف  ابتداء  بني  املنطوق  أحوال  اختالف 
حال، واألسباب التأرخيية العائدة إىل مراحل سابقة من عمر الكتابة ظلت مالزمة هلا يف 

مراحل تالية، ونحو ذلك من األسباب التي سبق ذكرها.

ذكر كثريون أن العربية ـ خالًفا لغريها من اللغات ـ حيتاج الكاتب هبا إىل إملام واسع 
ومتكن تام يف النحو والرصف، وإال فإنه لن يكون قادًرا عىل الكتابة هبا كام ينبغي، وال 

الباب األول( ص 73 ـ  )الفصلني األول والثاين من  الشكل واخلطاب، وبصفة خاصة  املاكري، حممد:  انظر مثال   )1(
104. وكذا عرضت الدراسات الكثرية مزايا للكتابة والتوثيق وحفظ النصوص ورؤية عنارص لغوية متعددة يف وقت 

واحد، وهو ما ال حيصل يف املنطوق. انظر مثال بن عبد العايل، عبد السالم: ثقافة العني وثقافة األذن ص 7 وما بعدها.
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قراءة ما هو مكتوب)1(. ويقصدون بذلك يف األقل كتابَة الكلامت الثالثية املنتهية بألف؛ 
ألهنا تارة تكتب بصورة األلف وأخرى بصورة الياء غري املنقوطة، كغزا ورمى والقفا 
كتابة  والواوي. وكذلك  اليائي  معرفة األصل  إىل  لكتابتها  الكاتب  إذ حيتاج  واهلدى؛ 
أن  بعد  متوسطة  فنصبح  هبا  يتصل  يشء  يلحقها  حني  معربة  كلمة  يف  املتطرفة  اهلمزة 
كانت متطرفة، وختتلف صورة اهلمزة باختالف موقع الكلمة من اإلعراب، نحو َقِدَم 
بأبناؤك" مثال  "مررت  يكتب  من  يصري  إذ  بأبنائك.  ومررُت  أبناءك،  ورأيُت  أبناؤك، 
وبسبب  هبا.  ينطق  حني  إال  اإلمالء،  يف  أم  خطؤه  النحو  أيف  الدقة  وجه  عىل  ُيعلم  ال 
الباحثني يف حماولة  انصبت جهود بعض  العريب  الرسم  املشكلة يف  الشعور بعمق هذه 
تيسري كتابة األلف اللينة واهلمزة، وُعنيت كذلك كتب املحدثني يف قواعد اإلمالء عناية 

خاصة هبذين البابني)2(.

وحده،  امللمح  هذا  عىل  تقترص  ال  العربية  يف  الرسم  إشكاالت  أن  آخرون  ورأى 
ولذلك ينبغي أن ُيسعى إما إىل حل مجيع مشكالت الرسم، وإما إىل الوصول إىل رسم 
كتايب آخر بصور أخرى للحروف حيل حمل الرسم احلايل. ذلك ألن املشكالت الناشئة 
من صور احلروف نفسها، ومن النقط واحتامل التصحيف، ومن طرق وصل احلروف 
بعض  اشتامل  ومن  للحروف،  التالية  احلركات  رسم  إمهال  ومن  وفصلها،  والكلامت 
إىل  املنطوق، وما  تطابق  أو حمذوفة خطًّا بصورة شاذة ال  الكلامت عىل حروف مزيدة 

ذلك، قد أدت إىل صعوبات أعمق من جمرد رسم األلف اللينة واهلمزة.

وباختالف الدارسني يف تشخيص مشكالت الكتابة اجلوهرية، ويف تقدير ما هو أوىل 
باإلصالح واملعاجلة، تفاوتت دعوات عالج رسم العربية، وتدرجت من جمرد الدعوة 
إىل "تيسري اإلمالء" بتعديل أجزاء منه عىل طريقة "تيسري النحو"، إىل الدعوة إىل اخلروج 
جممل  عىل  الوقوف  وألمهية  السابق.  عيوب  يتالىف  جديد  رسم  وابتكار  بالكامل  عنه 

ا رصفيًّا مًعا لعجزت عن أن تكون قارًئا أو شبه قارئ(. انظر الصاوي،  ا نحويًّ )1( يقول عىل اجلارم: )إنك إن مل تكن لغويًّ
فاعرفوا  اليائي  من  الواوي  تعرفوا  أن  أردتم  إذا  للتالميذ  يقولوا  )أمل  املهدي:  حممد  ويقول   .9 ص  العربية  كتابة  حممد: 
مل  مِلَ  أدري  وال  االثنني؟  ألف  أو  الفاعل  تاء  إىل  واإلسناد  املضارع  والفعل  واهليئة  واملرة  واملصدر  واجلمع  بالتثنية  ذلك 
أن  قبل  اللغة  يف  يشء  كل  تعلموا  هلم:  يقولوا  مل  مِلَ  أدري  ال  بل  واللغة،  الرصف  بعلم  ذلك  اعرفوا  لتالميذهم:  يقولوا 
تتعلموا كتابتها((. انظر املهدي، حممد: "اإلمالء وتارخيه وتذليل أكرب صعوبة فيه"، صحيفة دار العلوم ع 2، سنة 1327هـ 

املنشورة يف جملة جممع اللغة العربية، مج 48 ص 34 ـ 35.
)2( انظر حييى مري علم: قواعد اإلمالء يف ضوء جهود املحدثني ص 1.
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االجتاهات التي حاولت اإلسهام يف معاجلة إشكاالت الكتابة، من حيث إن كل اجتاه 
منها يظهر الزاوية التي رأى ممثلوه أهنا األوىل باملعاجلة واإلصالح، سنخصص لذلك 
االجتاهات؛  هذه  ألهم  تفصيلية  غري  عامة  بنظرة  هنا  سنكتفي  أننا  عىل  التالية.  الفقرة 
تيسري  جهود  َعْرُض  أما  الورقة.  هذه  سياق  يف  ألجله  أوردت  الذي  الغرض  تؤدي 
الكتابة  إشكاالت  ضوء  يف  وتقويُمها  ونقُدها  بالتفصيل،  احلديث  العرص  يف  الكتابة 
عموًما والكتابة العربية خصوًصا، فإن له من األمهية ما يقتيض إفراده بدراسة مستقلة، 

نرجو أن ترى النور قريًبا.

اجتاهات إصالح الكتابة العربية:
إصالح  اجتاهات  ألهم  جممٍل  عامٍّ  بعرض  الفقرة  هذه  يف  سنكتفي  أننا  إىل  أرشنا 
الرسم الكتايب العريب، غايته إظهار تفاوت الدارسني يف الشعور باإلشكاالت الكتابية 
احلقيقية التي ينبغي أن تواَجه باملعاجلة واقرتاح احللول فحسب، مرجئني التتبع التأرخيي 
أن  ونرجو  الحقة.  مستقلة  دراسة  إىل  وتقويمها  ونقدها  للمذاهب  الدقيق  والتفصيل 
تتبني من خالل هذا العرض زوايا النظر إىل أوجه اخللل يف الرسم الكتايب العريب من 
مقرتحات  عرض  وسنستهل  معاجلته.  زوايا  وكذا  اإلصالح،  إىل  الداعني  نظر  وجهة 
اإلصالح احلديثة بام ُأبقي فيه عىل صور احلروف وعىل قواعد الرسم كام هي، وارُتكز 
فيه عىل التيسري ال غري، ثم نثني بام ابتعد عن جمرد التيسري قليال أو كثرًيا، حتى وصل 

األمر يف هناية املطاف إىل املناداة بالتغيري اجلذري لصور احلروف واحلركات بالكامل.

التي  املبكرة  اإلصالحية  املحاوالت  تلك  الكتابة  يف  التيسريي  االجتاه  يمثل  مما 
حافظت عىل جوهر الرسم التقليدي مع الدعوة إىل تغيري الشاذ رساًم الذي ُحذف منه 
حرف أو زيد عليه حرف ففارق فيه النطق الكتابة دون مسوغ، وهو ما سبقت اإلشارة 
وكذا  إلخ،  مائة...  يف  والزيادة  وهذه،  هذا  من  األلف  حذف  نحو  "املجمد"،  أنه  إىل 
التي عاجلت معاجلة جزئية رسم اهلمزة أو األلف اللينة ونحو ذلك مما ُيعتقد أنه عسري 
مشكل يف الكتابة، مكتفني بأبرز النامذج التي متثل هذا االجتاه. ولقد مىض يف فقرة سابقة 
احلديث عن حماولة أيب عبد الرمحن بن عقيل الظاهري التي تسري مع هذا املنحى. غري 
أن هلذا االجتاه جذوًرا يف بحوث املجمعيني التي ألقيت يف جممع اللغة العربية بالقاهرة 
يف أواسط القرن العرشين حيسن الوقوف عىل أمهها بإجياز شديد. من ذلك بحث للشيخ 
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أمني  شوقي  ملحمد  آخر  وبحٌث  العريب")1(،  اهلجاء  "تيسري  بعنوان  اإلسكندري  أمحد 
بعنوان "حول األلف اللينة")2( عرض فيه نسخًة من عدد قديم لصحيفٍة أصدرهتا دار 

العلوم يف أوائل القرن.

ينحو اإلسكندري يف طريقته املقرتحة نحو مطابقة املكتوب للمنطوق جزئيًّا، فيضيف 
يف الكلامت الشاذة احلروَف التي نقصت وحيذف احلروف املزيدة. فيكتب مائة "مئة"، وذلك 
والذي  "هاأالء"،  "أالئك"، وهؤالء  وأولئك  "أالت"،  "هاذا"، وأوالت  "ذالك"، وهذا 
وسموات  "إاله"،  وإله  "هاأناذا"،  وهأنذا  "اللذين"،  والذين  "اللتي"،  والتي  "اللذي"، 
"ساموات" وداود "داوود"، وطاوس "طاووس"، وحممد بن عيل "حممد ابن عيل"، وعىل 
ألًفا مطلًقا حتى إن سبقها حرف ال يستقل بنفسه.  الكلمة  "عال". ويكتب اهلمزة يف أول 
فيكتب لئال "ألن ال"، ولئن "إلن"، وحينئذ "حني إذ"، وهؤالء "هاأالء"، وَأسمَك حممٌد؟ 
"أاسمك حممد؟"، وَأصطفاه؟ "أاصطفاه؟". ويكتب املتوسطة بعد فتح ألًفا ولو كان بعدها 
ألف مّد، نحو سآل "سأال"، ومآل "مأال". ويكتب يف ختام املنون املنصوب ألًفا حتى إن 
كان آخر الكلمة مهزة مرسومة عىل األلف، أو مهزة مسبوقة بألف، نحو نطَق خطًأ "نطق 
خطأا"، وقطع أجزاًء "قطع أجزاءا")3(. أما مشكلة األلف التي تكتب يف هنايات الكلامت 
الياء فيقدم يف مقالته جدوال مشتمال عىل نحو 60  الثالثية أحياًنا واقفة وأحياًنا بصورة 
اساًم وفعال هي مجيع ما جيب أن يكتب ألًفا واقفة، عىل الطالب أن حيفظوه وأن يكتبوا ما 

عداه من الثالثي وسائر الكلامت التي تزيد عىل الثالثة بصورة الياء)4(.

أما حممد شوقي أمني فقد تبنّى يف بحثه املقدم إىل املجمع بعَث مقرتٍح قديم، هو يف 
التي تكتب حينًا  العلوم، خاصٍّ بمشكلة األلف  األصل ملحمد املهدي املدرس بدار 
الياء ورسمها واقفة يف  الياء. فنادى إىل ترك كتابتها بصورة  ألًفا واقفة وحينًا بصورة 

كل حال)5(.

)1( اإلسكندري، أمحد: "تيسري اهلجاء العريب"، جملة جممع اللغة العربية امللكي، مج 1، ص 369 ـ 380.
)2( أمني، حممد شوقي: "حول األلف اللينة"، جملة جممع اللغة العربية ع 48 ص 21.

)3( انظر اإلسكندري أمحد: "تيسري اهلجاء العريب" ص 379 وما بعدها.
)4( اإلسكندري أمحد: املصدر السابق ص 376 ـ 377.

"اإلمالء وتارخيه وتذليل أكرب  "حول األلف اللينة" ص 23 ـ 24، وانظر املهدي، حممد:  )5( انظر أمني، حممد شوقي: 
صعوبة فيه" ص 36.
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هذه البحوث املبكرة وما شاكلها مما اعتمد املحافظَة عىل الرسم القديم مع حماولة 
كتابته  مع  نطقه  يتفق  ال  ما  تغيري  أو  وتطبيقه،  به  اإلملام  الناشئة  عىل  يعرس  ما  إصالح 
عىل وجهه، دفعت املجامع اللغوية واهليئات التعليمية إىل األخذ ببعض ما جاء فيها، 
املزيد  الكلامت  اللينة، ورسم  تتعلق برسم اهلمزة، ورسم األلف  وإىل إصدار قرارات 
فيها أو املحذوف منها. كام دفعت بالُكّتاب والباحثني إما إىل التأليف يف تيسري اإلمالء، 
وإما إىل التأليف يف اختيار قواعد معينة للرسم وفق ما يرونه أجدر باألخذ به وتطبيقه، 
وهناك عدد كبري ال يكاد حيىص من هذه الكتب. وهذا معناه أن هذا النوع من البحوث 
"املحافظة" هو الذي يصل أثره بصورة ملموسة دون البحوث التي تنادي بتغيري جذري 
أو شبه جذري. لكن ذلك يعني يف الوقت نفسه أيًضا أن اهليئات واملجامع وكذا أكثر 
الدارسني والباحثني ربام ال يعتقدون أن من إشكاالت الكتابة الكربى ما حيتاج إىل تغيري 
جذري أو شبه جذري، بل يكفي فيه اإلصالح يف حدود ما اقرتحت البحوث املحافظة.
التي تأخذ  التيسريي املحافظ إىل جممل االجتاهات األخرى  انتقلنا من االجتاه  فإذا 
خطوة أو خطوات أبعد يف تغيري الرسم بتغيري صور الرموز الكتابية فإهنا تتفاوت من 
حيث التدرج يف مدى القرب والبعد عن الرسم اإلمالئي القائم. ولعل أوىل اخلطوات 
تيمور  ملحمود  مقرتح  صورته  عىل  القائم  الرسم  عىل  املحافظة  عن  قليال  االبتعاد  يف 

ضمنه يف مقالة كتبها يف منتصف القرن بعنوان "ضبط الكتابة العربية")1(.
حني  طرأت  اليوم  العربية  الكتابة  منها  تعاين  التي  الرئيسة  املشكلة  أن  تيمور  يرى 
جدَّ يف العرص احلديث أمُر الطباعة، حيث أصبحت ))أوضاع الكتابة العربية يصعب 
معها إدخال عالمات الضبط يف املطابع، فلم ُيَتْح هلذه العالمات أن تأخذ مكاهنا عىل 
احلروف املطبعية إال يف أحوال قليلة ورضورات خاصة(()2(. وقال: ))أقرتح أن تكون 
الصورة التي نقترص عليها من صور احلروف هي الصورة التي تقبل االتصال من بدء 
الكلامت... عىل أن تؤثر الكاف املبسوطة، وتظل حروف األلف والدال والذال والراء 
إفرادها(()3(.  حال  يف  صورهتا  عىل  باقية  ألف  والالم  املربوطة  والتاء  والواو  والزاي 

)1( تيمور، حممود: "ضبط الكتابة العربية"، جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة، ع 8، ص 350. وأصل املقالة بحث ألقي 
يف جلسة املجمع احلادية عرشة عام 1951م.

)2( تيمور، حممود: "ضبط الكتابة العربية" ص 350.
)3( تيمور، حممود: املصدر السابق ص 358.
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ويصبح النص املنقول عنه هنا نفسه وفق طريقته ـ بحسب ما عرضه هو يف هناية مقالته 
ـ عىل النحو اآليت:

ـتِـْيـ َنـْقَتـِصـُر َعـَلـْيـَهـا ِمـنْـ ُصـَوِر الـُحـُروفِـ  ـْوَرُة الَّ ))َأْقـَتـِرُحـ َأْنـ َتـُكـْوَنـ الـصنُّ
ُتـْؤَثـَر  َأْنـ  َعَلـيـ  الـَكـِلـَمـاتِـ...  َبـْدِء  ِمـنْـ  االترِّـَصـاَلـ  َتـْقـَبـُلـ  ـتِْيـ  الَّ ـْوَرَة  الـصنُّ ِهـَيـ 
اِيـ  والـزَّ اِء  والـرَّ الِـ  والـذَّ الِـ  َوالـدَّ األلِـِفـ  ُحـُروُفـ  َوَتـَظـلَّـ  الـَمـْبـُسـْوَطـُة،  الـَكـاُفـ 
َحـاَلـِة  فِْيـ  ُصـْوَرتِـَهـا  َعـَليـ  َبـاِقـَيـًة  ألِـٍفـ  والـالِمـ  الـَمـْرُبـْوَطـِة  والـتَّـاِء  والـواِو 

إِْفـَراِدَهـا(()1(.

وهناك أيًضا من ُدعاة إصالح الكتابة من ال يبعد كثرًيا عن حممود تيمور يف النظر 
إىل ما هو أوىل باإلصالح، وهو خلو الكتابة العربية من احلركات يف صلب الرسم. إذ 
دعا أمحد لطفي السيد إىل تضمني احلركات إىل جانب احلروف يف بنية الكلمة، فُتكتب 
رضب مثال: "ضارابا" وهكذا)2(. وكذلك اقرتح نحًوا من ذلك عيل اجلارم)3(. كام اقرتح 
آخرون االقرتاح نفسه، ولكْن مع ابتكار رموز جديدة للحركات كاألرقام وغريها، من 
التاجي  املجيد  وعبد  خليفة،  واجلنيدي  العالييل،  اهلل  وعبد  الكرميل،  أنستانس  هؤالء 

الفاروقي)4(.

أما َمن رأى أن إشكاالت الكتابة العربية الكربى تكمن يف صور الرموز املعيَّنة التي 
كتابيًة  أشكاال  يأخذ  الواحد  احلرف  يرتتب عىل كون  وفيام  الفونيامت،  لتمثيل  ذت  اختنُّ
توحيد رسم  فيذهب إىل رضورة  أوال ووسًطا وآخًرا،  باختالف وقوع احلرف  خمتلفة 
احلروف وكتابتها منفصلة عن بعضها. وأبرز من دعا إىل هذه اخلطوة نرصي خطار)5(.

التي  وأما أشهر حماوالت إصالح الكتابة العربية يف العرص احلديث فهي املحاولة 
التغيري  اجتاه  أي:  احلايل،  اإلمالئي  الرسم  يف  قائم  هو  عام  بالكامل  اخلروج  إىل  دعت 
االجتاه  هذا  شهرة  وارتبطت  العربية.  حمل  الالتينية  احلروف  بإحالل  وذلك  اجلذري، 

)1( تيمور، حممود: املصدر السابق ص 361.
)2( انظر يعقوب، إميل: فقه اللغة العربية وخصائصها ص 241.

)3( انظر يعقوب، إميل: املصدر السابق نفسه، الصفحة نفسها.
)4( انظر يعقوب، إميل: املصدر السابق نفسه ص 241 ـ 243.

)5( انظر خطار، نرصي: األبجدية املوحدة ص 4 وما بعدها.
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باملرشوع الذي تقدم به عبد العزيز فهمي إىل جممع اللغة العربية هبذا اخلصوص، وإن 
كان قد سبقه إىل الفكرة نفسها آخرون)1(. ثم تبنّى هذه الفكرة بعد عبد العزيز فهمي 
بعُض الباحثني مع بعض التعديل هلا، كإبراهيم محودي املال وعثامن صربي وغريمها)2(.

بعمق إشكاالت  "االجتاه اجلذري" الشعوَر  أهم أسباب ظهور هذا  ولعلَّ من بني 
الرسم العريب وسعتها وتنوعها بحيث ال ُيَتَغلَّب عليها بمجرد التيسري، أو بإضافة رموز 
احلركات، أو بتعديل رسم احلروف، ونحو ذلك. لكنه اجتاه يتغافل عن عيوب كثرية 
ال بد أن تنجم عنه بالرضورة لو ُأخذ به، نبَّه عىل أغلبها عدد من الدارسني، ونرجو أن 

نعرضها بالتفصيل يف الدراسة املوعودة بإذن اهلل.

العربية يتضح  الكتابة  السابق ملجمل اجتاهات إصالح  وبعد، فمن خالل العرض 
أننا حني ننظر إىل جمموعها يف ضوء ما سبق عرضه يف طبيعة الرسم الكتايب وإشكاالته، 
نجد أوال: أهنا مهام تعددت زوايا النظر فيها، ومهام اختلف تقدير األولويات الواجب 
من  هبا  حييط  ما  كل  من  الكتابَة  خُتلرِّص  أن  األحوال  من  بحال  هلا  يمكن  ال  معاجلتها، 
خالل  من  اتضح  قد  ألنه  ذلك  بالكامل.  إلباسات  من  فيها  َيِرد  ما  وال  إشكاالت، 
العرض السابق أنهـ  عىل الرغم من أن بعض اإلشكاالت منبعه صور احلروف وأعراف 
أو  واحلركات  احلروف  صور  بتغيري  إصالحه  يمكن  مما  ذلك  ونحو  والوصل  الفصل 
تغيري أعراف الفصل والوصل ـ ال بد أن تبقى صور متعددة من اإلشكال وااللتباس 
حتمية ال يمكن اخلالص منها. إذ قد تبني يف سياق الورقة أن من اإلشكاالت ما هو 
مالزم للكتابة يف كل حال، ومنها ما يكون بسبب التداخل يف التصورات الصوتية ال 
الكتابية، أو منتقال من واحد من اجلانبني إىل اآلخر، كتداخالت النون والتنوين والنون 
واأللف واهلمزات واأللف، وهكذا. ونجد ثانًيا يف هذه اجلهود عىل اختالف مناحيها: 
كام  األمهية  يف  أدنى  هو  بام  وتعنى  الكتابة  إشكاالت  من  مهمة  جوانب  ُتغفل  أهنا  إما 
اتضح، وإما أهنا هتمل اإلشكاالت اجلديدة البديلة التي يقود إليها التغيري بالرضورة، إذ 

كأهنا حتلم بكتابة خالية من أي إشكال، وهو حمال.

احلروف  تبني  إىل  دعوات  تفصيل  وفيه  بعدها.  فام   5 ص  الالتينية  باحلروف  العربية  "كتابة  حممد:  الصاوي،  انظر   )1(
الالتينية بدال من العربية منذ أواخر القرن التاسع عرش عىل يد مجيل صدقي الزهاوي، ويف مستهل القرن العرشين عىل يد 

داود املوصيل وماسينيون وغريمها.
)2( انظر الصاوي، حممد: املصدر السابق نفسه.
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امللخص:
النَقط يف نظام الكتابة العربّية، باعتباره  نروم من خالل هذا البحث معاجلة مسألة 
متّمام من متّمامت هذا النظام. ونظام الكتابة يقيض بتحويل املنطوق إىل مكتوب، وذلك 
بإعطاء رمز معنّي لكّل صوت، وتتلّخص هذه الرموز يف قائمة احلروف األبجدّية. وأّما 
أو  القلم  حيدثه  أثر  هي  والنقطة  حتته،  أو  احلرف  فوق  أكثر  أو  نقطة  وضع  فهو  النَقط 
نوعني  بني  نمّيز  أن  بّد  ال  العربّية  يف  النقط  مسألة  ولفهم  له.  قياسّية  أبعاد  وال  املداد، 
خمتلفني له. يتعّلق األّول منهام بالوسم اإلعرايّب وشكل الكلامت، يف حني يتعّلق الثاين 
باإلعجام، الذي من شأنه أن يمّيز بني مجلة احلروف املتشاهبة، أو التي هلا صورة واحدة. 
ولعّل من املفيد أن نشري إىل أّن نظام الكتابة العربّية يف أّول عهده مل يكن حيظى ال بالوسم 
اإلعرايّب وال باإلعجام، وإّنام كان خلوا من كّل هذه األمارات، وهو قائم عىل الصوامت 

وحدها، ما جيعل القارئ عرضة للحن والتصحيف والوقوع يف االلتباس.

الرمز  التصحيف،  اإلعجام،  األبجدّية،  النَقط،  الكتابة،  نظام  املفاتيح:  الكلامت 
املكتوب، الصوت املنطوق.

النقط فـي نظام الكتابة العربّية:
وظيفته وحقيقة ن�شاأته

أ.د. عبد احلميد النوري عبد الواحد
جامعة أم القرى بمكة
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نظام الكتابة وأمهّيته:
اخلطّية  الرموز  من  قراءة جمموعة  أو  يتمّثل يف ضبط  لسانّيا  نظاما  الكتابة  نظام  يعّد 
وقد  إليها.  ترمي  مقاصد  من  أو  معان  من  حتمله  ما  وفهم  بالبرص،  املدركة  املحسوسة 
للتواصل  الكالم  أو  اللسان  عليه  يقوم  الذي  الصويت  النظام  هذا  الكتابة  نظام  يعّوض 
القول  املعارصين يف  الباحثني  أحد  يتوانى  النظام ال  أمهّية هذا  وللتأكيد عىل  واإلفادة. 
أعظم  تعّد"من  الكتابة  بواسطة  اللغة  جتسيد  كيفّية  اإلنسان  هبا  تعّلم  التي  الطريقة  بأّن 
املعجزات يف تاريخ احلضارة البرشّية، والتي تبّوأت وما تزال مركز الصدارة يف نجاحه 
كجنس برشّي" )1(. هذا ما تفّطن له دونالد جاكسون فيام يتعّلق بأمر الكتابة باعتبارها 
إبداعا برشّيا جاء به لسانّيون أو نحاة كبار، أرادوا من خالله أن يقّربوا صورة املنطوق 
حلفظها وتدوينها، ويعطوها صورة الثبات، وإمكانّية الرجوع إليها يف كّل مرة كّلام دعت 
احلاجة إىل ذلك. ولقد أشاد بالكتابة كّتاب كبار وآثار جليلة، فضال عاّم جاء به األنبياء 
"قّيدوا  وسلم  عليه  اهلل  صىل  قوله  الرشيف  احلديث  يف  جاء  ولقد  الساموّية.  والكتب 
"اخلّط أفضل من اللفظ، ألّن اللفظ َيفهم  العلم بالكتابة" )2(. وجاء للقلقشندي قوله: 
احلارض فقط، واخلّط يفهم احلارض والغائب" )3(. ويقول القلقشندي يف غرض الكتابة 
أيضا "غرضها تقييد األلفاظ بالرسوم اخلطّية فتكمل قّوة النطق وحتصل فائدة لألبعد كام 
حتصل لألقرب وحتفظ صوره، وُيؤمن عليه من التغيري والتبّدل والضياع" )4(. وبالنظر 
إىل ما قيل الخيفى ملا هلذه العبارات من أمهّية تدّل عىل أمهّية املكتوب يف عالقته بامللفوظ، 
املتاحة  الورق وكّل األجسام الصلبة  آثاره عىل  الكتابة نظام ملموس حمسوس يرتك  إذ 
للكتابة. وبناء عليه فإّن الكتابة هلا صلة بالعلم وتقييده، وللخّط أفضلّية عىل اللفظ ال 
تنكر، وذلك بالنظر إىل تعبريه عن احلارض والغائب، وباعتباره داعام لّلفظ أو املنطوق، 
عىل  املحافظة  هي  أرشنا  مثلام  الكتابة  من  والغرض  اللفظ،  قّوة  أو  النطق  قّوة  هو  بل 
القديم  الالتينّيون منذ  بالتقييد والتدوين. ويقول  التغيري والتبديل، وذلك  املنطوق من 
فيام شاع عنهم من أمثال verba volent, scripta manent"" )5(، أي "إّن الكلامت تطري 
وإّن الكتابات باقية". وتلك هي سمة املنطوق واملكتوب وطبيعة كّل واحد منهام. ونظام 
الكتابة عند النظر ال يمّت بصلة مبارشة للسان الذي يمّثله، وهو ال يتعّلق ببنية اللسان 
يف حّد ذاته أو اإلنجار. وإّنام هو"نظام من خارج اللسان ال من داخله" عىل حّد عبارة 
بنيته أو من أنظمته الداخلّية. وإّنام هو خارج عنه وال  أّنه ليس من  دي سوسري)6(، أي 
يعدو أن يكون متثيال باخلّط أو الرسم للمنطوق. وهذا التمثيل يتحّقق برموز اعتباطّية، 
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هي احلروف التي ختتلف من لسان آلخر، ما جيعل صوت السني عىل سبيل املثال، وهو 
واحد أو متشابه إىل حّد بعيديف الكثري من األلسن، يّتخذ أشكاال خمتلفة يف الرسم، يف 
الكثري من األلسن املختلفة. وال ريب يف أّن األلسن ختتلف بدورها باختالف الثقافات، 
وهلذا فإّننا نشاهد أنظمة كتابات خمتلفة، ترجع إىل اختالف األمم والشعوب. وال خيفى 
أّنه  بيد  له.  املنطوق يف متثيله  أكثر ما يمكن من  أّن كّل نظام كتابة يسعى إىل أن يقرتب 
وال  املنطوق.  والصوت  املكتوب  الرمز  بني  حقيقّية  صلة  توجد  ال  ذلك  من  وبالرغم 
يفوتنا أن نشري يف هذا الصدد إىل أّن الصوت املنطوق، له بصمة مسموعة تدرك بحاّسة 
السمع، وله صورة مكتوبة ما هي يف احلقيقة إاّل رمز ملا ُينطق أو يسمع، مثلام له أيضا اسم 
يسّمى به، وبالتايل إن صوت السني الذي نسمعه يف كلمة من نحو "سمع" مثال خيتلف 
عن حرف السني املكتوب الذي نشاهده يف طرف الكلمة أو يف حشوها. وال خيفى أّن 
األصوات هي السمة األساسّية للسان ال حمالة، ما جيعل حقيقة اللسان تتجىّل يف املنطوق 
ال يف املكتوب. وهبذا االعتبار فإّن املكتوب الحق بالرضورة باملنطوق، والدليل عىل هذا 
وجود ألسنة كثرية منطوقة شائعة وال نظام كتابة هلا، وأّن األلسن التي تتمّتع بأنظمة كتابة 
هي يف األصل ألسنة منطوقة قبل أن تكون مكتوبة، وأّن أنظمتها الكتابّية الحقة زمانّيا. 
ومن املالحظ أيضا أّن األلسن البرشّية واحدة يف جوهرها، ولكّن نظام الكتابة فيها قد 
خيتلف من لسان آلخر، والشاهد أّن الكثري من األلسن التي تنتمي يف األصل إىل أرس 
والكردّية(،  والفارسّية  العربّية  مثل  الكتابة واحدا )وذلك  نظامها يف  يكون  قد  خمتلفة، 
وأّن كثريا من األلسن التي تعود يف األصل إىل أرسة واحدة قد جتيء أنظمة الكتابة فيها 
خمتلفة )وذلك من نحو العربّية واحلبشية والعربّية(. وإذا كان اللسان يف حالته املنطوقة 
يعود إىل االستعامل واالكتساب، فإّن الكتابة ترجع إىل التعّلم، أي تعّلم الكتابة والقراءة. 
عىل  قائمة  الكتابة  فإّن  التصويت،  وجهاز  والسمع  النطق  عىل  قائام  اللسان  كان  وإذا 
البرص، أو اإلدراك البرصّي، ولعّل من هنا يكتسب املكتوب قيمته وأمهّيته، بل قدسّيته 
الرسمّية،  املسّجلة  الوثائق  املنطوق، وإليه ترجع  يقّيد ويدّون  أن  أحيانا، ألّن من شأنه 
والكتب  التعليمية،  وغري  التعليمّية  والكتب  والقواميس  والعقود  والتاريخ،  واألدب 
املقّدسة واملواثيق، وأخريا يرجع إليه النحو والرسم أو اإلمالء. ومن ال يعرف القراءة 

والكتابة فهو أّمّي ال يفقه كثريا ممّا حييط به، وال يعرف من لغته اليشء الكثري.
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 نشأة نظام الكتابة:
إّن تاريخ الكتابة قديم جّدا، ويرجعه املؤّرخون إىل حدود 3000 سنة قبل امليالد)7(. 
وحسب املؤّرخني فقد مّر هذا التاريخ بأطوار جيملوهنا يف الكتابة التصويرّية، ثّم الكتابة 
للكتابة  األوىل  اإلرهاصات  التصويرّية  الكتابة  وتعترب  األبجدّية)8(.  ثم  املقطعّية، 
الكتابة  أنظمة  إليه  انتهت  ما  األبجدّية هي  الكتابة  أّن  إىل  نشري  أن  يفوتنا  عموما. وال 
وضع  عىل  قائمة  زالت  وما  األبجدّية  الكتابة  كانت  وإذا  عاّمة،  بصفة  األلسن  كّل  يف 
التصويرّية  الكتابة  فإن  رمزا،  صوت  لكّل  تعطي  أن  إىل  تسعى  احلروف  من  جمموعة 
هي يف األصل تعبري بالصورة عن اليشء أو الفكرة. وهي تصّور األفكار أو املعاين وال 
وعن  الشمس،  بقرص  مثال  الشمس  عن  تعرّب  أن  شأهنا  من  وهي  األصوات.  تصّور 
اجلبل بصورة اجلبل، وعن الثور بصورة الثور، لتتوّسع معاين الصورة بعد ذلك، كأن 
تدّل صورة اجلبل مثال عىل اجلبل نفسه، أو تدّل عىل احلدود، أو عىل الغريب من الناس 
أو غري ذلك)9(. وممّا يالحظ أّن هذه الكتابة التصويرّية تطّورت يف تارخيها الطويل إىل 
املسدول عىل احلزن مثال، وتعرّب ضخامة اجلسم  الَشعر  يعرّب  كتابة رمزّية، وذلك كأن 
 .)10( ذلك  عىل  وقس  الثور  عىل  الثور  وقرنا  الكتابة،  عىل  والقلم  والدواة  الغنى،  عىل 
ثّم مل تلبث هذه الكتابة التصويرّية أن تطّورت ما جيعل الصورة ترمز إىل احلرف األول 
املكّون منها، وذلك من نحو أن نرمز إىل الياء بصورة اليد مثال، ونرمز إىل الباء بصورة 
البّطة، وإىل الثاء بصورة الثور، وقس عىل ذلك )11(. وللكتابة األبجدّية تاريخ يرجع يف 
امليالد، فأسندوا  ابتكروا األلفبائّية نحو سنة 1450 قبل  الذين  الفينيقّيني  األرجح إىل 
إىل كّل صوت من لساهنم رمزا)12(. وكان جمموع الرموز عندهم 24 رمزا، تقترص عىل 
متكامال  نظاما  الكتابة  يف  األلفبائّي  النظام  هذا  ويعترب  الصوائت)13(.  دون  الصوامت 
لتخصيصه لكّل صوت من األصوات رمزا واحدا)14(، وهذه هي الصورة املثىل للكتابة. 
ولقد توّلدت من الفينيقّية الكثري من أنظمة الكتابة يف العامل منها اآلرامّية التي توّلدت 
أجريت  التي  أيضا  النبطّية،واليونانّية  ومنها  الفارسّية،  ومنها  والعربّية،  العربّية  منها 
املنحدرة من  الكتابة  أنظمة  عليها تعديالت آلت هبا إىل ما هي عليه. ولقد كانت كّل 
من  فتكتب  اليونانّيني  عند  لتتحّول  الشامل،  إىل  اليمني  من  البداية  يف  تكتب  الفينيقّية 
الشامل إىل اليمني، وتكتب بحروف كبرية أو بام يطلق عليه احلروف االستهاللّية )15(، 
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وهذا فضال عن ابتكارها للصوائت التي يّتخذ كّل صائت فيها رمزا كالصوامت متاما. 
وعن اليونانّيني أخذ الرومان هذا النظام الكتايّب، وهو النظام السائد اليوم يف األلسن 

الرومانّية )romane( أو اهلندّية األوروبّية واجلرمانّية والسكسونّية وغريها.

نشأة نظام الكتابة العربّية:
إّن نظام الكتابة العربّية ال خيرج يف جوهره عاّم سبق أن أثرناه، إذ هو قد شهد تطّورات 
معتربة ليس من السهل االّتفاق عىل رأي واحد بشأهنا. ودون اخلوض يف االختالفات 
القائمة بني اللغوّيني واملؤّرخني، فإّن األرجح أّن الكتابة العربّية ترجع إىل نظام الكتابة 
ويتكّلمون  العربّية،  اجلزيرة  شامل  يف  يعيشون  كانوا  قوم  هم  والنبط  املتأّخرة.  النبطّية 
العربّية برطانة أجنبّية، وقد أخذوا نظام الكتابة عندهم من اآلرامّيني، والدليل عىل نسبة 

الكتابة العربّية إىل الكتابة النبطّية مسائل منها:

ترتيب احلروف يف العربّية والنبطّية يكاد يكون واحدا، وهو صورة أبجد، هوز، 	•
حطي، كلمن..

ترتيب هذه احلروف األبجدّية عىل ما جاءت عليه، واالّتفاق بشأن أسامئها	•

الشبه الكبري يف الصورة والشكل بني هذه احلروف النبطّية والعربّية 	•

اجتاه الكتابة من اليمني إىل الشامل، وهو واحد يف النبطّية والعربّية	•

االقتصار عىل الصواتم أو السواكن، وغياب الصوائت، وغياب اإِلشباع أيضا )16(.

وأّما الدليل املقّدم لصالح هذا الرأي أو النظرّية كام يسّميها بعضهم فيعود إىل النقوش 
العربّية التي تشبه النقوش النبطّية والتي تّم اكتشافها نتيجة احلفرّيات التي حصلت يف 
شبه اجلزيرة العربّية وأطرافها، وذلك مثل نقش أّم اجلامل )250 / 260 م (، ويقع يف 
منطقة أّم اجلامل جنوب دمشق، ونقش النامرة )328 م (، حيث يوجد قرب امرئ القيس، 
ونقش  حلب،  رشق  جنوب  ويقع   ،) م   511( زبد  ونقش  الدروز،  جبل  قرب  ويقع 
أسيس ) 528 م (، ويقع جنوب رشق دمشق، ونقش حوران ) 568م(، ويقع شامل 
جبل الدروز عىل باب كنيسة )17(، وغريها. إّن قراءة يف هذه النقوش تبنّي أهّنا مجيعها 
تقع بني القرنني الثالث والسادس ميالدّي، أي قبل جميء اإلسالم. وأّن هذه النقوش 
تبنّي بام ال يدعو إىل الشّك العالقة القائمة بني النقوش العربّية والنقوش النبطّية، ويكفي 
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الواحدة، ووضوح مجلة من  الكلمة  اّتصال احلروف يف  إىل  اإلشارة  للتدليل عىل هذا 
احلروف كامليم يف أّول الكلمة وآخرها، والالم والكاف والنون واجليم، واهلاء يف آخر 
احلروف  هذه  سمة  أّن  خيفي  وال  وغريها.  مقلوبة،  بدت  وإن  والسني  والفاء  الكلمة، 
هذه  من  الكثري  أّن  عىل  عالوة  اإلعجام،  من  وخالية  الشكل،  من  خالية  أهّنا  مجيعها 
الكلامت تبدو عربّية أو قريبة من العربّية، يف نطقها ومعناها. والغرو يف أّن هذه الصلة 
متينة بني الكتابة العربّية والكتابة النبطّية املتوّلدة من اآلرامّية، وهي الكتابة نفسها التي 
كتبت هبا آيات القرآن الكريم. وهذه النقوش مجيعها، مثلام أملحنا منذ حني، تّم العثور 
عليهايف شامل اجلزيرة العربّية وبالد الشام، وهو ما يدّل عىل التواصل بني هذه البقاع 
املعامالت  طريق  عن  جاءت  النبطّية  الكتابة  بأّن  يوحي  قديام،بام  فيها  التجارة  ورواج 

التجارّية، ومن ثمَّ حتّولت إىل بالد احلجاز وغريها.

هذه النظرّية، وبناء عىل ما أرشنا إليه، تفنّد النظرّية القائلة بأّن أصل الكتابة العربّية 
يعود إىل املسند، وهو كتابة محري أو أهل اليمن. وتعترب هذه النظرّية بأّن املسند هو اخلّط 
الذي كان تكتب به العرب يف اجلاهلّية وكان يسّمى اجلزم، واجلزم بمعنى القطع، أي 
من  انتقلت  الكتابة  هذه  أّن  هؤالء  ويرى  املسند.  من  مأخوذ  أو  مقطوع  اجلزم  وكأّن 
اجلنوب إىل شامل اجلزيرة وإىل احلرية، لتعود ثانية إىل بالد احلجاز. ودليل هؤالء تسوية 
احلروف يف املسند الذي يشبه تسويتها يف الكتابة العربّية املتأّخرة التي كتب هبا القرآن 
الكريم عند نزول الوحي، ومستندهم الثاين وجود أعالم كبار يقولون هبذا الرأي من 
الكثري من  الرأي والذي جيد  أّن هذا  ابن دريد وابن جنّّي وابن خلدون)18(.إاّل  أمثال 
املدافعني عنه، ال يصمد يف احلقيقة أمام القرائن الداّلة عىل خالف هذا، والتي تعكسها 

النقوش املشار إليها بام ال يدعو إىل الشّك، ومن هذه القرائن:

كتابة حروف املسند كتابة منفصلة وليست مّتصلة، وُيفصل بني الكلامت فيها بخّط 	•
عمودّي.

تبدأ الكتابة يف املسند من اليمني إىل الشامل، ثم من الشامل إىل اليمني، عىل شاكلة 	•
كتابة ملتوية تسّمى الطريقة الثعبانّية.

يكتب احلرف املشّدد مّرتني )19(.	•
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الكتابة 	• إىل  يرجع  العربّية  الكتابة  أصل  أّن  ترّجح  وغريها  االفرتاضات  هذه  إّن 
النبطّية والدالئل عىل هذا كثرية، فضال عاّم سبق أن ذكرناه. ولقد اكتملت تارخيّيا 

صورة هذه الكتابة بمجيء النبّوة، ونزول الوحي، وكتابة آيات الذكر احلكيم. 

الكتابة يف عهد النبّوة:
إّن الكتابة العربّية املنحدرة من الكتابة النبطّية املتأّخرة عىل ما ذكرنا كانت سائدة يف 
شبه اجلزيرة العربّية يف اجلاهلّية وقبل اإلسالم. والدليل عىل هذا وجود بعض الكّتاب 
العرب  بني  مراسالت  ووجود  نوفل،  بن  ورقة  مثل  وذلك  ويكتبون،  يقرؤون  الذين 
وملوك الفرس، ووجود بعض املواثيق )20(، وليس أدّل عىل هذا من وجود كتبة الوحي 

مثل أيب بن كعب وعثامن بن عّفان وعيل بن أيب طالب وزيد بن ثابت وغريهم.

والكتابة،  القراءة  عىل  حيّث  كان  جاء  أن  منذ  اإلسالمّي  الدين  أن  يف  عجب  وال 
الكريم صىل اهلل عليه وسلم ﴿اقرأ باسم  النبّي  أّول سورة نزلت عىل  أّن  وال عجب يف 
نحو  من  وذلك  كثرية،  عليها  وحتّث  الكتابة  تقّر  التي  اآليات  وأّن   ،)1 )العلق  رّبك..﴾ 
﴿ن والقلم وما يسطرون﴾ )القلم 1(، و ﴿يا أهّيا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل 
 ،)145 )األعراف  يشء﴾  كّل  من  األلواح  يف  و﴿كتبنا   ،)282 )البقرة  فاكتبوه﴾  مسّمى 
الكتابة والكتابوالقراءة  وغريها. وكّل هذه اآليات ومثلام يمكن مالحظته تتحّدث عن 
والقلم والتسطري واأللواح، وما دخل يف معناها. ويسّجل املؤّرخون وجود 246 رسالة 
ترجع إىل العهد النبوّي، أرسلت إىل ملوك وأمراء العرب وملوك البلدان املجاورة، مثل 
النجايّش ملك احلبشة، وكرسى ملك الفرس، واملقوقس عظيم مرص، فضال عن الكثري 
من املواثيق واملعاهدات، والنقوش احلجرّية )21(، وبعد كّل هذا وذاك، ال أحد بقادر أن 
ينكر كتابة الوحي والقرآن الكريم، ممّا يدخل يف هذا الباب. وتعّد السور القرآنّية وآياته 
الفرتة  الشائعة يف هذه  الكتابة  العربّية، وهي تعكس حقيقة  الكتابة  وثيقة مهّمة لدراسة 
من تاريخ العربّية، وإّن جمّرد املقارنة بني الرسم القرآيّن والنقوش الشائعة يف فرتة اجلاهلّية 
تشري بام ال يدعو إىل الشّكإىل "تطابق يكاد يكون تاما يف خصائص الرسم" )22(. ومن أوجه 
هذا التطابق شكل احلروف، وجّرها أو تعريقها، وغياب احلركات القصرية والطويلة يف 

أغلب حاالهتا أيضا، وأخريا غياب اإلعجام أو النقط بأنواعه.
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النقط يف نظام الكتابة العربّية:
النقط من الفعل َنَقط ينُقط نقطا، ومنه أيضا َنّقط تنقيطا للداللة عىل الشّدة أو املبالغة، 
ونقط بمعنى وضع نقطة، والنُقطة أثر ملداد أو ما يشبهه، ال أبعاد له من حيث القياسات. 
والنقط من متّمامت نظام الكتابة، ووظيفته تتمّثل يف التمييز بني بعض احلروف املتشاهبة، 
وهو خيترص أو خيتزل قائمة احلروف األبجدّية، ليجعل عددها أقّل مما عليه يف الواقع. 
والنقط قديم التجأت إليه بعض األلسن القديمة كالرسيانّية واألرمينّية، وهو حديث 
أيضا، نعثر عليه دون صعوبة تذكر يف بعض األلسن اهلندّية األوروبّية اليوم، سواء كان 
بني  نمّيز  املثال  سبيل  عىل  األملانّية  ففي  املختلفة.  األلسن  أو  الواحد  اللسان  نطاق  يف 
/a/ وأختها التي فوقها نقطتان /ä/، وكذلك /ö/ و/ü/. ويف الفرنسّية واإليطالّية 
نجد /i/ فوقها نقطة ولكن دون متييز. وإن غاب التمييز بالنقط يف الفرنسّية مثال فإننا 
مثال   /e/ فالصائت  النرب،  اجتاه  نحو  من  وذلك  غريها،  أخرى  متييزّية  عالمات  نجد 
يتحّقق بكيفّيات خمتلفة، ما ُيعطي ال /è/ املفتوحة وال /é/ املغلقة، وال /ê/ املحايدة 

)caduc(، وهي ُتضبط بكيفّيات خمتلفة يف مستوى الرسم.

العربّية عىل حروف متشاهبة وليس  قيام احلروف  العربّية منشأه  الكتابة  والنقط يف 
فيها ما يمّيز بعضها من بعض إاّل إدراك املعنى أو السياق. غري أّن هذا السياق قد خيون 
صاحبه للتشابه الشديد بني الكثري من الكلامت ذات املعاين املختلفة أو املتقاربة، وذلك 
ربيز"،  ممتلئ واألصل  أي  َزبري  أغرب، و"كيس  يوم  أي  وُبعاث"،  ُبغاث  "يوم  نحو  من 
ما  النقط وما جرى جمراه هو  بالرّش، وغريها. هذا  اّتصفت  أي  و"رشرت ورسرت"، 
ُيطلق عليه نقط اإلعجام. ولقد قال حمّمد بن عمر املدائنّي يف هذ املضامر: "ينبغي للكاتب 
أن ُيعجم كتابه ويُبني إعرابه، فإّنه متى أعراه عن الضبط، وأخاله عن الشكل والنقط 
كثر فيه التصحيف وغلب عليه التحريف")23(. والتصحيف آفة متأّتية من األلفاظ أو 
الكلامت املتشاهبة يف مستوى اخلّط، وال نجد هذا التصحيف عند عاّمة الناس وحدهم، 
وإّنام نجده عند خاّصتهم أيضا. واالحرتاس من التصحيف واجب، وهو "ال يدرك إاّل 
بعلم غزير ورواية كثرية وفهم كبري ومعرفة مقّدمات الكالم وما يصلح أن يأيت بعدها 
ممّا يشاكلها" )24(، عىل حّد عبارة أيب أمحد العسكرّي. ولقد كتب يف موضوع التصحيف 
التصحيف. وقد عالج  فيه  يقع  ما  كتابه رشح  العسكرّي يف  أمحد  أبو  كثريون، ومنهم 
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عىل  منها  شاع  ما  سواء  العرب،  كالم  يف  جرت  التي  األمثلة  من  الكثري  هذا  كتابه  يف 
ألسنة العاّمة أو اخلاّصة، وما حصل عند الشعراء والكّتاب، وما حصل يف أسامء العرب 
وأّيامهم ووقائعهم، وما حصل يف مواضعهم أو أماكنهم. ومن اجلدير بالذكر أن نشري 
التمييز  بّد من  نقط إعجام ونقط إعراب، وال  العربّية نوعان،  الكتابة  النقط يف  أّن  إىل 

بينهام، سواء من حيث حقيقتهام أو من حيث وظيفتهام.   

1.َنقط اإلعراب:

بظاهرة  يتعّلق  تسميته  عليه  تدّل  مثلام  تارخيّيا،  األسبق  وهو  اإلعراب،  نقط  إّن 
اإلعراب، بل هو يتجاوزها ليمّس بنية الكلمة، ووضع احلركات سواء يف أّول الكلمة 
أو حشوها أو آخرها. وهذه احلركات ُجعلت يف األصل لتحريك احلرف، وال خترج 
يف  يقابلها  ما  وهلا  والكرسة،  والضّمة  الفتحة  هي  غري  ال  حركات  ثالث  نطاق  عن 
الطول أو اإلشباع، أي الفتحة الطويلة، والضّمة الطويلة، والكرسة الطويلة. ومن شأن 
)الفاعلّية  النحوّية  املعاين  وبني  والصيغ،  الكلامت  معاين  بني  تفّرق  أن  احلركات  هذه 
خالية  العربّية  كانت  إن  غريبا  وليس  والبناء.  اإلعراب  وبني  واإلضافة(،  واملفعولّية 
من نقط اإلعجام أن تكون خالية من عالمات اإلعراب والشكل عموما، ألّن املعاين 
املستفادة من الكالم ترجع إىل القدرة عىل الفهم وإدراك املعنى من خالل السياق وبنية 
الرتكيب أو اجلملة، وذلك بالنظر إىل مقّدمات الكالم وما يأيت بعدها، وبالنظر إىل توافق 

الكلامت وتطابقها وسياق احلال، وموضوع الكالم أو اخلطاب.

أهّنا  العربّية، ذلك  الكتابة  نظام  الشكل موجودة يف  مل تكن عالمات اإلعراب وال 
كانت قائمة عىل احلروف األصول وحدها، سواء كانت ثالثّية أو رباعّية، وهي ظاهرة 
أّن  والظاهر  والتوليد.  االشتقاق  مبدإ  عىل  واملبنّية  عاّمة،  السامّية  األلسن  يف  نجدها 
فكرة الوسم اإلعرايّب مل تنشأ إاّل ممّا آلت إليه العربّية من حلن وحتريف للصيغ، وذلك 
االّتساع بني  نتيجة هذا  الدولة اإلسالمّية واالختالط احلاصل  اّتساع رقعة  إىل  بالنظر 
العرب وغري العرب، وهو ما أبعد العربّية عن الفطرة والسليقة، فغدت بحاجة إىل تعّلم 
وتلقني. وحسب ما تتناقله الروايات فقد فزع أحد النحاة الكبار إلصالح هذا اخللل، 
والتفكري يف وضع عالمات ُتعرف من خالهلا احلالة اإلعرابّية، سواء بالنسبة إىل املعرفة 
أو النكرة، وحالة البناء يف أواخر الكلامت املبنّية، وصيغ الكلامت، وحركة عني الفعل 
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وغريها. وتقول لنا الروايات املتواترة أّن أبا األسود الدؤلّيهو من أقدم عىل وسم القرآن 
الكريم وسم إعراب، وذلك بموافقة الوايل زياد، يف عهد اخلليفة عبد امللك بن مروان 
)يف النصف الثاين من القرن األّول للهجرة(، فطلب أبو األسود كاتبا، وأمره بالشكل، 
وقال له: "إذا رأيتني قد فتحتفمي باحلرف فانقط نقطة عىل أعاله، وإذا رأيتني ضممت 
فمي فانقط نقطة بني يدي احلرف، وإذا كرست فمي فاجعل النقطة حتت احلرف، فإن 
أتبعُت شيئا من ذلك غنّة فاجعل النقطة نقطتني، ففعل" )25(. واضح من هذه الرواية 
التي يثبتها الكثري من الكّتاب والنحاة بأّن أبا األسود هو الذي قام بعملّية النقط هذه، 
الفتحة  هي  حركات  ثالث  عىل  يقوم  وهو  اإلعراب،  نقط  هو  املقصود  النقط  وأّن 
والضّمة والكرسة، أدرك أبو األسود من خالهلا صفاهتا املالزمة هلا، وهي االنفتاح يف 
الفتحة، وضّم الشفتني واستدارهتام يف الضّمة، واالنفراج الشديد يف الكرسة، هذا فضال 
عن الغنّة وصفة التنوين. وإزاء هذه الصفات ُوسمت الكلامت، سواء يف طرفها أو يف 
ثم  وسطه،  يف  أي  يديه،  بني  أو  حتته  أو  احلرف  فوق  نقطة  بوضع  حشوها  يف  أو  أّوهلا 
السكون.  إىل  باإلضافة  وهذا  التنوين،  حالة  يف  الواحدة  النقطة  عوض  نقطتني  وضع 
"واعلم أّن  الشكل جار مع اإلعراب كيفام جرى  ويقول القلقشندي يف هذا املضامر: 
فينقسم إىل السكون وهو اجلزم، وإىل الفتح وهو النصب، وإىل الضّم وهو الرفع، وإىل 
إىل  يدعو  ال  بام  نفهم  هنا  ومن  األصل" )26(.  فألّنه  السكون  وأّما  اخلفض.  وهو  اجلّر 
الشّك بأّن نقط اإلعراب، ومثلام سبق أن أرشنا إىل هذا، ال يتعّلق بالعالمات اإلعرابّية 
وحدها التي جتيء يف آخر الكلامت املعربة، وإّنام هو يشمل الشكل الذي تتحّدد به صيغ 
األفعال وصيغ األسامء املترّصفة، وشكل الكلامت املبنّية واألدوات، وهذا باإلضافة إىل 

السكون.

إّن هذا العمل الذي قام به أبو األسود هلو عىل غاية من األمهّيةواإلتقان، وكان القدامى 
أو عنها. ويقول  منها  لتمييزه  الكتابة  لون  بلون خمتلف عن  برسمه  إنجازه  يميلون يف 
للنقط لونان احلمرة والصفرة،  ُيستعمل  "أن  أّن هناك من يرى  الداين  أبو عمر  الشيخ 
فتكون احلمرة للحركات والتنوين والتشديد والتخفيف والسكون والوصل، وتكون 
املدينة خاّصة. وال  أهل  ما جرت عليه مصاحف  للهمزة خاّصة" )27(، وهذا  الصفرة 
النقط اإلعرايّب، والسّيام فيام  التعديالت عىل هذا  املتأّخرين قد أجروا بعض  خيفى أن 
يتعّلق باأللوان املستعملة يف الكتابة والتنقيط، فهناك من يستعمل ألوانا خمتلفة، ويكره 
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بعض  يتحّرج  ومل  ذلك.  جييز  أو  يسمح  من  وهناك  احلاالت،  كّل  يف  باألسود  الكتابة 
الكتبة أو النحاة يف إضافة ميم صغرية فوق احلرف، لعّلها تشري إىل ميم اجلزم للداللة عىل 
السكون، أو لعّلها دائرة تشري إىل الفراغ الصفري يف حساب األعداد )28(. واصطلحوا 
أخريا عىل رسم التضعيف شينا خالية من العراقة للداللة عىل التشديد، مثلام اصطلحوا 
عىل هاء السكت يف آخر األسامء املؤّنثة، وإضافة ألف اإلشباع يف مواطن وحذفها يف 
مواطن أخرى، وإظهار اإلدغام من عدمه يف رسم الكلامت، والتقاء الساكن بالساكن، 
وغريها من املسائل املتعّلقة بالكتابة، وكثري من الشواهد الداّلة عليها جاءت يف القرآن 

الكريم.

إّن هذا النقط اإلعرايّب املتعّلق بالوسم اإلعرايّب من جهة وبالشكل من جهة ثانية، 
نتيجة  اللبس  يدخله  أن  من  العربّية  الكتابة  نظام  يمنع  مل  العظيمة  أمهّيته  من  وبالرغم 
التحريف والتصحيف الذين ظاّل يالزمانه، وذلك لغياب النقط الذي من شأنه أن يمّيز 
والذال  والدال  واخلاء،  واحلاء  واجليم  والشني،  كالسني  أصال  املتشاهبة  احلروف  بني 
النقط  واإلقدام عىل  الظاهرة،  هلذه  للتصّدي  آخرين  رجاال  دفع  الذي  األمر  وغريها. 

اإلعجامّي.

2 – نقط اإلعجام:

إّن اإلعجام يف اللغة من أعجم/ ُيعجم، ومعنى أعجم اليشَء أزال ُعجمته، ومنه 
اإلعجام بمعنى النقط، ألّن النقط ُيبني عن حقيقة احلرف ويربز سامته. واحلروف العربّية 
مثلام أرشنا إىل هذا سابقا منحدرة من الكتابة النبطّية. وهذه احلروف تعّد يف احلقيقة 28 
ثنائيات أو  حرفا، وهي يف األصل 17 حرفا أو صورة، حلق بعضها اإلعجام لتشّكل 
ثالثيات أو أكثر، وهي /ب ت ث/ و /ج ح خ/ و /د ذ/ و /ر ز/ و /س ش/ و 
/ص ض/ و /ط ظ/ و /ع غ/ و /ف ق/. وأّما احلروف املفردة فهي املتبقية واخلالية 
من التنقيط، وهي األلف أو اهلمزة والكاف والالم والنون وامليم واهلاء والواو والياء. 
واإلعجام كام هو معلوم يتمّثل يف وضع نقطة أو نقطتني أو ثالثة فوق احلرف، أو نقطة 
أو نقطتني حتته. وهذه مجيعها قد تأخذ شكال واحدا يف أّول الكلمة أو يف حشوها أو يف 
طرفها، وذلك من نحو الباء والثاء مثال، وقد تأخذ شكلني يف أّول الكلمة أو وسطها 
بالنظر إىل األول والوسط  تأخذ ثالثة أشكال  امليم مثال، وقد  أو  أو يف طرفها كالنون 
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والطرف، وذلك من نحو العني والغني. وهذه احلروف وإن اّتصلت مجيعها باحلروف 
التي تسبقها، فهي ليست كّلها ممّا يّتصل بام جاء بعدها، ومن هذه احلروف التي ال ترتبط 

بغريها الدال والذال والراء والزاي والواو.

كلمن،  حطي،  هوز،  أبجد،  قولنا  يف  جُتمع  التي  هي  احلروف  هذه  أّن  خيفى  وال 
وجدت  األوىل  جمموعاهتا  يف  تارخيّيا  احلروف  وهذه  ضظغ.  ثخذ،  قرشت،  سعفص، 
يف اللغات السامّية، يف الفينيقّية والرسيانّية والعربّية فضال عن العربّية، وزادت عليها 
والظاء  والضاد  والذال،  واخلاء  الثاء  وهي  األخريتني،  املجموعتني  حروف  العربّية 
والغينوُيطلق عليها الروادف. وأّما بشأن نشأة هذه احلروف األبجدّية فالروايات بشأهنا 
األرقام  عىل  للداللة  تستعمل  احلروف  هذه  أّن  الروايات  هذه  بعض  وترى  خمتلفة. 
والتواريخ، وبعضها اآلخر يعطى لكّل جمموعة معنى، من نحو أّن أبجد جاءت بمعنى 
"أخذ"، وهوز بمعنى "ركب"، وحطي بمعنى "وقف" الخ.. وبعض الروايات األخرى 
النبّي شعيب عليه السالم، وكلمن  تعترب هذه املجموعات أسامء ملوك َمدين يف عهد 
إرجاعها  قبلنا  األبجدّية، وإن  بشأن هذه  يمكن مالحظته  ما  أّن  بيد   .)29( رئيسهم  هو 
املتعّلقة  النظرّيات  أو  الروايات  قبول  السهل  من  ليس  أّنه  نبطّية،  أو  إىل أصول سامّية 
فيها  يتكّرر  ال  أعالم  أسامء  أو  أفعاال  كانت  سواء  كلامت،  نجد  أن  يعقل  ال  إذ  هبا، 
احلرف الواحد مرة أو أكثر. ولعّل هذا ما دعا اللغوّيني أو النحاة إىل إعادة ترتيب هذه 
القائمة، وذلك بناء عىل املتشاهبات يف الشكل أو الرسم، وهي القائمة املعروفة بأبتث، 
جحخ، دذ، رز الخ..، وهي الطريقة املّتبعة يف ترتيب الوحدات املعجمّية يف القواميس 
العربّية. ولعّل هذا ما قاد اخلليل أيضا إىل أن يبني معجمه العني عىل ترتيب احلروف أو 
األصوات بالنظر إىل خمارجها أو مواضع النطق فيها، وقد بدأ ترتيبه متدّرجا من احللق 
إىل الشفتني، جاعال حرف العينفي املرتبة األوىل، ذلكأّنه أنصع احلروف عىل حّد تعبريه، 
القائمة  ترتيب هذه  فيها، ما جيعل فكرة  املوجودة  للهّتة  لتسهيلها واهلاء  اهلمزة  مهمال 

أكثر منطقّية ومقبولّية من ترتيب "أبجد".

إّن النقط املشار إليه، ومن حيث الصورة جاء أحيانا عىل شاكلة دوائر صغرية، وجاء 
النقط يف حالة  مثلام جاء هذا  تقريبا،  نفسه  باحلجم  أحيانا أخرى عىل شاكلة مربعات 
وجود النقطتني بأن تكون النقطتان متجاورتني أفقيا أو عموديا. ويف حالة وجود نقاط 
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النقاط  هذه  جتيء  أن  أو  أعالمها،  الثالثة  والنقطة  متجاورتني  النقطتان  تكون  ثالث، 
عمودّية تعلو الواحدة منها األخرى. 

وأّما بشأن نشأة هذا النقط وواضعه األّول فالروايات خمتلفة يف هذا األمر. وترى 
بعض الروايات أّن أّول من وضع النقط ثالثة هم مرامر بن مّرة وأسلم بن ِسدرة وعامر 
بن َجَدَرة )30(. إاّل أّن هذه األسامء نجدها يف آثار أخرى باعتبار أصحاهبا هم أّول من 
وضع اخلّط العريب " رسموه أحرفا مقّطعة ثم قاسوه عىل هجاء الرسيانّية فوضع مرامر 
صوره، وعامر أعجمه، وأسلم وصل وفصل" )31(. وجاء البن خلّكان يف وفياتاألعيان 
قوله: "والصحيح عند أهل العلم أّن أّول من خّط هو مرامر بن مّرة من أهل األنبار" 
)32(. ومهام اختلفت الروايات، وكأّن ال فصل يف احلقيقة بني وضع اخلّط والكتابة ووضع 

اسم  مّرة، والسّيام  كّل  وتتكّرر يف  األسامء  فيها هذه  تتواتر  الروايات  فإّن هذه  النقط، 
مرامر. ومهام يكن من أمر فليس علينا أن نأبه كثريا بمن وضع النقط، أو بأّول من وضع 
احلروف اهلجائّية ما دام األمر قائام عىل الرواية، وإّنام الذي هيّمنا حّقا هو نظام الكتابة 
العربّية يف حّد ذاته، والنقط باعتباره تابعا له. وواضح، وممّا ال شّك فيه، أّن النقط نوعان 
عىل ما ذكرنا، وأّن نقط اإلعجام الحق للشكل ونقط اإلعراب، وليس خافيا أّن احلاجة 
للنقط عموما جاءت عندما أحّس الناس بخطورة التصحيف والتحريف، والسّيام يف 
القرآن الكريم. ومّلا انضاف نقط اإلعجام إىل نقط اإلعراب، حصل التباس جّراء هذا 
النقط املزدوج، حّتى وإن استعانوا عليه باللجوء إىل ألوان خمتلفة بغاية التمييز، وجعل 

حجم نقط اإلعجام أقّل من حجم نقط اإلعراب.

ودفعا هلذا االلتباس اهتدى اخلليل إىل االستعاضة عن نقط اإلعجام، بوضع الفتحة 
عىل  هي  التي  القصرية  والضّمة  مضطجعة،  صغرية  ألف  هيأة  عىل  هي  التي  القصرية 
هيأة واو صغرية، والكرسة القصرية التي هي عىل هيأة ياء صغرية، فجاءت كّلها عىل 
الصورة التي نعرفها، هذا فضال عن الروم واإلشامم، ووضع شني صغرية فوق احلرف 
أزيل  )33(. وبعمل اخلليل هذا  اهلمزة رأس عني منفردة  التشديد، وجعل  للداللة عىل 
التباس النقط املشار إليه، وغدا النقط ال هيّم إاّل نقط اإلعجام، وعرفت حروف العربّية 
منقوطة، وال جمال للخلط بينها بعد ذلك، يف حني غدا الشكل سواء وجد أو مل يوجد 
دااّل عىل أبنية الكلامت وتصاريفها، ودااّل عىل حاالت اإلعراب والبناء، وغدا التنوين 
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ضّمتني صغريتني يف حالة الرفع، وكرستني صغريتني يف حالة اجلّر، وفتحتني صغريتني 
العربّية،  الكتابة  نظام  املتوخاة  الطرق  هبذه  واكتمل  النصب،  حالة  يف  فارقة  ألفا  مع 
وظّل ثابتا أو شبه ثابت إىل يومنا هذا. وللتدليل عىل مدى أمهّيته من منظور علم اللغة 

احلديث، يكفي أن نضع بعض سامته موضع مقارنة مع ألسن أخرى تفيد إىل أّن:

الكتابة العربّية هي أقرب ما يكون إىل الكتابة الصوتّية، وذلك بجعل رمز مكتوب 	•
التي  احلّية  اللغات  الكثري من  ملا هو شائع يف  لكّل صوت منطوق. وذلك خالفا 
جتعل مقابل الصوت الواحد أحيانا أكثر من رمز أو رمزا مزدوجا. ولالستدالل 
çوcو s يف الفرنسّية مثال يكتب /s/ عىل هذا يكفي أن نشري إىل أن الصوت سني
وss وt، وأّن الذال يف األنجليزّية تكتب th، وأّن الشني تكتب sh، وأّن الشني يف 
اإلسبانية والفرنسّية واألملانية تكتب ch، وهي يف األملانية تدّل عىل الشني واخلاء 

الخ..

قراءة الكلمة يف املعجم أو القاموس العريّب ال حتتاج إىل كتابة صوتّية للتثّبت من 	•
من  للكثري  خالفا  وهذا  تنطق،  كام  تكتب  الكلمة  وإّنام  الصحيح،  النطق  كيفّية 
األلسن احلديثة، ويكفي أن نشري يف هذا الصدد إىل مثال كلمة /oiseau/ )طائر( 
يف الفرنسّية التي تنطق /wazo/ والتي ال نجد يف صورهتا املكتوبة أّي صوت من 
أصواهتا املنطوقة أو املسموعة، وال نتبّينها يف مستوى اخلّط، ال /w/ وال /a/ وال 

./o/ وال /z/

كّل احلروف املرسومة التابعة للكلمة املفردة يف العربّية متحّققة، وال جمال إلمهاهلا 	•
يتحّقق،  فيها احلرف وال  التي يكتب  للكثري من األلسن  إغفاهلا، وهذا خالفا  أو 
وذلك من نحو ما نجده يف الفرنسّية، يف أمثلة من نحو /pied/ و/canard/ التي 
ال نسمع فيهام الدال /d/، أو /petit/ التي ال نسمع فيها التاء /t/، أو ما نجده 
يف األنجليزّية يف أمثلة من نحو /knife/ التي ال نسمع فيها الكاف /k/، أو /

strawberry/ التي ال نسمع فيها الواو /w/، الخ..

ضبط احلركات يف الكثري من األلسن األجنبّية خيتلف عن نظام احلركات يف العربّية. 	•
واحلركات يف العربّية كام هو معلوم، حركات قصرية وحركات طويلة، واحلركات 
القصرية، عىل ما ذكرنا إّما فتحة أو ضّمة أو كرسة، وهي ال تتغرّي يف رسمها وال يف 
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نطقها، وجتيء أبدا عىل حالة واحدة. بيد أّن يف الكثري من األلسن األخرى قد جتيء 
احلركة عىل هيئات خمتلفة، مثلام هلا حتّققات صوتّية خمتلفة. ويكفي أن نأخذ مثال 
كثرية، وال  يتغرّي يف حاالت  الصائت  هذا  نطق  فإّن  األنجليزية،  الكرسة /i/ يف 
نسمع الصوت نفسه يف كّل مّرة، ويف كّل الكلامت الوارد فيها، وذلك من نحو /
sit/، و/life/، و/first/، وهو يرسم بأشكال خمتلفة يف الكثري من األمثلة أيضا، 

وذلك من نحو /need/، و/hear/، و/piece/، و/me/، و/it/، وغريها.

إّن نظام كتابة العربّية، وإن بدا متمّيزا يف الكثري من جوانبه عىل ما بّينّا، قد ال خيلو 	•
هو بدوره من عيوب وهنات، لعّل من أمّهها: 

الكتب 	• الشائعة، يف  الكتابات  والشّدات يف  اإلعراب  احلركات وعالمات  غياب 
العاّمة والكتب املختّصة، واإلعالم والصحف، وجّل ما ينرش، وهو ما يرتّتب عنه 
الوقوع يف اخلطأ أو اللحن، سواء يف مستوى بنية الكلمة وتصاريفها، أو يف مستوى 

اإلعراب وما يتعّلق به.

جهة، 	• من  واهلمزة  األلف  بني  اخلّط،  أو  الرسم  مستوى  يف  الدقيق،  التمييز  عدم 
وبني اهلمزة القطعّية واهلمزة الوصلّية من جهة ثانية، واملعاجم أو القواميس العربّية 

الشائعة، وتنظيم املادة املعجمّية فيها تيش هبذا، وال ريب.

أن 	• الكلمة، وذلك من نحو  اهلمزة، والسّيام يف وسط  االختالف يف رسم حرف 
نكتب  أن  أو  "شئون"،  التالية  بالصورة  أو  الصورة  هبذه  "شؤون"  كلمة  نكتب 
هبذه  "يقرأون"  نكتب  أن  أو  "هيئة"،  التالية  بالصورة  أو  الصورة  هبذه  "هيأة" 

الصورة أو بالصورة التالية "يقرؤون"، وقس عىل ذلك.

نثريها يف هذه  أن  التي حرصنا عىل  القضايا  املوضوع، هذه مجلة من  يف خامتة هذا 
الدراسة املتعّلقة بالنقط وبنظام كتابة العربّية عموما، قد نخلص من خالهلا إىل إّن النقط 
يف العربّية له تاريخ طويل عىل ما بّينّا، وقد مّر بمراحل معّقدة ضبطها بدّقة ليس أمرا هّينا، 
وذلك بسبب من غياب الوثائق الالزمة التي يمكننا أن نعّول عليها، والتي من شأهنا أن 
تغنينا عن الروايات واألخبار املتضاربة يف الكثري من احلاالت، والتي جتعلنا يف حرية من 
أمرنا فيام نقبل أو نرفض. وال غرو يف أّنالنقط من مكّمالت نظام الكتابة العربّية، جاء 
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لرفع االلتباس والتمييز بني أبنية الكلامت وتصاريفها، والتمييز بني احلاالت اإلعرابّية، 
الوقت  يف  وحده،  اإلعجام  عىل  األخري  يف  ليقترص  واإلعجام،  والبناء  اإلعراب  وبني 
التي  القصرية والطويلة  الشكل والوسم اإلعرايّب من نصيب احلركات  فيه  الذي كان 
وعىل  هذا،  يومنا  إىل  سائدا  ظّل  الكتايّب  النظام  هذا  أّن  يف  غرابة  وال  اخلليل.  ابتكرها 
بينه وبني  املقارنة  املحاسن يف ضوء  الكثري من  يشتمل عىل  قرون طويلة، وهو  امتداد 
أنظمة كتابّية أخرى شائعة؛ إاّل أّنه وبالرغم من ذلك فإننا نعتقد أّنه قد يكون بحاجة إىل 

إصالح وحتسني، والسّيام نحن نعيش يف مستوى االّتصاالت ثورة تكنولوجّية هائلة.

اهلوامش:
1 .1allamkhoudr.yolasite.com/ص الكتابة"  "تاريخ  جاكسون:  رونالد 

resources/Story_Writing

بلفظة . 2 جاءت  إحدامها  روايتان  احلديث  ويف  الرشيفة،  األحاديث  مواقع 
"الكتاب". "الكتابة" واألخرى بلفظة 

القلقشندي: صبح األعشى ص 15. 3
املرجع نفسه والصفحة نفسها. 4
5 .Stabilo:"Histoire de l'écriture"stabilo.be/education/pdf/histoire-

de-l-ecriture
6 .De Saussure: Cours de linguistique générale p.44
7 ."Stabilo: "Histoire de l'écriture

8 .mohamedrabeea.com/books/"العربّية "الكتابة  محد:  قدوري  د.غانم 
book1_382.doc

9 ."Stabilo: "Histoire de l'écriture

   د.محدي نجيب عمران: الكتابة العربّية، نشأهتا وتطّورها ص 30. 10
املرجع نفسه ص 31. 11
12 ."Stabilo: "Histoire de l'écriture

دونالد جاكسون: "تاريخ الكتابة" ص 27. 13
املرجع نفسه ص 23. 14
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املرجع نفسه ص 29. 15
صالح بن إبراهيم احلسن: الكتابة العربّية من النقوش إىل الكتاباملخطوط ص . 16

28 إىل 37
املرجع نفسه ص 39 إىل 42. 17
يوسف ذنون: "املسند والكتابة العربّية". 18
19 .www.dr-ghanim.com/books_"العربّية "الكتابة  احلمد:  قدوري  د.غانم 

/library

النقوش إىل الكتاب املخطوط . 20 العربّية من  صالح بن إبراهيم احلسن: الكتابة 
ص 49/48

املرجع نفسه ص 52. 21
املرجع نفسه ص 90. 22
القلقشندي: صبح األعشى ص 413. 23
أبو أمحد العسكري: رشح ما يقع فيه التصحيف ص 1. 24
أبو الطّيب عبد الواحد اللغوّي: مراتب النحوّيني ص11/10. 25
القلقشندي: صبح األعشى ص 417. 26
املرجع نفسه ص 418. 27
املرجع نفسه والصفحة نفسها. 28
املوسوعة احلّرة ويكيبيديا: "أبجدّية". 29
القلقشندي: صبح األعشى ص 414. 30
حمّمد مرتىض الزبيدّي: حكمة اإلرشاق إىل كتاب اآلفاق ص 28. 31
املرجع نفسه والصفحة نفسها. 32
العبدالوي قّدور: "النقط واإلعجام يف الكتابة العربّية القديمة" . 33
34 .aljabriabed.net/n73_12abdallaui.htm 
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املراجع: 

أّوأل املراجع العربّية:

أيب 	• حمّمد  حتقيق  النحوّيني،   مراتب  اللغوّي(:  عيل  بن  الواحد  )عبد  الطّيب  أبو 
الفضل إبراهيم. مكتبة هنضة مرص القاهرة )دت(.

احلسن 	• نور  حممد  احلاجب،حتقيق  ابن  شافية  رشح  الدين(:  )ريّض  األسرتاباذي 
بريوت  العلمّية،  الكتب  دار  احلميد.  عبد  الدين  حميي  وحممد  الزقراف  وحمّمد 

.1982

األندليّس )أبو بكر الزبيدّي(: طبقات النحوّيني واللغوّيني. حتقيق حمّمد أيب الفضل 	•
إبراهيم، ط 2. دار املعارف القاهرة )دت(.

باي )ماريو(: أسس علم اللغة، ترمجة أمحد خمتار عمر. عامل الكتب ط 8، 1998)ال 	•
وجود ملكان النرش(.

•	/file:///C:/Users/vip/Downloads"الكتابة "تاريخ  )دونالد(:  جاكسون 
تاريخ%20الكتابة

احلسن )صالح بن إبراهيم(: الكتابة العربّية من النقوش إىل الكتاب املخطوط، دار 	•
الفيصل الثقافّية. الرياض 2003.

•	www.dr-ghanim.com/books_"العربّية "الكتابة  قّدوري(:  )د.غانم  احلمد 
/library

اللغات. 	• بني  الكتايّب  النقل  ضمن  اللغات"،  كتابة  "نظام  عيل(:  )د.حمّمد  اخلريي 
مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف، الرياض 2006.

ذنوب )يوسف(: "املسند والكتابة العربّية، قراءة جديدة يف أصل الكتابة العربّية".	•
جمّلة آفاق عربّية، العددان 11 و12، 1998.
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الذييب )سليامن بن عبد الرمحان(: الكتابة يف الرشق األدنى القديم، من الرمز إىل 	•
األبجدّية. الدار العربّية للموسوعات. بريوت 2007.

السالم 	• عبد  حتقيق  اآلفاق،  كتاب  إىل  اإلرشاق  حكمة  مرتىض(:  )حمّمد  الزبيدّي 
هارون. دار املديّن، مرص 1990.

العزيز 	• عبد  حتقيق  التصحيف،  فيه  يقع  ما  رشح  سعيد(:  بن  أمحد  )أبو  العسكرّي 
أمحد. مكتبة مصطفى البابيّل احللبّي، مرص 1963.

احلديثة 	• األكاديمّية  وتطّورها.  نشأهتا  العربّية،  الكتابة  بخيت(:  )د.محدي  عمران 
للكتاب اجلامعّي، القاهرة 2009.

فندرييس )جوزاف(: اللغة، ترمجة عبد احلميد الدواخيّل وحممد القّصاص. املركز 	•
القومّي للرتمجة، القاهرة 2014.

•	aljabriabed."القديمة العربّية  الكتابة  يف  واإلعجام  )العبدالوي(:"النقط  قّدور 
net/n73_12abdallaui.htm

•	file:///C:/Users/vip/األعشى صبح   :) الدين  شهاب  العباس  )أبو  القلقشندّي 
Desktop/صبح20%األعشى

•	/file:///C:/Users/vip/Downloads"الكتابة وأنظمة  "اللغة  )جون(:  ماونتفور 
اللغة20%وأنظمة20%الكتابة.

•	ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%//"أبجدّية" احلّرة:  املوسوعة  ويكيبيديا، 
D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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ثانيااً املراجع األجنبّية:

	•-Chignier,J. et Autres: "Les systèmes d'écriture et leur 
fonctionnememt", in Les systèmes d'écriture, un savoir sur le 
monde, un savoir sur la langue, CRDP Dijon, France 1990.

	•-De Saussure, F.: Cours de linguistique générale, Payot, Paris 1995

	•-"Les origines de l écriture"file:///C:/Users/vip/Downloads/Petite_
histoire_de_l_ecriture.

	•-Stabilo: "Histoire de l'écriture",stabilo.be/education/pdf/histoire-
de-l-ecriture.
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ملخص:
تارخيه ودوره الصويت".  العربية:  الكتابة  "التشكيل يف نظام  البحث:  موضوع هذا 
ومن أسباب اختياره: ما يتصل بالكتابة العربية بصورة عامة، والرسم القرآين بصورة 
ومسريهتا  تطورها،  مالمح  ورصد  تارخييًّا،  وتتبعها  القضية،  هذه  تأصيل  من  خاصة 
العلمية الرشيفة، ومنها ما يتصل بتوضيح كيفية رسم ظواهر التشكيل، وعالقة الرسم 

بالنطق الصحيح للفصحى وأدائها أداء سلياًم.

وهو  ركائزها  أهم  يف  العربية  للغة  حقيقية  خدمة  تقديم  إىل  البحث  هذا  وهيدف 
التشكيل يف نظامها الكتايب، وتارخيه، ودوره الصويت، وذلك من خالل املنهج الوصفي 
والتارخيي، وقد اشتمل هذا البحث عىل مقدمة، ومبحثني وخامتة، وثبت بأهم املصادر 
واملراجع؛ أما املقّدمة فبّينت فيها عنوان املوضوع، وسبب اختياره, واهلدف من دراسته، 

واملنهج املتبع فيها. 

وتناولت يف املبحث األول: التشكيل يف نظام الكتابة العربية من اجلاهلية إىل اخلالفة 
الثانية: أواًل- حتديد مفاهيم مصطلحات: التشكيل- الكتابة – الصوت. ثانًيا - التشكيل 
يف نظام الكتابة العربية من اجلاهلية إىل اخلالفة الثانية. وأما املبحث الثاين: التشكيل يف 

الت�شكيل فـي نظام الكتابة العربية: تاريخه ودوره ال�شوتي

د. مسلم عبد الفتاح حسن
جامعة امللك خالد بأهبا
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نظام الكتابة العربية إىل زمن اخلليل بن أمحد الفراهيدي فناولت فيه: أّواًل- التشكيل يف 
نظام الكتابة العربية يف زمن أيب األسود )69هـ(. ثانًيا- التشكيل يف نظام الكتابة العربية 
يف زمن نرص بن عاصم، وحيي بن يعمر العدواين. ثالًثا- التشكيل يف نظام الكتابة العربية 
يف زمن اخلليل بن أمحد الفراهيدي. وأما اخلامتة فاشتملت عىل ملخص البحث، والنتائج 

التي أّكدهتا، وأهم النتائج التي تّوصلت إليها الدراسة، توصيات الدراسة.

املبحث األول
التشكيل يف نظام الكتابة العربية من اجلاهلية إىل اخلالفة الثانية

أول- حتديد مفاهيم مصطلحات: التشكيل- الكتابة – الصوت- التشكيل الكتايب.

- حتديد مفاهيم مصطلحات: التشكيل- الكتابة – الصوت: أّولاً
ا  التشكيل أو الشكل: يقول ابن فارس: "الشني والكاف والالم ُمعظُم بابِِه امُلامَثلة؛ فأمَّ
قوهُلم: َشَكلت الكتاب أْشُكله شكاًل، إِذا قّيدَته بعالمات اإلعراب فلسُت أحِسبه من 
كالم العرب العاربة، وإِنام هو يشء ذكره أهل العربّية، وهو من األلقاب املوّلدة، وجيوز 
أن يكون قد قاسوه عىل ما ذكرناه؛ ألّن ذلك وإن مل يكن خّطا مستوًيا فهو ُمشاكل له)1(".
ويقال  باإلعراب.  قّيدته  أي  أيضا،  الكتاب  "وشكلت  للجوهري:  الصحاح  ويف 
نقلته  به عنه اإلشكال وااللتباس وهذا  الكتاب باأللف، كأنك أزلت  أيًضا: أشكلت 

من غري سامع)2("، 
و"الّشكلة:  املرة من الشكل، وتطلق عىل إحدى احلركات التي تضبط هبا احلروف، 

ورمز هذه احلركة ) ج ( شكل، وشكالت)3(".
ومفهوم التشكيل أو الشكل االصطالحي: وضع عالمات كتابية خاصة بحروف 
أو  اخلطأ،  من  هلا  ووقاية  ورسمها،  نطقها،  عليه  يكون  أن  جيب  ما  عىل  دالة  العربية 

التصحيف، أو التحريف، أو اللحن.

)1( أمحد بن فارس: مقاييس اللغة205/3)ش ك ل( حتقيق/ عبد الّسالم حممد هارون، طبعة سنة: 1399 هـ/ 1979م، 
دار الفكر. 

)2( اجلوهري: تاج اللغة وصحاح العربية1737/5) ش ك ل(، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار،  ، الطبعة: الرابعة 1407 
ه / 1987م دار العلم للماليني – بريوت

)3( جممع اللغة العربية: املعجم الوسيط494/1) ش ك ل(، الطبعة الثانية.
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" تصحيح للقراءة، واإلتيان  النقط  ولقد ذكر الداين- رمحه اهلل-  أن سبب وجود 
هبا عىل حقها، فسبيل كلرِّ حرف أن ُيَوىفَّ مما يستحّقه من احلركة والسكون، والتشديد، 

وغري ذلك)1(".  
الكتابة: الكاف، والتاء، والباء أصل صحيح واحد يدّل عىل مجع يشء إىل يشء، من 

ذلك الِكَتاب، والكتابة. يقال: كتبت الكتاَب أكتبه َكْتًبا)2(".
 والكتابة يف االصطالح: "صناعة روحانية تظهر بآلة جثامنية دالة عىل املراد بتوسط 
نظمها)3(" و"الروحانية" األلفاظ املتخيلة يف ذهن الكاتب، يصور ِمن ضم بعضها إىل 
"اجلثامنية" اخلط الذي خيطه الكاتب باآللة  بعض صورة باطنة قائمة يف نفسه، ومعنى 
التي هي قلمه، ويقيد به تلك الصورة؛ فتصري بعد أن كانت صورة معقولة باطنة صورة 

حمسوسة ظاهرة)4(.
وال خيتلف عن ذلك مفهوم اخلط: "تصوير اللفظ بحروف هجائه، ويقال: تصوير 

أشكال احلروف اهلجائية الدالة عىل اللفظ)5("
التشكيل روح الكالم، ورونقه، ويصون األلسنة من  التشكيل: يمثرِّل  واهلدف من 

اخلطأ، واللحن، ويصون الكتابة من التصحيف، والتحريف.
الصوت: "الصاد والواو والتاء: أصل صحيح، وهو الّصوت، وهو جنس لكّل ما 

َوَقر يف أذن الّسامع)6(". 
والصوت يف االصطالح: "كيفية قائمة باهلواء حيملها إىل الصامخ)7("، وهذا مفهوم 

الصوت بمعناه العام الذي يشمل اإلنساين وغري اإلنساين.

)1( الداين: املقنع يف رسم مصاحف األمصار، ومعه كتاب النقط/134 حتقيق/حممد الصادق قمحاوي، النارش: مكتبة 
الكليات األزهرية، القاهرة.

)2( أمحد بن فاِرس: مقاييس اللغة158/5) ك ت ب(
)3( أمحد عيل القلقشندي: صبح األعشى يف صناعة اإلنشا82/1، حتقيق الدكتور/ يوسف عيل طويل، الطبعة األوىل: 

1987، دار الفكر، دمشق.
)4( ينظر السابق82/1.

)5(حممد عبد الرؤوف املناوي: التوقيف عىل مهامت التعاريف/319، حتقيق : د. حممد رضوان الداية،الطبعة األوىل ، 
1410هـ، النارش : دار الفكر املعارص , دار الفكر ، بريوت , دمشق

)6( أمحد بن فارس: مقاييس اللغة3/ 248) ص و ت (. 
)7(  حممد عبد الرؤوف املناوي: التوقيف عىل مهامت التعاريف/464.
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وعّرف الصوت اإلنساين بأنه "عملية حركية يقوم اجلهاز النطقي، وتصبها آثار سمعية 
من حتريك اهلواء فيام بني مصدر إرسال الصوت ومركز االستقبال وهو األذن)1(" .

التشكيل الكتايب: رموز األبجدية العربية التي تضبط النطق الصحيح، وتوجه الكاتب 
والقارئ إىل الكيفية الصحيحة لنطق العربية، وكتابتها كتابة خالية من األغالط اللغوية.

ثانياًا-  التشكيل يف نظام الكتابة العربية من اجلاهلية إىل خالفة عثامن: 
1-التشكيل الكتايب إىل وقت نزول القرآن الكريم: 

اختلفت آراء الباحثني، واملهتمني باخلط العربى يف أصل نشأته، وتعددت نظرياهتم 
يف ذلك، وهو أمر مفّصل يف مظانرِّه ملن أراد أن يقف عىل تلك االختالفات، وسأكتفي 

هنا برسد حقيقته من دون تعصب فيها، وال تفريط.
إنه من املعروف لدى كثري من العلامء العرب، وكذلك لدى فريق من الباحثني الغربيني 
أن الكتابة اإلنسانية نشأت، وتطورت يف بالد العرب قدياًم، وأن أول أبجدية ُوِجَدت عىل 
وجه األرض كانت يف بالد العرب قديام)2(، وباعرتاف علامء اللغات الغربيني أنفسهم، 
ومما يؤّكد هذه احلقيقة ما توّصل إليه بعض أساتذة االسترشاق -بعد دراسة متأنية للنقوش 
تعرّب عن  النقوش مل تدون يف إشارات  بالنص:" لغة هذه  القديمة- وذلك قوله  العربية 
أفكار، أو مقاطع، كام هو احلال يف اللغة السامية الرشقية )أعني البابلية األشورية (؛ بل 
جاءتنا يف كتابة أبجدية تعربرِّ عن تسعة وعرشين صوًتا فقط، وهي تقابل حروف األبجدية 
العربية الشاملية، مع مراعاة أن األبجدية العربية اجلنوبية تشتمل عىل ثالثة أصوات، تقابل 
يف العربية الشاملية الصوتني)س(، و)ش(، والكتابة من نوع الكتابة السامية العربية، أعني 
كتابة حروف فقط، ونادًرا ما تستخدم احلركات، وهي مع استثناء نقشني فقط تقرأ من 
الكتابة  هذه  وتشبه  عمودي،  بخط  تليها  والتي  الكلمة  بني  ويفصل  اليسار،  إىل  اليمني 
 ، runen بخطوطها املستقيمة الكتابة التي ُعثِر عليها يف شامل أوربا، والتي ُتْعَرف باسم
ا، ولو  والشبه بني العربية اجلنوبية، والسامية الشاملية )اآلرامية والكنعانية( ضعيف جدًّ

أهنا ترجع مجيًعا تقريًبا إىل عرص واحد، كام أهنا األبجديُة األّم لألبجدية األوربية)3(".

)1(د. متام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها/66، الطبعة الثانية، سنة 1979م، اهليئة املرصية العامة للكتاب. 
)2( ينظر د.حممود عباس محودة: دراسات يف علم الكتابة العربية/18، وما بعدها النارش: مكتبة غريب للطباعة، القاهرة )د ت(.
)3(   ديتلف نيللسن وآخرون: التاريخ العريب القديم/27، ترمجة األستاذ/ فؤاد حسنني، طبعة  1958م، النارش: مكتبة النهضة العربية.
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إال  هو  ما  باقية  وعربية  بائدة،  عربية  إىل  العربية  اللغة  تصنيف  يف  العلامء  قاله  وما 
من مراحل تطّور لغتنا اجلميلة، ويشمل ذلك ما ُسّمي بعربية النقوش، وما نسب إىل 
لتلك  املرحلة األخرية   متّثل   الباقية  العربية  أن  بمعنى  اجلنوبية،  اللهجات  العربية من 

اللغة السامية العتيقة)1(. 

ومما يؤكد ذلك أن عددا كبريا من قدامى املسترشقني وحمدثيهم، ويف مقّدمتهم  "رينان 
الفرنيس"، و"بروكلامن" األملاين أن املهَد األول للساميني القسُم اجلنويب الغريب من شبه اجلزيرة 
العربية)2(، وهو ما أّكده ما ذهب إليه األمريكي" تاين دوتيانو" من أن تلك األرض كانت خصبة 
يف العصور السابقة للتاريخ، وكانت خترتقها ثالثة أهنار كبرية عىل األقل، وكانت موفورة 
اخلريات)3(، يتضح من ذلك أن األبجدية العربية هي أم األبجديات، وأن صورها كانت ترمز 
إىل تسعة وعرشين صوًتا، وأن تشكيل احلركات القصرية مل يكن موجوًدا هبا، وهو ما نراه يف 
أبجدية اخلليل الصوتية يف "كتاب العني)4(" والتي بدأها بــ ع ه ح خ ... وختمها بــ بام أطلق 
)5( صورها، والتي تلقاها منه أيًضا تلميذه النجيب  عليه حروف العّلة ) و ا ي ء ، ( ذاكًرا كلرِّ
سيبويه والتي بدأها بـــ  ا ء ه ع ، وختمها بـــ ف، ب، م ، و )6(، ومن بعدمها عبقري العربية ابن 
جني)ت 400هـ( الذي وافق اخلليل وتلميذه يف عدد احلروف العربية التسعة والعرشين)7( . 

)1( ينظر د. عبد اهلل ربيع حممود، د. عبد العزيز أمحد عالم: يف فقه اللغة /141-142، الطبعة األوىل، سنة 1425هـ/ 
2004م، مكتبة الرشد، الرياض، اململكة العربية السعودية.

األمحر  البحر  وكان  بأفريقيا،  اليمن  عند   ومتصلة  مبكر،  جيولوجي  عرص  يف  ممتدة  العرب  بالد  كانت  )2(وقد 
وقيمتها  اجلاهيل  الشعر  مصادر  األسد:  الدين  د.نارص  ينظر  العرب.  لبالد  الغريب  احلد  النيل  هنر  داخلية،و  بحرية 

التارخيية/2)حاشية1(،الطبعة السابعة، سنة:1988م،دار اجليل بريوت، لبنان،عن:
  (De Lacy O`Leary, Arabia Before Mohammad,1927,p.11(

والنرش،  للطباعة،  الثالثة، سنة 2004م، هنضة مرص  الطبعة  اللغة/10، 11،  فقه  وايف:  الواحد  عبد  د. عيل  ينظر    )3(
والتوزيع

للتوزيع،  الوطنية  الدار  وآخر،  املخزومي،  مهدي  حتقيق/  العني58/1،  كتاب  الفراهيدي:  أمحد  بن  اخلليل  )4(ينظر 
العراق.  

)5(ينظر اخلليل بن أمحد الفراهيدي: كتاب العني48/1، 58.
)6( ينظر سيبويه: الكتاب 430/4، حتقيق/ عبد السالم هارون، الطبعة الثانية، سنة 1402هـ/1082م، النارش/ مكتبة 

اخلانجي، القاهرة، ودار الرفاعي بالرياض. 
)7( ينظر ابن جني: رس صناعة اإلعراب 46/2، حتقيق/ مصطفى السقا وآلخرين، الطبعة األوىل، سنة 1374هـ/1954م، 

ملتزمة الطبع والنرش مكتبة مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص.
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وبعد أن  أثبت البحث قدم األبجدية العربية، والتأكيد عىل أهنا كانت معراة مما يميرِّز 
فقد  القديمة،  العربية  الكتابة  يأيت االستفسار عن رموز احلركات يف  املتشاهبة  صورها 
َنصَّ املسترشقون –كام ورد يف النص املقتبس -عىل أبجدية مكّونة من تسعة وعرشين 
رمزا لتسعة وعرشين صوًتا تشكل أبجديتنا العربية، ووجدنا علامء العربية قد سجلوا 
ذلك من قبل يف مؤلفاهتم بدًءا من شيخ العربية اخلليل بن أمحد، وما نقله عنه تلميذه 
ابن جني، وبمن جاء بعدهم ممن نصوا عىل  العربية  بعبقري  النجيب سيبويه، وانتهاء 
هذا العدد بصوره املختلفة املبنية عىل أساس علمي، وهو أن الرمز الواحد منها يعربرِّ عام 

يندرج حتته من صور نطقية يف ألسنة الناطقني بالعربية.

فقد ربط علامء العربية  من خالل منهجهم العلمي بني الصوت والرمز الدال عليه، 
بجعلهم للصوت والرمز اساًم واحًدا، أو مصطلًحا واحًدا هو احلرف)1(.

وأما بالنسبة لرموز احلركات القصرية الفتحة القصرية، والكرسة القصرية، والضمة 
__ِ___ُ  يف التشكيل الصويت  فمن الواضح أن واضع رموز األبجدية كان  القصرية  _َ
يعلم من البداية العالقة  الصوتية بينها وبني ما هي بعضه ) ألف املد، وياء املد، وواو املد( 

والتي اصطلح عىل تسميتها حديًثا باحلركات الطويلة؛ فاكتفى بالرتميز ملا هي بعضه . 

"شأن كبري يف الوقوف عىل  ومما يمثرِّل مرحلة من مراحل الكتابة العربية بام هلا من 
ما  اخلصوص)2("  وجه  عىل  العربية  واللغة  عامة،  السامية  اللغات  تاريخ  من  ناحية 
توصل إليه علامء اللغات من خالل دراستهم لنقوش هلجات العربية الشاملية الصفوية، 
خصائص  من  خصائصها  تقرتب  عربية  النقوش  هذه  أن  من  واللحيانية  والثمودية، 

العربية التي نزل هبا القرآن الكريم)3( .
ويقرر العلامء أن النظام احلريف للكتابة )الكتابة الفينيقية( والذي زيد فيه يف مرحلة 
تارخيية "ثخذ"، و"ضظغ" مصدر لكّل الكتابات احلرفية يف العامل، وقد تكونت من اثنني 
وعرشين حرًفا، أقّل ما يقال فيها ارتباط كل حرف باسم خاص، يبدأ بصوت احلرف 

)1(ينظر د. عبد اهلل ربيع حممود: علم اللغة العام أسسه ومناهجه/100، الطبعة الثانية، سنة: 1419مهـ/1998م، دار 
البرشى للطباعة والنرش، القاهرة.

)2(د. عيل عبد الواحد وايف: فقه اللغة/10.
)3(ينظر د. حممود عباس محودة: دراسات يف علم الكتابة العربية/18. 
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املسّمى، وارتباط مسّمى احلرف بالشكل املخطوط، والصوت املنطوق مًعا، واالجتاه يف 
كتابته من اليمني لليسار.

الكتايب، وأهنا وضعت  التطور  آخر مراحل  احلرفية  الكتابة  أن  أيًضا  العلامء  ويقرر 
عىل أيدي الفينيقيني-وهم عرب- ولقد أخذ العرب الشامليون تلك الكتابة عن طريق 

األنباط الذين طّوروا بدورهم الكتابة اآلرامية فيام ُعِرف بالكتابة النبطية)1(.
ومما جتدر اإلشارة إليه هنا أن األبجدية العربية اكتفت بالرموز الثالثة: )ا( للفتحة 
الطويلة، مع كونه رمًزا للهمزة، و)ي( للكرسة الطويلة يف نحو:"يف"، مع كوهنا رمًزا 
للياء الصامتة يف نحو: " َبْيت"، و )و( للضمة الطويلة يف نحو: "ذو "، مع كوهنا رمًزا 

للواو الصامتة يف نحو: "َخْوف ".
وال ُيلتفت إىل من رأي أن "نظام احلركات الطويلة –خاصة يف بداية القرن األّول 
الكتاب يشريون  العثامين، فكان  الرسم  اكتمل، وأن ذلك يظهر جليًّا يف  اهلجري- قد 
إىل رمز واحد، وهيملون اآلخر ... )2("- ألنه جيايف الواقع التارخيي للحركات الطويلة 

–كام سبق- من أهنا أخذت كامل نظامها يف الطور النبطي. 
ومما هو معلوم أن الفينيقيني، واآلراميني، واألنباط طوائف من العرب، ومن بني 

جلدهتم)3(.
بعد  تتبعها  عن  العربية  الكتابة  نشأة  يف  الباحثني  تأخر  هنا  إليه  ُيشار  أن  جيب  وما 

استقالهلا عن اخلط النبطي، ومتّيزه عنه.
اجلمع  أثناء  ويف  الكريم،  القرآن  نزول  أثناء  يف  الكتايب  التشكيل  الثانية:  املقّدمة 

البكري و اجلمع العثامين:
لقد كان نزول القرآن الكريم إيذاًنا ببدء الكتابة العربية وفق منهج علمي واضح املعامل؛ 
حلفظ القرآن الكريم مكتوًبا إىل جانب كونه حمفوظا يف صدور الصحابة – ريض اهلل عنهم-.

104، د. عبد احلميد حممد أبو سكني: فقه  )1( ينظر د. عبد اهلل ربيع حممود: علم اللغة العام أسسه ومناهجه/102- 
اللغة/112-113، طبعة سنة 1989م 

اللجنة  1982م،  1402هـ/  سنة  األوىل،  الطبعة  تارخيية/88،  لغوية  دراسة  املصحف  رسم  احلمد:  وري  ّقدنُّ )2(غانم 
الوطنية لالحتفال بمطلع القرن اخلامس عرش اهلجري، العراق.

)3( مرشوع بحث يل، أسأل اهلل -تعاىل- أن يوفقني إلظهاره يف أقرب وقت.
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عرف أهل مكة الكتابة، وكذلك أهل يثرب؛ فقد "دخل اإلسالم وىف قريش سبعة 
عرش رجاًل ، كلهم يكتب: عمر بن اخلطاب، وعىل بن أبى طالب، وعثامن بن عفان، 

وأبو عبيدة بن اجلراح، وطلحة ... )1(".

األوس  وىف  اإلسالم  فقد:"جاء  أيًضا،  اإلسالم  قبل  الكتابة  املدينة  أهل  وعرف 
واخلزرج عدة يكتبون ... )2(".

ولقد افتتح اهلل – تعاىل- سورة من سور القرآن الكريم بقوله-سبحانه-:﴿ن َواْلَقَلِم 
َوَما َيْسُطروَن﴾ ] القلم/1[.

 ولقد كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يدعو الكاتبني من الرعيل األول لكتابة ما ينزل عليه من القرآن 
الكريم، وانربى هلذا العمل نفر منهم يكتبون ما يقرؤه عليهم ملسو هيلع هللا ىلص  .

احلركات  رموز  من  خالية  بأبجدية  الكريم  القرآن  يكتبون  األول  الرعيل  وكان 
اإلعجام،  أي   " والشكل  النقط  يكن  فـ"مل  رساًم  املتشاهبة  الرموز  ُيَميرِّز  ومما  القصرية، 
واحلركات " معروًفا قبل اإلسالم فكانوا يقرؤون عىل الوجه الصحيح حسب الفطرة، 

والغريزة)3(".

الرقاع،  يف  مفّرًقا  كان  ؛لكنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  حياة  يف  الكريم  القرآن  كتابة  واكتملت 
واألكتاف، والعسب، وأطلق عليه بعضهم مصطلح )اجلمع األول()4(.

- التشكيل يف نظام الكتابة العربية يف أثناء اجلمع البكري:  أّولاً

ثم كان اجلمع البكري للقرآن الكريم، والذي كتب باألبجدية التي كان يكتب هبا يف 
حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقد أمر اخلليفة األول للمسلمني أبو بكر الصديق ريض اهلل عنه كاتب 
الوحي بني يدي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص زيد بن ثابت ريض اهلل عنه ، وكان اخلليفة الثاين عمر 
بن  اخلطاب ريض اهلل عنه حارًضا يف بيت أيب بكرريض اهلل عنه  يشري عليه يف ذلك، 

)1(البالذري: فتوح البلدان580/3، القاهرة مطبعة جلنة البيان العريب  
)2(البالذري: فتوح البلدان583/3

)3(حممد طاهر الكردي: تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه/179، الطبعة األوىل:  سنة 1365هـ/1946م   ملتزم 
طبعه ونرشه مصطفى حممد يغمور بمكة.

)4(  ينظر السابق/ 22.
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القرآن جيمعه  فتتبع  العظيم،  العمل  ثابت ريض اهلل عنه عىل حتمل هذا  فوافق زيد بن 
كاماًل،  الكريم  القرآن  مجع  تّم  حتى  الصدور  يف  واملحفوظ  السطور،  يف  املكتوب  من 
ووضعت الصحف يف بيت اخلليفة األول، ثم اخلليفة الثاين، ثم يف بيت السيدة حفصة 

بنت عمر –ريض اهلل عنها)1(.

وبناء عىل هذا يكون خليفة املسلمني أبو بكر الصديق ريض اهلل عنه   أول من مجع 
القرآن الكريم بني لوحني)2(.

ثانياًا-  التشكيل يف نظام الكتابة العربية يف أثناء اجلمع الثاين: 

 ، عفان  بن  عثامن  الراشد  اخلليفة  خالفة  يف  الكريم  للقرآن  العثامين  اجلمع  كان  ثم 
وسبب هذا اجلمع  "االختالف يف وجوه القرآن حني قرؤوه بلغاهتم عىل اتساع اللغات 
فأدى ذلك بعضهم إىل ختطئة بعض فخيش من تفاقم األمر يف ذلك فنسخ تلك الصحف 

يف مصحف واحد مرتًبا لسوره ... )3("

وكتب القرآن الكريم باألبجدية التي كتب هبا يف حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص أيًضا، وخالفة أيب 
بكر الصديق ريض اهلل عنه  ال متثيل فيها للحركات القصرية والتنوين، اللهم إال ما يرمز 

به أللف املّد وياء املّد وواو املّد.

 وتؤكد جهود الصحابة يف طريقة الرسم التي مجع هبا القرآن الكريم عىل فضل عظيم 
هلم -ريض اهلل عنهم- يف علم اهلجاء خاصة، وفهمهم  الثاقب يف حتقيق كل علم)4(.

الباري  حتفة  املسمى  البخاري  صحيح  برشح  الباري  منحة  األنصاري:  زكريا  بن  أمحد  بن  حممد  بن  زكريا  ينظر   )1(
والتوزيع،  للنرش  الرشد  مكتبة  م،   2005  / هـ   1426 األوىل،  الطبعة:  العازمي،  دريع  بن  سليامن  693/7حتقيق/ 

الرياض، اململكة العربية السعودية.
)2( الداين: املقنع يف رسم مصاحف األمصار، ومعه كتاب النقط/13.

)3( حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري أبو العال: حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي 414/8، دار الكتب 
العلمية، بريوت.

)4(ينظر ابن اجلزري: النرش يف القراءات العرش21/1،تصحيح ومراجعة : عيل حممد الضباع.
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املبحث الثاين
التشكيل يف نظام الكتابة العربية إىل زمن اخلليل بن أمحد الفراهيدي

- التشكيل يف نظام الكتابة العربية يف زمن أيب األسود )69هـ(: أّولاً

ظّلت الكتابة العربية يقرأ به القرآن الكريم، ويكتب هبا من دون وجود رموز لنمط 
من أنامط احلركات، وهو احلركات القصرية، ومن دون وجود رمز للتنوين، ومل حيتاجوا 

ليشء من ذلك؛ ألهنم كانوا فصحاء، ومل خيالط نطقهم ضعف، وال انحراف.

نّص  فقد  الناس،  من  كثري  ألسنة  يف  اللحن  ظهر  أن  إىل  احلال  هذه  استمرت  وقد 
الداين عىل أن أبا األسود الدؤيل)ت69هـ( هو أول من ابتدأ وضع "النقط"؛ درًءا ملا فشا 
بني الناس خواصهم وعوامهم من فساد الكالم، وبدأ عمله هذا "بإعراب القرآن أوالً 
للذي يمسك  املداد، وقال  لون  املصحف، وأحرض صبًغا خيالف  فأحرض من يمسك 
نقطة  فاَي فاجعل  نقطة فوق احلرف، وإذا كرست  فاَي فاجعل  إذا فتحت  املصحف: 
أتبعت شيًئا من هذه  أمام احلرف، فإن  نقطة  فاَي فاجعل  حتت احلرف، وإذا ضممت 
احلركة غنة. يعني تنوينًا، فاجعل نقطتني، ففعل ذلك حتى أتى عىل آخر املصحف)1(".

يقول الداين: " فإذا ضبطت قوله-تعاىل-: ﴿احلمد هلل﴾جعلت الفتحة نقطة باحلمراء 
فوق احلرف، وجعلت الضمة نقطة محراء أمام الدال، وجعلت الكرسة نقطة باحلمراء 
حتت الالم وحتت اهلاء، وكذلك تفعل بسائر احلروف املتحركة باحلركات الثالث)2(".   

ويظهر من خالل النظر يف هذا التشكيل الكتايب الذي وضعه أبو األسود الدؤيل- 
رمحه اهلل- عّدة حقائق: 

1- ربط أيب األسود بني املكتوب واملنطوق، أو بني النظر والتطبيق. 

2- حتديد كيفية نطق احلركات يف جهاز النطق يف اإلنسان.

3- حتديد كيفية نطق احلركات بالنسبة للصوامت، فيتبع نطقها التصويت بالصامت، 
وليست قبله، وهذا غاية يف الدقة العلمية، وأساس من أسس النظام املقطعي يف العربية.

)1(  أبو عمرو الداين: املقنع يف رسم مصاحف األمصار، ومعه كتاب النقط/129.
)2( الداين )أبو عمرو(: املقنع يف رسم مصاحف األمصار، ومعه كتاب النقط/131
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4- حتديد أماكنها بطريقة دقيقة من احلرف املكتوب.

5- ظهور مسّميات احلركات.

6- وضع مصطلح الغنّات )مجع غنّة(.

د  7- حتديد خمرج الغنّات يف جهاز النطق يف اإلنسان، ووضع رموز الغنات، وحدَّ
أماكنها من احلرف واحلركة التي تسبقها.

8- ربط أيب األسود الدؤيل بني جهاز النطق، والتحركات الالزمة إلنتاج األصوات 
اللغوية.

الطريقة عن أيب األسود، وشّكلوا هبا احلروف، فكانوا يضعون  الناس هذه  وأخذ 
نقطة فوق احلرف؛ داللة عىل فتحته، ويضعون نقطة حتت احلرف؛ داللة عىل كرسته، 
ويضعون نقطة عن شامله؛ داللة عىل ضمته، وتركوا احلرف غري املتبوع بحركة غفاًل؛ 

داللة عىل سكونه.

وإذا كان احلرف منّوًنا وضعوا نقطتني فوقه، أو أسفله، أو عن يساره، تدّل إحدامها 
عىل احلركة؛ بينام تدّل الثانية عىل التنوين، فإذا كان بعد التنوين حرف من حروف احللق 
وضعت إحدامها فوق األخرى؛ داللة أن النون مظهرة، وإال وضعوا إحدامها بجوار 

األخرى؛ داللة عىل أن النون مدغمة أو خفية)1(. 

ثانياًا- التشكيل يف نظام الكتابة العربية يف زمن نرص بن عاصم، وحيي بن يعمر العدواين: 

ظّلت الكتابة العربية بعد التشكيل الكتايب األّول، ُيقرأ هبا القرآن الكريم، ويكتب 
هبا كذلك، من دون حدوث مشكلة يف القراءة، والكتابة، واستمرت هذه احلال الصحية 
إىل ، ونرص بن عاصم) ت 90 هـ(، وأخيه زمن حييى بن يعمر) ت 129هـ(، وكالمها 
عارصا عدم التمييز يف القراءة بني احلروف املتشاهبة رساًم، وبعد"كثرة التصحيف ونقط 
  " احلروف بمداد الكتابة نفسه؛ فوضعا مًعا اإلصالح الكتايب الثاين فيام ُعِرف بـ"اإلعجام
وهو وضع إعجام احلروف أفراًدا، وأزواًجا، وأثالًثا، وترك بعض رموز األبجدية خالية 

)1(ينظر حفني ناصف: تاريخ األدب العريب، أو حياة اللغة/85 ، املطبعة اجلديدة، سنة 1910م، القاهرة، ويقارن بام 
ذكره الداين: املقنع يف رسم مصاحف األمصار/131 وما بعدها.
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هذان  فوضع  مًعا،  والكتابة  النطق،  يف  وتستقل  احلروف،  صور  لتتميز  اإلعجام؛  من 
العاملان مثاًل نقطة حتت الباء، ونقطة فوق النون، ونقطتان فوق التاء، وثالث نقاط فوق 
الثاء، ونقطة فوق الفاء، ونقطتان فوق القاف، ونقطة فوق الغني، وتركت العني مهملة 

من غري إعجام، وهكذا ... إلخ.

ثم رتب نرص بن عاصم، وأخوه حييى بن يعمر هذه األبجدية العربية ترتيًبا متناسًقا 
جيمع بني أشكاهلا الكتابية يف صورة فنية رائعة، ال ُيوَجد مثلها يف أبجديات اللغات العاملية.

ثالثاًا- التشكيل يف نظام الكتابة العربية يف زمن اخلليل بن أمحد الفراهيدي:

الكتابة  عىل  الثاين  الكتايب  اإلصالح  إدخال  بعد  ويقرؤون  يكتبون،  الناس  استمر 
الفراهيدي )ت170،أو  أمحد  بن  اخلليل  القراءة يف زمن  اخلطأ يف  أن ظهر  إىل  العربية 

175هـ(.

احلروف؛  وإعجام  احلركات  نقط  بني  القراءة  التمييز يف  اخلطأ عدم  وسبب ظهور 
فكان من احلكمة، والفطنة عمُل يشٍء يقي األلسنة من اخلطأ يف القراءة، وانربى لذلك 
تطوير  يف  اخلليل  عمل  متّثل  ولقد  الفراهيدي،  أمحد  بن  اخلليل  العرب  اللغويني  إمام 

التشكيل الكتايب عىل النحو اآليت:

- طّور اخلليل بن أمحد نقط أيب األسود الدؤيل من خالل ربطه بني الرمز املكتوب، 
والصوت املنطوق، فوضع للفتحة ألًفا صغرية مبطوحة فوق احلرف؛ للعالقة الصوتية 
إنتاجهام، ومن حيث  أثناء  النطق يف  املد من حيث حتركات أعضاء  الفتحة وألف  بني 

زمن النطق الذي يستغرقه نطق الفتحة، وألف املد.

 ووضع للكرسة ياًء صغرية حتت احلرف؛ للعالقة الصوتية بني الكرسة وياء املد من 
حيث حتركات أعضاء النطق يف أثناء إنتاجهام، ومن حيث زمن النطق الذي يستغرقه 

نطق الكرسة، وياء املد.

ووضع للضّمة واًوا صغرية أمام احلرف؛ للعالقة الصوتية بني الضمة وواو املد، من 
حيث حتركات أعضاء النطق يف أثناء إنتاجهام، ومن حيث زمن النطق الذي يستغرقه 

نطق الضّمة، وواو املد.

- ووضع رمًزا للسكون، وهو رأس خاء من غري إعجام، )حـ( أو دائرة )ه(. 
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- ووضع رمًزا للحرفني املدغمني، وهو ما اصطلح عليه بالشّدة  وهو عبارة عن 
رأس شني، من غري إعجام. 

- وابتكر عالمة للمد. 

- وضع عالمة للروم.

- ووضع رمًزا لإلشامم.

وضع رمًزا للهمزة، اقتطعه من رأس عني؛ لوجود عالقة صوتية بني اهلمزة والعني. 

-َوَضع رمًزا أللف الوصل )مهزة الوصل(، عبارة عن رأس صاد )صـ(، 

-ووضع للمدرِّ الواجِب مياًم صغرية مع جزء من الدال )~(. 

ولقد طّورت هذه العالمات وزيد عليها بمرور الزمن إىل أن استقرت  عىل ما هي 
عليه اآلن)1(.

اخلامتة وملخص البحث
احلمد هلل الذي بفضله تتم الصاحلات، والصالة والسالم عىل من خاطبه رّبه بقوله 
ُه بَِيِمينَِك﴾ )2(؛ أما بعد:- فقد جرت عادة  :﴿َوَما ُكنَْت َتْتُلو ِمْن َقْبِلِه ِمْن ِكَتاٍب َواَل خَتُطنُّ
موا يف هناية كتاباهتم كلمة أخرية يوجزون فيها ما حققوه من أعامل، وما  الباحثني أن يُقدرِّ

توصلوا إليه من نتائج.  

آثار بعد ذلك يف  النتائج احلقيقة إنام تكون فيام يظهر من  الباحث يرى أن  ومع أن 
عمل الباحث، أو غريه ممن يسريون يف ميدان ختصصه إال أنه ال يرى مع ذلك بأًسا يف أن 

يسوق بعض ما قّدمه هذا البحث، وبعض ما أثاره من قضايا.

لقد كان هدف هذا البحث تقديم خدمة حقيقية للغة العربية يف أهم ركائزها وهو 
التشكيل يف نظامها الكتايب )تارخيه، ودوره الصويت ( وذلك من خالل املنهج الوصفي 

والتارخيي، وهو ما حتقق عىل النحو اآليت: 

)1( ينظر حممد اجلرمي: معجم علوم القرآن/295 دار القلم، دمشق، الطبعة األوىل: 1422ه /2001م.
)2(  سورة العنكبوت، من اآلية/48.
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بدأت الدراسة بمبحث عن التشكيل يف نظام الكتابة العربية من اجلاهلية إىل اخلالفة 
الصوت،   – الكتابة  التشكيل-  مصطلحات:  مفاهيم  حتديد  فيها  أوضحت  الثانية، 
والتشكيل يف نظام الكتابة العربية من اجلاهلية إىل اخلالفة الثانية. وجاء املبحث الثاين 
الفراهيدي،  أمحد  بن  اخلليل  زمن  إىل  العربية  الكتابة  نظام  يف  التشكيل  عنوان:  حتت 
حتّدثت فيه عن التشكيل يف نظام الكتابة العربية يف زمن أيب األسود ) 69هـ(، وتناولت 
فيه أيًضا التشكيل يف نظام الكتابة العربية يف زمن نرص بن عاصم )ت89 هـ(، وحيي بن 
يعمر العدواين)129هـ(، ثّم التشكيل يف نظام الكتابة العربية يف زمن اخلليل بن أمحد 

الفراهيدي.

وأما عن النتائج التي أّكدهتا هذه الدراسة، والتي تّوصلت إليها، فمنها:

تسعة  عن  تعربرِّ  رمًزا  وعرشين  تسعة  عىل  مشتملة  عربية  أبجدية  رموز  وجود   -
 ) املد  حروف  )أبعاض  القصرية  احلركات  رموز  من  خالية  وكانت  حرًفا،  وعرشين 

وكانت خالية مما يميرِّز صورها املتشاهبة.

ووحدات  الطويلة  للحركات  به  يرمز  ما  عىل  مشتملة  كانت  األبجدية  تلك  أن   -
صوتية أخرى.

متّثل  وأهنا  اإلنسانية،  األبجديات  أّم  هي  العربية  األبجدية  هذه  أن  عىل  التأكيد   -
أقىص ما وصلت إليه اإلنسانية من تطّور يف النظام الكتايب.

- التأكيد عىل أن العرب يف اجلاهلية كانوا يعرفون الكتابة.

- أن القرآن الكريم ُكتِب باألبجدية السابقة التي خلت من رموز احلركات، والتمييز 
بني الرموز املتشابه يف الكتابة.

- معرفة أيب األسود الدؤيل )ت69ه( للعالقة الصوتية بني الرمز املكتوب والصوت 
من  ومواضعها  والتنوين،  القصرية  احلركات  ملصطلحات  حتديده  فكان  املنطوق، 

احلروف معتمًدا عىل كيفية خروجها من الفم واألنف.

- أن ابتكار اخلليل بن أمحد لرموز احلركات القصرية راجع إىل العالقة الصوتية بينها 
وبني ما هي بعضه نطًقا.
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املد،  الشدة، ورمز  السكون، ورمز  - أن اخلليل بن أمحد مبتكر رمز اهلمزة، ورمز 
ورمز مهزة الوصل، ورمز الروم، ورمز اإلشامم.

والتنقيب  البحث،  مهمتها  تكون  متخصصة،  جلنة  بتشكيل  الدراسة  هذه  وتويص 
عن اآلثار املتصلة بالكتابة خاصة، واللغة العربية عامة يف منطقة شبه اجلزيرة العربية، 
وأن يكون من مهمتها أيًضا الوصول إىل ما اكتشفه املسترشقون يف هذه املنطقة من آثار 

متصلة بالكتابة أو اللغة العربية، والوقوف عىل ما أخفوه عنّا حقائق ونتائج. 

ثبت بأهم املصادر واملرجع

القرآن الكريم.	•

 أمحد عيل القلقشندي: صبح األعشى يف صناعة اإلنشا، حتقيق الدكتور/ يوسف 	•
عيل طويل، الطبعة األوىل، طبعة سنة: 1987، دار الفكر، دمشق.

سنة: 	• طبعة  هارون،  حممد  الّسالم  عبد  حتقيق/  اللغة،  مقاييس  فارس:  بن  أمحد   
1399 هـ/ 1979م، دار الفكر، دمشق.  

 متام حسان )دكتور(: اللغة العربية معناها ومبناها، الطبعة الثانية، سنة 1979م، 	•
اهليئة املرصية العامة للكتاب. 

الطبعة: 	• عطار  الغفور  عبد  أمحد  حتقيق:  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  اجلوهري:   
الرابعة، طبعة سنة: 1407 ه / 1987م دار العلم للماليني، بريوت.

 حفني ناصف: تاريخ األدب العريب )أو حياة اللغة(، املطبعة اجلديدة، طبعة سنة: 	•
1910م، القاهرة.

 اخلليل بن أمحد الفراهيدي: كتاب العني، حتقيق/ مهدي املخزومي )دكتور( وآخر، 	•
الدار الوطنية للتوزيع، العراق. 

 الداين: املقنع يف رسم مصاحف األمصار، ومعه كتاب النقط حتقيق/حممد الصادق 	•
قمحاوي، النارش: مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة.
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حسنني، 	• فؤاد  األستاذ/  ترمجة  القديم،  العريب  التاريخ  وآخرون:  نيللسن  ديتلف   
طبعة سنة: 1958م، النارش: مكتبة النهضة العربية.

 زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري: منحة الباري برشح صحيح البخاري 	•
سنة:  األوىل،  الطبعة:  العازمي،  دريع  بن  سليامن  حتقيق/  الباري،  حتفة  املسمى 
العربية  اململكة  الرياض،  والتوزيع،  للنرش  الرشد  مكتبة  م،   2005  / هـ   1426

السعودية.

سنة: 	• الثانية،  الطبعة  هارون،  السالم  عبد  حتقيق/  الكتاب،  سيبويه: 
1402هـ/1082م، النارش/ مكتبة اخلانجي، القاهرة، ودار الرفاعي بالرياض. 

 عبد احلميد حممد أبو سكني )دكتور(: فقه اللغة، طبعة سنة:1989م.	•

 عبد اهلل ربيع حممود )دكتور(: علم اللغة العام أسسه ومناهجه الطبعة الثانية، سنة: 	•
1419هـ/1998م، دار البرشى للطباعة والنرش، القاهرة. 

عبد اهلل ربيع حممود)دكتور(، عبد العزيز أمحد عالم )دكتور( : يف فقه اللغة، الطبعة 	•
األوىل، سنة: 1425ه/ 2004م، مكتبة الرشد، الرياض، اململكة العربية السعودية. 

الطبعة 	• وآخرين،  السقا  مصطفى  حتقيق/  اإلعراب،  صناعة  رس  جني:  ابن  عثامن 
البايب  مصطفى  مكتبة  والنرش  الطبع  ملتزمة  1374هـ/1954م،  سنة:  األوىل، 

احللبي وأوالده بمرص.

هنضة 	• 2004م،  سنة:  الثالثة،  الطبعة  اللغة،  فقه  )دكتور(:  وايف  الواحد  عبد  عيل 
مرص للطباعة، والنرش، والتوزيع.

سنة: 	• األوىل،  الطبعة  تارخيية،  لغوية  دراسة  املصحف  رسم  احلمد:  وري  ّقدنُّ غانم 
عرش  اخلامس  القرن  بمطلع  لالحتفال  الوطنية  اللجنة  1982م،  1402هـ/ 

اهلجري، العراق. 

حممد اجلرمي: معجم علوم القرآن، دار القلم، دمشق، الطبعة األوىل، سنة: 1422ه 	•
/2001م(. 
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الطبعة 	• وحكمه،  رسمه  وغرائب  القرآن  تاريخ  أستاذ(:   ( الكردي  طاهر  حممد 
األوىل، سنة: 1365هـ/1946م   ملتزم طبعه ونرشه مصطفى حممد يغمور بمكة .

مكتبة 	• النارش:  العربية،  الكتابة  علم  يف  دراسات  )دكتور(:  محودة  عباس  حممود 
غريب للطباعة، القاهرة )د ت(. 

حممد 	• د.   : حتقيق  التعاريف،  مهامت  عىل  التوقيف  املناوي:  الرؤوف  عبد  حممد 
دار   , املعارص  الفكر  دار   : النارش  سنة:1410ه،  األوىل،  الطبعة  الداية،  رضوان 

الفكر، بريوت , دمشق. 

األحوذي برشح 	• العال: حتفة  أبو  املباركفوري  الرحيم  عبد  بن  الرمحن  عبد   حممد 
جامع الرتمذي، دار الكتب العلمية، بريوت.

عيل 	•  : ومراجعة  تصحيح  العرش،  القراءات  يف  النرش  اجلزري:  بن  حممد  بن  حممد 
حممد الضباع. 

الطبعة 	• التارخيية،  وقيمتها  اجلاهيل  الشعر  مصادر  )دكتور(:  األسد  الدين  نارص 
السابعة، سنة:1988م، دار اجليل بريوت، لبنان.
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ملخص:
يعترب الرتقيم يف العرص احلارض أصال ِمن أصول الكتابة األكاديمية، ونمطا تواصليا 
مشرتكا بني مجيع اللغات العاملية؛ فهو نشاط من العالمات اللغوية، التي تتضمن أبعادا 

نظرية وتطبيقية، وليس فقط جمرد عالمات "مطبعية". 
وحتصيل  الكتابة،  قصدية  وحتديد  اخلطاب،  توجيه  يف  االنظرية؛  أبعاده  وتتجىل 
الفهم،والتحكم يف اضطراب املعنى. أما واقعها التطبيقي فيتجىل يف إسهامها املبارش يف 

تطوير قواعد تصحيح اللغة، وضبط الرسم اإلمالئي. 
وملا كانت الكتابة العربية نسقا متكامال من العالمات، فإن هناك مشكالت نظرية 
وتطبيقية سيناقشها البحث ومنها؛ مشكلة الرتقيم اخلفي للخطاب الشفوي ودالالته؛ 
النظام  تعليم  يف  شائكة  أصبحت  قضايا  وهي  املكتوب،  للخطاب  الداليل  والفهم 
التصور  إىل  يتجاوزها  أن  العربية  اللغة  ملتعلم  يمكن  بحيث ال  العربية؛  للغة  املكتوب 

اإلمالئي هلذه العالمات.
تتصل  التي  الدراسات  وندرة  العاملية،  اللغات  يف  املوضوع  هذا  أمهية  إىل  ونظرا 
نظام  يف  الرتقيم  عالمات  واقع  يف  ينظر  أن  البحث  حاول  العريب؛  الرتاث  يف  بتارخيه 

الرتقيم فـي نظام الكتابة العربية: النظرية والواقع

أ.د. أمحد كروم
جامعة أم القرى بمكة
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الكتابة العربية، معتمدا عىل املنهج الوصفي التحلييل يف عرض أبعاده النظرية والتطبيقية 
املهمة، وذلك بسبب ماله من ارتباط وثيق بالكالم العريب ومستوياته، وما يتميز به من 

نشاط مبارش يف تنظيم تراكيب اللغة.

املقدمة
يعترب موضوع الرتقيم يف نظام الكتابة العربية؛ من املواضيع التي تفصح عن نشاط 
العالمات أو اإلشارات التي ختدم فنون اللغة املختلفة من (كتابة،وقراءة،وتعبري،وفهم(. 
عىل  والتدريب  خطاهبا،  مع  والتفاعل  اللغة،  تعلم  يف  جتاوزه  يمكن  ال  نشاط  وهو 
مهاراهتا املختلفة التي تقتيض التمكن واإلتقان. وقد أصبح الرتقيم يف العرص احلارض 
أصال ِمن أصول الكتابة األكاديمية، ونمطا تواصليا مشرتكا بني مجيع اللغات العاملية، 

مع خصوصيات كل لغة وطبيعتها يف إنتاج النصوص وبناء أسلوهبا. 

تتصل  التي  الدراسات  وندرة  العاملية،  اللغات  يف  املوضوع  هذا  أمهية  إىل  ونظرا 
بتارخيه يف الرتاث العريب؛ حاول هذا البحث أن ينظر يف واقع عالمات الرتقيم يف نظام 
الكتابة العربية، معتمدا عىل املنهج الوصفي التحلييل يف عرض أبعاده النظرية والتطبيقية 
املهمة، وذلك بسبب ماله من ارتباط وثيق بالكالم العريب ومستوياته، وما يتميز به من 

نشاط مبارش يف تنظيم تراكيب اللغة.

اللغة يف كليتها.  بالكيفية احلقيقية لعمل  فالبحث يف موضوع الرتقيم يكسبنا وعيا 
وإن فهم الرتقيم فهام جيدا يفرض علينا إعادة النظر يف أمور منها: تصورنا للمكتوب، 
لتأدية وظائف عديدة )الوظيفة  القائمة عىل الظواهر ما فوق املقطعية،  وتصورنا للغة 
األسلوبية والوظيفة الداللية والوظيفة الرتكيبية والوظيفة الطباعية(. وهي وظائف ال 
يمكن أن تدرس إالّ يف ضوء عالقة الكتابة بالشفوي باملوازاة مع عالقتها بالرتقيم الذي 

ليس له وجود مستقل عنها.

مشكلة البحث
نظرية  مشكالت  هناك  فإن  العالمات  من  متكامال  نسقا  العربية  الكتابة  كانت  ملا 
الشفوي  للخطاب  اخلفي  الرتقيم  مشكلة  ومنها:  عليها  الوقوف  من  بد  ال  وتطبيقية 
ودالالته والفهم الداليل للخطاب املكتوب. وهي قضايا أصبحت شائكة يف فقه النظام 
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التصور  العربية أن يتجاوز مرحلة  اللغة  العربية بحيث ال يمكن ملتعلم  للغة  املكتوب 
اإلمالئي هلذه العالمات وجوانبه القصدية يف الرتاث العريب. 

فمشكلة الرتقيم يف نظام الكتابة العربية جيعلنا نتساءل عن اهلدف األساس من تعليم 
اللغة العربية دون مراعاة لنظام كتابتها؟ وعن طرق إكساب املتعلم القدرة عىل االتصال 
اللغوي الواضح والسليم شفويًا وكتابيا دون أن تؤدي اللغة وظيفتها كاملة يف حتقيق 

القدرة عىل الفهم واإلفهام؟

توظيف  بمهارة  والوعي  الرتقيم،  بمهارة  الوعي  مشكلة  حول  تساؤالت  وهي 
قواعد اإلمالء يف الفهم والتعلم. ولذلك نرى بأن الدراسات احلديثة خصوصا اللغوية 
فهي  الكتابة؛  نظام  بناء  يف  الرتقيم  مهارات  عىل  الكاملة  عنايتها  تركز  مل  مازالت  منها 
ليست جمرد عالمات "مطبعية" جامدة، كام يعتربها بعض الباحثني، أو أمرا ثانويا يمكن 
االستغناء عنه، بقدر ما هي مؤرش بال ريب عىل التفكري السليم، والقدرة اللغوية اجليدة.

فكان لزاما أن جيد هذا املوضوع مكانه يف املدارس واجلامعات للوقوف عىل أسباب 
جتاهله، خصوصا، وأن األخطاء اإلمالئية قد امتدت إىل اجلامعات، واستوطنت حميطها 

الثقايف بام يف ذلك حميط اللغة العربية.

أول: الرتقيم بني احلدود واملاهية والصطالح
1.مفهوم الرتقيم

تعجيم  فيقال:  البيان  يعني  الذي  التَّعجيم  بمعنى  قيم  والرتَّ قم  الرَّ مفهوم  يرتبط 
قد بني حروفه  َمرُقوٌم( أي  )ِكتاٌب  وبيَّنه  ـ أي أعجمه  يرقمه  الكتاب  ـ ورقم  الكتاب 

وترقيمه، وأنشد الشاعر: 
         َسأرُقُم يف املاِءالَقراِح إليُكم              َعىل ُبعِدُكم إْن َكان للاَمِء راِقُم )1(

تعني  الكتابة  كانت  فإذا  الكتابة؛  مصطلح  عن  الرتقيم  مصطلح  ينفصل  يكاد  فال 
يف  فارس  ابن  ذلك  إىل  أشار  كام  خاص؛  نحو  عىل  والكلامت  احلروف  تأليف  عملية 
مقاييسه بقوله: "الكاف والتاء والباء أصل واحد يدل عىل مجع يشء إىل يشء، من ذلك 

)1(  ابن منظور، مجال الدين: لسان العرب، مادة )رقم(.
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الكتاب والكتابة، يقال: كتبت الكتاب أكتبه كتابة")1(

هي  املعنى  هبذا  الكتابة  فتكون  والضم؛  اجلمع،  عىل  يدل  للكلمة  اللغوي  فاجلذر 
عملية مجع احلروف والكلامت بعضها إىل بعض. وهذا اجلمع بني الكلامت ال يظهر أثره 
الوظيفي إال عن طريق الرتقيم الذيلة ضوابط تتصل بـ "وضع عالمات اصطالحية يف 
املواضع الصحيحة بني اجلمل أو الكلامت؛ لتساعد عىل حتقيق الفهم واإلفهام؛ إذ تقوم 
النربات  وتنويع  واالبتداء  والوصل  والفصل  الوقف  مواضع  بتحديد  العالمات  هذه 

الصوتية")2(

عن  ينفصل  ال  كذلك  فهو  الكتابة،  عن  ينفصل  ال  الرتقيم  مصطلح  كان  وإذا 
نظام من  فهو  السليمة،  القراءة  إىل  االهتداء  بوسائل  اللغة  يربط  الذي  الرمزي  التعبري 
اللغة، ولذلك شبهت عالماته باألعالم  العالماتالتي هيتدى هبا إىل املعنى املقصود يف 
التي هي اجلبال؛ قالوا: األعالم: اجلبال، وأحدها َعلم. ويقال: ملا ُيبنى يف َجواد الَطريق 
من امَلنار التي ُيسَتدُل هبا الطريق: أْعاَلم، وأحدها َعَلم. العلم: الّراية التي إليها جيتمع 
اجلُند. العلم: عّلم الّثوب ورقمه يف أطرافه، يقال: أعلمُت، الثوَب إذا َجعلت فيه عالمة 

أو جعلت له ملًا، وأعلمت عىل موضع كذا من الكتاب عالمة")3(.

وقد اصطلح عدد من الباحثني عىل هذه العالمات؛ عالمات الرتقيم فقالوا: "وضع 
لتقسيم أجزاء اجلملة، ولفصل  (النقطة والفارزة...)  الكتابة  أثناء  عالمات خاصة يف 
تغيري  إىل  القارئ  وإلرشاد  الوقف،  مواضع  ولتعيني  بعضها،  عن  ومتييزها  اجلمل، 

النربات الصوتية عند القراءة بام يناسب املعنى")4(.

بني  توضع  "إشارات  فقالوا:  الرتقيم  إشارات  مصطلح  آخرون  عليها  واصطلح 
أجزاء الكالم والغرض منها الفصل بني األفكار، وضبط املعاين-املختلفة؛ للداللة عىل 

مواقع النربات الصوتية عند القراءة")5(

)1(  ابن فارس، أمحد: معجم مقاييس اللغة )كتب(.
)2(  النعيمي، عبد املجيد ودحام الكيال، اإلمالء الواضح، ط4، الرصايف، بغداد، 1987، ص 231.

)3(اجلوهري، إسامعيل بن محاد: الصحاح، مادة)علم(.
)4( النعيمي، عبداملجيد ودحام الكيال، اإلمالء الواضح، ص 7.

)5( نورالدين، حسن. ونبيل، حاتم. زادالتلميذ يف اللغة العربية، دار احلكايات، لبنان، بريوت، 2004مـ ، ص 41.
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رموز  وضع  هو  الكتابة  يف  "الرتقيم  الرموز:  مصطلح  آخرون  عليها  وأطلق 
اصطالحية بني أجزاء الكالم املكتوب؛ لتحقيق أهداف تتصل بتيسري القراءة الصحيحة 

والكتابة السليمة")1(

ويف تصوري أن وظيفة هذه العالمات أو اإلشارات أو الرموز كام اصطلح عليها 
الباحثون؛ تتجاوز مفهوم العالمة إىل مفهوم أوسع اصطلحُت عليه:"اهليئات اللغوية 
وظيفية؛  وجوانب  لغوية  جوانب  جانبني؛  ضمنها  ختتزن  لكوهنا  وذلك  الصامتة"؛ 
تتوىل األوىل مهمة التمييز بني أجزاء الكالم، عن طريق الوظائف فوق املقطعية كالنرب 
ومواضع  الكتابة،  أو  الكالم  يف  الصوت  وتنويع  القراءة،  يوجهان  اللذان  والتنغيم 
كوهنا  يف  فتتجىل  الوظيفية  اجلوانب  أما  التعبري.  طرق  ينظامن  اللذان  والوقف  الوصل 

هيئات للرتقيم تتّصل باإلمالء بشكل مبارش.

 فعندما نرى هيئة رسم احلروف يف عّدة مواضع؛ كاهلمزة مثال نجدها ختتلف إمالئيًا، 
كام ختتلف يف املعنى لو متّت إساءة استخدام هذا احلرف يف هيئات الرتقيم غري املناسب. 

بل قد تؤدي إىل دور خطري يف الكتابة العربية يرتتب عليه غموض يف املعنى.

فمثال: قرأُت / قريُت

برْأُت / برْيُت

سَأل / َساَل

وكهيئة التعجب مثال؛ وهي هيئات أو عالمات تستعمل عند التعجب أو الفرح أو 
االستغراب ...، ويؤدي سوء استخدامها إىل ضعف الدراية باستعامل هذه العالمة يف 
هيئتها اللغوية املطلوبة، فضال عن اجلهل بكيفية استعامهلا وظيفيا يف نظام الكتابة العربية.

وهو ما ييسء يف كثري من األحيان إىل بنية اللغة، فتصاب بالعشوائية بال إدراك وال 
تفكر. فيكون هلذه اهليئات تأثري بالغ عىل نفسية املتلقي؛ وتشويش عىل ذهنه الذي يكون 
مرتبطا إىل حد كبري باحلالة االنفعالية للمكتوب يف إطار التناسق واالنسجام بني أجزاء 

الكالم.

عامن،  األردن،  والنرش،  الثقافة  عامل  دار  ط2،  اإلمالئي،  الرسم  مهارات  زيد.  أبو  وسام  الرؤوف،  عبد  مصطفى   )1(
2007م، ص21.
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القارئ  إىل  الفكرة  بنقل  الوعي  مع  يتفاعل  الرتقيم  لوظيفة  الفعيل  التحديد  فكان 
والوصل  والفصل  والوقف  ب  والتعجنُّ والتأكيد  "الوضوح  من  املناسب  النحو  عىل 
ة  اللغويَّ الدوال  مع  تتفاعل  ة  برصيَّ دوال  ثمَّ  ومن  وغريها،  واحلذف،...  واالستفهام 

ة يف اخلطاب الشعري")1(. إلمتام املعنى وإنتاج الداللة وتنظيم املفاصل املهمَّ

ثانيا: ضوابط الرتقيم يف الرتاث العريب
املرحلة  أساسيتني؛  مرتبمرحلتني  نجدها  العربية  الكتابة  تاريخ  يف  ننظر  عندما 
الشفاهية وهي التي كانت فيها ضوابط الرتقيم خفية، ومرحلة الكتابة وهي التي عرفت 
وجود ضوابط تنظمها، وجتعلها أداة ناجحة يف التعبري،ونقل األفكار للقارئ واملستمع. 

وعندما نبحث يف الرتاث العريب عن ضوابط الرتقيم يف نظام الكتابة العربية، نجد 
إليه  أشارت  ما  عدا  ما  الرتقيم،  عالمات  تاريخ  دراسة  عن  صامتة  القديمة  املصادر 
اللغة  التصحيح يف كتب  بناء قواعد  الكتابة يف  الدراسات األوىل من مسألة ضوابط 
ويف كتب علوم القرآن وعلوم احلديث. ولعلنا نذكر من الضوابط التي أشارت إليها 

هذه املصادر:

1.ضابط اإلعجام

وأهنم  امللتبِس،  يف  إال  اإلعجام  يكرهون  كانوا  العرب  بأن  الضابط؛  هذا  يقرر   
والتصحيح  التقييد  قواعد  عرب  ولكن  احلديث  بمفهومها  ليس  الرتقيم  ضوابط  عرفوا 
والقراءة والبيان. ومن الذين شايعوا هذا املنظور رمضان عبد التواب يف كتابه )مناهج 
حتقيق الرتاث( الذي اعتمد عىل ما نقله القدماء من ضوابط التصحيح، كأيب عمرو ابن 
الصالح يف كتابه )علوم احلديث( يف )النوع اخلامس والعرشون يف كتابة احلديث وكيفية 

ضبط الكتاب وتقييده( يقول ابن الصالح:

أو حيصلونه  يكتبونه،  ما  إىل ضبط  اهلمة  احلديث، وطلبته رصف  كتبة  إن عىل  "ثم 
بخط الغري من مروياهتم عىل الوجه الذي رووه شكال، ونقطا يؤمن معهام االلتباس، 
اإلنسان  فإن  العاقبة،  وخيم  وذلك  وتيقظه،  بذهنه،  الواثق  بذلك  يتهاون  ما  وكثريا 
استعجامه،  من  يمنع  املكتوب  وإعجام  الناس،  أول  ناس  وأول  للنسيان،  معرض 

)1(  ينظر املرجع نفسه: 200 .
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وشكله يمنع من إشكاله ")1(.

ويستفاد من ذلك؛ بأن الرتقيم الذي يعني اإلعجام كان معروفا عند العرب ولكن 
العربية وهو إزالة اإلهبام وإشكاله.  الكتابة  كانت له ضوابط بحسب ما يقتضيه نظام 
وكأن هناك الواضح يف الكالم العريب وهو الذي ال حيتاج إىل إعجام، وامللتبس الذي 

حيتاج إليه. يقول ابن الصالح:

من  أحسن  وقد  يلتبس ،  يكاد  ال  الذي  الواضح  بتقييد  يتعنى  أن  ينبغي  ال  "ثم 
قال  : إنام يشكل ما يشكل، وقرأت بخط صاحب كتاب )  سامت اخلط ورقومه ( عيل 
امللتبس ،  إال يف  اإلعجام واإلعراب  يكرهون  العلم  أهل  أن  البغدادي فيه   إبراهيم  بن 
وحكى غريه عن قوم أنه ينبغي أن يشكل ما يشكل، وما ال يشكل، وذلك ألن املبتدئ، 
وغري املتبحر يف العلم ال يميز ما يشكل مما ال يشكل، وال صواب اإلعراب من خطئه، 

واهلل أعلم    ")2(. 

جيعلنا ضابط اإلعجام نتفق إىل حد ما مع التصور الذي يرى بأن عالمات الرتقيم 
تكن  مل  فهي وإن  إىل عالمات رمزية جديدة  القديم  تطورت من وضعها  العرب  عند 
من وضعهم كانت حارضة يف وعيهم الوظيفي والتواصيل؛  "عالمات الرتقيم مل تكن 
صغرية  دائرة  شكل  عىل  يرسموهنا  كانوا  التي  النقطة  باستثناء  القدماء؛  عند  معروفة 
للفصل بني الكالمني، وقد تأثر الكتاب واملؤلفون مع بداية انتشار املطبوعات العربية 
يف العرص احلديث بام يف كتابات اللغات األجنبية من عالمات خمتلفة للرتقيم، غري أهنم 
مل يكونوا يف استعامهلم هلذه العالمات يف الكتابة متبعني لقواعد دقيقة، كتلك التي تتبع 

يف كتابات اللغات األجنبية.")3(

2.ضابط التصحيح

عرف العرب القدماء ضوابط التصحيح، وإن مل يعرفوا عالمات الرتقيم املعمول هبا 
حديثا، وكانوا واعني بضوابط هذه العالمات، والدليل عىل ذلك:

)1(  ابن الصالح أبو عمرو عثامن: علوم احلديث، دار الفكر املعارص، 2004، ص184.
)2(  ابن الصالح أبو عمرو عثامن: علوم احلديث، ص184 .

)3(  رمضان عبد التواب: مناهج حتقيق الرتاث بني القدماء واملحدثني، مكتبة اخلانجي، القاهرة، 1985، ص 43.
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أ- أن النّساخ والكّتاب للمخطوطات العربية القديمة استعملوا ضوابطالتصحيح 
وعالماهتا اخلاصة يف كتاباهتم. وتؤدي هذه العالمات وظائف ال تقل أمهية عام تؤديه 
عالمات الرتقيم من معان، وكلها تتعلق بتحديد مساقط الكالم، أو اإلشارة إىل مواطن 

الصحة أو اخلطأ يف النصوص.

ب- ضبط الرسم القرآين، الذي كان له دور كبري يف التأثري عىل نظام الكتابة العربية، 
بابتداع عالمات النقط وعالمات التشكيل،وذلك ملّا تدهورت السليقة اللغوية، احتاج 
نظام الكتابة إىل تعيني املواضع التي يصح للقارئ التوقف عندها، وهي التي مجعت يف 

آخر املصحف حتت عنوان "عالمات الضبط".

يف  للرتقيم  اعتمدوها  التي  الّتصحيح  عالمات  يف  حارضا  التنقيط  نظام  وكان 
مصنفاهتم )1(؛كام عرفوا ما يقابل النقطة، للفصل بني الكالمني، وكانوا يرسموهنا دائرة، 
الدائرة الت يتوجد يف املصاحف فاصلة بني اآليات، وقد استخدمت بعد  وهي تلك 
ذلك لرتقيم اآليات، بوضع رقم اآلية يف داخلها، ومن هنا نعرف الرس يف أن رقم اآلية 

يقع بعدها؛ ألنه يبدأ من الدائرة األوىل التي تقع بني األوىل والثانية".  

فكانت النقطة ضابطا من ضوابط تصحيح الكالم؛ ففي مصاحف القرون األوىل 
الناسخني  وأن  اجلمل،  بني  الفصل  كأداة  مقامها  يقوم  ما  أو  النقطة  وجدت  للهجرة 
املتأخرة  املخطوطات  ويف  خمتلفة،  بأشكال  ونصادفها  الدائرة،  استعاروا  قد  العرب 
قليلة  أحيان  للفصل بني اجلمل، ونصادف يف  النقطة  الدائرة، وظهور  إخفاء  نصادف 

وجود فواصل ونقطتني.)2(

3.ضابط القراءة 
أسهمت القراءة القرآنية يف ضبط األغراض فوق املقطعية للخطاب القرآين من فصل 
ووصل وتنغيم ووقف وغريها؛ حفاظا عىل الفهم السليم الذي يقتضيه املقام يف النص 
املقروء  قال األهوازي :"وسمعت مجاعة من شيوخنا يقولون: ال جيوز للمقرئ أن يقرئ 

)1(  عبد الستار احللوجي: املخطوط العريب، مكتبة الصباح، جدة،1989، ص 158.
)2( حسن قاسم حبش: رحلة املصحف الرشيف من اجلريد اىل التجليد، دار القلم للطباعة و النرش و التوزيع، بريوت، 

لبنان، 2016 ص 90.
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منها)1( بخمسة أرضب: بالرتعيد والرتقيص والتطريب والتلحني والتحزين، وأجازوا 
اإلقراء باخلمسة الباقية، إذ ليس للخمسة أثر وال فيه نقل عن أحد من السلف")2( .

ثم بعد ذلك رشح املراد بالرتعيد والرتقيص وباقي األرضب املمنوعة يف القراءة، ثم 
انتقل إىل رشح األرضب اجلائزة فقال: "وأما احلدر فإنه القراءة السهلة السمحة الرتلة 

العذبة األلفاظ اللطيفة املعنى، التي ال خيرج فيها القارئ عن طباع العرب."  )3( . 
"وأما التجويد فهو أن يضيف إىل ما ذكرت يف احلدر مراعاة جتويد اإلعراب وإشباع 

احلركات وتبيني السواكن وهو عىل نحو قراءة ابن عامر والكسائي".
فهو أن يضيف إىل ما ذكرت زيادة املد يف حروف املد واللني، مع  التمطيط  "وأما 
جري النفس يف املد، وال تدرك حقيقة التمطيط إال مشافهة، وهو عىل نحو ما قرأت به 

عن ورش عن نافع من طريق املرصيني عنه" )4(.
ما  عىل  يزيد  أن  فهو  التحقيق  اشتقاق  "وأما  األقسام:  باقي  استيفاء  يف  قال  ثم 
ذكرت من التجويد روم السكوت عىل كل ساكن وال يسكت، فيقع للمستمع أنه يقرأ 

بالتحقيق" )5( .
االمتحان،  البيان، ورائد  )6( وحمل  التالوة  القراءة وزينة  فهو حلية  التحقيق  "وأما 
إىل  املعجم  حروف  من  احلرف  ورد  مراتبها،  وتنزيلها  حقوقها  احلروف  إعطاء  وهو 
خمرجه وأصله، وإحلاقه بنظريه وشكله، وإشباع لفظه، ولطف النطق به، ومتى ما غري 

ذلك زال احلرف عن خمرجه وحيزه")7(. 
التنغيم،  مواطن  يف  القراءة  ضابط  أمهية  عىل  تدل  كثرية  أمثلة  الكريم؛  القرآن  ويف 
القراء يسكت سكتة خفيفة  َوِكيٌل()8(.فبعض  َنُقوُل  َما  َعىَلٰ  منها: قوله تعاىل: )َقاَل اهللَُّ 

)1(  سقط من األصل "منها" وقال "يقرأ" بدل يقرئ، والتصويب من اإلقناع 555/1.
)2( اإلقناع 555/1.

)3(  اإلقناع 559/1 .
)4( املصدر نفسه.
)5( املصدر نفسه.

)6( من هذا اللفظ أخذ ابن اجلزري قوله يف "املقدمة": "وهو أيضا حلية القراءة وزينة األداء والتالوة".
)7(   اإلقناع 562-554/1.
)8(  سورة يوسف: اآلية 66.



-218-

عىل )قال(، ألن املعنى: قال يعقوب، وهذا خطأ، واألوىل أن يظهر دور التنغيم يف هذه 
اجلاللة  لفظ  يف  الصوت  وخفض  )قال(،  كلمة  عند  الصوت  رفع  خالل  من  القراءة 

)اهلل(؛ حتى ال ُيعلم أن )لفظ اجلاللة( فاعٌل  لقال)1(

ومثل قوله تعاىل: )َقاَل َربرِّ َأنَّٰى َيُكوُن يِل ُغاَلٌم َوَقْد َبَلَغنَِي اْلِكرَبُ َواْمَرَأيِت َعاِقٌر ()2(، 
فيجب الفصل بني القائل واملقول، بتنغيمة خاصة، ألن القائل هو إبراهيم عليه السالم، 

( فاعٌل للفعل قال. وحتى ال يعلم أن لفظ اجلاللة )َربرِّ

ويف احلديث النبوي: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: )قتلَته وهو يقول ال إله 
إال اهللّ()3( أي: أقتلَته وهو يقول ال إله إال اهلل، فهو استفهام توبيخي إنكاري، ال ُيعرف 

التنغيم فيها إال من خالل السامع.

4. ضابط البيان

كان احلس العريب يروم من نظام الكتابة الوضوح والبيان؛ بحيث كان يتوقع الوصل 
حني ال جيد وصاًل ،ويبحث عن الفصل حني يفتقده، وكان يفاضل بني رابط ورابط 
حتى يستقيم الشكل مع املضمون، وقصة أيب بكر الذي رفض من األعرايب قوله )ال 

عافاك اهلل( وطالبه بأن يقول )ال وعافاك اهلل( تدل عىل ذلك.)4(
لتكون  الكتابة  بأصول  أنفسهم  يلزمون  الفصاحة...  أرباب  وهم  العرب  فكان 
صحيحة خالية مما ُيعاب وينقد، ويلحنون من حييد عن قواعد الكتابة حرصًا عىل سالمة 

اللغة ونقائها.)5(
ومن طرق االستدالل عىل ذلك؛ ضابط البيان عند توارد اجلمل، التي ال حاجة فيها 
إىل ذكر لفظ يدل عىل الربط، ألهنا ما دامت كذلك فهي يشء أو هي جنس واحد، فإذا 

)1( ينظر: الدراسات الصوتية عند علامء التجويد، لغانم قدوري احلمد، دار عامر للنرش والتوزيع، عامن، ط2، 2007، 
ص 479.

)2(  سورة آل عمران: اآلية40.
)3(  أخرجه البخاري، كتاب املغازي، )85/5(، برقم: )4019(، ومسلم، كتاب اإليامن، باب حتري مقتل الكافر بعد أن 

قال: ال إله إال اهلل، )95/1(، برقم: )95(.
)4( منري سلطان: الفصل والوصل يف القرآن الكريم، منشأة املعارف باإلسكندرية، 200م، ص193.

اج: اللباب يف قواعد اللغة وآالت األدب النحو والرصف والبالغة والعروض واللغة واملثل، دار  )5(  حممد عيل الرسَّ
الفكر، دمشق، 1983م، ص 296.
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دخلها حرف وصل كان غريبًا وشاذًا. فمثال آية الكريس يف خطاب القرآن الكريم)1(؛ 
قد ترتبت اجلمل فيها من غري حرف عطف، ألن ما من مجلة إال وهي واردة عىل سبيل 
تقول  لكان كام  بينهام عاطف  توسط  فلو  باملبنّي،  متحد  والبيان  ترتبت عليه،  ملا  البيان 
العرب، بني العصا وحِلائها، فاألوىل بيان لقيامه بتدبري اخللق، وكونه مهيمنًا عليه غري 
ساه عنه، والثانية لكونه مالكًا ملا يدبره، والثالثة للكربياء شأنه والرابعة إلحاطته بأحوال 
اخللق وعلمه باملرتىض منهم املستوجب للشفاعة وغري املرتىض، واخلامسة علمه وتعلقه 

باملعلوم اتكلها أو جلالله وعظم قدره.)2(
باب  يف  ووقفا  للعطف  وتركًا  عطفًا  اجلمل  بني  التوارد  قضية  القدماء  تناول  وقد 
القدماء  لدى  الرتقيم  لعالمات  تأصيليا  الباب وجها  هذا  ويعترب  والوصل(.  )الفصل 
التي تطورت من غرضه فوق املقطعي إىل )النقطة، والفاصلة، ونقطة فاصلة، ونقطتي 
 " القزويني:  يقول  كثرية؛  مواقف  يف  العطف  عن  تنوب  قد  عالمات  وكلها  تفصيل( 
الوصل عطف بعض اجلمل عىل بعض والفصل تركه " .)3(ويقول صاحب الطراز: " 

أما الفصل فهو يف لسان علامء البيان عبارة عن ترك الواو العاطف بني اجلملتني ".)4(

أو  نربا  املقطعية؛  قد عرفوا األغراض  العرب  أن  إىل  النصوص  أمثال هذه   وتشري 
بعالمات  يسمى  ما  إىل  احلديث  العرص  يف  تطورت  لغوية  هيئات  يف  وقفا؛  أو  تنغيام، 

الرتقيم، وتصب يف االجتاه نفسه وهو مساعدة القارئ عىل القراءة السليمة.

وما نراه اليوم من ضوابط لعالمات الرتقيم املستعملة يف نظام الكتابة العربية، ما هو 
إال امتداد للتصور القديم، دعت إليه احلاجة يف طباعة الكتاب احلديث الذي أصبح قارئه 
حمتاجا إىل عالمات تفصيلية نسبها البعض إىل الغربيني؛ وكان أول من استعملها ونقلها 
إىل الكتابة العربية هو أمحد زكي باشا، يف رسالته ) الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية()5(. 

)1( من سورة البقرة: اآلية 255.
)2( الزخمرشي، جار اهلل: الكشاف، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود، وعيل معوض، العبيكان، 1998 ، 484/1.

الكتب  والبديع،دار  والبيان  واملعاين  البالغة  علوم  يف  :اإليضاح  القزويني  الرمحن  عبد  حممد  أيب  الدين  سعد   )3(
العربية)بدون تاريخ( ، ص:151 .

العلمية  الكتب  دار  مطبعة   ، اإلعجاز  وحقائق  البالغة  أرسار  املتضمن  :الطراز  إبراهيم  بن  عيل  بن  محزة  بن  حييى   )4(
بريوت)بدون تاريخ( ، 34/3 .

)5(  أمحد زكي: الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية، مكتب املطبوعات اإلسالمية والقانونية، مرص، 1988 ص6.
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وقد رسخ هذا األخذ عن الغرب؛ االعتقاد بأن العرب القدماء مل يعرفوا عالمات 
الرتقيم يف كتاباهتم، وراحت هذه القناعة يتناقلها الالحق عن السابق دون روية وإعامل 

عقل.

الكتابة، ووضعوا  الرتقيم يف  بفكرة عالمات  تام  العرب عىل وعي  لقد كان علامء 
أبو غدة، نامذج من  الفتاح  التعبري الكتايب اجليد. وقد أورد املحقق عبد  هلا ضوابط يف 
املخطوطات والنصوص التي أنجزت من قبل علامء احلديث واللغة واألدب والقراءات 
القرآنية يف مقدمته لكتاب )الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية(؛ اعتنى مؤلفوها بكلامهتا 
شكال وبنصوصها ضبطًا، وبنيَّ جهودهم يف هذا األمر؛ وخلص إىل أن ذلك حجة يف 
سبق علامء املسلمني اإلفرنج إىل رعاية الوقف واالبتداء والفواصل وما يتصل بذلك يف 

القراءة والكتابة من قبل نحو ألف سنة.)1(

ثالثا: األبعاد النظرية لنظام الرتقيم يف اللغة العربية
1.الرتقيم واخلطاب الشفاهي

تشري الدراسات احلديثة يف علم اللغة التطبيقي وعلم اللغة االجتامعي إىل أن أصل 
مجيع اللغات هو اخلطاب الشفاهي، وأن اللغات التي اختفت مل تكتب أبدا. وتقرر هذه 
الدراسات أن "األصل الشفاهي للغة سمة الصقة هبا...والكتابة تعطي اللهجة قوة تنّد 

عن تلك التي تكون ألية هلجة شفاهية خالصة" )2( .

وعندما نقارن هذا التصور النظري بام ذهب إليه العرب القدماء بخصوص تطور 
حالته  إىل  اخلفي،  الرتقيم  تعتمد  كانت  التي  الشفاهية  حالته  من  العربية  الكتابة  نظام 
العرشين إىل  القرن  بداية  اللسانية احلديثة لفتت االنتباه منذ  الدراسات  الكتابية، نجد 
الدارسني  عىل  سوسري  دي  البنيوي  اللساين  عاب  ولذلك  الشفوي.  الكالم  أولوية 
نزوعهم إىل دراسة الكتابة من منطلق كوهنا الشكل األساس للغة، فقد أصبح من نافل 

القول إن اللغة ظاهرة شفاهية.)3(

)1(  أمحد شاكر : تصحيح الكتب وصنع الفهارس املعجمة، مكتبة السنة، القاهرة، 1415هـ، )املقدمة(.
)2( أونج ، والرتج، الشفاهية والكتابية ، ترمجة حسن البنا عز الدين، مراجعة: حممد عصفور، الكويت: املجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب، سلسلة عامل املعرفة، رقم 182، شباط 1994، ص54.
.walterong , orality and literacy, London ; New York : Routledge, . 1992, p 53 )3(
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و إذا كان األصل الشفاهي للغة سمة صميمة فيها مالزمة هلا عىل الدوام؛ فهذا يدل 
عىل أن "الكتابة نظام تصنيفي ثانوي خاضع لنظام أويل سابق له. ومهيمن عليه أال وهو 
نظام اللغة املنطوقة، أي أن التعبري الشفاهي يمكن أن يوجد بل قد وجد يف أكثر األحيان 

بال كتابة عىل اإلطالق، بينام مل توجد الكتابة قط بال شفاهية")1(
لذا جيمع علامء الكتابة عىل أن الكتابة ليست مستقلة بذاهتا؛ وإنام هي جمرد "تسجيل 
غري  بشكل  أم  مبارشة  اخليال  يف  أم  حقا  أنطق  سواء  املنطوق،  للكالم  مرئي  خطي 

مبارش")2(.
عىل  الكتايب،  وتبعية  الشفاهي  أولية  عىل  القائمة  االعتبارات  هذه  مثل  جتعلنا 

اإلقرارباألبعادالنظرية يف دراسة الرتقيم يف نظام الكتابة العربية ومنها:
أندراسة الرتقيم العريب اليمكن فصلها عن الظواهر فوق املقطعية )اهليئات الصوتية؛ 
من تنغيم ونرب وفصل ووصل ووقف( وهي التي كانت تشكل البدايات األوىل للكتابة 

العربية.
ودورا(،وهذا  )مكانة  اخلطاب  وقصدية  اجليد  الفهم  عن  الرتقيم  فصل  يمكن  ال   
من  للكتابات  شامل  تصور  إطار  يف  بالدرس  مسائلها  يتناول  أن  الباحث  من  يقتيض 
حيث هي نمط تواصل من الدرجة الثانية، قياسا إىل اللغات باعتبارها نمط تواصل من 

الدرجة األوىل)3(
املتعدد"  اخلطي  "النظام  صلب  يف  الرتقيم  باندماج  اللسانيون  اقتنع  وقد 
الرتقيم  عالمات  ظهور  أن  من  استنتجوه  تصور  وهو   )4(  Plurisystemegraphique

ثاٍن  بنظاٍم  انقطاع  دون  مرتبطة  ثّم ظلت  التاريخ،  من  معينني  فرتة وسياق  كانتفي  إنام 
للتواصل ال يقل لزوًما للمثقف عن نظام التواصل األول، مما يطرح إشكال ثنائية عمل 

اللغة، وما يوجد بني نظامي التواصل اللغوي من تفاعل متبادل.

)1( املرجع نفسه.
)2( عبد الستار بن حممد العوين، مقاربة تارخيية لعالمات الرتقيم، جملة عامل الفكر، املجلد 26، العدد 2، أكتوبر/دجنرب 

1997، املجلس الوطني للثقافة واآلداب والفنون، الكويت، ص 291.
.Nina catach , La ponctuation (histoire et système), P U F, 1994,  p 16  )3(

)4(  يرجع إىل ما كتبه، عبد الستار بن حممد العوين، مقاربة تارخيية لعالمات الرتقيم، جملة عامل الفكر، املجلد 26، العدد 
2، أكتوبر/دجنرب 1997، املجلس الوطني للثقافة واآلداب والفنون، الكويت، ص 291.
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وقد جتعلنا العالقة القائمة بني املنطوق واملكتوب نقتنع بحتمية االنطالق يف طريق 
موضوع الرتقيم العريب من اإليامن بتبعية الكتايب للشفاهي، وأسبقية اللغة املنطوقة عىل 
اللغة املكتوبة، وذلك حتى يكون املقياس يف مدى حاجة العربية إىل الرتقيم هو املرجع 
الشفاهي للنص املكتوب وليس العكس، خاصة وأن الرتقيم يف جانب هام منه إنام هو 

جمرد متثيل برصي لظواهر معينة من الكالم مثل التنغيم والنرب واإليقاع.

ولذلك يرى بعض الباحثني أن من سامت احلضارات الكتابية، يف العرص احلارض 
"حتول فكرة اللغة إىل نص، وكأن اللغة تبدو يف صميمها شيئا مكتوبا، بل إن الطباعة 
النموذجي  شكله  يف  فالنص  جوهريا.  نصية  أهنا  لو  كام  باللغة  اإلحساس  عىل  تشجع 

األكمل هو النص املطبوع".)1(

إحالتها  ثم  الصوت،  عامل  من  اللغة  إزاحة  عىل  احلافز  بمثابة  الطباعة  ظهور  فكان 
بشكل قاطع إىل سطح مرئي)2( ـ يقول روجيه لوفري: "إن النص احلديث كتايب أساسا 
بقي  الفضاء  اندراجه ضمن فضاء خطي، وهذا  بفعل  إال  يتطور  أن  له  يتسن  مل  حيث 

ضمنيا ألنه برصي ال صويت")3(

فالرتقيم يف مفهومه الدقيق ال يعدو أن يكون من قبيل الرمز البرصي لظواهر معينة 
من عامل الصوت البرشي، أو قل إنه عبارة عن عملية تسجيل مرئي بواسطة عالمات 
قابال  بذاته،  يكون مستقال  أن  له  فأنى  الكالم)4(  املقطعي من  فوق  ما  للجانب  برصية 

للدرس بمعزل عن األصل الشفاهي للغة املكتوبة؟.

1. الرتقيم واملستوى الصويت

ترى أغلب الدراسات اخلاصة بالرتقيم، أنه يستحسن أن تتناول أمهيته عىل الصعيد 
اإليقاعي، وعىل أصعدة الرتكيب والداللة واألسلوب يف النصوص القديمة واملعارصة 

عىل حد سواء مع توخي طريقة املقارنة بني اللغات يف هذه املجاالت كلها.

.walterong , Orality and Literacy, London ; New York : Routledge, . 1992, p 235 )1(
)2( املرجع نفسه، 235.

)3( املرجع نفسه، 87-77.

)4( املرجع نفسه، 87-77.
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ويندرج يف نطاق اجلانب النغمي Prosodique مجيع ما هيم املفصل الثالث للغة: 
الوقف والنرب والتنغيم والفصل والوصل، والرتقيم ال يشمل هذه املسائل يف ذاهتا بل 
من جهة تسجيلها برصيا يف غضون السلسلة املكتوبة قصد املساعدة عىل إتقان القراءة 

اجلهرية، وصون املعنى عن االلتباس.

التنغيم والرتقيم
بعالمات  فريشد  الرتقيم  وأما  اجلملة،  يف  الصويت  األداء  نوع  عن  التنغيم  يكشف 

خمصوصة إىل الفصل والوصل، والتعجب، واالستفهام.
ويتجىل عمل التنغيم يف األداء الصويت بحسب أغراض الكالم كالفرح الذي يتميز 
األخرى  األغراض  أما يف  وارتفاع، وقوة.  وفيه رسعة وعلو  الغبطة،  بنوع من  صوته 
د، تتحقق معرفته من  كاحلزن فنجد يف الصوت شيئا من البطء الذي تكسوه زفرة، وتنهنُّ

خالل السامع.وال يمكننا عند قراءة املكتوب، أن نميز بني األداءين.
ويف املثال الذي أورده ابن جني يف اخلصائص ما يدل عىل ذلك: "سألناه فوجدناه 
بالتعجب  الكتابية  الرتقيم  يغني عن عالمات  )إنسان(  إنسانًا" فتنغياملصوت يف كلمة 
أو االستفهام؛ التي تنبه عىل وصفه: إنسانًا سمحًا أو جوادًا أو نحو ذلك. وكذلك إذا 
َذمَمْته ووصفته بالّضيق قلت: "سألناه وكان إنسانًا. أو ُتزري وتقّطبه يف غنى عن قولك: 

إنسانًا لئياًم أو إنسانًا حِلزًا أو مبجال أو نحو ذلك")1(.
ق يف النص؛  فنغم الصوت أغنى عن الرتقيم، فيرتك للقارئ أو السامع حق التذونُّ

كي يفهمه وُيصدر حكمه ثمة عليه. 
فالتنغيم يمّيز لغة اخلطاب عن اللغة املكتوبة، فهو يف األوىل كام الرتقيم يف الثانية، 
كّل منهام يقوم بوظيفة داللية يف حتديد املعنى. يقول بركلامن: "يف اللغة العربية القديمة 
يدخل نوع من النرب تغلب عليه املوسيقية ويتوقف عىل كمية املقطع فإنه يسري من مؤخر 
الكلمة  يف  يكن  مل  فإذا  عنده.  فيقف  طويال  مقطعا  يقابل  حتى  مقدمتها.  نحو  الكلمة 
مقطع طويل، فإن النرب يقع عىل املقطع األول منها")2(، فالتنغيم أوضح من الرتقيم يف 

الداللة عىل املعنى الوظيفي للجملة.

)1(  ابن جني اخلصائص: اهليئة املرصية، 371-370/2.
)2(   كارل بروكلامن: اللغات السامية، ترمجة: رمضان عبد التواب، مطبوعات جامعة الرياض، 1977. ص 45.
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فلو كتب شخص آلخر مثال مستفرسا عن صحته: 
)كيف صحتك( ؟

فأجابه: )احلمد هلل(.
أو : )احلمد هلل عىل كل حال(

أو : )احلمد هلل وكفى(
أو : )احلمد هلل عىل ما أعطى(

النفسية  احلالة  عىل  تدل  ترقيمية  عالمة  من  عاٍر  األجوبة  هذه  من  جواب  فكل   
للكاتب، فاجلواب بـ "احلمد هلل" يرتبط بالفرح، كام هو معهود يف كالم العرب، و"احلمد 

هلل عىل كل حال"، يف جواب املهموم و "احلمد هلل عىل ما أعطى"، متيز املتكلم احلزين.

وهذا دليل عىل أن عالمات الرتقيم قارصة عن التعبري عن مجيع ظروف التخاطب، 
التتغيم من  القضايا  تعفينا  بحيث  السامع يف ظروف خمتلفة؛  إىل  أن تصل  يمكن  التي 
الرتقيم، الذي تصبح وظيفته تكميلية فقط: فلو قلنا متسائلني مثال: )هل حرض الطلبة 
؟( فأداة االستفهام )هل(، أدت دورا حموريا يف سياق اجلملة؛ بحيث يمكن أن تغنينا 
عن عالمة الرتقيم املوضوعة لالستفهام )؟(، التي كان حضورها زائدا لإليضاح أو كام 

قال القدماء من باب توضيح الواضح. 

ويف كالم العرب نثره ونظمه أمثلة كثرية عن التنغيم:

يقول أحد الرّجاز:

  حّتى إذا جّن الّظالُم واخَتلط        جاؤوا بمذق ! هل رأيَت الذئب قط)1(

الليل؛  دخل  حتى  الطعام  انتظاره  وطال  قوم،  استضافه  رجل  قاله  البيت  هذا  و 
فقدموا له املذق "وهو الّلبن املختلط باملياه التي تغري لونه" وهو يصف هذا التغيري يف 

اللون بأنه صار يف لون الذئب" .)2(

)1( عبد القادر بن عمر البغدادي، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ، حتقيق حممد نبيل طريفي ، إميل بديع يعقوب، 
دار الكتب العلمية ، بريوت - لبنان ، 1998م ، 3 / 30

)2( انظر: أبو حممد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد اهلل بن عيّل املرادي املرصي املالكي، توضيح املقاصد واملسالك 
برشح ألفية ابن مالك، رشح وحتقيق: عبد الرمحن عيل سليامن، دار الفكر العريب، ط 1، 2008م، 2 / 956.



-225-

لون  يشبه  بمذق  جاؤوا  تعنى  تقريرية،  خربية  قّط"،  الذئب  رأيَت  "هل   فجملة، 
الذئب، وذلك ألّن النّغمة الّصوتية تشري إىل معنى اإلخبار، وليس إىل معنى االستفهام.

خربًا،  استحال  التعجب  معنى  ضاّمه  إذا  االستفهام  :"لفظ  أّن  جني  ابن  ذكر  وقد 
الفضل،  الرجل يف  بتناهي  اآلن خمرب  فأنت  أّي رجل(،  برجل  )مررت  قولك:  وذلك 
ولست مستفهاًم، وكذلك قولك: ) مررت برجل أّيام رجل ( ألن مهزة )ما( زائدة ّثم 
يقول متابعًا، ومن ذلك لفظ الواجب إذا حلقته مهزة التقرير عاد نفيًا، وإذا حلقت لفظ 
النفي عاد إجيابيًا، وذلك كقوله تعاىل: (َوإِْذ َقاَل اهللَُّ َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َأَأنَت ُقلَت لِلنَّاِس 

َي إهَِلنَْيِ ِمن ُدوِن اهللَّ( ".)1( ُِذويِن َوُأمرِّ اختَّ

ويف قول الكميت األزدي:

ما ترى الّدهر قد أباد معدًا             وأباد القرون من عهد عاد)2(

أي:)أما ترى(، فكان التنغيم يف البيت التنغيم معرّبا عن االستفهام، والتقدير: )أما 
ترى؟( فاالستفهام املحذوف يعوض عنه بالتنغيم اخلاّص هبذا املعنى.

عن  التعبري  يف  التنغيم  عىل  واالعتامد  اهلمزة  عن  االستغناء  أن  نلحظ  هنا  من  و 
االستفهام قد وجد فيام يعرف بعصور االحتجاج قريبًا من نشأة الّدرس الّلغوي  عند 
قائمة عىل تقدير مهزة االستفهام  الظاهرة  العرب، ممّا يستغرب معه جعل األئمة هذه 
املحذوفة، وهو حذف مقصور عندهم عىل الرضورة، أي إهّنم مل ينسبوا هذا املعنى إىل 

ما رافق تركيبه من التنغيم.)43 (

فكان بني الرتقيم والتنغيم فروقات متباينة، فكل تنغيم ترقيم، وليس كل ترقيم تنغيم.

2. الرتقيم واملستوى الرتكيبي 

الرتكيبي  املستوى  منها؛  املواضيع  من  بعدد  العربية  الكتابة  نظام  يف  الرتقيم  يتصل 
الذي يظهر فيه نشاط الرسم اإلمالئي بارزا يف تنظيم اجلمل وتوجبه بنائها.

)1( ابن جني، أبوالفتح عثامن ابن جني، اخلصائص، حتقيق حممد عيل النجار، ط2، داراهلدى للطباعة والنرش، 371-370/2.
)2( ابن مالك، حممد بن عبد اهلل الطائي: شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح، حتقيق د. طه حمسن، مكتبة 

ابن تيمية، القاهرة – مرص، ط 2، 1413هـ، ص 147. 
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الرسم اإلمالئي

"كشف  صاحب  ه  سامَّ ما  أو  سم،  الرَّ أو  اهِلجاء،  بعْلم  ي  سمرِّ ما  هو  الِعْلم  "وهذا 
الظنون" بعلم إمالء اخلط)1(.

ويعترب الرسم اإلمالئي مظهرا متميزا من مظاهر ارتباط نظام الكتابة العربية بالنحو 
فهو يتيح للقارئ أن يعيد نطق الكلامت طبقا لصورهتا التي نطقت هبا. فكانت احلروف  
"مرحلة  الرسم اإلمالئي؛ وهو  ملا يسمى قواعد  العربية خاضعة  الكتابة  والكلامت يف 

الكشف عن مدى القدرة عىل كتابة ما يسمع")2(

ومن املعطيات النظرية التي نلمسها يف عالقة الرتقيم بالرسم اإلمالئي الرتكيز عىل 
املنطقية  النحوي، واجلوانب  اجلانب الوظيفي؛ فهي عالمات ال تتصل فقط باإلجراء 
عملية  مهارة  فهو  الداللية.  ومكوناهتا  اجلملة  ختدم  كذلك  ولكنها  الكتابة،  نظام  يف 
يف  أو  مفردة،  الكلامت  وكتابة  احلروف  رسم  عىل  القدرة  يف  تتمثل  وعقلية(  )يدوية 
مجل واستخراجها من الذاكرة كام حفظت بصورهتا الصحيحة. فهناك من يشري إىل أن 
االهتامم بتعلم اإلمالء بدأ منذ اللحظة األوىل التي ولد فيها علام النحو والرصف؛ حيث 
العالقة قائمة بينهام وهناك من يؤكد أن رسم احلروف يف كثري من األحوال حيدده املعرفة 

النحو والرصف أو قواعد النطق )الصوت(.)3(

فرسم اهلمزة املتوسطة قد حيدد بحسب موقع الكلمة من اإلعراب؛ بحيث تكتب 
عىل الواو عندما تقع يف موضع الرفع نحو )سامؤكم صافية(، وتكتب منفردة يف حالة 
النصب )إن سامءنا صافية(، فبينام تكتب عىل ياء عندما تقع موضع اجلر نحو )يف سامئنا 
غيوم( فالذي غري رسمها من صورة إىل صورة؛ هو تغيري موقعها اإلعرايب من الرفع إىل 

النصب ثم إىل اجلر.

وكقولنا: "انترشت أصداُؤه"، "سمعت أصداَءه"، ثم "مل ألتفت إىل أصداِئه" )نعترب 
اهلمزة متوسطة بعد إضافة اللواحق، وهو ما ذهب إليه جممع اللغة العربية بالقاهرة يف 

)1(  كشف الظنون، حاجي خليفة، 1/ 902 ط دار الكتب العلمية، بريوت، 1992م.
)2(  اخلويل، حممد عيل. قاموس الرتبية، دارالعلم للماليني، بريوت، لبنان،1986، ص 233.

)3(  احلموز، األخطاء النامجة عن األبعاد النحوية والرصفية والصوتية، ص 2.
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دورته السادسة واألربعني()1(، فالذي ال يعرف املوقع اإلعرايب للكلمة سيخطئ حتام 
يف كتابتها إمالئيا؛ ألن رسمها بطريقة صحيحة يتطلب معرفة حركتها وحركة احلرف 
الذي قبلها لتطبيق قاعدة أقوى احلركات، وهذا ال يتم دون معرفة أن "أصداء" األوىل: 
فاعل والثانية: مفعول به، والثالثة: اسم جمرور. وكتابة اهلمزة املتوسطة تكون حسب 

هتيلها، وهو مبحث نحوي.

اإلمالئي،  الرسم  وظيفة  حول  هو  واملحدثني  القدماء  لدى  الوارد  اإلشكال  لكن 
فهناك من يرى أنه ليس من النحو ولكن تشتد احلاجة إليه يف معرفة بناء الرتاكيب، كام 

يذهب إىل ذلك أبو حيان األندليس:

 "وعلم اخلط يقال له اهلجاء، ليس من علم النحو، وإنام ذكره النحويون يف كتبهم 
لرضورة ما حيتاج إليه املبتدئ يف لفظه ويف كتبه، وألن كثريا من الكتابة مبنى عىل أصول 
نحوية؛ ففي بياهنا بيان لتلك األصول، ككتابة اهلمزة عىل نحو ما يسهل به وهو باب 

من النحو كبري")2(.

وهناك من يرى أمهيته النحوية يف تركيب اجلمل وتوجيه حركاهتا اإلعرابية؛ 

ال  األواخر،  حركات  تضبط  أن  إال  هذا  يف  يعنيه  ال  النحو  أن  يزعمون  "الذين 
اللسان  منطق  يبحث  الذي  النحو  هو  األمة،  هذه  علامء  يعرفه  الذي  النحو  يفهمون 
البناء  هذا  يف  املنعكسة  األمة  سليقة  ويرشح  كلامته،  بني  العالقات  رضوب  وحيلل 

اإلعرايب املعجب ")3(.

بتقنني قواعد  النحاة مل تكن هلم دراية  بأن  املحدثني من يرى  اللسانيني  وهناك من 
قط  يتمكنوا  مل  النحاة  "إن  لوفري:  روجيه  يقول  اللغوية،  القواعد  يبنون  وهم  الرتقيم 
العالقة بني وظائف  تقنينا دقيقا")4( فخفيت عليهم حقيقة  الرتقيم  من تقنني عالمات 
الرتقيم، بل إهنم اختلفوا يف ذلك طرائق قددا حتى إن املتمعن يف مادة الرتقيم بمختلف 

)1(  جمموعة القرارات العلمية يف مخسني عاما 1934م-1984م، أخرجها وراجعها: حممد شوقي أمني وإبراهيم التوزي، 
اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، 1404 هـ/1984م

)2( 21. رمضان عبد التواب : مشكلة اهلمزة، مطبعة اخلانجي، الطبعةاألوىل:1417هـ/1996م.
)3(   حممد أبو موسى: دالالت الرتاكيب ،  ط/2 مطبعة وهبة ، سنة: 1988 ، ص:269.

.87-Roger Laufer, "du ponctuel au scriptural",  pp. 77 )4(



-228-

أو حول عدد  الرتقيم  ماهية  عناء سعة اخلالف حول  له دون  تتجىل  األجنبية  املعاجم 
الرتقيم  أن  إىل  البعض  ذهب  فقد  عمليا،  منها  كل  حصول  وكيفية  وأنواعها  وظائفه 
وذهب   ، وتنغيام  وقفا  اللغة  من  املقطعي  فوق  ملا  باخلط  التسجيل  يف  مهمته  تنحرص 

آخرون إىل عكس ذلك.

3. الرتقيم واملستوى الدليل

واملعنى)1(؛  الرتقيم  بني  ما  مبارش  تالزم  عالقة  وجود  اللسانيني  من  عدد  يؤكد 
فالرتقيم يتحكم يف فهم اخلطاب الداليل املكتوب وذلك عن طريق ضبط املعنى وتوجيه 

مقاصده، صيانة له من االضطراب.

الرتقيم واضطراب املعنى

غالبا ما يقع القارئ يف اضطراب املعنى؛ وذلك عندما ال يستعمل إحدى عالمات 
الرتقيم يف موضعها الصحيح، أو حلت حمل غريها؛ ألن من الوظائف املعنوية للرتقيم: 
مواضعها  يف  توضع  أن  عىل  مكتوبة،  رموز  إىل  املفهومة  املسموعة  األصوات  "حتويل 

الصحيحة من الكلمة.")2(

ولعل االضطراب يف املعنى يؤدي إىل االبتعاد عن قصدية الكالم وذلك ألسباب 
منها:

أ- الغموض يف فهم العالقة بني عنارص اجلملة

فمثال: إذا كتبت اجلملتني اآلتيتني وبينهام فاصلة:

املثال )1(:

-"تدهورت حالة املريض تدهورا كبريا، إنه اإلجهاد والعناء" .

قد يفهم القارئ عندما يقرأ هذه اجلملة؛ بأن معنى اجلملة الثانية هو جزء من معنى 
اجلملة األوىل، وذلك بسبب الغموض يف فهم العالقة احلقيقية بني اجلملتني؛ ألن عالمة 

.5-Nina catach , La ponctuation ,  p 4 )1(
)2(  البجة، عبدالفتاح حسن. أصول تدريس العربية بني النظرية واملامرسة، )املرحلة األساسية العليا(، عامن، دارالفكر، 

1991، ص 431.
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الرتقيم )،( مل تكن يف موضعها املناسب بني اجلملتني؛ فكان األوىل أن يستخدم )؛( التي 
يفهم منها بأن اجلملة الثانية سببا للجملة األوىل، حتى يرتفع اضطراب املعنى الذي قد 

يلحق بالقارئ للجملتني.

ولو حذفت عالمة الرتقيم من موقعها بني اجلملتني لتحري القارئ يف تصوير املعنى، 
ويف ضبط األلفاظ.

املثال )2(:

- هذا البيت الذي بناه أخي يف العام املايض، هّدم.

- هذا البيت الذي بناه أخي ، يف العام املايض هّدم.

فظرف الزمان بموجب وضع الفاصلة يتعلق يف اجلملة األوىل بتاريخ تشييد املنزل، 
ويف الثانية بتاريخ هتديمه.

"ألفاظ  وهكذا نالحظ أن عالمات الرتقيم بأدائها وظيفة داللية تصبح عبارة عن 
بال ألفاظ ... فهل يأيت عىل الناس يوم يتم خالله التواصل باخلطوط والنقاط فحسب؟ 

وهل يصبح الرتقيم لغة املستقبل ؟")1(

وظيفة البياض النص

بالوظيفة  اللسانيون  يسميه  العربية  الكتابة  نظام  يف  داللية  وظيفة  له  فالبياض 
له من فك  القارئ عىل جتمع األلفاظ متكينا  فيها  "Séparatrice" ويعتمد  الفصلية 
رموز النص املكتوب عىل نحو متطابق مع املقصد األصيل ملؤلفه، فضال عن متكينه من 

إحكام القراءة اجلهرية.)2(

 وقد عرفت الكتابة العربية هذا النمط من الرتقيم منذ القديم، وهو يدخل ضمن 
الفضاء النص الذي يتصل بالعالمات البرصية غري منطوقة؛ ويمكن النظر إىل عالمات 
البياض عىل أهنا عالمات سيميائية تؤدي دالالت معينة يف حالة احلضور والغياب، وهلا 

.5-Nina catach , La ponctuation ,  p 4 )1(
.6-John McDermott،Punctuation for now، Macmillan، 1990،pp 5 )2(
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دور يف الكشف عن دالالت النص)1(. فهي وإن كانت صامتة منجهة القراءة، إال أهنا 
ناطقة وفاعلة منجهة الداللة. فهي"تبيح صوًتا غري مقروء حيث يتزامن هذا الصوت 

مع جسد الكتابة")2(

لذلك فإن عالمة البياض ختلق قدرة إحيائية تساعد القارئ عىل إدراك املعاين املتخفية 
للنص عرب تفكيك رموز كتابته التي يتضمنها السواد والبياض؛ وهي عالمات قد تدل 
تنفسًا  تنفس  الكاتب، يف  التي يعيشها  داللة إحيائية نفسية عىل حالة االرتباك والقلق، 

رسيعًا، لتتواصل كلامته:

جتيئني.. أصبُح آخَر
فمن أين جئِت ؟

وأنا، حمارٌص ببنات آوى
ترسل الكامئن أمامي
وتطلق املكائد خلفي

وكان نجٌم يومئ يل
فال آبُه..

وأميض أقول يا لَك نجم حزين)3(
املؤلف  قصد  عن  تعرب  لغة  أصبح  حتى  النمط  هذا  واألدباء  الكّتاب  اعتمد  وقد 
يرتكها  الذي  النقاط  نثيث  أو  تقطيع  أو  فراغ  عن  عبارة  وهو  النص":  "البياض  من 
ملؤلف، وقد بات األدباء يتبعوهنا لتدعيم النص شكاًل، ومضمونًا. وقد أطلق عليه أحد 

الباحثني"الصفحة املتعددة" أو "كتابة املحو")4(

القاهرة،  الكتب،  الشعري، عامل  النص  النص نحو نسق منهجي لدراسة  إىل  الصوت  الرمحن، من  )1( مبارك مراد عبد 
صـ45.

)2(  ساعد سامية راجح، جتليات احلداثة الشعرية يف ديوان الربزخ والسكني للشاعر عبد اهلل محادي، عامل الكتب احلديث، 
ط1، 2010، ص 226 .

)3(  عبد املنعم املحجوب. كّلام شّع النبيذ، منشورات تانيت، الرباط، الطبعةاألوىل، 2009م، ص: 33.
)4(  حممد بنيس. الشعر العريب احلديث: بنياته وإبداالته )الشعراملعارص(، دارتوبقال للنرش - الدارالبيضاء

الطبعةالثانية - 2001م، ص: 111.
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الكتابة؛ ويعرب عن مستوى من  البياض نصًا، هلا عالقة برتقيم  اعتربنا عالمة  وإذا 
مستوياته الداللية، فإن هذا النوع من الرتقيم خيضع للقراءة والتأويل، خصوصا وأن 
البياض النص أصبح مالزما لألجناس األدبية بأنواعها، والسيام يف العرص احلديث، 

حتى أصبح بياضا منظام مقصودا، يوظفه الكاتب ضمن تقاسيم معينة.

العريب  األدب  حديثةيف  وليست  قديمة  الصامتة،  اللغوية  اهليئة  هذه  أن  شك  وال 
القديم، تدل عىل حاالت نفسية، كاملوت، والفراق، واللقاء، واليأس.

يقول املتنبي:

ُد ة آَدُموأبوَك والثَّقالِن أنَت حممَّ أنىَّ يُكون أَبا الربيَّ

وأبوك  الربية،  أبا  آدم  يكون  "كيف  ملخاطبه:  يقول  أن  يريد  البيت  هذا  يف  فاملتنبي 
حممد، وأنت الثقالن ؟ يعني أنه قد مجع ما يف اخلليقة من الفضل والكامل، فقد فصل 
بني املبتدأ واخلرب ومها )أبوك وحممد( وقدم اخلرب عىل املبتدأ تقديام قد يدعو إىل اللبس 
يف قوله )والثقالن أنت()1(. وال شك أن األمن من اللبس يقتيض أن يرقم البيت هكذا:

د ؟ أنىَّ يكوُن أَبا الربية آَدموأُبوَك-والثَّقالِن أنَت- حممَّ

فوضع اجلملة " والثقالن أنت" بني لفظني اليدرك املعنى إال بالفاصلة الرابطة بينهام.

ج. الرتقيم وقصدية الكتابة

أسهم الرتقيم يف تعزيز قصدية الكتابة بني الكاتب والقارئ؛ ومها معا يف حاجة إىل 
نربات خاصة يف الصوت أو يف الرموز املرقومة يف الكتابة، التي حيصل هبا تسهيل الفهم 

واإلدراك عند سامع الكالم أو قراءة املكتوب.

القراءة  أثناء  أثر هلا أصال يف سلسلة الكالم  "الرتقيم قوامه جمموعة عالقات ال  فـ 
بصوت مرتفع؛ إهنا ال تربز كأدلة صوتية، ولكن أثرها يربز كأدلة ضابطة للنرب فقط")2(.

فعالقة الكتابة بالقراءة عالقة جدلية، بمعنى أن أيا منهام اليمكن أن تكون موجودة 
بمعزل عن األخرى، وأن التأثري اخلاص باملعنى والداللة الناتج عن كل واحدة منهام 

)1(  عيل اجلارم ومصطفى أمني: البالغة الواضحة، دار املعارف، مرص، 1993، ص 7.
)2( املاكرى حممد، الشكل واخلطاب نحو حتليل ظاهرايت، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط 1،صـ 240.
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أن  االختبار  َزها  وعزَّ املشاهدة  ْت  "دلَّ واحدة.  لعملة  فهاموجهان  مشرتك،  متبادل، 
السامَع والقارَئ يكونان عىل الدوام يف أشدرِّ االحتياج إىل نرباٍت خاصٍة يف الصوت أو 

ُرموٍز مرقومٍة يف الكتابة حَيُصُل هبا تسهيل الفهم واإلدراك".)1(

فالكتابة التي ينظر إليها رموزا برصية قد تكون عاجزة يف بعض األحيان عن نقل 
قادرة  غري  بذلك  فتكون  صوت.  ونربة  إشارات  من  احلديث  يصاحب  كان  ما  بعض 
الكتابة  مستعمل  عىل  لزاما  كان  ولذلك  واضحة.  بطرق  األفكار  نقل  عن  ما  حد  إىل 
أن يبحث عن رموز برصية أخرى لسد هذا الفراغ املوجود يف األبجدية حتى يتحقق 

اإلفهام والفهم بالطريقة املرجّوة. 

الوقف والرتقيم
بفصل  اجلمل،  معاين  لضبط  )توضع  التي  الرتقيم  عالمات  تعنيعالماتالوقف: 
والتزود  الداللية  املحطات  بعض  عند  الوقوف  من  القارئ  ومتكن  بعض  عن  بعضها 
الفاصلة،  النقطة  الفاصلة،  النقطة،  القراءة وتضم:  ملواصلة عملية  الرضوري  بالنَّفس 
عالمة االستفهام، عالمة االنفعال، نقطتا التفسري، نقطةاحلذف(  وتتفق مجيع اللغات 
العاملية عىل أمهية عالمات الرتقيم يف رصد مواقع الوقف يف الكالم، فكان حرصهم عىل 
استخدامها، مع يشء من االختالف أو التقارب بني صورها، ومواضع استخدامها يف 

خمتلف اللغات.)2(

ويمكن أن نستجيل من واقع عالمات الرتقيم التي يظهر فيها الوقف : 

أ-نقطة التوتر وصورهتا البرصية ]. .[

وهي عبارة عن كتابة )نقطتني أفقيتني بني معقوفني( وتستعمل عادة يف إطار التلقي 
توقف  عىل  البرصية  داللتها  خالل  من  واملكتوب  الشفهي  بني  اجلدل  حلسم  البرصي 

صوت املتكلم مؤقتا بسبب التوترالذي يدفعه إىل إسقاط الروابط النحوية  .

ومن أمثلتها يف الشعر احلديث:

)1(  أمحد زكي: الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية ص 7.
)2(  عبد العليم إبراهيم: الباب الثامن: اإلمالء وعالمات الرتقيم ، دار غريب ، مرص
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ليلة موتك..

النجمتساقط
فيحوشالدنيا...!)1(

الفاصلة : )،(

القارئ سكتة  فيسكت  أجزائه،  للفصل بعض  الكالم؛  انقطاع يف  وهي عبارة عن 
خفيفة. كاجلمل القصرية التامة املعنى واإلعراب، ومثاله من اإلمتاع واملؤانسة: "لقد قال 
أمس يتغريب احلال، غريب اللفظ، غريب النحلة، غريب اخللق، مستأنسا بالوحشة، 
من  مجيع  من  يائسا  لألذى،  حمتمال  للحرية،  مالزما،  للصمت،  معتادا  بالوحدة،  قانعا 
ترى، متوقعا ملا ال بّد من حلوله، فشمسا لعمر عىل شفا، وماء احلياة إىل نضوب، ونجم 

العيش إىل أفول، وظالل تلبث إىل قلوص")2( .

اخلامتة
ليست عالمات الرتقيم ترفا كتابيا زائدا عن احلاجة كام قد يتخيله البعض بل هي 
اقتضاها  حتمية  رضورة  وهي  العربية،  الكتابة  تاريخ  يف  تواصلية  أبعاد  ذات  مهارات 

انتقال اإلنسانية التدرجيي من ثقافة الصوت واألذن إىل ثقافة العني والكتاب. 

لذلك حاول هذا البحث أن ينظر يف واقع عالمات الرتقيم، انطالقا منتصور القدماء 
الكتابة  نظام  يف  تطورها  ثم  لغوية،  هيئات  يف  الشفاهي  اخلطاب  يف  استعامهلا  منذ  هلا 

العربية، إىل عالمات منظمة للكتابة. 

كام حاول أن يرصد التقليد االصطالحي الذي متثله هذه العالمات باعتبارها رموزا 
برصية تعرب عن جوانب اللغة املنطوقة.

فكان الرتكيز عىل واقع هذه العالمات، اعتامدا عىل األبعاد النظرية والتطبيقية هلا يف 
نظام الكتابة العربية، رغبة يف الوقوف عىل ظواهرها اخلفية يف الرتاث العريب، واستجالء 
مظاهر التطور يف هيئتها العملية يف اخلطاب، والوقوف عىل وظيفتها القصدية يف الكتابة، 

)1(   ماجدة غضبان املشلب، قصائد ممطرة ، دار تالة للنرش والتوزيع، دمشق، ط1، 2009، ص 79.
)2(  أبو حيان التوحيدي: الصداقة والصديق، حتقيق إبراهيم الكيالين، دار الفكر املعارص، سورية، ط1، 1998، ص 34.
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والوقوف عىل دورها الداليل يف حتصيل الفهم، والتحكم يف اضطراب املعنى، باإلضافة 
إىل إسهامها املبارش يف تطوير قواعد تصحيح اللغة، وضبط رسمها اإلمالئي. 

والرتكيبية  الصوتية  واألغراض  الرتقيم  بني  النظرية  بالعالقات  االهتامم  ولعل 
والداللية، كان منطلقا ملشكلة البحث التي ترى بأن الرتاث العريب اعتمد عىل آليات الفهم 
والبيان يف ضبط الكتابة العربية؛ التي تركز عىل االنفعاالت النفسية، والنربات الصوتية 
التي يستخدمها اخلطا بضمن آلياته التعبريية وهو ما اصطلح عليه ال حقا باألغراض فوق 

املقطعية للكالم؛ التي تشمل الفصل والوصل والنرب والتنغيم الصويت وغريها.

سلوكا  غدت  حتى  العربية  للغة  املتعلمني  وشاعتبني  الكتابة  أخطاء  انترشت  وملا 
نمطيا غريبا، برزت مشكلة إتقان عالمات الرتقيم، وما يتصل هبا من ظواهر يف اإلمالء 

وغريه من فنون الكتابة، حتى صار اخلطأفيها قدحا يف أداء الكاتب واملتعلم. 

فكانت رسالة هذا البحث منبهة لرضورة الوعي بالدور احليوي لعالمات الرتقيم، 
ليس فقط يف جانبها النمطي باعتبارها صورا رمزية فحسب؛ ولكن يف الوعي بتطورها يف 
نظام اللغة، فهي وسيلة لنقل األفكار واخلواطر، وهي عملية عقلية فكرية يؤدهيااملتعّلم 
العريب يف حقب خمتلفة، و أي خلل يف بنيتها، يؤدي إىل اضطراب الفهم واملعنى، وتكاثر 

التحريف فياملعاين املقصودة.

فتبني من كل ذلك، أنه من السهل أن يتحدث الفرد كام يفكر، ولكن من الصعب 
مهارات  اكتساب  تواجهه يف  التي  الصعوبات  لكثرة  يفكر،  كام  يكتب  أن  أحيانا  عليه 

الكتابة وطرق حتصيلها.
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حييى بن محزة بن عيل بن إبراهيم: الطراز املتضمن أرسار البالغة وحقائق اإلعجاز، 	•
مطبعة دار الكتب العلمية بريوت )بدون تاريخ(.

املراجع األجنبية

	•John McDermott ,Punctuation for now,Macmillan، 1990.

	•Nina catach , La ponctuation (histoire et système), P U F, 1994.

	•walterong , Orality and Literacy, London ; New York : Routledge, 
. 1992.
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امللخص:
الرمزية  الكتابة  بنظام  املتعلرِّقة  االصطالحية  املفهومية  املنظومة  البحث  هذا  يتناول 
العرب  عند  الرقم  ونشوء  األعداد(،  وأسامء  والرقم  )العدد  من  املنطوقة  األلفاظ  عن 
العربية  الباحثني قدياًم وحديثًا، ومراحل حياة األرقام  أصالة وتقليدًا من خالل كالم 
نظرًا  )اهلندية(؛  بـ  املعروفة  اإلسالمي  والعامل  ومغربه  العريب  املرشق  بالد  يف  السائدة 
خني القدامى بتاريخ اللغة العربية ومراحل تطورها وكيفية متيزها عن  لقلَّة موارد املؤررِّ
تلك  من  واملكتوبة  امللفوظة  وأرقامها  حروفها  وانسالخ  )اجلزرية(،  السامية  اللغات 
اللغات القريبة التي تنتمي مع العربية إىل أرومة واحدة وأصل واحد، والتي كتبوا هبا 
وتطّورت  السابقة،  القرون  طوال  املعرفية  احلقول  خمتلف  يف  الضخم  العلمي  تراثهم 
معامالهتم  حلساب  رموزًا  واعتمدوها  العريب،  احلرف  تطّور  مع  يتناسب  بشكل 
وال  وأبنيتهم،  تآليفهم  وسنوات  خمطوطاهتم  صفحات  وتسلسل  واملالية،  التجارية 
يزالون يستعملوهنا إىل يومنا هذا، كام يتناول حياة )األرقام املّراكشية( املستغربة املعروفة 
عند الباحثني املعارصين بـ)الغبارية(، التي سادت عند بعض من املؤلرِّفني يف أقىص بالد 
بعض  وترمجوا  الثقافات،  بتلك  اّتصلوا  أن  بعد  األوربيون  وطّورها  العريب،  املغرب 

الأرقام العربية: التاريخ ومراحل التطور بني ال�شرق والغرب
وح�شاب اجلّمل

د. حممد ذنون يونس فتحي
جامعة املوصل / العراق
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حتى  الالتينية  وحروفهم  تهم  أبجديَّ مع  يتناسب  بشكل  العربية  الرياضية  املؤلفات 
أضحت بعيدًة عن أصلها وُأرومتها، فكان لزامًا عىل البحث أن يتطّرق إىل الدعوات 
التي أطلقها بعض الباحثني املغاربة ومن تابعهم من املشارقة واملؤسسات املغربية إىل نبذ 

اكيش. الرقم العريب السائد يف العامل اإلسالمي كلرِّه رشقًا وغربًا لصالح الرقم امُلرَّ

جتميع  عىل  القائمني  والرتميز  العدرِّ  يف  العريب  النظام  بتاريخ  البحث  هيتمنُّ  كام 
النظام  وهو  نشوئه،  وأصل  املطلوب  الرقم  عىل  للداللة  للكلامت  األبجدية  احلروف 
ل(، والتعريف به وتوضيح مديات انتشاره يف العاملني العريبرِّ  املعروف بـ)حساب اجلُمَّ

. واإلسالميرِّ

عة ومسائله املتداخلة مع  ولتحقيق عنرص الدقة يف البحث والشمول لقضاياه املتنورِّ
النقاش املوضوعي العلمي للكاتبني فيه نعَمُد إىل تقسيم حماوره بالشكل اآليت:

الرقم لغًة واصطالحًا ووظيفًة.	•

تاريُخ الرتقيم عند العرب.	•

الرقُم العريبنُّ بني األصالة والتقليد.	•

أنواع األرقام العربية )املرشقي، املغريب )املراكيّش(.	•

ر األنظمة احلسابية لدى العرب.	• األرقاُم وتطونُّ

الدعوات إىل نبذ الرقم العريب املرشقي السائد.	•

ل.	• حساُب اجلُمَّ

نة. لنختتم ذلك كلَّه بنتائج يفرزها البحث بمصادره ومراجعه املتلورِّ

صني عاملقة يف اللغة  علاًم بأنَّ املوضوع قد ُأشبع دراسًة وتفسريًا وحتلياًل من متخصرِّ
إثارة  وحسبنا   ، العريبرِّ العلميرِّ  بالتاريخ  واملنشغلني  الريايض  التاريخ  وعلم  وتارخيها، 
م إشاراٍت  نا نقدرِّ االنتباه إىل بعض املسائل التي استقيناها من ذلك التتبع واالستقراء، لعلَّ

متواضعًة إىل احلق الذي جيب اتباُعه من سلسلة تلك األقوال وخضمرِّ تلك اآلراء.
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املقدمة:
م الوجود اللفظي عىل الوجود الكتايب؛ ألنَّ اإلنسان منذ أن خلقه  من البدهي تقدنُّ
ومواقفه  دواخله  يف  به  حيّس  وما  ضمريه،  يف  جيوُل  عاّم  يتكّلم  األرض  هذه  عىل  اهلل 
تنتابه،  التي  إزاَء األفكار والرؤى والعواطف واألحاسيس  املتنّوعة،  بأشكاهلا  احلياتية 
تضيع  بعده حتى ال  َمن  إىل  وديانته  ونظمه  وأفكاره  ينقل جتاربه  أن  اإلنسان  أراد  وملا 
التي  لأللفاظ  به  يرُمُز  نظاٍم  عىل  العثور  برضورة  أحّس  الّرياح،  أدراَج  احلصائُل  تلك 
يتّم  التي  املعاين،  عن  ورائها  وِمن  األلفاظ  عن  كتابية  دواالًّ  لتكون  لسانه؛  عىل  جُيرهيا 
أنظمته  تطوير  عىل  وعمَل  القدم،  منذ  الكتابة  إىل  فاهتدى  عنها،  النفس  داخَل  التعبرُي 
ع أساليب احلياة التي تفرض التطوير  الكتابية مع مرور الوقت وكثرة احلاجيات، وتنونُّ
والتهذيب والتنويع والتبديل والتجديد، والعرُب يف جزيرهتم الصحراوية كغريهم من 
األمم اهتَدوا إىل النظام الرمزي الكتايب، وأفادوا من جرياهنم )العرب األنباط( يف مدينة 
وكالم  )الشعر(،  وهو  أال  األثري  فنرِّهم  من  بعٍض  لتدوين  استعملوها  رموزًا  )األنبار( 
نبيهم الكريم)1( عىل نطاق ضيق حمدود لقلَّة إمكانيات الكتابة من أوراق وأقالم، وقّلة 
ظ به املرُء ويكتبه )األعداَد وبعَض العمليات  الُكّتاب وانتشار األمية، ومن مجلة ما يتلفَّ
احلسابية(، التي حيتاجها يف جتاراته ورحالته الصيفية والشتائية، وهي ألفاٌظ جُيرهيا عىل 
لسانه يف البيع والرشاء واحلديث عن تواريخ الغزوات والوالدات والوفيات، ومل يكتف 
العريبنُّ عند هنضته العلمية - التي بّث روَحها يف وجدانه وعقله نزوُل القرآن الكريم، 
باختالف  والعلوم  الثقافة  ونرش  األرض  وإعامر  العقل  وحترير  التفكري  إىل  ودعوُته 
ختّصصاهتا وحقوهلا - بكتابة تلك األعداد عىل هيئة الكلامت املكتوبة بوساطة األحرف 
األبجدية أو اهلجائية األلفبائية أو عىل هيئة األرقام العددية إلعالن قيمة الثياب سعرًا 
ومتنًا كام كان يفعل سابقًا يف تعامالته واطالعاته الرياضية القليلة الساذجة، بل عمد أياَم 
النهضة األموية والعباسية إىل استعامل الرتميز لتلك الكلامت الكتابية بشكل مكثف من 
خالل تقرير الوضع االصطالحي السابق املغمور االستعامل؛ ليكون أيرس عند احلساب 
وإجراء العمليات الرياضية املعّقدة، فوضُع )األرقام( معروٌف عند العرب منذ أن عرف 
أرقاُمهم  ومعها  األبجدية،  رموزهم  قلمهم  من  واشتقوا  األنباط  من  خطَّهم  العرب 
النقائش املكتشفة؛ لتكون رموزًا عن األعداد املكتوبة هبيئة  العددية التي وجدت عىل 
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الكلامت، التي هي بدورها رموز لأللفاظ، واأللفاظ بدورها رموٌز للمعاين وما جيول 
د داخل الدماغ البرشي. يف النفس من حديث ناجم عن التفكري والعمل العقيل املعقَّ

ومن أجل بيان ماهية )األرقام( ووظائفها االستعاملية املهّمة، والوقوف عىل تارخيها 
الباحثني  ومواقِف  وغربًا  رشقًا  رها  تطونُّ ومراحل  وأنواعها  هلا،  العريبرِّ  ابتداع  وكيفية 
قديام وحديثًا من هذا النوع من أنواع النظام الرمزي الكتايب، وكيفية استعامله بشكله 
العريب األصيل هلا،  الشكل  لة حول حتديد  نقاشات مطوَّ العريب األصيل، وما دار من 

كان ال بّد من تناول هذا البحث ومفاهيمه بالتقسيم اآليت: 

: الرقُم لغةاً واصطالحااً ووظيفةاً
الباب األول؛  العربية ورود مادة )ر، ق، م( هبيئة  التتبع للمعاجم  يظهر من خالل 
لتدلَّ عىل: الَويْشِ للثوب والنقش والكتابة، ومن الواضح أنَّ االستعامالت اللنُّغوية هلذه 
سواٌء  ومتيرِّزه)2(،  ُتربزه  واحلروف  والورقة  الثوب  عىل  عالمٍة  وجود  يف  جتتمع  الصيغة 
كانت عىل هيئة نقش يف ثوب، أو نقوٍش من احلروف عىل ورقة أو جلد ُيكَتب عليه، أو 
عىل الكلامت إلزالة وسلب إهبامها، قال اخلليل )ت 170هـ(: "الرْقُم: تعجيُم الكتاب، 
وكتاٌب مرقوٌم: ُبّينت حروُفه بالتنقيط، والتاجُر َيرُقُم ثوَبه بِِسَمتِِه، والرْقم: خزٌّ ُموّشى، 
والرقمُة: لوُن احليَّة األرقم، وإنام هي رقشة من سواد وُبغثة")3(، فالّرْقم هو النقُش املمّيُز 
ي اخلطنُّ )َرْقاًم( والكتاُب رقياًم ومرقومًا)4(؛ ألنَّ اخلطَّ نقٌش وعالمٌة  ملا ينقش عليه، وُسمرِّ
ُح معناه وما فيه، قال الفّراء )ت  تدلنُّ عىل معنى، والكتاُب حيتوي عىل النقوش التي ُتوضرِّ
ِقيِم َكاُنوا ِمْن آَياتِنَا َعَجًبا ﴾  207هـ( يف قوله تعاىل: ﴿ َأْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ
)الكهف: 9(: "الرقيم: هو لوُح رصاص، كتبت فيه أنساهُبم وأسامؤهم ودينهم، ومّم 

هربوا... وأنشد:

              سأرُقُم يف املاء الُقراِح إليكم         عىل ُبعِدكم إْن كان للامء راِقُم

أي: سأكتُب)5(، وممّا ال شكَّ فيه أنَّ تسمية اللَّوح أو الكتاب بـ)الرقيم( ملا اشتمل عليه من 
نقوٍش ورموٍز ُتنبئ عن معنًى، فالّرقُم: هو النقُش سواٌء كان نقشًا عىل ظهر حّية أو باحلروف 
يف الكتاب واخلطوط عليه، أو بوضع النقاط عىل احلروف إلزالة ُعجمتها، والنقُش من هذا 
القبيل يدلنُّ عىل إتقاٍن يف الرتتيب وهندسٍة يف التنقيط حتى يكون الثوُب مجياًل، ومن املالحظ 
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أنَّ نقوش الكتاب تكوُن ُمسطَّرًة مرّتبًة)6(، ولذا ُشبرِّهت به صفوف الصالة يف احلديث الوارد 
أنَّه صىّل اهلل عليه وسّلم: " كان ُيسّوي بني الصفوف حتى يدَعها مثل الِقدح أو الّرقيم"، 
ُم الكاتُب سطوَره)7(؛ فهو نقٌش هنديسٌّ منّظم، ونّبه  أي: حتى ال َيرى فيها ِعَوجًا كام ُيقورِّ
اخلليل إىل أنَّ لفظ )الرتقيم( من كالم ديوان أهل اخِلراج؛ وغالُب الظنرِّ أّنه يدلنُّ عىل )الرقم( 
املستعَمِل يف العمليات احلسابية؛ ألنَّ أهل اخلراج حَيتاجون إىل احلساب واألرقام أكثَر من 
غريهم؛ فَيستعملون هذا الوزن الرّصيف هبذه الداللة مع أن صيغة التفعيل قياسيٌة ال حيتاج 
إىل التنبيه عليها معجميًا، وال يعني ذكُرها أنَّ الصيغة مل تستعملها العرب، وإنام ألن داللتها 
عند اخلراجيني للعمليات املحتاجة إىل أرقام، ومل خُتربنا املعاجم القديمة عن مجع )الّرْقم( 
بمعنى: النقش؛ ألّنه مجٌع قيايس وهو )ُرُقوم(، ومل يرد بلفظ )أرقام( عنَدهم؛ ألّن )َفْعالً( 
بسكون العني ال جُيمع عىل )أفعال( إال يف ألفاٍظ معدودٍة حمصورة، وأّوُل َمن نّبه إىل الفرق 
بني اجلمَعنِي األمحُد ُنكري )ت القرن الثاين عرش اهلجري( الذي ذكر أّن )الرْقم( بسكون 
العددية،  األعامل  يف  اختصارًا  لألعداد  اهلند  حكامُء  وضَعُه  ما  وبفتِحها:  الكتابُة،  العني: 
العددية  بداللتهام  )الرتقيم(  ومثله  )الرَقم(  لفظ  أنَّ  عىل  يدلنُّ  وهذا  األرقام)8(،  ومجُعُه: 
ورمزيتهام للعدد مل ُيستعمال بكثرة إالّ بعد عودة العرب املسلمني إىل استعامل )نظام األرقام( 
بشكٍل كبرٍي، فالرتقيُم لفٌظ عريبٌّ ذو معنًى موّلٍد للخراجيني، ولذا ينبغي تصحيُح استعاملنا 
للفظة )رقم( حيُث َنلِفُظها بالسكون، وهي يف احلقيقة مفتوحُة الوسط؛ ألنَّ الساكنة بمعنى: 
، ومنه  كَة بالفتح هي الرمُز العددينُّ النقش عىل أيرِّ وجٍه كان كتابًة أْو وشيًا... الخ، واملتحررِّ
ثني: )كاَن َيزيُد يف الرْقم( أي: ما ُيكَتُب عىل  ما ورَد يف وصف َمن ُجِرَحت عدالُته من املحدرِّ
الثياب من أثامهنا؛ لتقَع املرابحُة عليه أو َيغرتَّ به املشرتي")9(، وأعتقُد أنَّ لفظه  الصحيح 
العبايس  العرص  إىل  يعوُد  الرواية  وزمُن  الرواة(،  معايب  ِذْكر  )باب  يف  ورد  فقد  بالفتح، 
عندما بدأت األرقام تظهُر بشكل كبري عىل ساحة االستعامل الكتايبرِّ عند العرب واملسلمني، 
فـ)األرقام( مجٌع مستحدٌث موّلٌد عند العرب من )الرَقم( بالفتح ذي الداللة املولَّدة، بيَد أنَّ 
صاحَب )املغرب( ذكر يف معجمه: "والتاجر َيرُقم الثياب أي: ُيعّلمها بأنَّ ثمنها كذا، ومنه: 
ال جيوُز بيُع اليشء برَقمه")10(، فيكون )الرَقم( مستعماًل لكنه قليٌل لقلَّة احلاجة إىل األرقام 
يف اجلاهلية وصدر اإلسالم، واالستعاضة عنها باألحرف اهلجائية عند التعبري عنها، كام أن 
قّلة التدوين الشعري عند العرب ال يدلنُّ عىل عدم معرفة العرب بالكتابة، وأهنم مل يقوموا 

بعمليات التدوين أصالً.
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وهكذا قادتنا الداللُة اللنُّغوّيُة لصيغة )الرقم( بمعنى النقش إىل الداللة االصطالحية 
لصيغة )الرَقم( بالفتح، فهو نقٌش أيضًا، لكن ليس عىل الثوب أو باحلروف يف الكتاب 
أو وضع النقاط عىل احلروف أو ختطيط أسطر الكتاب باخلطوط، بل هو بداللة موّلدة 
حُمَدثٍة نظرًا لكثرة الدواعي إىل االستعامل دون اجلهل املسبق باالستعامل، فهو يشرتُك مع 
األصل بالنقش وخيتلف عنه بنوع املنقوش، فاألعداد: رموٌز اصطالحّيٌة كتابّيٌة من غري 
حرف للداللة عىل األعداد، وعدُم ِذْكر املعجميني األوائل هلا بداللتها املستحدثة ليس 
م كانوا يستعملون للداللة عىل األعداد  دلياًل عىل عدم استعامهلا العريبرِّ يف الكتابة، بل ألهنَّ
الرموز الكتابية باحلروف بكثرة، فيقولون: )ثالثة وأربعة...الخ( مع قلَّة استعامل ذلك 
النظام الرمزي لبساطة العمليات الرياضية وقلة التدوين يف ذلك الوقت، وآياُت القرآن 
بألفاظ  مشحوٌن  ونثرًا  شعرًا  العرب  وكالُم  الرشيف  النبوي  احلديث  وألفاظ  الكريم 
األعداد ورموزها الكتابية باحلروف اهلجائية دوَن استعامل )األرقام( فيها، وال يدلنُّ عىل 
ا وفدت يف عرص الحق؛ ألنَّ عدم الوجدان ال يدلنُّ عىل عدم الوجود، بل يدلنُّ عىل  أهنَّ
ا عادت إىل االستعامل بعد أْن برزت احلاجة إىل تلك الرموز؛ لتكون خمترصاٍت عن  أهنَّ

احلروف عند كتابتها.

من  فبدالً  الرموز؛  تلك  مُتارسها  التي  الوظيفة  إىل  االصطالحية  الداللة  وقادتنا 
يف  كبريين  وجهدًا  وقتًا  تأخذ  التي  األبجدية  باألحرف  األعداد  كتابة  إىل  اللنُّجوء 
لة يعَمُد احلاسُب والريايضنُّ إىل تلك الرموز الرقمية عن األعداد  العمليات احلسابية املطوَّ
الختصار الوقت واجلهد، ولعلَّ احلاجة القليلة للعرب األوائل إىل )الرَقم( يف بدايات 
عهدهم باإلسالم وقبَله مل تضطرهم إىل استعامهلا وإن كانت موجودًة يف واقعهم أو عند 
والعلوم  بالفلسفات  عهد  عىل  يكونوا  مل  أهنم  بمعنى  أمّيٌة،  أّمٌة  م  ألهنَّ املجاورة؛  األمم 
املخترصة،  الرموز  تلك  فيستعملون  لة  املطوَّ بعمليات احلساب  يقوموا  الرياضية حتى 
وما أْن بدأت دعوهتم باالنتشار رشقًا وغربًا واحتاجوا إىل العمليات احلسابية املطّولة 
يف خراجهم ومجع زكواهتم، وظهرت ترمجاهتم األوىل للعلوم والفلسفات القديمة حتى 
وا برضورة استعامل تلك الرموز املعروفة عندهم بـ)األرقام( مجع )رَقم( بالفتح،  أحسنُّ
كانوا  العرب  أنَّ  عىل  يدلنُّ  ال  اجلاهيلرِّ  العرصي  يف  التدوين  وقلَّة  الكتابة  عدم  أنَّ  كام 

جيهلون احلروف وعملية الكتابة.
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ومن اجلدير بالذكر يف مقام الداللة االصطالحية أْن نقف عىل الفرق بني )املعدود 
الواقع  عامل  يف  املوجودات  من  كمية  كلنُّ  هو  فاملعدوُد  والرقم(،  العدد  وأسامء  والعدد 
أو:  اليشء،  كميَّة  لبيان  ُوِضَع  ما  والعدد:  والطائرات،  والسيارات  والربتقال  كالتفاح 
بالعربية  عنه  ُيعربَّ  )اسُم عدد(  له  العدد  الوحدات")11(، وهذا  فة من  املتألرِّ الكمية  "هو 
كثريًا باألحرف مثل: )واحد، اثنان...الخ( وُتسّمى )أسامء األعداد(، وهيتمنُّ علم النحو 
هبا لبيان أحكامها تذكريًا وتأنيثًا وإفراد وتركيبًا...الخ، فام ُيسمى بـ)باب العدد( هو يف 
احلقيقة )باب أسامء العدد( عىل تقدير مضاف، وأّما )الّرَقم( فهو رمٌز اصطالحي خيترُص 
كتابة األعداد باألحرف فنقول )1، 2، 3....الخ(، وورد يف املعجم الوسيط: "ويف علم 
احلساب: هو الرمُز املستعمُل للتعبري عن أحد األعداد البسيطة، وهي األعداد التسعة 
األوىل والصفر")12(، ويف احلقيقة أنَّ )الصفر( وإْن كان رمزًا لقيمة عددية إال أّنه ليس 
أمام  فر  الصرِّ بعد صورة )9(، حيث يضاف  إال  اآلحادية  األعداد  له صورة يف أصول 
)1( ليكون )10(، فينتقل الرقم )1( من مرتبة اآلحاد إىل مرتبة العرشات به، وهكذا 
)2( ينتقل بإضافة الرمز )0( إىل مرتبة العرشات، وبإضافة صفرين إىل مرتبة املئات...
الرموز وصوِرها من مرتبة إىل  لتلك  ناقٌل  الخ، فأصوُل رموز األعداد تسٌع، والصفُر 
إىل  به  اآلحاد  انتقال  يف  ضمنًا  ذكر  أنه  إال  اآلحاد  مرتبة  يف  يذكر  مل  وإن  فهو  أخرى، 
العرشات واملئات واأللوف... ونجده بعد اكتشافه موضوعًا بعد رقم )9( ليكون ناقاًل 
للعدد يف املرتبة، والّرقُم أعمنُّ من اسم العدد؛ ألنَّه يشمل أجزاء العدد كـ)الثلث والربع 
والثمن...(، فهنالك رموٌز هلا عىل هيئة األرقام وليست أسامَء أعداد؛ ألهنا جزء العدد 
يتناول  ُينبئ عنه، وليس كلنُّ رقم له اسُم عدد، ومن ثم ال  ال عدد، فكلنُّ عدد له رقٌم 
النحويون أحكاَم أجزاء العدد؛ ألهنا غرُي داخلة أصاًل يف اسم العدد، ومن جهة أخرى 
اكتشافه  بعد  تسعٌة")13( ونجده  عدُدها  األرقام  فإنَّ  آخٌر  هلا  ليس  األعداد  "كانت  فإن 

موضوعًا بعد رقم )9( ليكون ناقاًل للعدد يف املرتبة.

كام نالحظ استعامل مصطلح )الرتقيم( بمعنيني؛ يشري أحدمها إىل وضع األرقام عىل 
البضائع لتعريف أثامهنا، ومنه يف أزمنتنا ترقيُم السيارات والصفحات، واآلخر يدلنُّ عىل 
وضع عالمات اصطالحية يف أثناء الكالم أو يف آخره كعالمات التعجب واالستفهام 
والنقطة والفاصلة ...الخ)14(، وهو لفظ ذو معنى موّلٍد أيضًا ظهرت بعض رموزه يف 
املسترشقني  كثريًا يف حتقيقات  العرب، وشاعت  عند  ِعها  وتوسنُّ الكتابة  انتشار  بدايات 
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للنصوص العربية القديمة يف بدايات ظهور املطابع العرصية.

بقي التنبيه إىل أنَّ صور )األرقام( مسألٌة اصطالحّيٌة ال يرتّتُب عليها تغرّيٌ يف العمليات 
احلسابية أو طريقة احلساب، فاخلالُف ال َيكمُن يف صّحة استعامل أيرِّ اصطالح لألرقام، 
وإناّم يف نفي عروبة أرقام معينة، وادرِّعاء أن بعضها عريبٌّ دون اآلخر، أو أن الالتيني هو 
العريب وحده، ويف سهولة االستعامل لتلك الرموز االصطالحية، وكوهنا حاملًة لكلرِّ 
نّبه ابن الياسمني  املنجز الرتاثي العلمي اإلسالمي خالل تلك القرون املتطاولة، وقد 
"اعلم أنَّ الرسوم التي ُوضعت  اكيش )ت 601هـ( إىل فكرة االصطالحية بقوله:  امُلرَّ
ى أشكال الغبار، وهي  ب عليها مجيع العدد، وهي التي ُتسمَّ للعدد تسعة أشكاٍل، يرتكَّ
هذه:  ، ولكنَّ الناس عندنا عىل الَوْضع األول، ولو اصطلحَت مع نفسك عىل تبديلها 

أْو عكِسها جلاز، ووجُه العمل عىل حاله ال َيتبّدُل")15(.

تاريخ الرتقيم عند العرب
إنَّ األرقام من جنس الرمز الكتايبرِّ الدالرِّ عىل الوجود اللفظيرِّ للمنطوق به، والعرُب 
املتلورِّ لفظًا، وقد  بالكتابة قدَر اهتاممهم بشعِرهم  قبل اإلسالم مل يكونوا مهتّمني كثريًا 
األنبار  يف  األنباط  أسالفهم  من  األبجدية  وحروَف  ضّيٍق،  نطاق  عىل  الكتابة  عرفوا 
وكتبوا هبا)16(، ولكنهم كانوا يعرّبون عن األعداد باحلروف أكثَر من األرقام؛ واألنباُط 
وِرثوا األرقام من أسالفهم اآلراميني، فليس من املقبول عقاًل أن يتعّلم العرب منهم 
اخلطَّ والكتابة، وال يأخذوا منهم األرقام التي دّلت عليها النقوُش املكتشفة، وتمَّ ذلك 
تمَّ  الذي  الوقت  السادس منه، وهو  القرن  امليالدي وهناية  الثالث  القرن  بني منتصف 
ُل اخلط العريب من صورته النبطية إىل صورته العربية املعروفة)17(، فلسنا  فيه أيضًا حتونُّ
يكتبوَن  كانوا  اإلسالم  قبل  العرب  أن  "وليعرف  أمحد مطلوب:  الدكتور  يقوله  ما  مع 
ده نصنُّ إبرهة األرشم املنقوش عىل  األرقام باحلروف كام يشري إليه حجر النامرة، ويؤكرِّ
ذكر  بنا يف  مّر  وقد  بالكلامت)18(،  األرقاَم  ذكَر  الكريم  القرآن  نزل  مأرب، وحينام  سدرِّ 
كان  االستعامل  هذا  ولكنَّ  عليها،  ُيعّلق  للثياب  ثمنًا  )الرَقم(  استعامل  اللنُّغوية  املعاين 

حمدودًا كمحدودية استعامل الكتابة يف تدوين نشاطاهتم الشعرية.

اجلاهلية  يف  لألرقام  املحدود  العريب  االستعامل  إىل  الباحثني  التفات  لعدم  ونظرًا 
بت وحّورت  واإلسالم متناسني روابطهم التجارية وتلقيهم خطوطهم النبطية التي ُهذرِّ
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مالوا إىل أنَّ ظهور األرقام كان يف العرص العبايس وتعّلموه من اهلنود بسلسلتيه املرشقية 
نني أخَذ )النظام العرشي( دون األشكال  واملغربية، أو بسلسلته املرشقية فقط، أو خممرِّ
فات وحتويرات وهتذيبات، وهذا كلنُّه من فرض  والصور، أو آخذين األشكال مع ترصنُّ
ت أنظمُتها  اخليال نتيجَة عدم الربط بني اللغة العربية احلديثة والعربية النبطية التي اشُتقَّ
الكتابية وحروُفها منها، واألرقام نوٌع من أنواع تلك اخلطوط؛ بل السؤال الذي يفرض 
نفسه هو: أين تعّرف اهلنوُد عىل األرقام والنظام العرشي، حيث يذهُب بعض الباحثني 
- كام سيأيت - إىل أنَّ األنباط ورثوا خطَّهم وتوارخيهم من اآلراميني فورثوا منهم أيضًا 
بنظامها  األرقام  هذه  فانتقلت  اهلند  مع  واسعة  جتارية  عالقاٌت  هلم  وكانت  أرقاَمهم، 

العرشي إىل اهلند وعرب احلجاز معًا.

لتنفيذ عمليات حسابية يسرية ختدم حياهتم،  العدَّ باألصابع  وقد كانوا يستعملون 
وما يعرتضهم من حاجات حسابية أثناء قيامهم بالتجارة والبيع والرشاء، كقوله صىل 
بيديه  الشهُر كذا وكذا، وصّفق  أمّيٌة، ال نكتُب وال نحِسُب،  أّمٌة  "إّنا  اهلل عليه وسلم: 
وكوُن  اليرسى")19(،  أو  اليمنى  إهباَم  الثالثة  الصفقة  يف  ونقص  أصابعهام  بكل  مّرتني 
ال  احلسابية)20(  بالعمليات  يقوُم  وال  والكلامت  باحلروف  األعداد  عن  ُيعرّب  العريب 
تناقَلها  األعداد  الداّلة عىل  تلك األسامء  رمٌز عن  )الرَقم(؛ ألّنه  يعرف  بأنَّه ال  يستلزم 
من خطوط أسالفه الذين كانت تربُطُه هبم عالقاٌت جتارية عميقة، ولذلك ال نميل إىل 
ما ذكره املؤرخون من أنَّ استعامل الرقم عند العرب بدأ يف العرص العبايس، حيث ذكر 
أغلُبهم أنَّ الرقم بدأ يظهر عند العرب مع بدايات الرتمجة عن ثقافات العامل املجاورة 
بيان  إىل  دعتهم  متعددة،  ظروٌف  املسلمني  العرب  واجهت  حيث  وفلسفاته،  وعلومه 
موقفهم من األفكار املعروفة واملنترشة يف العامل الذي يريدون إيصاَل الدعوة اإلسالمية 
الدين  أحكام  مع  يتعارض  ال  بام  اإلنساين  املوروث  من  اإلفادة  إىل  وحاجتهم  إليه، 
ل النص واحٌد؛ فال يتعارض اإلنتاج العقيل السليم  راته؛ ألنَّ واهب العقل ومنزرِّ ومقررِّ
اليونان والرسيان واهلند والفرس،  مع الوحي اإلهليرِّ وأركانه، فقد بدأت الرتمجة عن 
املرتمجة من طبٍّ وهندسة وفلك وأدب ورياضيات...، وكان من  املؤلفات  عت  وتنوَّ
أنَّ  يرون  املؤرخني  أنَّ  إال  املرتمجة،  الكتب  تلك  ماثلًة يف  أن تكون )األرقام(  الطبيعي 
عام )154هـ- 787م( ظهرت األرقاُم يف املؤلَّفات العربية، وذلك يف العرص العبايس 
، ومعه كتاب مشهور يف الفلك والرياضيات هو )السند هند(  حيث وفد فلكيٌّ هنديٌّ
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ملؤلفه )برامها جوبتا(، الذي وضعه حوايل عام )6 هـ- 628م(، واستخدم فيه األرقاَم 
التسعة، وقد أمر اخلليفة العبايس )املنصور( برتمجة الكتاب إىل العربية، وعهد بالرتمجة 
فهذا  180هـ()21(،  حوايل  )ت  الفزاري  إبراهيم  بن  حممد  املشهور  العريبرِّ  الفلكيرِّ  إىل 
املهام  تنفيذ  يف  إليه  احلاجة  لشدة  استعامله؛  وكثرة  الرَقم  بانتشار  يقيد  أن  ينبغي  الرأي 
التي تعّقدت يف احلياة االقتصادية والعلمية للدولة، وال يعني عدم وجود األرقام عند 
العزيز  السنة وجد يف عهد عمر بن عبد  أنَّ تدوين  العرب يف اجلاهلية واإلسالم، كام 
وال ينفي قيام بعض الصحابة بتدوين بعض األحاديث، بدليل قول أيب هريرة: "ما من 
أصحاب النّبي صىلَّ اهلل عليه وسلم أكثر مني حديثًا إالَّ ما كان من عبد اهلل بن عمرو 
فإنَّه كان يكتب وال أكتب")22(، وال نجد يف قوهلم بأّنه: " َيدين العرب املسلمون لنظام 
املؤرخون  وينّوه  لألعداد،  العادي  الكتايّب  التمثيل  خيصنُّ  فيام  بالكثري  اهلندي  احلساب 
مواضيع  يف  كتب  الذي  سبوخت(  )سفريوس  اسُمُه  بأسقف  امليالدي  السابع  للقرن 
خة يف العام )662م( ُيعرّب عن إعجابه  متعددة، ويف بعض املقاطع التي وصلتنا منه مؤرَّ
باهلند مقارنًة باإلغريق، حيث إنَّ حساباهتم جتري بواسطة تسعة رموز")23( ما يدّل عىل 
للتعبري عن األرقام،  العرب كانوا غري عارفني باألرقام وال يمتلكون رموزًا تسعة  أنَّ 
بل غايُة ما يدّل عليه النصنُّ اإلشادُة باحلساب اهلنديرِّ مقارنًة باحلساب اإلغريقي، كام 
تعّرفوا عىل نوعني من الرتقيم، ُيمثرِّل األول رموزًا لألعداد باألحرف املخترصة الداّلة 
عىل عدد معني، وهو ما ُيسّمى )حساب اجلُّمل(، ويظهر أنَّ اليهود يف زمن النبي صىلَّ 
اهلل عليه وسلم كانوا عىل دراية به)24(، وهو نظام عرشيٌّ تأخذ فيه األرقام قيمة عددية 
حتى تصل إىل الرقم تسعة، ثمَّ يتحّول إىل مرتبة العرشات واملئات واأللوف، ولكنّه نظاٌم 
ه نظامًا رقميًا قادرًا عىل حتقيق الغاية  لة، فال يمكن عدنُّ ال يصلح للعمليات احلسابية املطوَّ
من الرمز للعدد عىل ما سنتناوله بالتفصيل يف موضعه، والثاين: يمّثل الرتقيم باألصابع 
فيام عرف بـ)نظام العقد(، وقد نّوه اجلاحظ )ت 255هـ( به يف )رسالة املعّلمني( بقوله: 
يعتمد به يف حساب العقد دون حساب اهلند ودون اهلندسة(، حيث  أن  الرأي  "فمن 
يقوُم احلاسب بواسطة طّي أصابعه بوضعيات خمتلفة تسمح بتمثيل األعداد)25(، لكنَّه 
العمليات  إنجاز  البرص، وال يمكن  يتوقف عىل حاّسة  نظام رقمي صوري غري كتايب 

املطّولة به، وملخص القول يف تأريخ الرتقيم عند العرب ما يأيت:
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والرقم 	• الكتايب  اخلط  األنباط  أسالفهم  من  واإلسالم  اجلاهلية  يف  العرب  عرف 
املاثل يف نقائشهم عىل نطاق ضيق.

التعبري عن األرقام باحلروف والكلامت عىل 	• العرب يف اجلاهلية واإلسالم  عرف 
نطاق واسع.

ل، وهو تعبري عن األعداد باحلروف، وليس صحيحًا 	• عرف العرب حساب اجلُمَّ
أن العرب تعّرفوا من اهلنود عىل النظام العرشي؛ ألنَّ حساب اجلمل قائٌم عليه.

عرف العرب نظام العقد باألصابع للداللة عىل أعداد معينة.	•

كثر استعامل األرقام العربية املرشقية منذ بداية العرص العبايس نتيجة احلاجة املاسة 	•
التي  العلمية  الرغبة  تلبية  مع  الكربى  االقتصادية  الدولة  واردات  حساب  يف  هلا 

انتعشت يف ذلك العرص الذهبي لألمة.

الرقم العريب بني األصالة والتقليد:
يقودنا البحث عن تاريخ األرقام العربية إىل إثارة قضية مهمة تتعّلق بشخصية األمة 
اإلبداعية وهويتها احلضارية، وإن كانت اإلفادة من احلضارات وعلومها ال تقلرِّل من 
اجلانب اإلبداعي ألية أمة؛ ألنَّ املحاكاة والتقليد مرحلة رضورية لإلبداع والتفوق، وال 
توجد أمة يف العامل مل تنتفع بأجماد اآلخرين وعلومهم وثقافاهتم، ولكثرة ما قيل يف هذا 

اجلانب نوّد االقتصار عىل شذرات منه باآليت:

خني من القدامى كاليعقويب )ت بعد 292هـ(  القائلون بالتقليد: وهم مجهور املؤررِّ
واملسعودي )ت 346هـ( وابن النديم )ت 384هـ( والبريوين )ت 440هـ( واجلاحظ 
)ت  األقليديس  احلسن  وأبو  232هـ(  )ت  اخلوارزمي  وذكرها  255هـ(...الخ،  )ت 
بعد 341هـ( يف )الفصول يف احلساب اهلندي( واجلييل كوشيار بن لبان )ت 420هـ( 
وبه  األرقام،  هبندية  839هـ(  )ت  الكايش  مجشيد  ورّصح  اهلند(،  حساب  )أصول  يف 
قال طاش كربي زادة )ت 968هـ(، وأكد ابن احلباك التلمساين )ت 867هـ(... أن 
)حساب الغبار( من وضع اهلنود، الذين كانوا يترّصفون به يف غبار مبسوط عىل لوح، 
وأشكاهلا تسعة)26(، ومن املعارصين أمحد سعيدان وقدري طوقان وسامل احلميدة وأمحد 
مطلوب وغريهم، فقد رأوا أنَّ العرب تعّرفوا عىل أرقامهم من اهلند أو السند،  ولكنهم 
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مع  يتناسب  ما  الكتابية  الرقمية والصور  تلك األشكال  العريب من  اختيار  ينكرون  ال 
وأنَّ  األوىل،  أصوهلا  عن  ظاهرًا  ابتعادًا  مبتعدة  أرقام  لدهيم  تكونت  حتى  حروفهم، 
الثقافتني يف  نتيجة االلتقاء بني  تسميتها بـ)األرقام اهلندية( ألهنا وصلت عن طريقهم 
الدكتور احلسن أن  املنصور والتعّرف عىل مؤلفاهتم احلسابية)27(، ورأى  بالط اخلليفة 
بأرقام  أسمتها  العربية  املراجع  فإن  واحد، وهلذا  ذات أصل هندي  األرقام بصورتيها 
اهلند أو بحروف اهلند أو باألرقام اهلندية؛ نسبة لذلك األصل القديم الذي أخذت منه، 
العرب،  العربية ألهنا وصلتهم عن طريق  باألرقام  أرقامهم  األوربيون  يف حني سمى 
لكن العرب مل ينسبوا األرقام إىل أنفسهم، وهلذا فإن تسمية األرقام باهلندية أو العربية 
جمرد تسميات تارخيية ال تشري إال إىل األصول األوىل فحسب، وقد بقيت هذه األسامء 

متداولة بني املختصني عىل أهنا أسامء عرفت هبا ال عىل أهنا متثل احلقيقة احلالية)28(.

عدنان  الدكتور  منهم:  املعارصين،  الباحثني  من  مجهرة  وهم  باألصالة:  القائلون 
اهلل  عبد  عيل  والدكتور  السامرائي  قاسم  والدكتور  العلوي  أمحد  والدكتور  اخلطيب 
التي  األرقام  أن  إىل  اخلطيب  الدكتور  توّصل  فقد  اللطيف،  عبد  الرمحن  وعبد  الدفاع 
استعملها العرب عربية يف مولدها ونشأهتا، وأهنا أشكال متطورة عن احلروف العربية 
مطرد،  تطور  بمراحل  مّرت  ثم  اجلّمل،  بحساب  قيمتها  وبحسب  األبجدي  برتتيبها 
ودّلل عىل ذلك بالتشابه بني األرقام والصور املقابلة هلا يف احلروف األبجدية، وأنَّه ال 
بينها وبني  الكبري  التباين  يوجد برهان عىل أخذ العرب لشكل أرقامهم من اهلنود مع 

األشكال املتوارثة يف اهلند)29(.

وأغلب الظن أن العرب امتلكوا األرقام من األنباط كام تعلموا الكتابة منهم، وجلنُّ 
الذي أفادوه من اهلند هو نظام احلساب للعمليات املطولة، ولذا نجد املؤرخني عندما 
يتكّلمون عام أفاده العرب من اهلند فإهنم يوردون مصطلح )نظام احلساب( وهو غري 
األرقام، ولعلهم نسبوا إليهم األرقام؛ ألن نظام احلساب حيتوي عىل األرقام؛ فظنوا أن 
األرقام املستعملة هي هندية األصل، بل هي نبطية جاءهتم من النبط مبارشة أو من اهلند 
بالواسطة، وعمدوا إىل تطويرها وهتذيبها عرب مراحل تارخيهم الطويل، حتى صارت 
العرب)30(،  األنباط  عن  ورثوها  التي  الكتابية  حروفهم  طّوروا  كام  املعروف  بالشكل 
احلديث  يف  الرقم  وذكر  اخلراج  أهل  عند  املستعمل  )الرتقيم(  مصطلح  ورود  بدليل 
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البدوية  حياهتم  أن  كام  بنا؛  مّر  كام  األحاديث  نقل  يف  الرواة  عيوب  من  وعده  النبوي 
ومعامالهتم التجارية اليسرية مل تفرض عليهم ذلك فاعتمدوا عىل العد باألصابع ونظام 
حترّضهم  عدم  مدة  األرقام  لغة  استعامل  من  وخّففوا  كثريًا،  اجلُّمل  وحساب  العقد 
القدامى  املؤرخني  عادة  جرت  وقد  لألرقام،  معرفتهم  عدم  ذلك  يعني  وال  العلمي، 
منهم عىل نسبة أكثر العلوم واملعارف إىل األمم األخرى، وكأن العرب أمة غري قادرة 
عىل االكتشاف واإلبداع والنبوغ، كام أن )حساب اجلمل( القائم عىل إعطاء كل حرف 
قيمة عددية حتى العدد )9( ثم االنتقال إىل مرتبة العرشات واملئات واأللوف دليل عىل 
تعرف العرب عىل )النظام العرشي(، فقد قّسموا األعداد إىل تسعة مراتب آحادية، فلم 
يبق إال وضع الصور الرقمية بإزائها، فإذا حوى نقش النامرة عىل الرقم )223( و )7( 
فإهنم عرفوا  القديمة  العربية  اللغة  تلك  العرب قد أخذوا خطهم وكتابتهم من  وكان 
األرقام وتعّرفوا عليها، ولكنها مل تصل إلينا لقلة التدوين يف تلك العصور واألزمنة)31(، 
بل إّن بعض الباحثني يرجح أن األرقام )4، 5، 6، 7، 8، 9( يف أشكاهلا اهلندية اشتقت 
املستعملة  البكرتية  اهلندية  املقابلة هلذه األرقام األبجدية  للكلامت  من احلروف األوىل 
قلم  سحبة  من  التوايل  عىل  جاءت  أهنا  فيعتقد  األوىل  الثالثة  األرقام  أما  اهلند،  شاميل 

واحدة وسحبتني وثالث سحبات متوازية)32(.

أنواع األرقام العربية )املرشقية، املّراكشية(:
عندما يتناول الباحثون تاريخ الرقم العريب يتحدثون عن نوعني من صور األرقام 

التسع)33(، ومها:

1- األرقام املرشقية: وشكلها هو: )1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 0(، واستعملها 
العرب واملسلمون يف املرشق واملغرب معًا، حيث يظهر يف كل الوثائق املؤرخة أو التي 
حتتوي عىل األرقام أن املسلمني يف األندلس كانوا يستعملون األرقام املرشقية حتى هناية 

القرن التاسع للهجرة دون التأثر باملحيط األسباين أو األرقام السنسكريتية أو معًا)34(.

وقد  اهلند)35(،  من  أخذوها  العرب  أنَّ  االعتقاد  بسبب  اهلندية(  )األرقام  وتسمى 
التلمساين أنَّ )حساب الغبار( من وضع اهلنود الذين كانوا يترّصفون  أكد ابن احلباك 
به يف غبار مبسوط عىل لوح، وأشكاهلا تسعة، ويف ذلك إشارة إىل عادة رّش الغبار عىل 
األلواح املستعملة إلجراء احلساب ليمكن رسمها باألصبع، وألجل هذا عرفت هذه 
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األرقام أيضًا بـ)الغبارية()36(، لكن العرب أحّسوا بأمهية استبدال الغبار باحلرب حتى ال 
تطمس الرياح آثار األرقام.

وبنّي الدكتور قاسم السامرائي أن هذه األرقام هبذه األشكال والصور هي األرقام 
العربية وحدها، بقوله: " أما األرقام الشائعة يف املرشق العريب فهي آرامية نبطية تدمرية، 
فهي لذلك عربية األصل والنرِّجار وال شك فيها إطالقًا، ... فقد كان األنباط يستعملون 
العريب بشكله  الرقم  فيها  نبطية( ورَد  الدكتور )نقوشًا  التواريخ.... وأورد  نوعني من 
أحد  عمرو  ابن  األول  القيس  امرئ  قرب  عىل  املوجود  النامرة(  )نقش  ومنها   ، املرشقيرِّ

ملوك )خلم()37(.

وبنيَّ الباحث عبد الرمحن عبد اللطيف أن األرقام الغبارية بشكلها املرشقي ابتكرها 
الثالث  القرن  منتصف  بني  النبوية  البعثة  قبل  الكتابة  بتعلم  عهدهم  أول  منذ  العرب 
امليالدي وهناية القرن السادس منه، وهو الوقت الذي حتّول اخلط العريب من صورته 
النبطية البحتة إىل صورته العربية املعروفة، التي ال تبعد كثريًا عن صورة اخلط النبطي 
التي كانت يومئذ هي نفس صورة األرقام الغبارية متامًا، وقد علم ذلك مؤخرًا عندما 
للميالد،  بـ)حوران( يف نقش مؤرخ سنة )328(  )النامرة(  بلدة  النبطي يف  رأينا اخلط 
وبنّي الدكتور احلارثي أنه أطلق عىل هذه األرقام )األرقام اهلندية( تارة باعتبار مصدرها، 
و)الغبارية( باعتبار طريقة استعامهلا أو قلمها الذي تكتب به، فاألرقام )الغبارية( هي 
تكتب  األرقام  املرشقية)38(، وهذه  العربية  األرقام  نفسها  اهلندية، وهي  األرقام  نفسها 
مسايرة للقلم العريب من اليمني إىل الشامل آخذًة رسمه اهلنديس، وهي عباسية بغدادية 

الصنعة عربية األصل والنجار، عرفت بشكل واضح يف القرن الثاين للهجرة)39(.

من  به  مرت  وما  األزمنة  تلك  يف  السائدة  العربية  املرشقية  لألرقام  نموذج  وهذا 
مرحل تطور متعددة:
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ى )األرقام  2- األرقام املّراكشية: وشكلها هو: )1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)، وُتسمَّ
العربية(؛ ألن الغربيني تعّرفوا عليها يف أقىص بالد املغرب العريب )مّراكش(؛ فأسموها 
الباحثني  وأومهت  يستعملوهنا،  أصقاعهم  مجيع  يف  العرب  أنَّ  معتقدين  التسمية  هبذه 
األرقام  وأنَّ  األصيلة،  العربية  األرقام  أهنا  التسمية  هذه  من  العربية  األرقام  تاريخ  يف 
التسميات وعدم حترير  املرشقية هنديٌة؛ فدعوا إىل إحالهلا حملَّها، وكل ذلك من وهم 
النسبة التي تشتمل عليها، وأول من أشار إىل هذه الرسوم املغربية ابن الياسمني املراكيش 
)ت 601هـ(، وأغلب الظن أنَّ هجرهتا إىل أوربا كانت مع هجرة اللغة السنسكريتية، 
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وحتى أهل مّراكش مل يستخدموا هذه األرقام إال بشكل ضيق، وإنام كانوا يستخدمون 
الرقم املرشقي العريب)40(. 

ويعتقد بعض الباحثني من املغاربة أن هذه الصور التسع هي األرقام التي طّورها 
التي  اهلندسية  الزوايا  فكرة  باعتبار  اخرتعها  الذي  اخلوارزمي  إىل  ونسبوها  العرب 
يشتمل كلنُّ رقم عليها)41(، ولكنها كام يعتقدون مل حتظ بانتشار واسع يف املرشق، وفيام 
بعد استعملها العرب يف بالد األندلس واملغرب العريب، ومن هناك انترشت إىل أوربا 
وأنحاء العامل كله، فعُرفت هذه األرقام بتسمية أخرى وهي: )األرقام اخلوارزمية( نسبًة 
ما  إىل  اإلشارة  هنا  املسألة يف موضعها اخلاص، وحسبنا  إىل واضعها، وسنناقش هذه 
الصور  هذه  تسمى  كام  املّراكشية،  األرقام  هلذه  والتسميات  والصورة  بالشكل  يتعلق 
التسع بـ)األرقام الغبارية واحلروف الغبارية( أيضًا؛ إما ألهنا تكتب عىل لوح الغبار بدالً 
ى )غباري(؛ لدقته بالنسبة لألقالم األخرى، كام  من املعداد، أو ألهنا تكتب بالقلم املسمَّ
تسمى هذه الصور التسع عند قسم من الباحثني بـ)األرقام اهلندية( أيضًا، معتقدين أنَّ 
العرب ملا تعّرفوا عىل نظام احلساب اهلندي وكان للهنود أشكال متعددة من األرقام، 
هندينُّ  واملّراكيش  املرشقي  بنوعيه  فكالمها  سلسلتني،  ذلك  من  وكّونوا  بعضها  هّذبوا 
)210هـ  عام  ونرش  األزياج،  يف  اهلندية(  )األرقام  استخدم  اخلوارزمي  ألن  األصل، 
825م( رسالًة تعرف يف الالتينية باسم )اخلوارزمي عن األرقام اهلندية(، وما لبث   -
لفظ )اجلورثم أو اجلورسم( أن أصبح معناه يف أوربا العصور الوسطى طريقة حسابية 
تقوم عىل النظام العرشي، ومن هذا الكتاب عرف املسلمون حساب اهلنود وأخذوا عنه 
نظام الرتقيم؛ فكلتا السلسلتني هنديُة األصل، لكنَّ العرب ملا تعّرفوا عىل صور األرقام 
اهلندية قاموا بعمليات التهذيب والتطوير والتحوير هلا حتى صارت بشكلها املعروف، 
ى هذه الصور  فهام وإن كانتا هنديتني إالَّ أهنام عربيتان تعريبًا وتنقيحًا واختيارًا، كام تسمَّ
التسع عند الدكتور قاسم السامرائي بـ)األرقام اهلندية السنسكريتية اآلرية الربمهية()42(، 
وينكر عروبتها، وأنَّ العرب طّوروها من الرسوم اهلندية، مبينًا أهنا جاءت إىل الغرب 
الالَّتينية ظّن األوربيون  إىل  فلام ترمجت  اهلندية،  العربية لكتب احلساب  الرتمجات  من 
التي  املرشقية(  )األرقام  بخالف  وحَدها،  األصل  هندية  عنده  فهي  عربية،  أرقام  أهنا 
هي: نبطية عربية أصالًة)43(، ويقول الدكتور قاسم السامرائي: "إن أرقامنا املرشقية هي 
العربية، وأن ما يستعمله األوربيون إنام هي األرقام السنسكريتية اجلوبارية التي سامها 
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احلسابون مثل اإلقليديس والتلمساين وابن اهلائم بـ)الغبارية(، وهي تسمية حتّرفت فيها 
اجلوبارية اهلندية إىل الغبارية ففرّسوها باختاذ التخت والغبار")44(.

وهذا نموذج يوضح تطور األرقام )املراكشية( عرب العصور:

بر العصور:
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األرقام وتطور األنظمة احلسابية لدى العرب:

إنَّ )األرقام( تعبرٌي برصيٌّ أو كتايبٌّ بالصور املختلفة عن األعداد املعربَّ هبا عن كميات 
األشياء ومقاديرها، ومن الطبيعي أن يمّر أينُّ اكتشاف برشي بسلسة من التطويرات التي 
تلبي حاجيات اإلنسان ومقتضيات املراحل التي يمرنُّ هبا، حيث تتطلَّب الظروف التجديد 
ق اليرس واختصار الوقت وقلَّة  يف الوسائل واإلمكانيات التي حيظى هبا هذا النظام بام حُيقرِّ
حتى  متعددة،  بمراحل  مّرت  التي  املخرتعات  تلك  من  واحدًة  األرقام  وكانت  اجلهد، 

وصلت إلينا بشكلها الرمزي الكتايب املعروف، وتلك املراحل التطورية هي:

نقش  ويعد  اآلراميني،  عن  ورثوها  التي  )األرقام(  األنباُط  العرُب  1.استعمل 
هو  النقش  يف  املكتوبة  األرقام  وشكُل  باألرقام،  األنباط  معرفة  عىل  دلياًل  )النامرة( 

ى ظلاًم بـ)األرقام اهلندية(. الشكل املرشقينُّ لألرقام بصورهتا القديمة، واملسمَّ

قلياًل،  )األرقام(  النبوي  العرص  ويف  اإلسالم  قبل  احلجاز  عرب  2.استعمل 
واستعملوا )النظام األصبعي( كثريًا، وهو املسّمى )حساب الروم والعرب(، ونجد يف 
األحاديث النبوية ما يشري إىل الرموز األصبعية لإلشارة إىل األعداد)45(، واالحتساب 
يف هذا النظام كان جيري ذهنيًا، ويستدعي حفظ بعض النتائج الوسيطة، وهذا ما كان 
يقوم به املحتسب بواسطة طّي أصابع يديه يف وضعيات خمتلفة تسمح بتمثيل األعداد 
هذه  وتسمى  موجودة،  اإلقليديس  احلساب  يف  الوضعيات  وهذه   ،)999  -1( من 
ي هذا النظام )حساب العقود(، وقد  الوضعيات بالعقود نسبًة إىل عقد األصابع، وُسمرِّ
ذكره علامء املنطق مثاالً للداللة الوضعية غري اللَّفظية)46(، ويظهر من هذا النظام اقتصاره 
التي  احلياة  ألنَّ  كتابًة؛  متثيله  وعدم  البرص،  حاّسة  عىل  ومتوقفة  حمدودة  عمليات  عىل 
يعيشها أولئك املستعملون ال تتطلب عمليات رياضيًة مطّولة؛ ووجودها يف الروم ال 
يعني اكتفاءهم هبا، بل الظاهر أهنم حيلون بعض العمليات احلسابية ويشريون باألصابع 
كنا  كام  إليه،  الوصول  احلاسب  يريد  ما  تالئم  التي  األرقام  إىل  معينة  بطريقة  وعقدها 
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نقوم بالعمليات الرياضية املعقدة ونلجأ أثناها إىل األصابع تأكدًا من إجراء العمليات 

يعرف غريه  النظام ال  هلذا  املستعمل  أن  بالرضورة  يعني  فال  بشكل صائب،  احلسابية 

به ألنه يسّد حاجياهتم وطبيعة  اكتفوا  املطولة واملعقدة، لكنهم  العمليات  أو ال يدرك 

حياهتم األمية بالنسبة للعرب، حيث مل تكن عندهم علوم مدونة وقواعد علمية مكتوبة 

يستندون إليها عىل شكل مادة علمية.

3. حساب اجلّمل: وهو طريقة لتسجيل صور األرقام والتواريخ باستعامل احلروف 

هذه  تشكيلة  من  فكانوا  عليه،  يدّل  معينًا  رقام  حرف  كل  يعطى  إذ  أيضًا؛  األبجدية 

تاريخ مقصود، وهو حساب استعمل يف  احلروف وجمموعها يصلون إىل ما تعنيه من 

اللغات السامية وبالد اهلند وعند اليهود، واستعمله العرب وقت الرسالة وبعد انتشار 

مع  مستعماًل  وبقي  اخلالفة،  رقعة  وتوسع  الكريم  القرآن  ونزول  اإلسالمي  الدين 

للوفيات واألبنية  والتواريخ  الفلكية  العلوم واجلداول  زمنًا طوياًل يف  العرشي  النظام 

وغريها، جاء يف تفسري البيضاوي: " أنه عليه الصالة والسالم ملا أتاه اليهود تال عليهم: 

)امل البقرة( فحسبوه، وقالوا: كيف ندخل يف دين مدته )71( سنًة، فتبسم رسول اهلل، 

أهيا  ندري  فال  علينا  خّلطَت  فقالوا:  واملر...  والر  املص  فقال:  غريه؟  فهل  فقالوا: 

نأخذ؟")47(؛ فسكوت النبي صىل اهلل عليه وسلم يدّل عىل علمه هبذا احلساب واّطالعه 

عليه، وتبّسمه دالٌّ عىل أهنم فرّسوا األمر بغري مراده؛ ألنه زادهم من احلروف ما جعلهم 

أو  كلمة  يف  الكثرية  األعداد  ومجع  باالختصار  النظام  هذا  ويتميز  املراد،  يدركون  ال 

كلامت، وهذا ما جعله سهل االستخدام يف نظم العلوم واملعارف وتاريخ األحداث، 

وهو ليس متثياًل للرقم بحرف يساويه، وإنام هو اختصار ألسامء األعداد، فبدالً من قول 

)واحد( يقال )أ(، وبدال من قول )اثنني( يقال )ب(...الخ، وبدال من قول )ثالثة( يقال 

)أب(؛ ألن جمموعهام ثالثة كام أن )ج( تدل عىل ثالثة. وسنفصل الكالم فيه الحقًا.
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وعرفه  البابليني،  عند  أمره  وذاع  ظهر  احلسايب  النظام  وهذا  العرشي،  النظام   .4
النهضة  أيام  ذاع  ولكنه  ل،  اجلُمَّ حساب  يف  اآلراميني  وأسالفهم  األنباط  من  العرب 
العلمية للمسلمني يف إجراء العمليات احلسابية املطولة، فقد روي أن اخلليفة املنصور 
أمر بوضع كتاب عىل نظام كتاب )السند هند( يف النظام العرشي، واألرقام العربية كانت 
معروفة هبيئتها املعروفة آنذاك وبصورهتا املرشقية القديمة، فلامَّ انترش احلساب عىل وفق 
هذا النظام قام العرب املسلمون بعمليات التطوير لتلك الرسوم والصور الرمزية، حتى 
بلغت عرص الطباعة واستقّر األمر عندها، وال يمكن اجلزم بأنَّ بداية األرقام كانت عند 
تلك املرحلة؛ ألنَّ العرب ورثوا عن النبط خطَّهم، ومن صور اخلطوط األرقاُم، لكنهم 
بعيدًا  اإلنسانية  باجلوانب  املهتمة  وطبيعتها  األمية  احلياة  لبساطة  بكثرة  يستعملوها  مل 
والثقافات األخرى  بالتقارب مع األمم  أن أخذوا  املحضة، وما  العلمية  املباحث  عن 
رصح  لبناء  حتمية  رضورة  املعارف  تلك  باتت  حتى  املوحدة،  دولتهم  قيام  نتيجة 
حضارهتم، فأخذوا يقرتبون من املباحث العلمية املحضة، ويرتمجون العلوم واملعارف 
الطبية والدوائية ومنها املعارف احلسابية، فعادوا إىل )األرقام( مستفيدين من مباحث 
القادر  احلسايب  النظام  اهلنود هو  أخذوه عن  ما  اهلنود، فجلنُّ  املكتسبة من  الرياضيات 
نقاش  فمحلنُّ  اهلنود  عن  نفسها  الصور  أخذهم  وأما  املطولة)48(،  العمليات  حل  عىل 
وجدل، ويرى الدكتور )عدنان اخلطيب( أنَّ هذه األرقام أشكاٌل متطّورة عن احلروف 
بمراحل  أيضا  ت  مرَّ ثم  اجلّمل،  بحساب  قيمتها  وبحسب  األبجدي،  برتتيبها  العربية 
مع  اهلنود  عن  أرقامهم  لشكل  العرب  أخذ  عىل  برهان  يوجد  ال  وأنه  مطَّرد...  ر  تطونُّ
العرب  بأن  اهلند)49(، ولو سّلمنا جدالً  املتوارثة يف  بينها وبني األشكال  الكبري  التباين 
أخذوا هذه األرقام املرشقية عن اهلند أو السند لكان ذلك تطورًا آخر يف رحلة األرقام 
األشكال  لتلك  والتهذيب  والتطوير  باالنتخاب  قاموا  حيث  العرب،  عند  واستعامهلا 

والصور حتى باتت بالشكل املعروف اليوم.
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أنه  )اخلوارزمي(  إىل  املشارقة  من  تابعهم  ومن  املغاربة  الباحثني  بعض  ينسب   .5
من  لنوع  أخرى  وضع  بعملية  قام  ولكنه  )املرشقي(،  اهلندي  الرتقيم  نظام  استعمل 
األرقام اخرتاعًا وإبداعًا منه هلا، عىل أساس الزوايا التي يشتمل عليها كل رقم، ويطيب 
هلؤالء الباحثني تسميتها بـ)األرقام العربية( نسبًة ملخرتعها، ولكنها مل يكتب هلا الذيوع 
البيئات  تلك  إىل  اخلوارزمي  تآليف  مع  رحلت  حيث  واألندلس،  املغرب  بالد  يف  إال 
ولسنا  اهلندي)50(،  األصل  ذات  املرشقية  باألرقام  العمل  واستمرَّ  هناك،  وانترشت 
بصدد مناقشة هذا الرأي بقدر ما يقدم لنا صورة عن رحلة األرقام بني املرشق واملغرب 
كثري من  ينكر قسم  األرقام، يف حني  املستعملة هلذه  احلسابية  األنظمة  تطور  ومراحل 
أنَّ  الربهان عىل ذلك، ويرى  اكتشاف اخلوارزمي هلذه األرقام، لعدم وجود  الباحثني 
هذه السلسلة الرقمية هي هنديٌة أيضًا انتخبها العرب املسلمون من صور األرقام اهلندية 
تطور  ملراحل  التارخيية  املرحلة  يف  األرقام  تلك  مع  تشرتك  وأهنا  العديدة،  السندية  أو 
األرقام بني املغرب واملرشق، وأنَّ هذه األرقام مل يكتب هلا الشيوع إالَّ يف بعض مناطق 
املغرب قدياًم )مّراكش(؛ ألهنا يف األصل األصيل ال متثل صور األرقام العربية النبطية، 
بل تظهر عليها الصبغة السنسكريتية اآلرية بخالف )األرقام النبطية( التي بقيت لدى 

اهلنود بشكلها النبطي وطريقة كتابتها من اليمني إىل اليسار.
6. مرحلة ظهور )الصفر( حيث كانت األرقام أّول عهدها خالية من وجود )الصفر( 
يف مرتبة اآلحاد، وال يظهر إال بعد انقالب التسع، فأضاف العرب  )الصفر( إىل سلسلة 
األرقام اآلحادية؛ ليكون جمموع مرتبة اآلحاد عرش صور، واختلف الباحثون يف صورة 
هذا الرقم، أ وضَعه العرب دائرة جموفة أم نقطة؟ فذهب بعضهم إىل أنه كان عىل شكل 
تعّرف  أن  بعد  بالنقطة،  عنه  فاستعاضوا   )5( بالرقم  اهلنود  من  التباسه  فخيف  دائرة؛ 
اهلنود عىل الصفر ورمزوا له هبا، واألمر كله حمض اجتهاد واستنتاج؛ إلثبات أنَّ األرقام 
املرشقية هنديٌة حمضة، وأن األرقام املغربية هي العربية وحدها، ومع ذلك بقي )الصفر( 
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تعّرف  أن  بعد  قرون،  أربعة  مدة  األروريبرِّ  احلسايب  االستعامل  ساحة  عن  معزوالً 
)الصفر(  نجد  ولذا  فيها،  العرش  األرقام  وصور  العربية  األعداد  نظام  عىل  األوربيون 
غرَي ظاهر يف خمطوطات القرن العارش واحلادي عرش امليالديني، وأقدم خمطوطة أوربية 
مؤرخة حتتوي عىل أرقام عربية هي )فجيليانس(، وقد كتبت يف األندلس سنة )975م( 

ال حتوي عىل الصفر، وهي حمفوظة يف مكتبة مدريد اليوم)51(.
7. مرحلة انتقال األرقام بصورهتا املّراكشية إىل أوربا، ونجم ذلك عن دراسة البابا 
امليالدي، وأدخل األرقام  العارش  القرن  أواخر  القرويني  الثاين( يف جامعة  )سيلفيسرت 
أوربا حينها  األرقام()52(، وكانت  )بابا  أحيانًا  يطلق عليه  أوربا، ولذلك  إىل  املّراكشية 
تستعمل )األرقام اليونانية( التي ال تساعد عىل إنجاز أبسط العمليات احلسابية، وقد 
وجد هذا البابا صعوبة يف إدخال األرقام العربية إىل أوربا، فقد كان الكتاب واملثقفون 
لتقبل تلك األرقام؛ لذا  اليونانية والرومانية وغري مستعدين  للثقافتني  هناك متعصبني 

قام باخرتاع لوح )أباكوس()53( جديدًا أسامه )أباكوس جريبري(.
فقد  واملكانية،  الزمانية  بالرحلة  اتسمت  عموما  )األرقام(  أن  هنا  ذكره  جيدر  ومما 
ظهرت عند الفينيقيني والنبطيني واآلراميني، ثم رحلت إىل بالد اهلند والسند، وعادت 
إىل العرب جمددًا عن طريق الرتاجم لكتب الفلك واحلساب، وانتخب العرب منها ما 
رأوه مناسبًا والئقًا بخطوطهم وحروفهم وطريقة نطقهم أعني من اليمني إىل اليسار، 
ثم حتّورت من جديد عىل يد الالتينيني الذين اتصلوا باحلضارة العربية اإلسالمية أيام 

زهوها وجمدها فصارت األرقام بالشاكلة املعروفة يف أوربا والعامل كله حاليًا.
الدعوات إىل  نبذ الرقم العريب املرشقي:

العربية  للمنظمة  العامة  اقرتحت )األمانة  القرن اخلامس عرش اهلجري  يف مطلع 
األرقام  استعامَل  العربية  الدول  عىل  املغرب  ها  ومقرنُّ واملواصفات(  للمقاييس 
)الغبارية- املّراكشية( بدالً من األرقام )العربية- اهلندية( املستعملة يف بالد املرشق 
العريب، وال تزال تدعو إليه جمّلُة )اللرِّسان العريب( التي تصدر عن املكتب الدائم 
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قضايا  أكثر  من  القضية  وهذه  العريب)54(،  والوطن  املغرب  يف  التعريب  لتنسيق 
فريق  لكل  وكانت  والدارسون،  الباحثون  حوهلا  اختلف  التي  الشائكة  األرقام 
فقد  واملراكشية؛  املرشقية  األرقام  عروبة  نفي  أو  إثبات  يف  عليها  اعتمدوا  حجج 
وحممد  حممد  بن  اهلل  عبد  الغامري  كالسيد  املغاربة  الباحثني  من  كبري  قسم  اعتقد 
الرساج وتابعهم بعض املشارقة كعبد الرمحن بدوي وكانو)55( أن )األرقام املغربية( 
هي األرقام العربية األصلية األصيلة التي وضعها اخلوارزمي عىل أساس الزوايا 
التي يشتمل عليها كلنُّ رقم، وأن )األرقام املرشقية( هي أرقام هندية جيب العمل 
قضية  عىل  الدعوة  هذه  تقف  ومل  املغربية،  باألرقام  والعمل  وجتنبها  نبذها  عىل 
ألخذ  مقدمة  وهي  الالتينية،  باحلروف  األخذ  إىل  تعدهتا  بل  وصورها،  األرقام 
تلك  عىل  وهلم  والتأليف)56(،  االستعامل  يف  العربية  اللغة  وترك  األجنبية  اللغة 

دة، أمهها: الدعوى حجٌج متعدرِّ

1. ترصيح املؤرخني القدامى كاليعقويب واملسعودي والبريوين وابن النديم ومجشيد 
الكايش وابن احلباك التلمساين واملعارصين كـاألستاذ قدري طوقان وعبد احلليم 
وعبد  بدوي  الرمحن  وعبد  فروخ  وعمر  باكري  وحممود  العمري  اهلل  وعبد  منترص 
اهلادي التازي وأمحد مطلوب والدكتور سعيدان أن األرقام التي يستعملها العرب 
مأخوذة عن حكامء اهلند أو السند، وأن اخلوارزمي كتب هبا بعضًا من مؤلفاته لكنه 
عاد واخرتع جمموعة من األرقام عىل أساس الزوايا عرفت بـ)األرقام العربية( عند 
املؤرخني األوربيني، ولكنها مل تنترش يف بالد املرشق وكتب هلا الذيوع يف بالد املغرب 

واألندلس)57(.

الرضب  يستقبح  من  األشياخ  "من   : أنَّ 643هـ(  )ت  الصالح  ابن  ذكر   .2
والتحويق، ويكتفي بدائرة صغرية أّول الزيادة وآخرها، ويسميها صفرًا كام يسميها 
الدائرة تعني  أهل احلساب")58(، وابن الصالح مرشقي، ومع ذلك فهو يعرف أن 
الصفر عند أهل احلساب مما يعني انتشار األرقام العربية )املغربية( يف املرشق العريب 

فضاًل عن املغرب العريب.

واملخطوطات  الوثائق  كلرِّ  يف  بوضوح  موجودٌة  )املغربية(  العربية  األرقام  إنَّ   .3
اإلسالمية العائدة إىل صدر اإلسالم، وتلك النقطة قد تّم إثباهتا من سنوات طويلة 
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مضت من الفرع اإلقليمي العريب للوثائق )عرابيكا(، وخرجت توصيات إىل كافة 
الدول العربية برضورة العودة جمددًا إىل استخدام أرقامنا العربية األصيلة)59(.

4.  إن لغة احلاسوب ال تفهم األرقام املرشقية، وأن األمة العربية إذا أرادت التقدم 
واستعامل احلاسوب فال بدَّ هلا من نبذ الرقم العريب املرشقي الذي هو يف األصل رقم 

هندي)60(.

العربية(  )األرقام  اسم  اليوم  أرقامهم  عىل  يطلقون  األوربيني  املؤرخني  إن   .5
أرقامهم  ويرتكون  اهلندي  بالرقم  املشارقة  العرب  يأخذ  حني  يف  ويستعملوهنا، 
األصيلة)61(، حيث تسللت األرقام اهلندية إىل لغتنا العربية وأضحت جزًء ال يتجزأ 
الالتينية، وذلك خالف  األرقام  العربية هي  األرقام  بأن  االعتقاد  فسار  لغتنا،  من 
الواقع؛ ألن اللغات األوربية استعارت أرقامنا بعد أن تّيقن هلم بأهنا األكثر وضوحًا 

واألمجل واجهة.

6.  إن األرقام املغربية ال حيدث فيها أي خلط ما بني رموزها، فال يرتاب أحد بني 
)املغربية( هي  العربية  أن األرقام  الرقمني )2، 3(، كام  )الصفر والنقطة()62( وبني 
األجدر عمليًا يف أيرِّ نظام تصنيفي، ذلك أن نظام التصنيف إمجاالً حيتاج إىل نقطة 
كفاصلة بعد الرقم إشارة إىل انتقالنا إىل فرع جديد حتت الرقم التصنيفي األم، وملا 

كان الصفر هو نفسه النقطة فإن النظام التصنيفي برمته يغدو عرضة لالهنيار.

وحتتفظ  العربية،  احلروف  مالمح  ببعض  تكتيس  املغربية(  العربية  )األرقام  إنَّ   .7
العربية  احلروف  بني  قارنت  إذا  سيام  وال  اجلّمل(،  )حساب  من  بعضها  بمدلول 
واألرقام العربية يف خمتلف العصور، وإنام غرّيت األرقام للتفريق بينها وبني احلروف 

خوف االلتباس)63(.

أصالة  تثبت  علمية  بأدلة  واإلبطال  واملناقشة  النقد  إىل  احلجج  هذه  تعّرضت  وقد 
العروبة لألرقام املرشقية التي سميت ظلاًم )هندية(، وهندية األرقام )املراكشية( التي 
سميت ومهًا عند األوربيني )عربية(، وذلك من خالل احلجج والرباهني اآلتية، التي 

يمكن تقسيمها إىل تارخيية وفنية:
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الردود التارخيية:
من  العرب  إىل  تسلَّلت  أرقام  إال  هي  ما  هندية  سميت  التي  األرقام  هذه  أن   .1
أسالفهم األنباط الذين عرفوها من أسالفهم اآلراميني، وأنَّ العرب تعلَّموها من 
األنباط كام تعّلموا خطوطهم الكتابية منهم، وال يعقل أن يكون األنباط مستعملني 
دون  احلرف  منه  العريب  وينتقي  واألرقام،  لألحرف  الكتابية  ورموزهم  خطهم  يف 
حتى  وطّوروها  النبطية  واألرقام  األحروف  هذه  هّذبوا  العرب  أن  كام  الرقم، 
صار خطهم خاصًا هبم، وما ترصيح املؤرخني بوفود فلكي هندي ومعه كتاب يف 
الرياضيات أيام املنصور ودعوة املنصور للفزاري إىل ترمجته وعمل تأليف مثله إال 
األرقام  عىل  يشتمل  الكتاب  وكون  املعقدة،  باحلسابات  املعنية  بالرياضيات  اهتامم 
اهلندية ال يعني أن الفزاري أخذها، بدليل ترصيح املؤرخني أن العرب عملوا مثل 
تلك األرقام، بمعنى أهنم استعاضوا عن الصور اهلندية بام لدهيم من صور مع ما 
جرى عليها من هتذيب وتطوير، يقول البريوين واصفًا طريقة اهلنود: "وليس جيرون 
ل، وكام أن  اجلُمَّ ترتيب  عىل حروفهم شيئًا من احلساب كام نجريه عىل حروفنا يف 
والذي  )أنك(،  ى  وتسمَّ احلساب  أرقام  كذلك  بقاعهم  يف  ختتلف  احلروف  صور 
نستعمله نحن مأخوذ من أحسن ما عندهم، وال فائدة يف الصور إذا عرف ما وراءها 

من املعاين")64(.

2. إنَّ أول نص عريب محل إلينا هذه األرقام بجالء هو معادلة حسابية للخوارزمي 
املتوىف أوائل القرن الثالث اهلجري يف كتابه )اجلرب واملقابلة(، وظهرت فيها األرقام 

)1، 2، 3، 4، 5( وكأهنا من خطوط هذا العرص )65(.

3. نسبة املؤرخني األرقام إىل اهلند أو السند غري خمتص باألرقام املرشقية، بل شامل 
األرقام  ذكرا  اللذين  احلباك  وابن  الياسمني  ابن  كالم  يفيده  كام  املّراكشية  لألرقام 
)املراكشية(، يقول الدكتور أمحد سليم سعيدان: "ال شك يف أن أرقامنا سواء منها 
املستعملة يف املرشق باسم )األرقام اهلندية( أو املستعملة يف املغرب باسم )األرقام 
العربية( هي هندية األصل، ونحن الذي لدينا من النصوص ما يؤكد األصل اهلندي 



-264-

هلذه األرقام")66(.

4. لو سّلمنا أن العريب اعتمد عىل كتب اهلند يف صور األرقام، فال نسلم أنه أخذها 
بصورها اهلندية، بل عمد إىل تكوين سلسلة رقمية خمتصة به أو سلسلتني هنديتني 
باعتبار املأخذ عربيتني باعتبار املآل، إحدامها شاعت يف املرشق واألخرى مل تشع إال 

يف مّراكش بعد عدة قرون.

5.  إنَّ األرقام اهلندية يف األصل مأخوذٌة من الفينيقيني الذين يكتبون أرقامهم من 
اليسار إىل اليمني، واألنباط والعرب يكتبون من اليمني إىل اليسار، فالرقم املرشقي 
يتناسب خطه الكتاب مع طريقة النطقية، فعندما نقول: )21( فإننا نبدأ باآلحاد ثم 
فإذا كان  ثم اآلحاد،  بالعرشات  يبدؤون  )الالتينية(  املّراكشية  العرشات، واألرقام 
الرقم )324( مثال، فنقول نطقًا وكتابة )أربعة وعرشون وثالثامئة( بخالف الالتينية 
التي تكتب املئات ثم العرشات ثم اآلحاد؛ ألهنم ينطقون كام يكتبون من اليسار إىل 

اليمني.

اليوم هي  املغاربة  التي يستعملها  "إن األرقام  السامرائي:  الدكتور قاسم  6. يقول 
العربية  الرتمجات  من  الغرب  إىل  جاءت  األصل،  برمهية  آرية  سنسكريتية  هندية 
عربية  أرقام  أهنا  األوربيون  ظنَّ  الالتينية  إىل  ترمجت  فلام  اهلندية،  احلساب  لكتب 

بخالف األرقام املستعملة يف املرشق العريب")67(.

الزمن واالستناد إىل  الرجوع إىل رقم جاء يف خمطوطة مّراكشية عّفى عليها  إن   .7
ما شاع يف بعض األصقاع كالرجوع إىل اخلط املسند أو اخلطوط التي كانت قبل أن 
يتطور اخلط العريب ويصبح آية يف اجلامل، وأن الرقم األوريب عريب تطور مع احلرف 

الالتيني، وأن الرقم العريب أصيل تطّور مع احلرف العريب)68(.

8. يتضح من النص الذي ذكره ابن الياسمني: أن النوع األول من الصور هو الذي 
عن  تشذان  واخلمسة(  )األربعة  ألن  اآلن؛  املستعمل  ليس  ولكنه  أوربا،  إىل  انتقل 
ذلك، وأن النوعني يسميان أشكال الغبار، وكالم ابن الياسمني أقدم وثيقة حتدثت 
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عن هذا النوع وأكدت أهنا مغربية، فهذا النوع ليس قدياًم بل شاع يف القرن السادس، 
التلمساين )ت 867هـ( رسم  الغبارية عىل شكل واحد، فمحمد  األرقام  تبق  ومل 

األرقام يف رشحه لتلخيص ابن البناء)ت 721هـ( رساًم فيه بعض االختالف)69(.

9. أرجع الدكتور عدنان اخلطيب األرقام املرشقية واملغربية )املّراكشية( إىل العرب 
مربهنًا بأنه ال يوجد دليل عىل أخذ العرب لشكل أرقامهم عن اهلنود للتباين الكبري 

بينها وبني األرقام اهلندية املتوارثة يف اهلند)70(.

10. دحض الدكتور أمحد سليم سعيدان وجود أثر لألرقام العربية بنوعيها املرشقي 
واملغريب يف كتاب ذلك الفلكي اهلندي الذي قدم عىل املنصور، أو إشارات البريوين 
بأنه أول كتاب  الفزاري، بل ال توجد تلك األرقام فيام وصف  املقتبسة من كتاب 
من  كثري  كان  وإن  اخلوارزمي،  كتاب  وهو  اهلندي  احلساب  يف  بالعربية  وضع 
والعامل  العربية  إىل  اهلندية  األرقام  نقل  الذي  األول  الكتاب  أنه  يزعمون  املؤرخني 
اإلسالمي، وإنام فيه أرقام خمتلفة فضال عن طريقة احلساب املغايرة ملا اتفقت عليه 

الكتب العربية يف احلساب اهلندي )71(.

11. إن ورود صورة )الصفر( يف كتاب ابن الصالح ال يدل عىل شيوعه عند املشارقة، 
وحدهم،  احلساب  أهل  عند  معروفًا  كان  الدائرية  بصورته  الصفر  أن  عىل  يدل  بل 
وال يبعد أن تكون تلك املعرفة دلياًل عىل هندية تلك األرقام، فقد ذكر ابن منظور 
الدائرة يف  " الصفر: اليشء اخلايل، وأنه يف حساب )طريقة عد( اهلند:  ذلك بقوله: 
البيت يفني حسابه")72( فقد شّخص أن الصفر يف احلساب اهلندي دائرة؛ وال تزال 
الدائرة يف حيز االستعامل عند علامء احلساب اهلندي، كام أن الدكتور الدفاع ذكر أن 
مل  مرة عام 873م، عىل حني  الصفر واستعملوه ألول  ابتدعوا  الذين  املسلمني هم 
يستعمله اهلنود سوى يف عام 879م، فظهر أول ما ظهر مرسومًا بنقطة)73(، إال أن 
أهل احلساب اقتبسوه من اهلند فكتبوه عىل هيئة السكون )ْ (، فيكون الصفر عند أهل 
احلساب هو الرقم اهلندي، قال اليعقويب بعد أن نسب وضع األرقام إىل اهلند وطريقة 

احلساب: "وإذا خال بيت منها جيعل فيه صفر، ويكون الصفر دائرة صغرية")74(.
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12. ال يعرتف األوربيون بأن أرقامهم ذات أصل عريب ويرفضون تسميتها باألرقام 
العربية اهلندية، بل يرصون عىل أهنا أرقام هندية، يف حني  العربية أو حتى األرقام 
علل احلسن بأن اجتاه بعض الدول واملؤسسات إىل األخذ باألرقام األوربية راجع 
إىل خطأ شائع بني الناس بحسن نية، وهيأت لقبوله موجة االنكسار التي أصابت 
العامل العريب، ووجد أصحاب الدعوة يف إطالق األوربيني عىل أرقامهم اسم األرقام 
العربية مسوغًا شكليًا الهنزامهم... خاصة وأهنم قرصوا اسم األرقام اهلندية عىل 
أرقامنا التي نكتب هبا مع أن الثابت علميًا أن الصورتني الرقميتني ما مها إال نسخة 

مطورة ألرقام هندية األصل)75(.

13. نرش مسترشقان أسبانيان مجلة من الوثائق املؤرخة حتتوي عىل األرقام املرشقية 
)العربية( حتى هناية القرن التاسع للهجرة دون التأثر باملحيط اإلسباين أو األرقام 

السنسكريتية أو معا)76(.

14. أن األرقام املرشقية هي األصل وأهنا هي التي شاعت قدياًم وحديثًا واستعملت 
يف املخطوطات العامة أو يف خمطوطات احلساب ومن ذلك كتاب )رفع األشكال يف 
مساحة األشكال( ليعيش األموي األندليس )ت بعد 772هـ(، وكان اجلزائريون 
إىل سنوات قريبة يذيلون خمطوطاهتم باألرقام املعروفة،  من ذلك ما جاء يف خامتة 
)احتاف املصنفني واألدباء يف االحرتاس عن الوباء( حلمدان خواجة، فقد ذكر أنه 

انتهى منه سنة )1252هـ(، وغريه كثري جدًا)77(.

األرقام  أن  النقدية  العمالت  تواريخ  عن  الشمري)78(  نايف  الباحث  أثبت   .15
املرشقية يف مجيع أقاليم العامل العريب واإلسالمي كانت تستخدم )األرقام املرشقية( 
إال منطقة املغرب األقىص )مّراكش( التي ظهر فيها الرسم املغريب لألرقام، وذلك 
عىل قطعة نقدية مؤرخة بـ) 1079 هـ(، ومع ذلك كانت تظهر بني احلني واآلخر 
عىل النقود املسكوكة األرقام املرشقية جنبًا إىل جنب مع األرقام املغربية)79(، مما يؤيد 
أن األرقام املعروفة هنالك هي املرشقية ولكن تأثري االستعامر لعب دورا كبريًا يف 

استمرار العمل بالنقش املغريب منذ سنة )1208هـ( حيث سادت هذه األرقام.
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املغربية أهنا  املنيف يف بحثه عن املخطوطات  الباحث عبد اهلل بن حممد  16. أثبت 
صور  من  بالعرشات  لذلك  ومّثل  املرشقي،  بالرسم  فيها  األرقام  تكتب  كانت 

املخطوطات التي تثبت شيوع هذه األرقام املرشقية يف بالد املغرب)80(.

الردود الفنية:
واحلروف  املرشقية  األرقام  بصور  السبعينات  هناية  منذ  احلواسيب  ظهرت   .1
العربية، فرتك احلروف واألرقام بحجة التقدم والعلم دعوة لرتك اهلوية وإحداث 
قضايا  لكل  اهلدم  ذلك  يعني  إذ  واملجتمع،  لألمة  الثقافية  البنية  يف  الثقايف  الرشخ 
الرتاث العلمي املنجز الذي حيوي ثقافات وأفكار أمم متعددة انصهرت فيام يسمى 
ألبجدية  التنكر  خالل  من  يتم  ال  املنشود  العلمي  والتقدم  اإلسالمية(،  )احلضارة 
الكلامت ورموز األرقام املعربة عن أسامء األعداد)81(، بل رأى احلسن أن القياسات 
العلمية وهندسة التعرف عىل الرموز يف احلاسب اآليل تؤكد تفوق الرقم املرشقي 

الذي نكتب به تقنيًا عىل الرقم الذي يكتب به الغرب)82(.

2. ولنجيب عن مشكلة االلتباس بني )الصفر والنقطة( بأّن صورة الرقم املرشقي 
ال يستلزم الدعوة إىل النبذ لتلك الصور؛ ألن مشكلة االلتباس واقعة يف كل مناحي 
العلوم ويف مجيع اللغات، وهنالك وسائل عديدة تعمل عىل األمن منه ودفعه، ولذا 
الكتايب؛ ألّن )النقطة(  السياق  املتشاهبة تتالشى عند  فإن صورة )الصفر والنقطة( 
توضع آخر الفقرة؛ فأي صورة من الصور التسع تقع )النقطة( عقبها ال يؤدي إىل 
االلتباس؛ إذ ال قيمة لـ)لصفر( خلف تلك الصور، ووقوع النقطة أمام تلك الصور 
يتم االحرتاز عنه بيرس وسهولة، كالقول: )وذلك يف الرقم العريب.( ثم يعقبه مبارشة 
)2( مثال، فال يظن أن املراد )عرشون( إلمكانية القول قبله )والرقم 2...( مثاًل، كام 
أنَّ الرقمني )2، 3( ال يقع االلتباس فيهام إال عند اجلهل بكتابتهام، واجلهل يقود إىل 
التباسات كثرية ال تدعو إىل تغيري العلم ونبذه وترك األرقام التي تتفق يف مضامني 
لت عىل أنامطها لنأخذ برقم  رت مع تطورها، وتشكَّ رسمها مع صورة حروفنا وتطوَّ
الالتينيني  أيدي  عىل  اهلجري  السادس  القرن  من  تعّرض  تقدير  أقل  يف  مّراكيش 
لسلسلة من التطويرات جعلته بعيدًا عن أصله نشازًا غري متسق يف تكوينه مع طريقة 

كتابتنا ملجرد وجود اجلهلة يف رسم الرقمني )2، 3(.
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املقارنة بني فكريت السلسلتني لوجدنا أن )األرقام املغربية( قائمة  3. ولو جئنا إىل 
عىل فكرة الزوايا( وهي فكرة ال متت بصلة لألرقام إال إن كانت مستعملة يف مباحث 
الرياضيات، يف حني أن فكرة )األرقام املرشقية( قائمة عىل عدد اخلطوط، فتكون 
أعم وأشمل، فالواحد متكون من خط واحد )1(، واالثنان متكون من خطني )2(، 
أربعة خطوط )4(،  متكونة من  ثالثة خطوط )3(، واألربعة  والثالثة متكون من 
وأما العدد مخسة فهو خط واحد مدور ألنه يمثل املرحلة الوسطى للصور التسع، 
وكان الصور التسع تدور حوله ويف فلكه، والرقم ستة متكون من خطني الواحد 
والثامنية  أسفل،  من  ينشأ  وخط  واحد  من  تتكون  والسبعة  لالثنني،  خمالف  وخط 
من واحد وخط ينشأ من فوق، والتسع يتكون من واحد فوق رأسه صورة اخلمس 

لتكتمل الصور عندها.

العربية وليس األشكال  العربية كان صور احلروف األبجدية  إن منشأ األرقام   .4
والرموز التي كان اهلند يستخدموهنا)83(، فلو جئنا إىل مقارنة بني األرقام وحروف 
)أبجد...الخ( لوجدنا هنالك تقاربًا بني رسم احلروف والرقم املعرّب عنه مع بعض 

حتوير مقصود دفعًا لإللتباس.

حساب اجلمل:

واستعمله  اآلراميون،  قبلهم  ومن  األنباط  إىل  اجلمل(  )حساب  استخدام  يعود 
أهنم  عىل  تدلنُّ  األنباط  عن  املكتشفة  النقائش  فإن  واألقباط،  واليونانيون  اليهود 
حساٌب  وهو  ووفياهتم،  حوادثهم  تواريخ  يف  اجلّمل  وحساب  األرقام  استعملوا 
آرامينُّ األصل عريبنُّ النشأة، وانتقل من اآلراميني واألنباط إىل اهلند بحكم العالقات 
التجارية، وإىل هذا النظام أشار اليهود يف حماججتهم النّبي عليه الصالة والسالم كام 
رواه ابن إسحاق يف السرية، بل إنَّ هذا النظام استقّر ثابتًا يف كتب الزيج وصناعة 
االسطرالب)84(، وأوردها البيضاوي يف تفسري فاحتة سورة البقرة: "أنه عليه الصالة 
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والسالم ملا أتاه اليهود تال عليهم )امل البقرة( فحسبوه وقالوا: كيف ندخل يف دين 
مدته )71( سنة، فتبسم رسول اهلل فقالوا: فهل غريه؟ فقال: املص والر واملر فقالوا: 
خّلطت علينا فال ندري بأهيا نأخذ؟ وجاء يف حاشية الشهاب: هذا احلديث أخرجه 
البخاري يف تارخيه وابن جرير عن طريق ابن إسحاق الكلبي... وسنده ضعيف)85(، 
والدواوين،  والرسائل  املكاتبات  يف  التوثيقي  الضبط  طريقة  العرب  عن  وُعِرَف 
عوضًا  يستخدمون  كانوا  لذلك  والنقص،  والزيادة  والتحريف  التصحيف  خوف 
عن األرقام يف حساباهتم )حروف اجلمل(، وهي احلروف املقطعة عن )أبجد(، وهو 
ع ديوان اخلراج وأخذ يف التضخم يف  نظام العدرِّ أو احلساب أو اإلحصاء، وملا توسَّ
القرن الثاين اهلجري أيام املهدي والرشيد نتيجة لضخامة األموال الواردة عىل بيت 
املال اضطّر العباسيون إىل استخدام نظام العدرِّ باألرقام)86(، وأشار البريوين إىل سبق 
"وليس جيرون عىل حروفهم شيئًا  العرب اهلنود يف استعامل حساب اجلمل بقوله: 
ل، وكام أنَّ صور احلروف ختتلف  من احلساب كام نجريه عىل حروفنا يف ترتيب اجلُمَّ
يف بقاعهم كذلك أرقام احلساب وتسّمى )أنك(، والذي نستعمله نحن مأخوٌذ من 
أحسن ما عندهم، وال فائدة يف الصور إذا عرف ما وراءها من املعاين")87(، ويفيدنا 
هذا النص أن للهنود أنظمة رقمية متعددة وأن العرب أخذوا أرقامهم من أحسن 
تلك اخلطوط، ولكن إذا كان العرب قد سبقوهم يف اكتشاف حساب اجلمل فلَم ال 
جيوز أن يكون نظامهم الرقمي مشتقًا من حروف أبجديتهم، وملَ ينتخبون من تلك 

الرموز اهلندية تسع صور؟، ولدهيم )28( صورة أبجديًة.

لقد استعمل العرب حروف اهلجاء للداللة عىل األرقام العددية كام كان يستعملها 
الرومان من قبلهم، وأضافوا إليها الروادف، فكانت تسعة أحرف لألعداد، ومثلها 
الثامنية  اهلجائية  احلروف  وهي  لألالف،  وواحٌد  للمئات،  ومثلها  للعرشات، 

والعرشون، وهذه الطريقة عرفت بـ)حساب اجلمل()88(. 
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وترتيب احلروف يف املرشق خيتلف عنه يف املغرب، فرتتيب احلروف املرشقية هكذا:
ط: 9ح: 8ز: 7و: 6هـ: 5د: 4ج: 3ب: 2أ: 1

ي: 
10

م: ل: 30ك: 20
40

ن: 
50

س: 
60

ع: 
70

ف: 
80

ص: 
90

ق: 
100

ر: 
200

ش: 
300

ت: 
400

ث: 
500

خ: 
600

ذ: 
700

ض: 
800

ظ: 
900

غ: 
1000

واألندلس،  املغرب  يف  للحروف  املعطاة  العددية  للقيم  آخر  ترتيب  هنالك  وكان 
وهو:

ت: ب: 2أ: 1
3

ث: 
4

ذ: 9د: 8خ: 7ح: 6ج: 5

س: ز: 20ر: 10
30

ش: 
40

ص: 
50

ض: 
60

ط: 
70

ظ: 
80

ع: 
90

غ: 
100

ف: 
200

ق: 
300

ك: 
400

ل: 
500

م: 
600

ن: 
700

هـ: 
800

و: 
900

ي: 
1000

بني  جرت  التي  األرك  معركة  عن  حديثه  يف  املكية  الفتوحات  يف  عريب  ابن  وذكر 
ما  تفسري  )591هـ(،  سنة  األندلس  يف  املوحدي  املنصور  وبني  النصارى  ملوك 
جاء يف قوله تعاىل: )إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا( فقال: )فأخذت للفاء ثامنني، وللتاء 
أربعامئة، وللحاء املهملة ثامنية، ولأللف واحدًا، وللميم أربعني، وللباء اثنني، وللياء 
عرشة، وللنون مخسني، وأما األلف فقد أخذ عددها، وكان املجموع إحدى وتسعني 
ومخسامئة(، وللمغرب أيضا نظام آخر حلساب اجلمل تتغري قيمة السني من )50( إىل 

)300(، وتبعًا هلا تتغري القيم األخرى، ويكون رقم )1000( مساويًا للشني)89(.

قيمًة عددّيًة موجبة  اهلجاء  إعطاء كل حرف من حروف  الطريقة عىل  وتقوم هذه 
إىل  من )200(  األعداد  للتعبري عن  الرتكيب  إىل  يلجؤون  بعد   ثم  تتغري،  ثابتة ال 
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 = )بغ(  مثال  )غ(  حرف  عىل  املرتكزة  القاعدة  طريق  عن  وذلك   ،)100000(
فإذا   ،1000000 غخ=   ،)10000( يغ=   ،9000 طغ=   ،3000 جغ=   ،2000
أرادوا كتابة الرقم )1240( كتبوا )مرغ(؛ ألن امليم = 40، والراء= 200، والغني= 
العدد  عنه  املعربَّ  احلرف  يكون  أن  يراعون  فكانوا  اجلمل  تركيب  عند  أما   ،1000
و)ريح=   ،)202 )رب=  مثاًل  وهكذا،  منه...  األصغر  يليه  ثم  املقدمة  يف  األكرب 

218(، و)شعب= 372()90(.

الشعري(،  بـ)التاريخ  فيام عرف  اململوكي  العرص  استخدامه خاصة يف  انترش  وقد 
ويقوم عىل إيراد احلدث املؤرخ له ضمن بيت من الشعر أو قسم منه، ويكون غالبًا بعد 
ص( البن  كلمة )أّرخ( وأحد مشتقاته، مثل قول أحدهم يذكر تاريخ طبع كتاب )املخصَّ

سيده)ت 458هـ( يف سنة )1321هـ( بقوله:

ص يروي أحسَن الَكِلِم خه:     جاَء املخصَّ أقول ملا انتهى طبُعه أررِّ

وتتميز هذه الطريقة باالختصار ومجع األعداد الكثرية يف كلمة واحدة أو كلامت، 
ل( سهل االستخدام يف نظم العلوم واملعارف وتاريخ  وهذا ما جعل )حساب اجلُمَّ
األحداث كام يمكن أن يكون نوعًا من التعمية والتشفري بتحليل األعداد املعطاة إىل 

جمموعة حروف مكونة بذلك لغزًا أو شفرة)91(. 

عىل  احلروف  أقاموا  فقد  )الصفر(،  إال  العرشي  النظام  التقسيم  هذا  من  ويتضح 
مل  للحروف  استخدامهم  أنَّ  ويبدو  أرقام،  تسعة  من  واحدة  كل  تتكون  وحدات 
ألن  االستغراب؛  يثري  التقسيم  وهذا  املرحلة،  تلك  يف  الصفر  يف  يفكرون  جيعلهم 
العرب يف تلك املرحلة مل يتصلوا باهلنود، وال يمكن تفسري ذلك إال بأمرين، األول: 
أن النظام العرشي غري منقول عن األمم األخرى وإنام هو أصيل عرفه العرب يف 
بيئتهم، الثاين: أن هذا النظام بابيل، وال يستبعد أن يكون اهلنود أخذوه عنهم مثلام 

أخذه العرب")92(. 
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