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العربي:
امللخّ �ص
ّ
ته ��دف ه ��ذه الدرا�سة �إىل تو�ضيح � ّأن التدوين يف الثقافة العرب ّية ط ��ر�أت عليه نقائ�ص ومل يكن دقيقا تا ّما ،ون�ستند يف
ه ��ذا الب ��اب �إىل البحث يف الكتابات التي اهتمت بالتدوين يف الثقافة العرب ّية .وميك ��ن �أن نبينّ للقارئ � ّأن م�صادرنا تتف ّرع
�إىل �ضربني ،الأوىل م�صادر منهجية ،والثانية م�صادر ا�ستداللية� .أ ّما امل�صادر املنهج ّية؛ فهي املتون التي �أ�شادت بالتدوين
يف تاريخ الثقافة العرب ّية ،و�سن�ستلهم منها ال�شواهد الدا ّلة على وعي امل�صنّفني القدامى ب�أهم ّية هذه املرحلة؛ حتى نهتدي
الكتابي� .أ ّما امل ���صادر اال�ستدالل ّية؛ فهي الن�صو�ص املد ّونة
العربي كان على وعي بالتدوين
به ��ا يف الربهنة على � ّأن العق ��ل
ّ
ّ
لكنّها ت�شوبها نقائ�ص ،ويتخ ّللها ح�ضور املنطوق ومالحمه يف الن�صو�ص املكتوبة.
العربي  ،الن�صو�ص املكتوبة.
الكلمات املفتاح ّية :التدوين ،العقل
ّ
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Recording: A Research on the Written Mind and its Limits
Dr, Mazker Naceer Al Kahtany
Northern Border University
Kingdom of Saudi Arabia
Mng1434@gmail.com

Abstract:
This study aims at revealing that recording in the Arabic culture involved drawbacks
and lacked accuracy. It explores the researches that scrutinized recording in the Arabic
culture, showing to the reader that our references are divided into two types: methodological
and evidentiary resources. The former are the scripts which appreciated recording in the
history of the Arab culture. Such texts provide us with significant evidence that illustrate
early writers> awareness of the importance of this stage. This evidence also allows us
to demonstrate that the Arab mind was aware of written recording. As for evidentiary
references, they are the recorded texts which include drawbacks and inadequacies in
terms of the presence of utterances and their aspects in the written texts.

Keywords: recording, Arab mind, written texts.

مقدمة
� ّإن ق ��ارئ الدرا�سات العرب ّية ي ��رى � ّأن م�س�ألة التدوين
يف الثقاف ��ة العرب ّية مل ت ��در�س بعناية ود ّق ��ة ،و�إن در�ست
فه ��ي من باب مدح ه ��ذه املرحلة باعتباره ��ا م ّثلت حت ّوال
العربي بع ��د مرحلة احلف ��ظ واالرجتال،
يف بني ��ة العق ��ل
ّ
وتكم ��ن �أهم ّي���ة البح���ث يف تو�ضي ��ح � ّأن ال ��درا�سات التي
اهتم ��ت بالتدوين باعتباره مرحلة غ�ي�ر مكتملة وت�شوبها
نقائ ���ص ال جن ��د له ��ا �صدى قدميا وحديث ��ا .ومن خالل
اطالعن ��ا على الدرا�سات العربية يف هذا الباب ،ر�أينا � ّأن
ج ّله ��ا تو�صيف � ّ�ي ،ال يعمد �إىل املقارب ��ة العلم ّية التي تق ّدم
نتائ ��ج ج ّيدة ،ويع ��ود ذلك �إىل يق�ي�ن ه�ؤالء الك ّت ��اب ب� ّأن
الن ���صو�ص املكتوبة يف الثقاف ��ة العربية مل ي�شبها حتريف
ولكن املت�أ ّمل يف بع�ض املتون بتم ّعن يلحظ خلال
�أو نق�صّ ،
يف تدوينه ��ا ،وهذا �أمر ّ
مط ��رد ال �س ّيما يف كت ��ب الأخبار
والأدب ،و�سن�ستدلّ يف هذا ال�سياق ب�أمثلة على ذلك.
وم ��ن �أه � ّ�م �أه���داف البح���ث الك�شف ع ��ن جانب غري
م ��درو�س يف ال ��درا�سات الأدب ّية املع ��ا�صرة ،فيم ��ا يتع ّلق
��ص م ��ن ط ��ور احلف ��ظ �إىل التدوي ��ن ،وهو
بانتق ��ال الن � ّ
طور قاب ��ل للزيادة واحلذف والتك ��رار واختالف ال�سند،
و�سنم ّث ��ل له ��ذا ب�أمثل ��ة دقيقة م ��ن الن ���صو�ص املكتوبة؛
�إذ ميكن القول � ّإن التدوين هو مك ّمل ثان للثقافة العرب ّية،
لل�شفوي؛ ف�إنه �أكرث دقّة وا�سرت�ساال� ،إذ ن ّوع
وملّا كان الحقا
ّ
الكتابي مع ظهور الورق ،وتط ّور املجتمع
�أدوات الت ��وا�صل
ّ
العربي ،وبلوغه فنون الأمم الأخرى يف حذق التدوين.
ّ
وم ��ن خالل هذه املقارب ��ة �سنتب�ّي نّ�ن �إىل � ّأي مدى كان
التدوي ��ن حمكما يف الثقافة العرب ّي ��ة الإ�سالم ّية؟ وماهي
�أه � ّ�م نقائ ���صه؟ و�سنعم ��ل عل ��ى حتلي ��ل ه ��ذه املق ّدمات
حتليلي
النظر ّية باال�ستدالل الدقيق ،اعتمادا على منهج
ّ
���دي؛ لن ���صل �إىل نتائج مقنع ��ة ،و�أ ّما حم���اور البحث
نق ّ
ف�سنق�سمها �إىل الإ�شكاليات التالية:
ّ
❂ التدوين والأ�س�س املنهج ّية:
( �أ )التدوين وجذور الكتابة.
اجلاهلي
(ب) ال�شعر
ّ

❂ جدل التدوين والذاكرة :
( �أ ) نقائ�ص التدوين.
(ب) التدوين والتاريخ.
❂ اخلامتة وفيها �أه ّم النتائج.
التدوين والأ�س�س املنهج ّية
ن�سع ��ى يف هذا البح ��ث �إىل م�ساءل ��ة التدوين العربي
يف �صريورة اكتمال ��ه يف الثقاف ��ة العرب ّي ��ة الإ�سالمي ��ة
ع�ب�ر قرون طوال م ��ن الزّمن ،هذا التدوي ��ن الذي ت�ش ّكل
�وي الأ ّول ،الذي هو جمال
تدريج ّي ��ا م ��رورا بالطور ال�شف � ّ
اهتمامنا يف هذا البحث ،و� ّإن بحثنا يف التدوين هو بحث
أهم مك ّونات الثقافة العرب ّية ،التي من جتلياتها وجود
يف � ّ
(((
أهم �أداة ت ��وا�صل  ،بيد
املكت ��وب ،وانت�شاره ،واعتب ��اره � ّ
� ّأن ه ��ذا املكت ��وب ارتكز على ثقافة �شفو ّي ��ة لها مق ّوماتها
و�سننها ،وكانت �سبب ��ا يف ظهوره وتبلوره وجودته ،وتكمن
�أهم ّي ��ة ه ��ذا البح ��ث -يف نظرن ��ا -يف اال�ست ��دالل عل ��ى
� ّأن العق ��ل الكتاب � ّ�ي له خ�صائ ���ص بنيو ّي ��ة مفارقة للعقل
ال�شفوي ،لكنّه مل ينف�صل يف �سريورته عن ال�شفاه ّية(((،
ّ
ب ��ل ظ ّل م�شدودا �إليها ناهال من معينها؛ ويف هذا ال�سياق
ومما
�سنق� � ّدم اال�ستدالالت على هذا بن ���صو�ص خمتلفةّ ،
جت ��در الإ�شارة �إلي ��ه � ّأن التدوين ا�صط�ل�اح قدمي ّ
وظفناه
يف البح ��ث ،وه ��و ي ��وازي الكتاب ��ة باعتب ��اره م�صطلح ��ا
مت ��داوال يف الثقاف ��ة العربي ��ة� ،سواء عند قدم ��اء النقاد
�أو املحدثني(((� ،أ ّم ��ا الإ�شكاليات املتف ّرعة عنه التي نروم
تدقيقه ��ا و�شرحه ��ا فقد ح�صرناه ��ا يف العق ��ل الكتابي،
غربي يعترب �أ�سا�س التدوين ومرتكزه ،وله
وهو م�صطل ��ح ّ
�سنف�صل فيه ��ا القول تباعا ،ولكنّها تظل
حدود ونقائ�ص
ّ
اجلاهلي
جمتمعة من�ش ّدة �إىل املرحل ��ة ال�شفو ّية .فال�شعر
ّ
قب ��ل �أن يد ّون ويكت ��ب يف املج ّل ��دات ّمت تداوله حفظا من
(((
(((
(((

انظر ،ابن خلدون ،املقدّمة ،دار اجليل ،بريوت( .ف�صل �أنواع ال�صنائع)
والرت �أوجن ،ال�شفاه ّية والكتاب ّية� ،سل�سلة عامل املعرفة ،عدد  ،182ترجمة ح�سن
البنا عز الدين.1994 ،
انظر ،حممد عابد اجلابري ،تكوين العقل العربي ،ج ،1مركز درا�سات الوحدة
العرب ّية ،بريوت لبنان.2009 ،
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ال�سل ��ف �إىل اخللف ،وملّا كتب ط ��ر�أت عليه نقائ�ص منها
االنتح ��ال والتز ّيد� ،أ ّما الن�صو�ص النرث ّية فقد طر�أ عليها
�شفوي ،بيد � ّأن
حت ّول عن ��د كتابتها ،فهي يف الأ�صل نت ��اج ّ
مقت�ضيات املرحلة التاريخ ّية ح ّولتها �إىل ن�صو�ص مكتوبة؛
حلفظها من التلف وال�ضياع .و�سن�سعى �إىل تقدمي م�صادر
معرفي ��ة خمتلف ��ة لال�ست ��دالل به ��ا على حم ��اور البحث
و�أهدافه ،وذلك ب�إيراد �أمثلة من ك ّل مادة معرف ّية ،وبيان
�وي ،كما � ّأن الكت ��ب النظر ّية يف هذا
م ��دى �صلتها بال�شف � ّ
ومنهجي
مفهومي
الب ��اب مه ّمة لنا ملا حتويه من ت�أ�صي ��ل
ّ
ّ
للم�س�ألة؛ لذلك �سيتداخل يف البحث اجلانب النظري مع
العلمي
التطبيقي� ،سعي ��ا �إىل اال�ستجابة للبحث
اجلان ��ب
ّ
ّ
ومتط ّلباته.
تعت�ب�ر الثقاف ��ة العرب ّية من ب�ي�ن الثقاف ��ات الكتاب ّية،
م�ضي حقبة
ّ
ولكن هذه ال�سمة الكتاب ّية مل تكت�سبها �إ ّال بعد ّ
م ��ن املرحل ��ة ال�شفاه ّي ��ة ،و� ّإن دار�س ال�شفاه ّي ��ة العرب ّية
ال ميكن �أن ينكر ما لهذه املرحلة من مزايا معرف ّية ج ّمة،
أهم املق ّومات
ولع ّل �أه ّمها ال�شعر
اجلاهلي الذي يعترب من � ّ
ّ
املعرفية للثقافة العرب ّية ،ومن خالل هذا ال�شعر ّمت �إر�ساء
�سنن ال�شع ��ر العرب � ّ�ي الف�صيح ،وما يفي ���ض به من تخييل
لغوي فريد ،وقد كانت قناة احلفاظ عليه
و�صور و�أ�سلوب ّ
ه ��ي ال�سماع واحلفظ �إىل �أن د ّون وحفظ يف الورق ،وهذا
هو ال ��ر�أي ال�سائد((( رغ ��م � ّأن �آراء �أخ ��رى تذهب عك�س
اجلاهلي �شعر ّمت انتحاله،
ه ��ذا الت�صور ،وترى � ّأن ال�شعر
ّ
ميت ب�صلة �إىل احلقبة اجلاهل ّية ،وقد ق ّدم طه ح�سني
وال ّ
اجلاهلي �أد ّل ��ة وبراهني على نظريته يف
يف كتاب ��ه ال�شعر
ّ
(((
ه ��ذا ال�سي ��اق  .و� ّإن تقدمينا لل�شع ��ر اجلاهلي م�صدرا
�أ ّول للحدي ��ث عن التدوي ��ن يف الثقافة العرب ّي ��ة يعود �إىل
قيم ��ة ه ��ذا الإرث� ،إذ � ّإن حقب ��ة التدوي ��ن عن ��د الع ��رب
اهتم ��ت بال�شعر باعتباره م ���شرتكا رمز ّيا ،ومرجعا للقيم
اهتم
والتقالي ��د التي د�أب العرب عليه ��ا ،كما � ّأن التدوين ّ
(((
(((

بتقييد ال�سرية النبو ّية ،وه ��ذا يعود �إىل �ضرورة احلفاظ
عل ��ى الدين و�صون ��ه بت�سجيل �سري ال�صحاب ��ة والتابعني.
ومل ي�ستثن التدوي ��ن الأدب ب�ضروبه املختلفة ،وغري ذلك
م ��ن املعارف الوافدة التي نقلها املرتجمون �إىل احل�ضارة
أ�سا�سي اليونان ،وهي معارف
العرب ّي ��ة ،وكان م�صدرها ال ّ
(((
يف الفل�سفة واملنطق والفلك والطب والكيمياء  ،بيد � ّأن
ال ��ذي يه ّمنا يف احلديث ع ��ن التدوين هو التح ّول يف بنية
العربي على م�ست ��وى �أنظمة التوا�صل وقنواته ،من
العقل
ّ
�أنظمة تق ��وم على ال�سماع واحلف ��ظ والرتديد �إىل �أنظمة
�أكرث دقّة و�ضبطا ل ّأن مرتكزها الكتابة ،و� ّإن متت ّبع الكتاب ّية
العرب ّية ال يكاد يج ��د �إ ّال احل ّد الأدنى من امل�صنّفات التي
النظري مل�س�ألة التدوي ��ن ،وق ّدمت كتبا
اهتمت باجلان ��ب
ّ
معروف ��ة يف كيف ّي ��ة هذا االنتق ��ال وم�ستويات ��ه وت�أثريه يف
العربي �إجم ��اال ،وهذا يعود �إىل
املعارف ويف بني ��ة العقل
ّ
اهتم بالت�صنيف واجلمع ،دون �إيالء
� ّأن العقل
العربي قد ّ
ّ
اجلوانب املنهج ّي ��ة والنظر ّية القيمة نف�سه ��ا التي �أوالها
للجمع والنقل.
� ّإن التدوين بو�صفه انتقاال معرف ّيا يف الثقافة العرب ّية
يحت ��اج �إىل ح� � ّد مفهوم � ّ�ي ،وال يعنين ��ا يف ه ��ذا ال�سي ��اق
التف ��ا�سري اللغوي ��ة واال�صطالحي ��ة؛ فهي م ��ن املعلوم يف
املعاج ��م واملو�سوع ��ات ب ��ل يعنينا املفه ��وم الوظيفي لهذا
امل�صطل ��ح بو�صفه م�صطلح ��ا دا ّال يف تاري ��خ الأفكار� ،إذ
العربي
التدوي ��ن يك ���شف عن املتغ�ّي�ررّ يف عالقة الإن ���سان
ّ
بالكتاب يف فرتة حم� � ّددة من تاريخ الثقافة العرب ّية ،ويف
هذا املنحى ي�شري �أحد الباحثني « لئن اتفقت �أغلب الآراء
عل ��ى �إرجاع م�س�أل ��ة التدوين �إىل الق ��رن الثاين للهجرة،
ال ��ذي مي ّثل بح�سبها تاريخ ��ا النطالقته ��ا الر�سم ّية ،ف� ّإن
املواق ��ف حول هذا الر�أي ال�سائ ��د والغالب لي�ست واحدة،
ب ��ل هي كث�ي�رة .وتب ��دو �أحيان ��ا متباين ��ة»((( .والواقع � ّأن
ج ��ل ال ��دار�سني �أرجعوا حقبة التدوي ��ن �إىل القرن الثاين
(((

نا�صر الدين الأ�سد ،م�صادر ال�شعر اجلاهلي وقيمتها التاريخية ،دار اجليل،
بريوت لبنان.1988 ،
اجلاهلي ،دار املعارف للطباعة والن�شر .دت.
طه ح�سني ،يف ال�شعر
ّ
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(((

�أبو ح ّيان التوحيدي ،الإمتاع وامل�ؤان�سة ،حتقيق �أحمد �أمني و�أحمد الزين،
املكتبة الع�صرية بريوت ،دت� ،ص.33 ،
احل�سني غابري ،العرب والكتاب ،من هواج�س التدوين �إىل �أزمة القراءة،
امل�ستقبل العربي� ،ص .28
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�ري ،ملا �شه ��ده من ظه ��ور ال ��ورق وا�ستقامة ّ
اخلط
الهج � ّ
ولكن هذا التح ّول املع ��ر ّيف مل يكن حم ّل �إجماع
وجودت ��هّ ،
ب�ي�ن ال ��دار�سني ،ومن ه� ��ؤالء �أحم ��د �أمني الذي ي ��رى � ّأن
الهجري ،بل يقول �إنّه وجد
التدوين بد�أ م ��ن القرن الأ ّول
ّ
قب ��ل جم ��يء الإ�سالم (((.و�أ ّي ��ا كان ه ��ذا االختالف بني
ال ��دار�سني حول بداي ��ة التدوين يف الثقاف ��ة العرب ّية ،فهو
ال يع ��دو �أن يكون خالفا منهج ّيا ،ال ميكن �أن يلغي ظاهرة
التدوي ��ن ويفنّده ��ا� ،إذ هدفن ��ا �أن ن�ستجل ��ي مالمح هذا
التدوين ،و�أثره يف امل�شرتك املعر ّيف ،والوا�ضح � ّأن التدوين
باعتب ��اره فع�ل�ا معرف ّي ��ا مل يقط ��ع م ��ع مرحل ��ة احلفظ
ال�سنة
والذاكرة ،و�إمنا �شهد اكتماله وتبلوره اعتمادا على ّ
(((
م�ضي �سنوات
ال�شفاه ّي ��ة ال�سابقة � ،إذ نلحظ �أنّه بع ��د ّ
على حرك ��ة التدوين ظل الن ��ا�س من�ش ّدي ��ن �إىل ال�شفو ّية
لإحيائها ،بل نلم�س نفورا �أحيانا من الكتاب والورق ،وتوقا
�إىل الرتدي ��د والذاكرة لأنّهم ��ا الأ�صل ،ومن هذا املنطلق
نريد �أن نقف مل ّيا عند هذه اجلوانب النظر ّية املتداخلة؛
حت ��ى ن�صل �إىل �أ�سا�س الإ�شكال ّية يف هذا البحث ،وهو � ّأن
التدوي ��ن مل يقط ��ع نهائيا مع ال�س ّن ��ة ال�شفوية؛ فاعتربها
مرجعا وم�ستن ��دا �إب�ستيم ّي ��ا ال ميكن نكران ��ه �أو جتاوزه،
لذل ��ك كان التدوين متداخ�ل�ا مع امل�شافه ��ة ت ّواقا �إليها،
جلي ّ
ومطرد من خ�ل�ال مناذج كثرية �سن�ستدلّ بها
وهذا ّ
عل ��ى ه ��ذا الإ�شكال املعر ّيف ،لع ّل من �أه ّمه ��ا توا�صل �سنّة
تردي ��د ال�شعر ،وحفظ ال ���سري واملغ ��ازي ،وغري ذلك من
الن�صو�ص الأخرى.
ي ّت ���ضح لدار�س مرحلة التدوين يف الثقافة العرب ّية � ّأن
اجلمعي للكتاب ��ة والوراق ��ة كان متزامنا مع
تق ّبل العق ��ل
ّ
احلف ��ظ ،وهذا يع ��ود �إىل �أ�سباب كثرية منه ��ا؛ �أن ال�سنن
املعرف ّية يف �أنظمة التوا�صل كانت معتمدة على ال�شفاه ّية
واحلف ��ظ ،و�إن كان ��ت هنالك درا�سات ت ���شري �إىل اطراد
الكتاب ��ة يف ع ���صر اجلاهل ّية ،يقول ن ��ا�صر الدين الأ�سد:
«وقد �أ�صبح ��ت معرفة اجلاهل ّية بالكتابة ،معرفة قدمية،
(((
(((

نف�س املرجع� ،ص .29
الكتابي ،جم ّلة اجل�سرة
والوعي
ال�شفاهي
الوعي
بني
اخل�صومة
حممد بريري،
ّ
ّ
الثقافية ،عدد ،1جانفي .2010

العلمي القائ ��م على الدليل
�أم ��را يقين ّي ��ا ،يق ّرره البح ��ث
ّ
�ادي املح�سو�س؛ وك ّل حديث غ�ي�ر هذا ال ي�ستند �إ ّال �إىل
امل � ّ
(((
احلد�س واالفرتا�ض»  ،بيد � ّأن هذا الإقرار مل يلق قبوال
من قبل الدار�سني� ،إذ كان الر�أي ال�شائع هو القول بوجود
حقبت�ي�ن متباينت�ي�ن هم ��ا ال�شفاهي ��ة والكتاب ��ة ،وقد م ّثل
اجلاهلي احلقب ��ة الأوىل بامتي ��از ،يف حني �شمل
ال�شع ��ر
ّ
التدوي ��ن كتابة هذا ال�شعر وال ���سري واملغازي والأحاديث،
والناظ ��ر يف �آراء ن ��ا�صر الدي ��ن الأ�سد ال يراه ��ا يقين ّية،
بل ترد �أحيانا تقريب ّية؛ فهو ي�ستدرك يف �سياق �آخر قائال:
«ولكن ال�صفة الغالبة وال�سمة الظاهرة التي ال يكاد ي�ش ّذ
ّ
عنها كت ��اب قدمي ،هي و�صف تل ��ك اجلاهل ّية ب�أنّها كانت
ورقي ،بعي ��دة عن ك ّل مظهر
قليلة احل � ّ�ظ من ك ّل عمران ّ
من مظاهر احل�ضارة واملدن ّية ،و� ّأن العرب كانوا �أ ّمة �أم ّية
جاهلة ال ح � ّ�ظ لها من عل ��م �أو معرفة �أو كتاب ��ة»((( .و�أ ّيا
كان ه ��ذا الت�ضارب ،ف� ّإن التق�سيم التقليدي املذكور �سلفا
هو ال ��ذي �سنعتمد عليه يف هذا البحث ثم �سنقوم بنقده؛
ذلك � ّأن حت� � ّوال معرف ّيا ح�صل يف تاري ��خ الثقافة ال ميكن
لدار�س �أن ينكره �أو يفنّده ،وقد مثل تدوين القر�آن الكرمي
منعرج ��ا مه ّم ��ا يف التمهي ��د للتدوي ��ن يف الق ��رن الث ��اين
الهجري ،ال �س ّيما � ّأن تدوين القر�آن الكرمي كان مكتمال يف
ّ
لكن التدوين
الأداء ويف الكتابة والر�سم والدقة واجلودةّ .
�ري كان �أ�شم ��ل ملع ��ارف كث�ي�رة
يف الق ��رن الث ��اين الهج � ّ
مرتاكم ��ة على امتداد قرنني من الزم ��ان ،و� ّإن م�ؤ�س�سات
الدول ��ة ودواوينها اهتمت به ��ذا التدوين؛ لأ ّن ��ه �سمة من
التح�ضر الذي تط ّور مع تط ّور املدينة الإ�سالم ّية.
�سم ��ات
ّ
العربي واك ��ب نه�ضة العمران،
و� ّإن حت� � ّوال يف بنية العقل
ّ
العربي كان مت�أثرا بالبيئة
وه ��ذا يعود �إىل � ّأن هذا العق ��ل
ّ
طبيعي يف حركة التاريخ ،فلئن ت�أ ّثر
التي ين�ش�أ فيها ،وهذا
ّ
العربي بالبيئ ��ة اجلاهل ّية يف مت ّثل الوجود واملعرفة
العقل
ّ
اجلاهلي ه ��و املتوات ��ر واملتداول،
�وي
وكان ال�شع ��ر ال�شف � ّ
ّ
العربي يف القرن الث ��اين كان م ّياال �إىل التوثيق
ف� �� ّإن عقل
ّ
والتدقيق ،وهذا ما اقت�ضته املرحلة التاريخ ّية.
(((
(((

م�صادر ال�شعر اجلاهلي وقيمتها التاريخية� ،ص .33
نف�س املرجع� ،ص.42 ،
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( �أ ) التدوين وجذور الكتابة:

يذك ��ر ن ��ا�صر الدي ��ن الأ�سد � ّأن الكتاب ��ة لها جذور يف
تاري ��خ الثقافة العرب ّي ��ة ،في�ؤ�صله ��ا يف اجلاهل ّية اعتمادا
عل ��ى مقارب ��ة عل ��م الأركيولوجي ��ا ،ومقارنت ��ه الن�صو�ص
بع�ضه ��ا ببع ���ض ،يق ��ول� « :أ�صل اخل ��ط العرب � ّ�ي م�شكل ��ة
كان ��ت م�ستع�صية تت�أرجح حوله ��ا الآراء وال تكاد ت�ستق ّر.
وللعرب القدامى يف ذلك روايات خمتلفة ،وللم�ست�شرقني
املحدث�ي�ن �آراء متباين ��ة»((( ،و� ّإن مث ��ل ه ��ذه الآراء تفنّد
�دي ،الذي ي ��رى يف ما قبل
بالت ���ص ّور الكال�سيك ��ي التقلي � ّ
الق ��رن الث ��ا ّ
ين مرحلة �شفو ّي ��ة خال�صة ،وم ��ا بعد القرن
الثاين هو طور الكتاب ّي ��ة والتدوين .ويوا�صل نا�صر الدين
الأ�سد يف ذك ��ر حجج ��ه يف و�صل التدوي ��ن مب ��ا تق ّدم عن
الهجري ،وهو ر�أي لي�س له �صدى متواتر يف
القرن الثاين
ّ
ال ��درا�سات ،لكنّه يظ ّل فر�ض ّية نعتمده ��ا يف تبيان حدود
الكتابي ،ذلك � ّأن هذا العقل مل يكن م�ستق ّال بقدر
العق ��ل
ّ
م ��ا كان من ���ش ّدا �إىل حقبة ال�شفاهية ،ويح ��اول �أن يتغ ّلب
عليه ��ا وينازعها ،بي ��د � ّأن لل�شفاه ّية ت�أث�ي�را؛ فقد ت�س ّللت
داخل نظام التدوين ،وتركت �آثارها فيه� ،سواء كان ذلك
يف م�ستوى املكتوب من عالمات انفعال� ،أو ت�أ ّثر �أو �أعمال
قول ّي ��ة� ،أو يف م�ستوى حنني الن ��ا�س �إىل هذه احلقبة ،وقد
جت ّلى ذل ��ك يف ترديد النا�س للمحف ��وظ دون اللجوء �إىل
كتاب .ويذهب نا�صر الدين الأ�سد �إىل � ّأن الكتابة اطردت
يف اجلاهلي ��ة ،وهو �أمر ثابت ال يرتق ��ي �إىل ال�شك ،لكنّها
م�س�أل ��ة يف نظرن ��ا خالف ّي ��ة؛ لأ ّنه ��ا مل تن ��ل �إجماع ��ا بني
ال ��دار�سني والنقاد ،ومناق ���ضة للأدبيات العرب ّية قدميها
وحديثها ،و� ّإن �إيرادنا لها هو من باب التدليل على اجلدل
�وي ،اللذين ظال متناغم�ي�ن لأزمنة
ب�ي�ن الكتاب � ّ�ي وال�شف � ّ
طويلة دون �أن يح�صل انت�صار لواحد على الآخر.
يظفر دار�س التدوين بعدي ��د الكتابات التي وثقت يف
الهجري،
ف�ت�رة التدوين� ،أو ما اطردت يف الق ��رن الثاين
ّ
وه ��ي كتاب ��ات متن ّوعة امل ���شارب والأجن ��ا�س ،ال �س ّيما � ّأن
(((

نف�س املرجع� ،ص.23 ،
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العرب قد اطلعوا على ثقافات الأمم الأخرى ،وا�ستفادوا
منه ��ا �أيمّ ا ا�ستفادة� ،سواء كان ذلك يف العلوم �أو املعارف
الفل�سف ّية� ،أو مبا ات ���صل بالتدوين وكيفية طباعة الكتب،
ولو نظرنا يف امل�صنّفات العربية ال نكاد نظفر بكتب نظر ّية
ت� ��ؤ ّرخ للتدوين ،و�إمنا نقع على �أخبار مبثوثة يف م�صنفات
الكتّاب ،ومنه ��ا الذي ي� ّؤ�صل للكتابة ،مث ��ل قول ابن جنّي
« كن ��ت يف يوم من �أيام ��ي �أقر�أ عل ��ى ذي الر ّمة �شيئا من
�شعره ،فقال� :أ�صلح هذا احلرف ...فقلت :و�إنّك لتكتب؟
��ضري لكم ،فع ّلمن ��ا ّ
اخلط يف
ق ��ال :نع ��م ،قدم علين ��ا ح � ّ
الرمل»(((� .إذ ي� ��ؤ ّرخ هذا ال�شاهد للكتابة ،ويربطها بقول
ال�شع ��ر وحفظ ��ه ،وهذا ي� ��ؤ�س�س لعدم التناف ��ر بني القول
ال�شفوي والكتاب � ّ�ي ،فهما يك ّمالن بع�ضهم ��ا البع�ض ،كما
ّ
بالتح�ضر ال الب ��داوة ،وجدير بالذكر
�أن الكتابة ترتب ��ط
ّ
� ّأن املد ّونة القدمية ّ
تطرد فيها الأخبار التي ت�ؤ ّرخ للكتابة،
وه ��ذا دليل عل ��ى وعيهم بالتح� � ّول املعريف ال ��ذي وقع يف
العربي ،و� ّإن نقل مثل هذه الأخبار يف�صل بني
بني ��ة العقل
ّ
مرحلت�ي�ن يف تاريخ الثقافة العرب ّية ،وي�ؤ�س�س مليالد حقبة
معرف ّي ��ة قائم ��ة على تخلي ��د العلم يف الكت ��ب و�صونه من
ال�ضي ��اع ،فال�شاهد ال�سابق يحاكي التجاور بني ال�شفاه ّية
باعتبارها نظاما مكتمال تراكم لع ���صور ،والكتاب ّية التي
ب ��د�أت تتل ّم ���س طريقها �إىل الثبات والظه ��ور ،لذلك نرى
التعوي ��ل على احلفظ يف امل�ست ��وى الأ ّولّ ،ثم االهتداء �إىل
الكتاب ��ة يف م�ست ��وى ثان ،واجلام ��ع بني الأخب ��ار امل�ؤ ّرخة
للكتابة هو البعد الـت�أ�صيلي للكتابة والت�أريخ لها ،ويف هذا
املنح ��ى يقول اب ��ن جنّي يف �سياق �آخر عل ��ى ل�سان �شعبة:
« لقين ��ي ذو الر ّم ��ة ،فقلت� :أكتبني بع ���ض �شعرك ،فجعل
عليّ ،
ويطل ��ع يف الكت ��اب ،فيقول :ارف ��ع الالم من
ميل ��ي ّ
ال�سني ،و�شقّ ال�صاد ،وال تع ّور الكاف...فقلت من �أين لك
الكت ��اب؟ قال :قدم علينا رجل من احل�ي�رة ،فكان ي�ؤ ّدب
�أوالدنا ،وكنت �آخذ بيده ،ف�أدخله الرمل ،فيعلمني الكتاب،
علي م ��ا مل �أقل»((( ،ونلم�س يف
و�أن ��ا �أفعل ذلك لئ ّال تقول ّ
(((
(((

ابن جني ،اخل�صائ�ص ،ج  ،3بريوت ،دت� ،ص.296 ،
نف�س املرجع� ،ص.162 ،
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ال�شفوي
ه ��ذا ال�شاهد ال ���صراع القائم ب�ي�ن التقليدي ��ن
ّ
والكتابي ،وكيف غدا ذو الر ّمة على دراية بالكتابة بف�ضل
ّ
رجل م ��ن احلرية ،وه ��ذا ما ي�ؤ ّكد �أي�ضا ارتب ��اط الكتابة
باملدينة واحل�ضارة.
العربي ب�ضرورة تقييد العلم
ما ي�ستقى هو وعي العقل
ّ
لتخليده وحفظه من ال ��زوال ،وهي حقيقة مو�ضوع ّية� ،إذ
ال ميك ��ن للذاك ��رة �أن حتتف ��ظ مبعلومات كث�ي�رة دون �أن
حت ّرفه ��ا وتعيد �صياغتها يف قالب جديد .و� ّإن هذا الوعي
بالتدوي ��ن وجدواه كان نتيجة تراكم معر ّيف ووعي ب�أنظمة
التوا�صل املتواترة يف تاري ��خ الثقافة العرب ّية ،فال�شفاه ّية
ف ��ر�ضت منط ت ��وا�صل هو الإخب ��ار والرتدي ��د واحلفظ،
وق ��د ا�ستم ّرت هذه ال�سنّة مل ��ا يناهز القرنني من الزمان،
ال�شفوي
لك � ّ�ن هذا التقليد له نقائ�صه؛ فقد ات ���سم القول
ّ
باالرجت ��ال واال�سرت�سال ،و� ّإن ه ��ذه ال�سم ��ات امل�صاحبة
لل�شفاه ّي ��ة انعك�ست على الكتاب ّية مثلما �أ�شار ابن جنّي يف
ال�شاه ��د ال�سابق ،وكما �سنبينّ يف ه ��ذا البحث يف الق�سم
املح� � ّدد لنقائ�ص التدوين وح ��دوده ،وخري دليل على هذا
انت�شار ال�سرقات الأدب ّية ،واالنتحال يف النرث وال�شعر ،وقد
ا�ستم ّر هذا الأمر يف مرحلة التدوين ،وهذه من الإ�شكاليات
بال�شفوي .فم ��ن البديهيات � ّأن
النابع ��ة من �صل ��ة الكتابة
ّ
املع ��ارف ال ت�صمد بد ّق ��ة يف الذاكرة الب�شر ّي ��ة ،وعندما
تنتق ��ل �إىل مرحل ��ة التدوين ي�صيبه ��ا التحريف ،وين�سب
ق�سم منه ��ا �إىل غري قائلها ،وق ��د �أ�شار �أحد الباحثني يف
م�س�ألة ال�شفاه ّية والكتاب ّية �إىل � ّأن «اللغة تتط ّور با�ستمرار
بينم ��ا تتم ّي ��ز الكتاب ��ة بالثب ��ات ،وه ��ذا ي� ��ؤدي �إىل عدم
التطابق بني املكتوب واملنطوق ،فقد يكون التدوين مالئما
للمنط ��وق يف فرتة زمنية ما ،لك ّن ��ه بعد قرون من الزمان
املخ�ص�صة ملنطوق
يفقد مالءمت ��ه ،وبهذا ت�صبح الكتابة ّ
حقبة مع ّينة حتاول �أن مت ّثل اللغة حلقبة زمن ّية �أخرى من
تاريخها»((( .ويك�شف هذا ال�شاهد بدقّة عن الإ�شكال ّيات
املنهجي ��ة واملعرف ّي ��ة املنبثق ��ة ع ��ن تداخ ��ل ال�شف ��وي مع
(((

�أحمد زغب ،نحو مقاربة �أ�سلوبية �سيميائية للن�ص ال�شعري ال�شفاهي ،كلية
الآداب واللغات ق�سم اللغة العربية و�آدابها ،جامعة بن يو�سف بن خدة ،اجلزائر
 ،ال�سنة اجلامعية � ،2007 2006-ص.15 ،

املكت ��وب ،فمن �سم ��ات اللغة التط� � ّور �سواء كان ذلك من
الناحي ��ة املعجم ّية �أو الدالل ّي ��ة �أو اال�شتقاق ّية� ،أ ّما الكتابة
فهي ت�ضبظ املنطوق يف الكتب ،وجتعله غري قابل للن�سيان
�إ ّال �إذا تع� � ّر�ض �إىل احل ��رق ،وهذه م ��ن الوقائع املوجودة
يف الثقاف ��ة العرب ّية ،ويعترب حرق الكت ��ب هدما للتدوين،
وطم ���سا للمكتوب ،فقد �أحرقت كتب املعتزلة ،وم�صنفات
اب ��ن ر�شد الفل�سف ّية ،وكتب ابن املقفع ،وهذا يعود �إىل � ّأن
التدوين ال يالئم ال�سا�سة لذل ��ك يقومون بعملية احلرق.
�أ ّم ��ا مالءمة املكتوب للمنط ��وق ،فتتط ّل ��ب درا�سة� ،إذ � ّإن
املكت ��وب الحق للمنط ��وق وع ��ادة ما يكون ��ان متباعدين؛
املعجمي
لذلك يطر�أ عدم ان�سج ��ام يف م�ستوى اال�شتقاق
ّ
بني املرحلتني((( ،كم ��ا � ّأن م�ستوى الداللة قد يختلف بني
احلقبتني ،فتم ّث ��ل الأ�شياء يف زمن ما �سيختلف حتما عن
الزمن الالحق؛ ل ّأن اللغة متط ّورة بتط ّور العمران ،وثقافة
املجتم ��ع ،ودخ ��ول �أجن ��ا�س �أخ ��رى ومل ��ل يف املجتمعات
العرب ّية؛ لذلك ك ّلما كان تدوين املكتوب للمنطوق متقاربا
زمان ّي ��ا ك ّلما كان الأمر دقيق ��ا و�سليم ��ا؛ ل ّأن تق ّبل الب�شر
والرمزي هو عينه.
اللغوي
للنظام
ّ
ّ
اجلاهلي:
(ب) ال�شعر
ّ

اجلاهلي معينا للدار�سني الذين يرومون
يعترب ال�شعر
ّ
درا�سة احلقب ��ة اجلاهلية� ،سواء تع ّل ��ق الأمر بحفظ هذا
ال�شعر �أو تدوينه بعدئذ ،ولكن الذي يهمنا يف هذا البحث
كحجة على نق�صان التدوين
هو اعتماد ال�شع ��ر
اجلاهلي ّ
ّ
وع ��دم اكتمال ��ه ،وقد اخرتن ��ا ال�شعر اجلاهل � ّ�ي باعتباره
مد ّونة مكتمل ��ة يف الثقافة العرب ّية((( ،لكنه يف الآن نف�سه
م ّث ��ل يف بع�ض املقاربات زيف عملي ��ة التدوين� ،إذ ال يعدو
ه ��ذا ال�شع ��ر �أن يكون �شعرا منتح�ل�ا ،مل يعك�س ب� ّأي وجه
من الوجوه حقيقة هذا ال�شعر .و� ّإن قارئ املد ّونة القدمية
(((

انظر ،جاك دريدا ،علم الكتابة ،ترجمة وتقدمي �أنور مغيت و منى طلبة ،ط، 2
املركز القومي للرتجمة ،القاهرة.2008 ،

(3) Kister, M.J, Studies in Jahiliyy and Early Islam, London, King
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يق ��ع على �أخب ��ار كثرية حت ّدثت ع ��ن االنتحال ،وميكن يف
هذا ال�سي ��اق �أن ن�ست�شهد ب�أ�شهر الق�صائ ��د التي ن�سبت �إىل
ام ��رئ القي�س ،وق ��د ذكرها �أبو الف ��رج الأ�صفهاين يف كتاب
«الأغاين» ،وقال فيها« :هي ق�صيدة طويلة ،و�أظ ّنها منحولة،
لأ ّنه ��ا ال ت ���شاكل كالم ام ��رئ القي ���س ،والتولي ��د فيه ��ا بينّ ،
مما �صنعه
وم ��ا د ّونه ��ا يف ديوانه �أحد من الثق ��ات؛ و�أح�سبه ّ
ومما �صنعه من روى عنه من
دارم ،لأ ّن ��ه من ولد ال�سم ��و�ألّ ،
ذل ��ك»((( ،فاملبحث قدمي ،وقد انت�شر ب�ي�ن ال�شعراء وتناوله
الن ّق ��اد بال ��درا�سة والت�ألي ��ف ،ويعترب طه ح�سني م ��ن �أوائل
اجلاهلي ،وهو يف نظره �شعر منتحل وال
امل�ش ّكك�ي�ن يف ال�شعر
ّ
يع�ّب�رّ ب�أي �شكل من الأ�شكال ع ��ن حياة العرب يف اجلاهل ّية؛
فيق ��ول يف ه ��ذا ال�سي ��اق« :ف� ��إذا �أردت �أن �أدر�س احلي ��اة
اجلاهل ّية فل ���ست �أ�سلك �إليها طريق ام ��رئ القي�س والنابغة
والأع�شى وزهري ،لأين ال �أث ��ق مبا ين�سب �إليهم ،و�إمنا �أ�سلك
ن�ص ال �سبيل �إىل ّ
ال�شك يف
�إليه ��ا طريقا �أخرى ،و�أدر�سها يف ّ
�صحت ��ه� ،أدر�سه ��ا يف القر�آن ،فالق ��ر�آن �أ�صدق مر�آة للع�صر
ّ
(((
اجلاهل � ّ�ي»  ،ومن خ�ل�ال هذا ال�شاهد نلم ���س ت�شكيكا من
ط ��ه ح�سني يف جدوى تدوين ال�شع ��ر اجلاهلي؛ فهو و�إن د ّون
ال يع�ّب�رّ عن حقيقة تلك احلقبة ،بل د ّونه �شعراء �آخرون وقد
انتحل انتحاال ،ويرى �أن ذلك ال�شعر املد ّون ال يعبرّ �أي�ضا عن
حقيقة احلقبة اجلاهل ّية ،و�إنمّ ا من �أراد درا�ستها فلينظرها
يف القر�آن الكرمي ،و�إنّ هذا الر�أي ي�ش ّكك يف عمل ّية التدوين،
ب ��ل ي�سق ��ط مرحلة مه ّم ��ة يف تاري ��خ الثقافة العربي ��ة �أجمع
أهم املراح ��ل املعرف ّية التي � ّأ�س�ست
ال ��دار�سون على �أ ّنها من � ّ
لقول ال�شعر ،وما ترتّب على ذلك من درا�سات نقد ّية اهت ّمت
اجلاهلي مبنى ومعن ��ى و�صورة و�أ�سلوبا .ويه ّمنا يف
بال�شع ��ر
ّ
ه ��ذا اجلانب م ��ن البحث �أن ن ���شري �إىل �أنّ ط ��ه ح�سني كان
اجلاهلي ،وهو
�صح ��ة ال�شعر
من �أوائ ��ل امل�شككني العرب يف ّ
ّ
(((
مبح ��ث �أ�شار �إلي ��ه امل�ست�شرق ��ون يف درا�ساته ��م ال�سابقة
ولك ّن ��ه مل ينت�شر يف الثقافة العرب ّية نظرا �إىل وروده يف لغات
(((
(((

�أبو الفرج الأ�صفهاين ،الأغاين ،ج ،9بريوت� .1978 ،ص.97 ،
اجلاهلي� ،ص .27-26
يف ال�شعر
ّ

(3) D. S. Margoliouth The Origins of Arabic Poetry Cambridge
University Press, 1925.
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م�ستع�صية على ال ��دار�سني العرب ،منها اللغة الأملان ّية ،وقد
نقل لنا الدكتور عبد الرحمن بدوي �آراء امل�شت�شرقني الأملان
�صح ��ة ال�شعر اجلاهل � ّ�ي ،وال ��وا�ضح �أنّ هذه ال ��درا�سات
يف ّ
�سبق ��ت �أطروح ��ة طه ح�سني يف ال�شعر اجلاهل � ّ�ي ،وقد يكون
طه ح�سني قد اطلع عليها ،وا�ستقى منها املا ّدة الأ ّولية(((.
ال ي�ت�ر ّدد طه ح�سني يف تق ��دمي الأد ّلة على نظر ّيته يف
اجلاهلي ،وقد ق� � ّدم براهني يراها
الت�شكي ��ك يف ال�شع ��ر
ّ
يقين ّي ��ة ال تقب ��ل الدح ���ض والت�شكي ��ك ،رغ ��م �أن التقليد
�دي مل ي�صل �إىل هذه املرحلة من التفنيد والت�شكيك
النق � ّ
العربي .ومل
يف �أه � ّ�م مك� � ّون من مكون ��ات الإرث املع ��ر ّيف
ّ
اجلاهلي بل يرى يف
يكتف طه ح�سني بالت�شكيك يف ال�شعر
ّ
أموي م�صدرا مه ّما له ،يقول « :و�أدر�سها يف �شعر
ال�شعر ال ّ
النبي وجادلوه ،ويف �شعر
ه�ؤالء ال�شع ��راء الذين عا�صروا ّ
ال�شع ��راء الآخري ��ن الذين جاءوا بع ��ده ومل تكن نفو�سهم
ق ��د طاب ��ت ع ��ن الآراء واحلياة الت ��ي �ألفه ��ا �آبا�ؤهم قبل
أموي نف�سه»(((،
ظهور الإ�سالم .بل �أدر�سه ��ا يف ال�شعر ال ّ
ولع� � ّل الإ�شكال الذي ي�ص ّرح به طه ح ���سني يتم ّثل يف هذا
اال�ضط ��راب الذي ط ��ر�أ عل ��ى ال�شعر اجلاهل � ّ�ي ،فهو يف
ر�أي طه ح ���سني وثيقة طالها التدلي ���س والتحريف؛ حتى
يف�سر احلقبة اجلاهل ّية ب�شكل �أدقّ من
� ّإن ال�شعر الأم � ّ
�وي ّ
ال�شع ��ر اجلاهلي ،وهذا يف نظرنا يك ���شف عن خالف يف
اجلاهلي ميكن القول �إنّه قد وجد يف القدمي،
تدوين ال�شعر
ّ
لكن طه ح�سني قد �أعاد هذا اخلالف ،و�أ�سهب يف تف�سري
ّ
اجلاهلي؛ فهي
الأ�سب ��اب الت ��ي �أ ّدت �إىل انتح ��ال ال�شع ��ر
ّ
(((
تبقى ل�صيقة بالتدوين والأطر احلافّة به وامل�ش ّكلة له ،
(((

(((
(((

درا�سات امل�ست�شرقني حول �صحة ال�شعر اجلاهلي ،ترجمها عن الأملان ّية
والإنكليزية والفرن�سية عبد الرحمن بدوي ،دار العلم للماليني ،الطبعة الأوىل،
.1979
يف ال�شعر اجلاهلي� ،ص .27
اجلاهلي المي ّثل اللغة اجلاهلية
يقول طه ح�سني» �إنّ هذا ال�شعر الذي ي�س ّمونه
ّ
وحجته يف ذلك �أنّ من بني ال�شعراء اجلاهليني من
وال ميكن �أن يكون �صحيحا» ّ
ينت�سب �إىل عرب اليمن �إىل هذه القحطان ّية العاربة التي كانت تتك ّلم لغة غري لغة
القر�آن ،وهي لغة يف نظر �أبي عمرو بن العالء خمالفة للغة العرب ،وهذا الأمر
�أثبته البحث يف فيلولوجية اللغة ب�أنها غري عرب ّية� .إذ ال�صلة بني اللغتني العدنان ّية
والقحطانية هي كال�صلة بني اللغة العرب ّية الف�صحى و�إحدى اللغات ال�سام ّية
الأخرى .ومثل هذا الر�أي من �ش�أنه �أن يق ّو�ض الدرا�سات النقدية القدمية
واملعا�صرة التي حافظت على عرب ّية ال�شعر اجلاهلي ووحدة اللغة العرب ّية.

املجــلد الثاين ❁ العــدد الثاين ❁ يونيو 2018م

كم ��ا � ّأن لعامل ال�سيا�سة دورا يف ه ��ذا االنتحال الذي وقع
اجلاهلي� ،إذ للع�صبي ��ة دور يف هذا االنتحال،
يف ال�شع ��ر
ّ
أهم ما قيل
وق ��د ح ّلل طه ح�سني هذا الأمر ب�ت�ر ّو و�أناة ،و� ّ
� ّإن عام ��ل الع�صب ّي ��ة �أ�سهم يف احلاج ��ة �إىل مدح القبائل
أهم معني
وهجاء البع�ض منها ،وقد م ّثل ال�شعر
اجلاهلي � ّ
ّ
ا�ستق ��ى منه ال�شعراء ما ّدتهم يف امل ��دح والهجاء� ،إ�ضافة
�إىل الأغرا�ض ال�شعرية الأخرى التي حتتاجها القبائل يف
الإع�ل�اء من قيمها الرمزية والعقائد ّية ،و� ّإن هذه الرغبة
كانت دافعا مبا�شرا لل�سرقات ال�شعرية يف فرتة التدوين،
واحل ��ال � ّأن ج ّل الدار�سني ي ��رون يف التدوين حفاظا على
اجلاهلي
�وي((( ،وجدي ��ر بالذك ��ر � ّأن ال�شعر
ك ّل �إرث �شف � ّ
ّ
هو الن�ص الأول ال ��ذي ا�ستطاع به العرب �أن يتح ّولوا �إىل
جم ��ال املكت ��وب ,وم ��ا �صاحبه م ��ن حت ّول يف بني ��ة العقل
العرب � ّ�ي ,الذي بد�أ يعي �شيئا ف�شيئا �أهم ّية التح ّول املعر ّيف
ال�شفوي �إىل طور املكتوب ،و�إذا كنّا قد ا�ست�شهدنا
من طور
ّ
بط ��ه ح�سني يف هذا الباب ،فذلك يعود �إىل � ّأن نظر ّيته يف
الكتابي يف
اجلاهلي تندرج يف باب ح ��دود العقل
ال�شع ��ر
ّ
ّ
مرحل ��ة التدوين ،وهي نظر ّية م ّثل ��ت ن�شازا يف الدرا�سات
�صحة ال�شعر
النقد ّية الأدب ّية العرب ّية؛ نظرا �إىل طعنها يف ّ
اجلاهلي وتدوين ��ه ،ولكن الذي يه ّمن ��ا �أ�سا�سا هو ما وقع
ّ
يف ال�شعر اجلاهل � ّ�ي من انتحال و�سرقات �أدب ّية ،التي هي
يف نظرن ��ا �أح ��د مالمح حدود العق ��ل الكتاب � ّ�ي ،والفكرة
الأ�سا�س ّي ��ة يف ه ��ذا امل ��و�ضوع تفي ��د � ّأن تل ��ك الن ���صو�ص
ال�شفو ّية �أثن ��اء حت ّولها �إىل مكت ��وب مل ت�سلم من الزيادة
وال�سرق ��ة ،ون�سب ��ة بع�ضه ��ا �إىل غري قائليها ،كم ��ا � ّأن طه
ح ���سني يطعن يف عملية التح ّول هذه ،ويرى � ّأن �شعرا �آخر
ّمت نظم ��ه يف القرن الثاين خمال ��ف يف بنيته ولغته لل�شعر
ولكن ه ��ذه النظر ّية لقيت �ص ّدا ونقدا من قبل
اجلاهليّ ،
ّ
ّ
دار�سني ك�ث�ر ،ر�أوا � ّأن ال�شع ��ر اجلاهل � ّ�ي مت تدوينه بثبات
ن�ص مكتوب مل يطر�أ عليها
ود ّق ��ة ،و� ّأن عملية حت ّول ��ه �إىل ّ
حتري ��ف ،و� ّإن ه ��ذا الر�أي ه ��و الر�أي ال�سائ ��د يف الثقافة
الكتابي،
العرب ّي ��ة قدمي ��ا وحديث ��ا ،وه ��و ي� ��ؤ�س�س للعق ��ل
ّ
وي�صفه بالإحكام ،وال يذهب بعيدا يف و�ضع حدود له.
(((

يف ال�شعر اجلاهلي� ،ص .80-79

لع ّل الناظ ��ر يف تاريخ الثقافة العرب ّي ��ة يرى بعمق � ّأن
هذي ��ن الر�أي�ي�ن املتق ّدم�ي�ن ميث�ل�ان �إىل ح ّد كب�ي�ر عماد
الكتابي ،فال ��ر�أي الأ ّول
ال ��درا�سات الت ��ي تناولت العق ��ل
ّ
–وه ��و غ�ي�ر �سائد -م ّثلن ��ا عليه بالأديب ط ��ه ح�سني من
اجلاهلي» �أ ّما الر�أي الثاين -وهو
خ�ل�ال كتابه «يف ال�شعر
ّ
املتداول -يف ج ّل الدرا�سات العرب ّية قدميها وحديثها؛ لأنّه
ال يثري �إ�شكال ّيات خالفي ��ة ،وال ي� ّؤ�س�س ملق ّدمات ميكن �أن
تكون منطلقا له ��دم مقومات الثقافة العرب ّية الإ�سالم ّية؛
لذلك نفه ��م مل متّت مهاجمة طه ح ���سني ونقده وتكفريه
من قبل م�ؤ�س�سات دين ّية كثرية.
نالحظ � ّأن ا�ستبعاد الكتابة من تلك احلقبة كان قوال
قاب�ل�ا للدح�ض والنقد (((،و� ّإن هذا الر�أي يبينّ بدقّة تلك
النظرة الدون ّي ��ة للحقبة اجلاهل ّية ،الت ��ي متت �صياغتها
الحق ��ا يف ع ���صر التدوين بع ��د �أن تغ�ّي�ررّ ت مالمح العقل
العربي ،وا�ستقام ّ
العربي ،وبلغ تط ّورا يف احل�ضارة
اخلط
ّ
ّ
والتفننّ  .بي ��د � ّأن نا�صر الدي ��ن الأ�سد ي�ستدرك على هذا
الر�أي الذي جت ّلى يف درا�سات كثرية ،فيفيد القارئ بر�أي
نقي ���ض((( ،ونرى �أحيانا ميال �إىل تلك الآراء التي ذكرها
الدار�سون للتفريق بني التدوين وحقبة اجلاهل ّية والإعالء
الهجري ،كما � ّأن
من الكتابة ،التي تبلورت يف القرن الثاين
ّ
ن ��ا�صر الدين الأ�سد ي�ستبعد � ّأن عرب اجلاهل ّية مل يق ّيدوا
�شعرهم بالكتابة ،وهو يف هذا املنحى ي�ستند �إىل فر�ض ّية
اجلاهلي اليومي،
ممكن ��ة ،وا�ستدالل من داخل الف ���ضاء
ّ
يق ��ول « :ف� ��إذا كان ��ت القبائل تق ّي ��د عهوده ��ا ومواثيقها
– كم ��ا م ّر بنا� -أفلي�س من الطبيع � ّ�ي �إذن �أن تق ّيد �شعر
�شعرائه ��ا الذي ��ن يدافعون به عن حيا�ضه ��ا ،ويذودون به
وي�سجلون به وقائعه ��ا و�أ ّيامها ،ويع ّددون
ع ��ن �أجماده ��اّ ،
(((
في ��ه انت�صاراتها وم�آثره ��ا ، »...فال ���ضرورة هي التي
�أمل ��ت ح�سب ر�أي نا�صر الدي ��ن الأ�سد تقييد هذا ال�شعر،
ولك � ّ�ن ال �أد ّلة عل ��ى هذا الأم ��ر ،ال �س ّيما غي ��اب ن�صو�ص
�شعر ّية مكتوبة تعود �إىل هذه احلقبة.
(((
(((
(((

م�صادر ال�شعر اجلاهلي وقيمتها التاريخية� ،ص.42
نف�س املرجع� ،ص .33
نف�س املرجع� ،ص .109
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جدل التدوين والذاكرة

( �أ ) نقائ�ص التدوين

� ّإن املد ّون ��ة القدمي ��ة حتف ��ل يف م�صنف ��ات عدي ��دة
ب ��الإ�شادة باملكت ��وب والتدوي ��ن ،وه ��ذا يفه ��م بالتح� � ّول
لكن هذا التح ّول مل يحل دون
البنيوي يف العقل العرب � ّ�يّ ،
ّ
الوقوع يف معايب املكتوب وق�صور التدوين� ،إذ � ّإن التدوين
رغم �إلغائه لل�شفوي ظ ّل مت�شبثا به ،وميار�س �سطوته عليه
لق ��رون ،ب ��ل � ّإن الثقاف ��ة ال�شفو ّية ما تزال تف ��ر�ض �آليات
ا�شتغالها �إىل ح� � ّد الآن على الن ���صو�ص الكتاب ّية((( ،و� ّإن
ه ��ذا التداخل يعود �إىل ح ّد كب�ي�ر �إىل � ّأن الثقافة العرب ّية
هي �شفاه ّية يف �أ�سا�سها ،و�أن غلبة امل�شافهة على الكتاب ّية
يع ��ود �إىل ان�شداد الالوعي اجلمع ��ي �إىل املا�ضي((( ،و� ّإن
هذا االن�شداد يتج ّل ��ى يف الأبنية الرمز ّية واملادية؛ ونعني
بذل ��ك � ّأن ه ��ذا الالوعي ي�ستعيد ك ّل ما م ��ن �ش�أنه ت�شكيل
الوع ��ي احلايل من �أنظمة معرف ّي ��ة ،وكيف ّيات توا�صل من
�شع ��ر ومغ ��از و�أحادي ��ث ،ثم ي�ستعي ��د كذل ��ك كل الأبنية
املاد ّي ��ة مث ��ل اللب ��ا�س والأكل وغري ذلك ،مم ��ا كان عليه
ال�سل ��ف قبل اخللف ،وه ��ذا احلنني هو م ���ش ّكل للذاكرة،
يلب � ّ�ي حاج ��ة رمز ّية و�أخ ��رى ماد ّية للمجتم ��ع ،وبال ّ
�شك
إ�سالمي يح � ّ�ن �إىل منط العي�ش يف
� ّأن املجتم ��ع العرب � ّ�ي ال
ّ
اجلاهل ّية ،ال �س ّيما � ّأن هذه احلقبة ا�ستمرت لزمن طويل؛
�إذ �ألف النا�س منط العي ���ش امل�شرتك ،و�أنظمة التوا�صل،
ومل يك ��ن الفط ��ام عن ه ��ذه املرحلة ممكن ��ا؛ لذلك نرى
� ّأن التدوي ��ن عمل عل ��ى تقييد امل�شافه ��ة بطرائق جديدة
الكتابي ،ولئن كان ��ت الأداة الأوىل
م�ستنبط ��ة من العق ��ل
ّ
ال�شفوي هي الذاك ��رة ،وما تقت�ضيه من
يف حف ��ظ الكالم
ّ
و�سائط حافّة بها مثل الأ�سانيد والتذ ّكر والرواية واجلرح
والتعدي ��ل ،ف� ّإن التدوين اعتمد الكتابة واحلرب �سبيال �إىل
�وي �إىل م�ستوى
جتاوز امل�شافه ��ة ،واالرتقاء بالعقل ال�شف � ّ
ولكن الإ�شكال الذي يطرح � ّأن هذا
العقل
الكتابي املن�شودّ ،
ّ
التقييد �صاحبته جملة من الإ�شكاليات املتع ّلقة بالكتابة.
(((

ال�شفاهي ،نحو مقاربة �أ�سلوبية �سيميائية للن�ص ال�شعري
جمالية ال�شعر
ّ
ال�شفاهي ،كلية الآداب واللغات ق�سم اللغة العربية و�آدابها  ،جامعة بن يو�سف
بن خدة ،اجلزائر  ،ال�سنة اجلامعية .2007 2006-

(2) Zwetter,M. The Oral Tradition,Ohio University, Press, 1978.
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من الإ�شكاليات التي ارتبطت بالتدوين اللحن ،ورغم
ن ��درة املراجع يف ه ��ذا الباب ف�إنّنا نظف ��ر مب�صادر قليلة
اهتم ��ت بذلك يف الن�صو�ص املد ّونة ،ومنها كتاب « �أخبار
امل�صحف�ي�ن» لأبي احل ���سن الع�سكري ،يق ��ول « :وقد مدح
ّ
بع ���ض ال�شعراء خلف ��ا الأحمر بالتحفّظ م ��ن الت�صحيف
وع ّده من مناقبه»((( ،ثم ي�ضيف «� ّأن ب�شّ ارا الأعمى �سعى
�إىل عقب ��ة بن �سلم �أنّه يروي ج ّل �أ�شعار العرب وال يح�سن
م ��ن الق ��ر�آن غ�ي�ر �أ ّم الكت ��اب .فامتحن ��ه عقب ��ة بتكليفه
ف�صحف فيه ع ّدة �آيات»(((.
القراءة يف امل�صحفّ ،
نتب�ّي�نّ من خالل هذي ��ن ال�شاهدين نقل �أخب ��ار تتع ّلق
�وي كانت له
بالتدوي ��ن وامل�شافه ��ة ،فاالن ���شداد �إىل ال�شف � ّ
الغلبة رغم ا�ستحكام التدوي ��ن ،وحت ّوله �إىل �سنّة حتتذى،
لك � ّ�ن الق ��راءة م ��ن املكتوب ارتبط ��ت بالت�صحي ��ف ح�سب
ال�شاهد املنقول من كتاب �أخبار امل�صحفني ،ورغم � ّأن هذا
الكت ��اب قد انتق ��ى جملة من الأخبار ،لك � ّ�ن غلبة امل�شافهة
والتم ���سك به ��ا �أثن ��اء التدوين كان �أم ��را واقع ��ا ،حتى � ّإن
ي�صحف يف املحف ��وظ ،ولكنّه ال يح�سن القراء ة
البع�ض ال ّ
م ��ن املكتوب ،وهذا دالّ على ا�شتغال الذاكرة مبا �ألفته من
�سنن يف التوا�صل املعر ّيف ،وما تع ّود عليه النا�س يف حياتهم
اليومي ��ة� ،أ ّما تقلي ��د التدوين فهو ط ��ارئ وم�ستج ّد؛ لذلك
ينفر منه النا�س وال ي�ست�سيغونه .و� ّإن هذا التب ّدل امل�صاحب
حلقبة التدوين هو تب� � ّدل يف مت ّثل اللغة والكالم ،وتغيرّ يف
العربي الذي �ألف احلفظ لقرون طوال.
بنية العقل
ّ
ويك ���شف اخل�ب�ر الث ��اين املتع ّل ��ق باللح ��ن يف ق ��راءة
والكتابي،
ال�شفوي
الق ��ر�آن الكرمي عن �صراع بني العقل�ي�ن
ّ
ّ
وه ��و �صراع ع�ّب�رّ عنه اخل�ب�ر بالقدرة عل ��ى احلفظ ،وقد
مت ّث ��ل ذلك يف رواية �شعر وحفظ ��ه دون القدرة على حفظ
الق ��ر�آن .ف� ��إذا ما علمن ��ا � ّأن الق ��ر�آن الكرمي ق ��د نزل بعد
اجلاهلي مبا يزيد بقرن ون�صف من ال�سنني،
بداية ال�شعر
ّ
ف�إنن ��ا نطرح �س�ؤاال َمل مل ي�ستطع هذا الراوية حفظ القر�آن
(((
(((

امل�صحفني ،عامل الكتب ،دت� ،ص.35 ،
احلافظ بن عبد اهلل� ،أخبار
ّ
نف�سه� ،ص .57
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الك ��رمي رغ ��م ما متلي ��ه املرحل ��ة اجلدي ��دة م ��ن �ضرورة
االط�ل�اع على الر�سال ��ة اجلديدة وحفظ للق ��ر�آن الكرمي؟
ولي ���س لنا من تف ���سري لهذا اخل�ب�ر �سوى � ّأن يع ّلل باحلنني
�إىل �س ّن ��ة �شفو ّية قدمي ��ة مت ّثلت يف رواي ��ة ال�شعر وحفظه،
وه ��ي عالق ��ة بالأذهان وبالأنف ���س من املرحل ��ة اجلديدة،
مما
فالوا�ضح � ّأن الكتابة مل ت�ستحكم بعقول ه�ؤالء الرواةّ ،
جعله ��م يقعون يف اللحن� ،أ ّما نقل املحفوظ فلم يطر�أ عليه
تغيري �أو حتري ��ف؛ لأ ّنه متداول و�س ّن ��ة متّبعة ومتداولة من
جيل �إىل جيل ،و�إذا تت ّبعنا الأخبار التي يذكرها الع�سكري
تباع ��ا ،ف�إ ّننا نراها تدور يف مرحلة املكتوب� ،أي � ّأن قائليها
مم ��ن �أدركوا الكتاب ��ة وعاي�شوا ال�شفو ّية ،بي ��د � ّأن حنينهم
ّ
�إىل ما تق ّدم من �أنظمة توا�صل كان وا�ضحا ،وك� ّأن التدوين
مل يغلب عليهم ،ومل ي�ستجب لذاكرتهم املت�سعة التي تزخر
بالكث�ي�ر من املعارف املرتاكمة .والالف ��ت � ّأن الأخبار التي
امل�صحف�ي�ن» قامت عل ��ى �سل�سلة
وردت يف كت ��اب «�أخب ��ار
ّ
�أ�ساني ��د متتالية ،تبد�أ بفع ��ل �أخربنا وح ّدثن ��ي ،ثم تتتاىل
الأ�سم ��اء م ��ن املح ّدثني وال ��رواة� ،إىل �أن ن ���صل �إىل �سند
اخل�ب�ر ،وميكن يف هذا ال�سي ��اق �أن ننتهي �إىل املالحظتني
التاليتني:
 يجم ��ل امل�ص ّن ��ف �أخب ��ارا يف الكتاب ��ة� ،أي � ّأن اهتمام ��هالكتابي.
من�صب على التدوين والعقل
ّ
ّ
الكتاب جمموعة من الأخبار املتف ّرقة ،بيد � ّأن الأ�سانيدتندرج يف �سنّة امل�شافهة ،يف حني ين�ش ّد املنت �إىل العقل
الكتابي.
ّ
نتب�ّي�نّ من خ�ل�ال هات�ي�ن املالحظت�ي�ن التج ��اور بني
وجلي
التدوين واملرحل ��ة ال�شفو ّية ،ونرى �إىل ح� � ّد وا�ضح ّ
�وي ،و�أ�س�سه املتمثلة يف
كي ��ف بن ��ي التدوي ��ن عل ��ى ال�شف � ّ
جلي بني العقلني
الأ�ساني ��د والرواية واحلفظ ،فالتكام ��ل ّ
رغ ��م � ّأن الكتاب يندرج تاريخ ّي ��ا يف ع�صر التدوين ،لكنّه
يعيد �إنتاج �أدب ّيات املرحلة ال�شفو ّية �شكال وم�ضمونا ،كما
يك�شف من خالل عنوانه عن معايب الكتّاب ،والت�صحيف
هو من املثالب التي يقع فيها من كان على دراية بالقراءة
وحري بالذكر � ّأن الت�صنيف يف هذا الباب قليل،
والكتابةّ ،

الكتابي وامل�ؤ�س�سة ال�سيا�س ّية قد �سعيا
نظرا �إىل � ّأن العقل
ّ
�إىل الإ�شادة بالكتاب ��ة ،وذك ��ر مزاياه ��ا وف�ضائلها وعدم
اال�ستنق ��ا�ص منها ،كم ��ا جتدر املالحظ ��ة � ّأن الكتب التي
�أف ��ردت يف ه ��ذا املجال قليل ��ة ونادرة ،وه ��ي على ندرتها
اجلماعي ين�ش ّدان
ت�شري �إىل � ّأن العقل اجلمعي والالوعي
ّ
�إىل امل ��ا�ضي املنفل ��ت يف الزمان ،وال ��ذي حاولت الكتابة
طم�سه ،و�إحياء �سنّة جديدة متم ّثلة يف التدوين والكتابة،
وا�ستبعاد املحفوظ ،بيد � ّأن �آثار املا�ضي وجدت من خالل
��ص املكتوب ،جت ّلت
ح ���ضور الن ���صو�ص املحفوظة يف الن � ّ
مثلم ��ا �أ�شرن ��ا �إىل ذلك يف الأ�ساني ��د ،ويف الأبنية اللغو ّية
الدا ّل ��ة عل ��ى العفو ّي ��ة ،وهي م ��ن مالمح ح ��دود التدوين
وعدم اكتماله ،ولك � ّ�ن الالفت � ّأن الع�سكري قد ال يعي �أنّه
م ��ن خالل ه ��ذا الكتاب يعي ��د �إحياء �س ّن ��ة امل�شافهة دون
الزمني
ق ���صد ،ويعود هذا الت�ضارب �إىل غي ��اب التباعد
ّ
بني احلقبتني ،كما � ّأن احلديث عن ثقافتني الأوىل �شفو ّية
والثاني ��ة كتاب ّي ��ة ال يعدو �أن يكون كالما غ�ي�ر دقيق مثلما
تفي ��د عدي ��د ال ��درا�سات ،فالتدوي ��ن ه ��و تطوي ��ر ملرحلة
ال�شفو ّية التي عرفت الكتابة �أي�ضا.
ما ميك ��ن ت�أكي ��ده � ّأن الأدبي ��ات الالحق ��ة يف ع ���صر
التدوين �سع ��ت �إىل طم�س ك ّل الأد ّلة على وجود الكتابة يف
اجلاهل ّي ��ة ،وال تعدو املقاالت القائلة بذلك �سوى حماوالت
فرد ّي ��ة مل تتبنّها امل� ��ؤ�س�سة ال�سيا�سي ��ة �أو دواوين الدولة،
ملحة لإقرار القطيعة ،واالنتقال
ويفه ��م هذا الأمر برغبة ّ
�ري م ��ن حقب ��ة امل�شافه ��ة �إىل التدوي ��ن ،و� ّإن هذا
اجلوه � ّ
ال ���صراع هو �صراع ثقافت�ي�ن متالحقتني ،كل واحدة تريد
الهيمنة والثبات ،و�إن كانت الثقافة الكتاب ّية هي التي متتلك
�أدوات الغلبة والهيمن ��ة؛ لأنها حمايثة للتاريخ ،مزامنة له
يف ح�ي�ن � ّأن الثقافة ال�شفاه ّي ��ة و ّلت ومل تعد متتلك وجودا
ولكن
ماديا يف الف ���ضاء املحايث للقرن الث ��اين
الهجريّ ،
ّ
هذه املعادل ��ة ميكن �أن تفنّد من خ�ل�ال م�س ّلمتني؛ الأوىل
� ّأن من �أه � ّ�م مك ّونات الكتاب ّية هي امل�شافهة ،فهي حا�ضرة
م ��ن خالل عالمات امل�شافهة ،ومن خالل امل�ضامني ذاتها
�سواء كان ��ت نرثا �أو �شعرا ،والثاني ��ة � ّأن ال�شفاه ّية كان لها
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ح ���ضور وجت ّل يف الالوعي اجلمع � ّ�ي ،لذلك احتفى الق ّراء
بجم ��ع القر�آن يف الذاكرة وا�ستم ّر ت ��داول ال�شعر وروايته،
كم ��ا � ّأن حفظت ��ه ق ��د وقع الإع�ل�اء من �ش�أنه ��م .وقد ذكر
ن ��ا�صر الدي ��ن الأ�سد �شاهدا يبينّ في ��ه � ّأن و�سم اجلاهلية
اجلاهلي حينئذ،
ب�أنها ثقافة �شفاهية يعود �إىل بنية العقل
ّ
يتوهمون � ّأن
ميجد احلفظ واالرجت ��ال يقول« :كانوا ّ
الذي ّ
معرفة ال�شاعر بالكتابة عيب ينتق�ص من �شاعر ّيته ،وذلك
�أنّهم كانوا يظنّون � ّأن معرفة الكتابة �أمر حادث طارئ على
العرب ،وه ��و من �أمور املدن ّية التي كان ��ت تف�سد الأعراب
أعرابي
و�سليقته ��م اللغو ّية الفطر ّية ،فكانوا ي�ش ّكون يف ك ّل � ّ
يتّ�صل باملدينة ويكت�سب من مظاهر ح�ضارتها»((( ،لذلك
مل يك ��ن التدوين مي ّثل قطيعة م ��ع الثقافة القدمية ،بل هو
ال�شفوي
تط� � ّور يف بنية العقل ،ولرتاكم املعرف ��ة ب�صنفيها
ّ
والكتابي ،وم ��ا الفروق بني املرحلت�ي�ن �سوى فروق واهية،
ّ
مثلم ��ا ب ّينت عديد ال�شواهد الت ��ي �ساقها الكتاب والنقّاد،
و� ّإن ه ��ذا ال ��ر�أي يدعم �إىل ح ّد ما الأطروح ��ة التي ن�سعى
�إىل الربهن ��ة عليها يف هذا البحث املوجز ،وهي � ّأن العقل
ال�شفوي ،بل هو مك ّون له
الكتابي مل يكن مبعزل عن العقل
ّ
ّ
أهم مرتكزاته البنيو ّية.
و�أحد � ّ
(ب)التدوين والتاريخ

� ّإن البح ��ث يف تاري ��خ الثقاف ��ات �إجم ��اال وتاري ��خ
خا�صة يب�ّي نّ لنا �أن ج ّل الثقافات
الثقاف ��ة العرب ّية ب�صفة ّ
ت ���شرتك يف �أنها تتم ّي ��ز بالتط ّور التاريخ � ّ�ي والديناميك ّية
وال ���صريورة ،و� ّإن الثقافة يف تاري ��خ �صريورتها امل�ستم ّرة
ال تع ��ود �إىل ما كان ��ت عليه ،بل هي يف حرك ��ة د�ؤوب ،ويف
هذا ال�سياق يقول دني�س كو�ش « يجب حتليل ك ّل ثقافة من
تزامني ،انطالقا من معطياتها املعا�صرة ال غري،
منظور
ّ
ومواجهة للتط ّور ّية املن�صرفة �إىل امل�ستقبل ،ولالنت�شار ّية
امللتفت ��ة �إىل امل ��ا�ضي يقرتح مالينوف�سك ��ي� ،إذا ،الوظيفة
الزمني الوحيد
املر ّك ��زة على احلا�ضر ،الذي ه ��و املقطع
ّ
(((
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ال ��ذي ميكن لع ��امل الأنرثوبولوجيا �أن ي ��در�س من خالله
املجتمع ��ات الإن�سان ّية مو�ضوع ّيا»((( ،فح�سب دني�س كو�ش
 الباح ��ث يف تاريخ الثقافات  -ال ميكن �أن تكون الثقافةثابتة بل هي متط ّورة ،وه ��ذا ينطبق على الثقافة العرب ّية
الت ��ي ال ميكن �أن ت ��در�س مبعزل عن الأط ��ر احلافّة بها،
وم ��ن ذلك البني ��ة القاعد ّية ال�شفاه ّي ��ة .وعندما نتح ّدث
ع ��ن ثقاف ��ة عرب ّي ��ة فه ��ي ك ّل جامع ،غ�ي�ر متج ّزئ ��ة �إىل
مرحلة �شفاه ّي ��ة و�أخرى كتاب ّية ،ولع� � ّل التدوين هو الذي
فر�ض ه ��ذا االختالف بني النظام�ي�ن املتكاملني((( .و� ّإن
هذا االخت�ل�اف الن�سقي الذي �أم�ل�اه التدوين من خالل
�آراء عدي ��د الكت ��اب هو يف باطنه مت ��اه وان�سجام وتناغم
داخلي جلمي ��ع مك ّونات الثقافة العرب ّية؛ متاه يك�شف عنه
ّ
منت الكت ��ب املد ّونة يف خمتل ��ف الأجن ��ا�س الأدب ّية �سرية
و�أحادي ��ث و�شعرا ونرثا� ،إذ يظه ��ر بو�ضوح ت�سل�سل الرواة
يف الأ�ساني ��د ،وح�ضور الأفعال القول ّية؛ لكنّها حت ّولت �إىل
العربي هو
ح ّي ��ز الورق والكتاب فغدت مكتوبة .و� ّإن العقل
ّ
عقل واحد بيد �أنّه م�شرتك يف التاريخ ،متط ّور يف الزمان،
ي�صق ��ل برت ّق ��ي الإن ���سان يف املعرف ��ة والعل ��وم ،وي�ت�ر ّدى
العربي
برت ّديه ��ا ،و� ّإن و�سم ��ه بامل�شرتك مت� ّأت ب� �� ّأن العقل
ّ
تتقا�سمه املل ��ل والنحل املختلفة ،وحق ��ب زمان ّية متعاقبة
�ا�صة واملم ّيزة
�أ�سهم ��ت يف �صياغت ��ه ،وبناء مالحمه اخل � ّ
ل ��ه رغم � ّأن الثقافة العرب ّية مل تتط� � ّور �إ ّال عندما انفتحت
اجلابري �إىل � ّأن التدوين
على الآخ ��ر املختلف ،وقد �أ�شار
ّ
مل يك ��ن حركة قطيعة يف تاريخ الثقافة العرب ّية ،و�إمنا هو
ا�ستمرار ّي ��ة و�صريورة يف �سي ��اق التاريخ ،يقول اجلابري:
العربي،
«هك ��ذا �أ�صبح ��ت عمل ّي ��ة �إع ��ادة بن ��اء امل ��ا�ضي
ّ
ملح ��ة ،بل ق�ض ّية
وبال�ضب ��ط الع�صر اجلاهل � ّ�ي� ،ضرورة ّ
م ���صري كيف ال وامل ��ا�ضي ال يهاجم من �أج ��ل ذاته بل من
�أجل احلا�ضر وامل�ستقبل .لق ��د �أدرك اخللفاء العبا�سيون
ه ��ذه احلقيق ��ة وعملوا عل ��ى �ضوئه ��ا وبوحي منه ��ا� :إنّه
(((
(((

دني�س كو�ش ،مفهوم الثقافة يف العلوم االجتماعية ،ترجمة د منري ال�سعيداين،
املنظمة العربية للرتجمة ،لبنان ،ط ،1مار�س � ،2007ص .59،
الكتابي ،جم ّلة اجل�سرة الثقافية،
ال�شفاهي والوعي
اخل�صومة بني الوعي
ّ
ّ
عدد ،1جانفي .2010

املجــلد الثاين ❁ العــدد الثاين ❁ يونيو 2018م

البناء الثقا ّيف ال�شامل الذي �أ�صبح يطرح نف�سه ك�ضرورة
تاريخ ّي ��ة»((( ،فالتدوين ح�سب اجلاب ��ري حتم ّية تاريخ ّية
داخ ��ل الثقاف ��ة العرب ّي ��ة ،و� ّإن عمل ّي ��ة البن ��اء واال�ستعادة
مل تك ��ن م ّهم ��ة الأف ��راد فق ��ط ب ��ل عا�ضدتها م� ��ؤ�س�سات
الدول ��ة ،وه ��ذا ك ّله ين ��درج يف �إطار �إعادة كتاب ��ة التاريخ
وتوثيق ��ه ،ال�س ّيما احلقبة اجلاهل ّية وتاريخ الإ�سالم ،ومن
ه ��ذا املنطل ��ق نتب�ّي�نّ � ّأن التدوين حلق ��ة مرتابطة ،جتمع
مراح ��ل خمتلفة من تاريخ الثقاف ��ة العرب ّية ،ومل يننب يف
جوه ��ره على قطيعة ملرحلة من املراح ��ل .ويق ّر اجلابري
ب�أه ّمي ��ة التدوي ��ن يف معرف ��ة الع ���صر اجلاهل � ّ�ي و�صدر
الإ�سالم ،فه ��ي يف نظ ��ره عمل ّي ��ة بناء ثق ��ا ّيف مكتملة(((،
كم ��ا �أن اجلاب ��ري ير ّد عل ��ى منتقدي التدوي ��ن والقائلني
بانتح ��ال ال�شعر اجلاهلي؛ فه ��و يعترب عمل ّية االنتقال �إىل
التدوين دقيق ��ة و�سليمة وال �سبيل �إىل ّ
ال�شك فيها كحدث
�ري �أن عمل ّي ��ة التح ّول هذه
تاريخ � ّ�ي ،رغم �إق ��رار اجلاب � ّ
مل تك ��ن متزامنة للع�صر اجلاهل ��ي ،و�إمنا هي الحقة له،
يق ��ول« :لقد ت�ش ّكل ��ت بنية العقل العرب � ّ�ي� ،إذن يف ترابط
اجلاهلي
مع الع ���صر اجلاهل � ّ�ي فعال ،ولك ��ن ال الع ���صر
ّ
كم ��ا ع ��ا�شه عرب ما قب ��ل البعث ��ة املح ّمد ّية ،ب ��ل الع�صر
اجلاهل � ّ�ي كما عا�شه يف وع ��ي عرب ما بعد ه ��ذه البعثة:
اجلاهلي بو�صفه زمنا ثقاف ّيا متّت ا�ستعادته ،و ّمت
الع�صر
ّ
ترتيب ��ه وتنظيمه يف ع�صر التدوي ��ن ،الذي يفر�ض نف�سه
مرجعي ملا قبله وما بعده»((( ،ومي ّثل هذا
تاريخ ّيا ك�إط ��ار
ّ
الر�أي �إجماعا بني ال ��دار�سني العرب قدميهم وحديثهم،
وهو يع ��ار�ض الأطروحات التي تق ��ول بانتحال الن�صو�ص
ال�شعر ّي ��ة يف التدوين ،ومثل هذا ال ��ر�أي ينت�صر للتدوين
وال ي�ستنق�ص منه.

(((
(((
(((

اخلامتة
حاولن ��ا يف هذه الدرا�سة �أن نق ّدم مقاربة يف التدوين
وحدوده ،وكان مرجعن ��ا �آراء من القدمي واحلديث ،ولع ّل
النتائ ��ج الت ��ي تو�صلنا �إليه ��ا يف هذا البح ��ث � ّأن التدوين
مرحل ��ة فا�صل ��ة يف تاري ��خ الثقاف ��ة العرب ّية ،ب ��ه حت ّولت
الثقافة من �سنّة احلفظ والتداول ال�شفوي �إىل �سنّة تقييد
املعارف املختلفة ،بيد � ّأن املواقف اختلفت والآراء تباينت
م ��ن التدوين ،ونحن مل يكن ه ّمنا تقدمي درا�سة تو�صيف ّية
ت�أريخ ّية ملرحلة التدوين ،ب ��ل � ّإن هدفنا درا�سته باعتباره
وجه ��ا من وج ��وه العق ��ل الكتاب � ّ�ي وبيان اخت�ل�اف الآراء
فيه ،وما طر�أ علي ��ه من نقائ�ص حالت دون اكتماله ،وقد
م ّثلنا عل ��ى ذلك ب�آراء دار�سني قدام ��ى وحمدثني ،وذلك
بالرتكي ��ز على النتائج والتي يكمن �أن جنملها يف النقاط
التالية:
 بيان � ّأن التدوين يف الثقافة العرب ّية وجدت فيه نقائ�صم ��ن بينها ع ��دم ا�ستقامة اخل � ّ�ط واللح ��ن واالنتحال،
وق ��د رجعن ��ا يف ه ��ذا ال�سي ��اق �إىل املت ��ون املكتوب ��ة يف
�ري وبعده ،ثم الكتاب ��ات الالحقة
الق ��رن الثاين الهج � ّ
والن�صو�ص امل�ؤ�س�سة.
 � ّإن ه ��ذا االنتقال يحمل عالم ��ات الثقافة ال�شفو ّية التيمن خ�صائ�صها االرجت ��ال وال�سهو والن�سيان والأعمال
اللغو ّية الدالة على الت�أ ّثر واالنفعال.
م ��ن اخل�صائ ���ص البنيو ّي ��ة للثقاف ��ة العربي ��ة التكاملوالكتابي يف بن ��اء النتاج املعر ّيف
�وي
ب�ي�ن العقلني ال�شف � ّ
ّ
والرمزي يف الطور الأ ّول من ت�أ�سي�سها.
ّ
بنيوي يف الثقافة العرب ّية ،ومل يكتمل
التدوي ��ن هو حت ّول ّ�إ ّال بع ��د تراك ��م املعرف ��ة ،لك ّن ��ه ظ� � ّل م ��و�صوال بالطور
ال�شفوي.
ّ

تكوين العقل العربي ،ج� ،1ص.60 ،
نف�س املرجع� ،ص.60 ،
نف�س املرجع ،ج� ،1ص.61 ،
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املراجع:
املراجع العرب ّية:
( �أ ) الكتب :

�1 .1أندري ��ه الالند ،مو�سوع ��ة الالند الفل�سفي ��ة ،من�شورات
عويدات ،بريوت باري�س ،املج ّلد االول ،طبعة .2
2 .2ابن خلدون ،املقدّمة ،دار اجليل ،بريوت..
3 .3ج ��اك دريدا ،علم الكتابة ،ترجم ��ة وتقدمي �أنور مغيت
ومن ��ى طلبة ،ط ،2املركز القوم ��ي للرتجمة ،القاهرة،
.2008
4 .4جوديث قرين ،التفكري واللغ ��ة ،ترجمة د عبد الرحيم
جرب ،الهيئة امل�صرية العا ّمة للكتاب.1992 ،
5 .5وال�ت�ر �أوجن ،ال�شفاه ّية والكتاب ّية� ،سل�سلة عامل املعرفة،
عدد  ،182ترجمة ح�سن البنا عز الدين.1994 ،
6 .6ابن جني ،اخل�صائ�ص ،بريوت ،دت.
�7 .7أبو الفرج الأ�صفهاين ،الأغاين ،ج ،9بريوت.1978 ،
�8 .8أبو ح ّيان التوحيدي ،الإمت ��اع وامل�ؤان�سة ،حتقيق �أحمد
�أمني و�أحمد الزين ،املكتبة الع�صرية بريوت ،دت.
امل�صحفني ،عامل الكتب،
9 .9احلاف ��ظ بن عبد اهلل� ،أخبار
ّ
دت.
1010دني ���س كو�ش ،مفه ��وم الثقافة يف العل ��وم االجتماعية،
ترجم ��ة د منري ال�سعيداين ،املنظمة العربية للرتجمة،
لبنان ،ط ،1مار�س .2007
اجلاهلي ،دار املعارف للطباعة
1111طه ح�سني ،يف ال�شع ��ر
ّ
والن�شر .دت.
1212حممد عابد اجلابري ،تكوين العقل العربي ،ج ،1مركز
درا�سات الوحدة العرب ّية ،بريوت لبنان.2009 ،
1313نا�صر الدي ��ن الأ�سد ،م�صادر ال�شعر اجلاهلي وقيمتها
التاريخية ،دار اجليل ،بريوت لبنان.1988 ،

3 .3احل�سني غابري ،العرب والكتاب ،من هواج�س التدوين
�إىل �أزمة القراءة ،امل�ستقبل العربي.
4 .4درا�س ��ات امل�ست�شرق�ي�ن ح ��ول �صحة ال�شع ��ر اجلاهلي،
ترجمه ��ا ع ��ن الأملان ّي ��ة والإنكليزي ��ة والفرن�سي ��ة عبد
الرحمان ب ��دوي ،دار العلم للمالي�ي�ن ،الطبعة الأوىل،
.1979

(جـ) املراجع االجنليزية:
1. Kister, M.J, Studies in Jahiliyy and Early
Islam, London, King Print,htd,1980
2. D. S. Margoliouth The Origins of Arabic
Poetry Cambridge University Press, 1925.
Tradition,Ohio

(ب) البحوث واملقاالت :

ال�شفاهي والوعي
1 .1حممد بريري ،اخل�صومة بني الوعي
ّ
الكتاب � ّ�ي ،جم ّل ��ة اجل�س ��رة الثقافي ��ة ،ع ��دد ،1جانفي
.2010
�2 .2أحمد زغ ��ب ،جمالية ال�شع ��ر ال�شفاه � ّ�ي ،نحو مقاربة
�أ�سلوبي ��ة �سيميائي ��ة للن� ��ص ال�شعري ال�شفاه ��ي ،كلية
الآداب واللغ ��ات ق�سم اللغ ��ة العربي ��ة و�آدابها ،جامعة
ب ��ن يو�س ��ف ب ��ن خ ��دة ،اجلزائ ��ر ،ال�سن ��ة اجلامعي ��ة
.2007-2006
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University, Press, 1978.

