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قواعد الن�سر فـي املجلة

تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآداب والعلوم الإن�سانية.  .1  

تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.  .2  

يجب اأّل يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد عن 8000 كلمة.  .3  

تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإلكرتوين للمجلة.  .4  

اأن تت�سمن ال�سفحة الأوىل من البحث:  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

❂	الربيد الإلكرتوين، 		

❂	ملخ�س البحث باللغة العربية )فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

اأن تت�سمن ال�سفحة الثانية من البحث:  .6  

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

❂	الربيد الإلكرتوين،  		

❂	 ملخ�س البحث باللغة الإجنليزية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

تو�سع الهوام�س يف اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل باملنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند بداية   .7  

كل �سفحة جديدة.

اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليها بـ “املرجع نف�سه”.  .8  

اأو املقال، ورقم  توثق الإحالت على النحو الآتي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب   .9  

ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآتي: ا�سم 

املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع(.

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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التدوين: بحث في العقل الكتابّي وحدوده
د مذكر نا�شر القحطاين 

جامعة احلدود ال�ضمالية –  اململكة العربية ال�ضعودية

Mng1434@gmail.com 

امللّخ�ص العربّي:

ته���دف ه���ذه الدرا�ضة اإىل تو�ضيح اأّن التدوين يف الثقافة العربّية ط���راأت عليه نقائ�ض ومل يكن دقيقا تاّما، ون�ضتند يف 

ه���ذا الب���اب اإىل البحث يف الكتابات التي اهتمت بالتدوين يف الثقافة العربّية. وميك���ن اأن نبّن للقارئ اأّن م�ضادرنا تتفّرع 

اإىل �ضربن، االأوىل م�ضادر منهجية، والثانية م�ضادر ا�ضتداللية. اأّما امل�ضادر املنهجّية؛ فهي املتون التي اأ�ضادت بالتدوين 

يف تاريخ الثقافة العربّية، و�ضن�ضتلهم منها ال�ضواهد الداّلة على وعي امل�ضّنفن القدامى باأهمّية هذه املرحلة؛ حتى نهتدي 

به���ا يف الربهنة على اأّن العق���ل العربّي كان على وعي بالتدوين الكتابّي. اأّما امل����ضادر اال�ضتداللّية؛ فهي الن�ضو�ض املدّونة 

لكّنها ت�ضوبها نقائ�ض، ويتخّللها ح�ضور املنطوق ومالحمه يف الن�ضو�ض املكتوبة. 

الكلمات املفتاحّية:  التدوين، العقل العربّي ، الن�ضو�ض املكتوبة.



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.
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مقدمة

اإّن ق���ارئ الدرا�ضات العربّية ي���رى اأّن م�ضاألة التدوين 

يف الثقاف���ة العربّية مل ت���در�ض بعناية ودّق���ة، واإن در�ضت 

فه���ي من باب مدح ه���ذه املرحلة باعتباره���ا مّثلت حتّوال 

يف بني���ة العق���ل العربّي بع���د مرحلة احلف���ظ واالرجتال، 

وتكم���ن اأهمّيـــة البحـــث يف تو�ضي���ح اأّن ال���درا�ضات التي 

اهتم���ت بالتدوين باعتباره مرحلة غ���ري مكتملة وت�ضوبها 

نقائ����ض ال جن���د له���ا �ضدى قدميا وحديث���ا. ومن خالل 

اطالعن���ا على الدرا�ضات العربية يف هذا الباب، راأينا اأّن 

جّله���ا تو�ضيف���ّي، ال يعمد اإىل املقارب���ة العلمّية التي تقّدم 

نتائ���ج جّيدة، ويع���ود ذلك اإىل يق���ن هوؤالء الكّت���اب باأّن 

الن����ضو�ض املكتوبة يف الثقاف���ة العربية مل ي�ضبها حتريف 

اأو نق�ض، ولكّن املتاأّمل يف بع�ض املتون بتمّعن يلحظ خلال 

يف تدوينه���ا، وهذا اأمر مّط���رد ال �ضّيما يف كت���ب االأخبار 

واالأدب، و�ضن�ضتدّل يف هذا ال�ضياق باأمثلة على ذلك. 

وم���ن اأه���ّم اأهـــداف البحـــث الك�ضف ع���ن جانب غري 

م���درو�ض يف ال���درا�ضات االأدبّية املع���ا�ضرة، فيم���ا يتعّلق 

بانتق���ال الن����ّض م���ن ط���ور احلف���ظ اإىل التدوي���ن، وهو 

طور قاب���ل للزيادة واحلذف والتك���رار واختالف ال�ضند، 

و�ضنمّث���ل له���ذا باأمثل���ة دقيقة م���ن الن����ضو�ض املكتوبة؛ 

اإذ ميكن القول اإّن التدوين هو مكّمل ثان للثقافة العربّية، 

وملّا كان الحقا لل�ضفوّي؛ فاإنه اأكرث دّقة وا�ضرت�ضاال، اإذ نّوع 

اأدوات الت���وا�ضل الكتابّي مع ظهور الورق، وتطّور املجتمع 

العربّي، وبلوغه فنون االأمم االأخرى يف حذق التدوين. 

وم���ن خالل هذه املقارب���ة �ضنتب���ّن اإىل اأّي مدى كان 

التدوي���ن حمكما يف الثقافة العربّي���ة االإ�ضالمّية؟ وماهي 

اأه���ّم نقائ����ضه؟  و�ضنعم���ل عل���ى حتلي���ل ه���ذه املقّدمات 

النظرّية باال�ضتدالل الدقيق، اعتمادا على منهج حتليلّي 

نقـــدّي؛ لن����ضل اإىل نتائج مقنع���ة، واأّما حمـــاور البحث 

ف�ضنق�ّضمها اإىل االإ�ضكاليات التالية:

❂ التدوين والأ�ش�س املنهجّية:

) اأ (التدوين وجذور الكتابة.

)ب( ال�ضعر اجلاهلّي 

❂ جدل التدوين والذاكرة :

) اأ ( نقائ�ض التدوين.

)ب( التدوين والتاريخ.

❂ اخلامتة وفيها اأهّم النتائج.

التدوين واالأ�س�ص املنهجّية

ن�ضع���ى يف هذا البح���ث اإىل م�ضاءل���ة التدوين العربي 

االإ�ضالمي���ة  العربّي���ة  الثقاف���ة  يف  اكتمال���ه  �ضريورة  يف 

ع���رب قرون طوال م���ن الّزمن، هذا التدوي���ن الذي ت�ضّكل 

تدريجّي���ا م���رورا بالطور ال�ضف���وّي االأّول، الذي هو مال 

اهتمامنا يف هذا البحث، واإّن بحثنا يف التدوين هو بحث 

يف اأهّم مكّونات الثقافة العربّية، التي من جتلياتها وجود 

، بيد 
(((

املكت���وب، وانت�ضاره، واعتب���اره اأهّم اأداة ت���وا�ضل

اأّن ه���ذا املكت���وب ارتكز على ثقافة �ضفوّي���ة لها مقّوماتها 

و�ضننها، وكانت �ضبب���ا يف ظهوره وتبلوره وجودته، وتكمن 

اأهمّي���ة ه���ذا البح���ث- يف نظرن���ا- يف اال�ضت���دالل عل���ى 

اأّن العق���ل الكتاب���ّي له خ�ضائ����ض بنيوّي���ة مفارقة للعقل 

 ،
(((

ال�ضفوّي، لكّنه مل ينف�ضل يف �ضريورته عن ال�ضفاهّية

ب���ل ظّل م�ضدودا اإليها ناهال من معينها؛ ويف هذا ال�ضياق 

�ضنق���ّدم اال�ضتدالالت على هذا بن����ضو�ض خمتلفة، ومّما 

جت���در االإ�ضارة اإلي���ه اأّن التدوين ا�ضط���الح قدمي وّظفناه 

يف البح���ث، وه���و ي���وازي الكتاب���ة باعتب���اره م�ضطلح���ا 

مت���داوال يف الثقاف���ة العربي���ة، �ضواء عند قدم���اء النقاد 

، اأّم���ا االإ�ضكاليات املتفّرعة عنه التي نروم 
(((

اأو املحدثن

تدقيقه���ا و�ضرحه���ا فقد ح�ضرناه���ا يف العق���ل الكتابي، 

وهو م�ضطل���ح غربّي يعترب اأ�ضا�ض التدوين ومرتكزه، وله 

ل فيه���ا القول تباعا، ولكّنها تظل  حدود ونقائ�ض �ضنف�ضّ

متمعة من�ضّدة اإىل املرحل���ة ال�ضفوّية. فال�ضعر اجلاهلّي 

قب���ل اأن يدّون ويكت���ب يف املجّل���دات مّت تداوله حفظا من 

)1)  انظر، ابن خلدون، املقّدمة، دار اجليل، بريوت. )ف�ضل اأنواع ال�ضنائع(
)2)  والرت اأوجن، ال�ضفاهّية والكتابّية، �ضل�ضلة عامل املعرفة، عدد 182، ترجمة ح�ضن 

البنا عز الدين، 1994.

)3)  انظر، حممد عابد اجلابري، تكوين العقل العربي، ج1، مركز درا�ضات الوحدة 
العربّية، بريوت لبنان، 2009.
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ال�ضل���ف اإىل اخللف، وملّا كتب ط���راأت عليه نقائ�ض منها 

االنتح���ال والتزّيد، اأّما الن�ضو�ض النرثّية فقد طراأ عليها 

حتّول عن���د كتابتها، فهي يف االأ�ضل نت���اج �ضفوّي، بيد اأّن 

مقت�ضيات املرحلة التاريخّية حّولتها اإىل ن�ضو�ض مكتوبة؛ 

حلفظها من التلف وال�ضياع. و�ضن�ضعى اإىل تقدمي م�ضادر 

معرفي���ة خمتلف���ة لال�ضت���دالل به���ا على حم���اور البحث 

واأهدافه، وذلك باإيراد اأمثلة من كّل مادة معرفّية، وبيان 

م���دى �ضلتها بال�ضف���وّي، كما اأّن الكت���ب النظرّية يف هذا 

الب���اب مهّمة لنا ملا حتويه من تاأ�ضي���ل مفهومّي ومنهجّي 

للم�ضاألة؛ لذلك �ضيتداخل يف البحث اجلانب النظري مع 

اجلان���ب التطبيقّي، �ضعي���ا اإىل اال�ضتجابة للبحث العلمّي 

ومتطّلباته. 

تعت���رب الثقاف���ة العربّية من ب���ن الثقاف���ات الكتابّية، 

ولكّن هذه ال�ضمة الكتابّية مل تكت�ضبها اإاّل بعد م�ضّي حقبة 

م���ن املرحل���ة ال�ضفاهّي���ة، واإّن دار�ض ال�ضفاهّي���ة العربّية 

ال ميكن اأن ينكر ما لهذه املرحلة من مزايا معرفّية جّمة، 

ولعّل اأهّمها ال�ضعر اجلاهلّي الذي يعترب من اأهّم املقّومات 

املعرفية للثقافة العربّية، ومن خالل هذا ال�ضعر مّت اإر�ضاء 

�ضنن ال�ضع���ر العرب���ّي الف�ضيح، وما يفي����ض به من تخييل 

و�ضور واأ�ضلوب لغوّي فريد، وقد كانت قناة احلفاظ عليه 

ه���ي ال�ضماع واحلفظ اإىل اأن دّون وحفظ يف الورق، وهذا 

 رغ���م اأّن اآراء اأخ���رى تذهب عك�ض 
(((

هو ال���راأي ال�ضائد

ه���ذا الت�ضور، وترى اأّن ال�ضعر اجلاهلّي �ضعر مّت انتحاله، 

وال ميّت ب�ضلة اإىل احلقبة اجلاهلّية، وقد قّدم طه ح�ضن 

يف كتاب���ه ال�ضعر اجلاهلّي اأدّل���ة وبراهن على نظريته يف 

. واإّن تقدمينا لل�ضع���ر اجلاهلي م�ضدرا 
(((

ه���ذا ال�ضي���اق

اأّول للحدي���ث عن التدوي���ن يف الثقافة العربّي���ة يعود اإىل 

قيم���ة ه���ذا االإرث، اإذ اإّن حقب���ة التدوي���ن عن���د الع���رب 

اهتم���ت بال�ضعر باعتباره م����ضرتكا رمزّيا، ومرجعا للقيم 

والتقالي���د التي داأب العرب عليه���ا، كما اأّن التدوين اهتّم 

)1)  نا�ضر الدين االأ�ضد، م�ضادر ال�ضعر اجلاهلي وقيمتها التاريخية، دار اجليل، 
بريوت لبنان، 1988.

)2)  طه ح�ضن، يف ال�ضعر اجلاهلّي، دار املعارف للطباعة والن�ضر. دت.

بتقييد ال�ضرية النبوّية، وه���ذا يعود اإىل �ضرورة احلفاظ 

عل���ى الدين و�ضون���ه بت�ضجيل �ضري ال�ضحاب���ة والتابعن. 

ومل ي�ضتثن التدوي���ن االأدب ب�ضروبه املختلفة، وغري ذلك 

م���ن املعارف الوافدة التي نقلها املرتجمون اإىل احل�ضارة 

العربّي���ة، وكان م�ضدرها االأ�ضا�ضّي اليونان، وهي معارف 

، بيد اأّن 
(((

يف الفل�ضفة واملنطق والفلك والطب والكيمياء

ال���ذي يهّمنا يف احلديث ع���ن التدوين هو التحّول يف بنية 

العقل العربّي على م�ضت���وى اأنظمة التوا�ضل وقنواته، من 

اأنظمة تق���وم على ال�ضماع واحلف���ظ والرتديد اإىل اأنظمة 

اأكرث دّقة و�ضبطا الأّن مرتكزها الكتابة، واإّن متتّبع الكتابّية 

العربّية ال يكاد يج���د اإاّل احلّد االأدنى من امل�ضّنفات التي 

اهتمت باجلان���ب النظرّي مل�ضاألة التدوي���ن، وقّدمت كتبا 

معروف���ة يف كيفّي���ة هذا االنتق���ال وم�ضتويات���ه وتاأثريه يف 

املعارف ويف بني���ة العقل العربّي اإجم���اال، وهذا يعود اإىل 

اأّن العقل العربّي قد اهتّم بالت�ضنيف واجلمع، دون اإيالء 

اجلوانب املنهجّي���ة والنظرّية القيمة نف�ضه���ا التي اأوالها 

للجمع والنقل.

اإّن التدوين بو�ضفه انتقاال معرفّيا يف الثقافة العربّية 

يحت���اج اإىل ح���ّد مفهوم���ّي، وال يعنين���ا يف ه���ذا ال�ضي���اق 

التف���ا�ضري اللغوي���ة واال�ضطالحي���ة؛ فهي م���ن املعلوم يف 

املعاج���م واملو�ضوع���ات ب���ل يعنينا املفه���وم الوظيفي لهذا 

امل�ضطل���ح بو�ضفه م�ضطلح���ا دااّل يف تاري���خ االأفكار، اإذ 

التدوي���ن يك����ضف عن املتغ���رّي يف عالقة االإن����ضان العربّي 

بالكتاب يف فرتة حم���ّددة من تاريخ الثقافة العربّية، ويف 

هذا املنحى ي�ضري اأحد الباحثن » لئن اتفقت اأغلب االآراء 

عل���ى اإرجاع م�ضاأل���ة التدوين اإىل الق���رن الثاين للهجرة، 

ال���ذي ميّثل بح�ضبها تاريخ���ا النطالقته���ا الر�ضمّية، فاإّن 

املواق���ف حول هذا الراأي ال�ضائ���د والغالب لي�ضت واحدة، 

. والواقع اأّن 
(((

ب���ل هي كث���رية. وتب���دو اأحيان���ا متباين���ة«

ج���ل ال���دار�ضن اأرجعوا حقبة التدوي���ن اإىل القرن الثاين 

الزين،  واأحمد  اأمن  اأحمد  حتقيق  واملوؤان�ضة،  االإمتاع  التوحيدي،  حّيان  اأبو    (3(
املكتبة الع�ضرية بريوت، دت، �ض، 33.

القراءة،  اأزمة  اإىل  التدوين  هواج�ض  من  والكتاب،  العرب  غابري،  احل�ضني    (4(
امل�ضتقبل العربي، �ض 28.
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الهج���رّي، ملا �ضه���ده من ظه���ور ال���ورق وا�ضتقامة اخلّط 

وجودت���ه، ولكّن هذا التحّول املع���ريّف مل يكن حمّل اإجماع 

ب���ن ال���دار�ضن، ومن ه���وؤالء اأحم���د اأمن الذي ي���رى اأّن 

التدوين بداأ م���ن القرن االأّول الهجرّي، بل يقول اإّنه وجد 

 واأّي���ا كان ه���ذا االختالف بن 
(((

قب���ل م���يء االإ�ضالم.

ال���دار�ضن حول بداي���ة التدوين يف الثقاف���ة العربّية، فهو 

ال يع���دو اأن يكون خالفا منهجّيا، ال ميكن اأن يلغي ظاهرة 

التدوي���ن ويفّنده���ا، اإذ هدفن���ا اأن ن�ضتجل���ي مالمح هذا 

التدوين، واأثره يف امل�ضرتك املعريّف، والوا�ضح اأّن التدوين 

باعتب���اره فع���ال معرفّي���ا مل يقط���ع م���ع مرحل���ة احلفظ 

والذاكرة، واإمنا �ضهد اكتماله وتبلوره اعتمادا على ال�ّضنة 

، اإذ نلحظ اأّنه بع���د م�ضّي �ضنوات 
(((

ال�ضفاهّي���ة ال�ضابقة

على حرك���ة التدوين ظل الن���ا�ض من�ضّدي���ن اإىل ال�ضفوّية 

الإحيائها، بل نلم�ض نفورا اأحيانا من الكتاب والورق، وتوقا 

اإىل الرتدي���د والذاكرة الأّنهم���ا االأ�ضل، ومن هذا املنطلق 

نريد اأن نقف ملّيا عند هذه اجلوانب النظرّية املتداخلة؛ 

حت���ى ن�ضل اإىل اأ�ضا�ض االإ�ضكالّية يف هذا البحث، وهو اأّن 

التدوي���ن مل يقط���ع نهائيا مع ال�ضّن���ة ال�ضفوية؛ فاعتربها 

مرجعا وم�ضتن���دا اإب�ضتيمّي���ا ال ميكن نكران���ه اأو جتاوزه، 

لذل���ك كان التدوين متداخ���ال مع امل�ضافه���ة تّواقا اإليها، 

وهذا جلّي ومّطرد من خ���الل مناذج كثرية �ضن�ضتدّل بها 

عل���ى ه���ذا االإ�ضكال املعريّف، لعّل من اأهّمه���ا توا�ضل �ضّنة 

تردي���د ال�ضعر، وحفظ ال����ضري واملغ���ازي، وغري ذلك من 

الن�ضو�ض االأخرى. 

يّت����ضح لدار�ض مرحلة التدوين يف الثقافة العربّية اأّن 

تقّبل العق���ل اجلمعّي للكتاب���ة والوراق���ة كان متزامنا مع 

احلف���ظ، وهذا يع���ود اإىل اأ�ضباب كثرية منه���ا؛ اأن ال�ضنن 

املعرفّية يف اأنظمة التوا�ضل كانت معتمدة على ال�ضفاهّية 

واحلف���ظ، واإن كان���ت هنالك درا�ضات ت����ضري اإىل اطراد 

الكتاب���ة يف ع����ضر اجلاهلّية، يقول ن���ا�ضر الدين االأ�ضد: 

»وقد اأ�ضبح���ت معرفة اجلاهلّية بالكتابة، معرفة قدمية، 

)1)   نف�ض املرجع، �ض 29.
)2)  حممد بريري، اخل�ضومة بن الوعي ال�ضفاهّي والوعي الكتابّي، مّلة اجل�ضرة 

الثقافية، عدد1، جانفي 2010.

اأم���را يقينّي���ا، يقّرره البح���ث العلمّي القائ���م على الدليل 

امل���ادّي املح�ضو�ض؛ وكّل حديث غ���ري هذا ال ي�ضتند اإاّل اإىل 

، بيد اأّن هذا االإقرار مل يلق قبوال 
(((

احلد�ض واالفرتا�ض«

من قبل الدار�ضن، اإذ كان الراأي ال�ضائع هو القول بوجود 

حقبت���ن متباينت���ن هم���ا ال�ضفاهي���ة والكتاب���ة، وقد مّثل 

ال�ضع���ر اجلاهلّي احلقب���ة االأوىل بامتي���از، يف حن �ضمل 

التدوي���ن كتابة هذا ال�ضعر وال����ضري واملغازي واالأحاديث، 

والناظ���ر يف اآراء ن���ا�ضر الدي���ن االأ�ضد ال يراه���ا يقينّية، 

بل ترد اأحيانا تقريبّية؛ فهو ي�ضتدرك يف �ضياق اآخر قائال: 

»ولكّن ال�ضفة الغالبة وال�ضمة الظاهرة التي ال يكاد ي�ضّذ 

عنها كت���اب قدمي، هي و�ضف تل���ك اجلاهلّية باأّنها كانت 

قليلة احل���ّظ من كّل عمران ورقّي، بعي���دة عن كّل مظهر 

من مظاهر احل�ضارة واملدنّية، واأّن العرب كانوا اأّمة اأمّية 

. واأّيا 
(((

جاهلة ال ح���ّظ لها من عل���م اأو معرفة اأو كتاب���ة«

كان ه���ذا الت�ضارب، فاإّن التق�ضيم التقليدي املذكور �ضلفا 

هو ال���ذي �ضنعتمد عليه يف هذا البحث ثم �ضنقوم بنقده؛ 

ذلك اأّن حت���ّوال معرفّيا ح�ضل يف تاري���خ الثقافة ال ميكن 

لدار�ض اأن ينكره اأو يفّنده، وقد مثل تدوين القراآن الكرمي 

منعرج���ا مهّم���ا يف التمهي���د للتدوي���ن يف الق���رن الث���اين 

الهجرّي، ال �ضّيما اأّن تدوين القراآن الكرمي كان مكتمال يف 

االأداء ويف الكتابة والر�ضم والدقة واجلودة. لكّن التدوين 

يف الق���رن الث���اين الهج���رّي كان اأ�ضم���ل ملع���ارف كث���رية 

مرتاكم���ة على امتداد قرنن من الزم���ان، واإّن موؤ�ض�ضات 

الدول���ة ودواوينها اهتمت به���ذا التدوين؛ الأّن���ه �ضمة من 

ر الذي تطّور مع تطّور املدينة االإ�ضالمّية.  �ضم���ات التح�ضّ

واإّن حت���ّوال يف بنية العقل العربّي واك���ب نه�ضة العمران، 

وه���ذا يعود اإىل اأّن هذا العق���ل العربّي كان متاأثرا بالبيئة 

التي ين�ضاأ فيها، وهذا طبيعّي يف حركة التاريخ، فلئن تاأّثر 

العقل العربّي بالبيئ���ة اجلاهلّية يف متّثل الوجود واملعرفة 

وكان ال�ضع���ر ال�ضف���وّي اجلاهلّي ه���و املتوات���ر واملتداول، 

ف���اإّن عقل العربّي يف القرن الث���اين كان مّياال اإىل التوثيق 

والتدقيق، وهذا ما اقت�ضته املرحلة التاريخّية.

)3)   م�ضادر ال�ضعر اجلاهلي وقيمتها التاريخية، �ض 33.
)4)  نف�ض املرجع، �ض، 42.
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) اأ ( التدوين وجذور الكتابة:

يذك���ر ن���ا�ضر الدي���ن االأ�ضد اأّن الكتاب���ة لها جذور يف 

تاري���خ الثقافة العربّي���ة، فيوؤ�ضله���ا يف اجلاهلّية اعتمادا 

عل���ى مقارب���ة عل���م االأركيولوجي���ا، ومقارنت���ه الن�ضو�ض 

بع�ضه���ا ببع����ض، يق���ول: » اأ�ضل اخل���ط العرب���ّي م�ضكل���ة 

كان���ت م�ضتع�ضية تتاأرجح حوله���ا االآراء وال تكاد ت�ضتقّر. 

وللعرب القدامى يف ذلك روايات خمتلفة، وللم�ضت�ضرقن 

، واإّن مث���ل ه���ذه االآراء تفّند 
(((

املحدث���ن اآراء متباين���ة«

بالت����ضّور الكال�ضيك���ي التقلي���دّي، الذي ي���رى يف ما قبل 

الق���رن الث���ايّن مرحلة �ضفوّي���ة خال�ضة، وم���ا بعد القرن 

الثاين هو طور الكتابّي���ة والتدوين. ويوا�ضل نا�ضر الدين 

االأ�ضد يف ذك���ر حجج���ه يف و�ضل التدوي���ن مب���ا تقّدم عن 

القرن الثاين الهجرّي، وهو راأي لي�ض له �ضدى متواتر يف 

ال���درا�ضات، لكّنه يظّل فر�ضّية نعتمده���ا يف تبيان حدود 

العق���ل الكتابّي، ذلك اأّن هذا العقل مل يكن م�ضتقاّل بقدر 

م���ا كان من����ضّدا اإىل حقبة ال�ضفاهية، ويح���اول اأن يتغّلب 

عليه���ا وينازعها، بي���د اأّن لل�ضفاهّية تاأث���ريا؛ فقد ت�ضّللت 

داخل نظام التدوين، وتركت اآثارها فيه، �ضواء كان ذلك 

يف م�ضتوى املكتوب من عالمات انفعال، اأو تاأّثر اأو اأعمال 

قولّي���ة، اأو يف م�ضتوى حنن الن���ا�ض اإىل هذه احلقبة، وقد 

جتّلى ذل���ك يف ترديد النا�ض للمحف���وظ دون اللجوء اإىل 

كتاب. ويذهب نا�ضر الدين االأ�ضد اإىل اأّن الكتابة اطردت 

يف اجلاهلي���ة، وهو اأمر ثابت ال يرتق���ي اإىل ال�ضك، لكّنها 

م�ضاأل���ة يف نظرن���ا خالفّي���ة؛ الأّنه���ا مل تن���ل اإجماع���ا بن 

ال���دار�ضن والنقاد، ومناق����ضة لالأدبيات العربّية قدميها 

وحديثها، واإّن اإيرادنا لها هو من باب التدليل على اجلدل 

ب���ن الكتاب���ّي وال�ضف���وّي، اللذين ظال متناغم���ن الأزمنة 

طويلة دون اأن يح�ضل انت�ضار لواحد على االآخر.

يظفر دار�ض التدوين بعدي���د الكتابات التي وثقت يف 

ف���رتة التدوين، اأو ما اطردت يف الق���رن الثاين الهجرّي، 

وه���ي كتاب���ات متنّوعة امل����ضارب واالأجن���ا�ض، ال �ضّيما اأّن 

)1)  نف�ض املرجع، �ض، 23.

العرب قد اطلعوا على ثقافات االأمم االأخرى، وا�ضتفادوا 

منه���ا اأمّيا ا�ضتفادة، �ضواء كان ذلك يف العلوم اأو املعارف 

الفل�ضفّية، اأو مبا ات����ضل بالتدوين وكيفية طباعة الكتب، 

ولو نظرنا يف امل�ضّنفات العربية ال نكاد نظفر بكتب نظرّية 

ت���وؤّرخ للتدوين، واإمنا نقع على اأخبار مبثوثة يف م�ضنفات 

ل للكتابة، مث���ل قول ابن جّني  الكّتاب، ومنه���ا الذي يوؤ�ضّ

» كن���ت يف يوم من اأيام���ي اأقراأ عل���ى ذي الرّمة �ضيئا من 

�ضعره، فقال: اأ�ضلح هذا احلرف... فقلت: واإّنك لتكتب؟ 

ق���ال: نع���م، قدم علين���ا ح����ضرّي لكم، فعّلمن���ا اخلّط يف 

. اإذ ي���وؤّرخ هذا ال�ضاهد للكتابة، ويربطها بقول 
(((

الرمل«

ال�ضع���ر وحفظ���ه، وهذا ي���وؤ�ض�ض لعدم التناف���ر بن القول 

ال�ضفوّي والكتاب���ّي، فهما يكّمالن بع�ضهم���ا البع�ض، كما 

ر ال الب���داوة، وجدير بالذكر  اأن الكتابة ترتب���ط بالتح�ضّ

اأّن املدّونة القدمية تّطرد فيها االأخبار التي توؤّرخ للكتابة، 

وه���ذا دليل عل���ى وعيهم بالتح���ّول املعريف ال���ذي وقع يف 

بني���ة العقل العربّي، واإّن نقل مثل هذه االأخبار يف�ضل بن 

مرحلت���ن يف تاريخ الثقافة العربّية، ويوؤ�ض�ض مليالد حقبة 

معرفّي���ة قائم���ة على تخلي���د العلم يف الكت���ب و�ضونه من 

ال�ضي���اع، فال�ضاهد ال�ضابق يحاكي التجاور بن ال�ضفاهّية 

باعتبارها نظاما مكتمال تراكم لع����ضور، والكتابّية التي 

ب���داأت تتلّم����ض طريقها اإىل الثبات والظه���ور، لذلك نرى 

التعوي���ل على احلفظ يف امل�ضت���وى االأّول، ثّم االهتداء اإىل 

الكتاب���ة يف م�ضت���وى ثان، واجلام���ع بن االأخب���ار املوؤّرخة 

للكتابة هو البعد ال�تاأ�ضيلي للكتابة والتاأريخ لها، ويف هذا 

املنح���ى يقول اب���ن جّني يف �ضياق اآخر عل���ى ل�ضان �ضعبة: 

» لقين���ي ذو الرّم���ة، فقلت: اأكتبني بع����ض �ضعرك، فجعل 

ميل���ي علّي، ويّطل���ع يف الكت���اب، فيقول: ارف���ع الالم من 

ال�ضن، و�ضّق ال�ضاد، وال تعّور الكاف...فقلت من اأين لك 

الكت���اب؟ قال: قدم علينا رجل من احل���رية، فكان يوؤّدب 

اأوالدنا، وكنت اآخذ بيده، فاأدخله الرمل، فيعلمني الكتاب، 

، ونلم�ض يف 
(((

واأن���ا اأفعل ذلك لئاّل تقول علّي م���ا مل اأقل«

)2)  ابن جني، اخل�ضائ�ض، ج 3، بريوت، دت، �ض، 296.
)3)  نف�ض املرجع، �ض، 162.
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ه���ذا ال�ضاهد ال����ضراع القائم ب���ن التقليدي���ن ال�ضفوّي 

والكتابّي، وكيف غدا ذو الرّمة على دراية بالكتابة بف�ضل 

رجل م���ن احلرية، وه���ذا ما يوؤّكد اأي�ضا ارتب���اط الكتابة 

باملدينة واحل�ضارة.

ما ي�ضتقى هو وعي العقل العربّي ب�ضرورة تقييد العلم 

لتخليده وحفظه من ال���زوال، وهي حقيقة مو�ضوعّية، اإذ 

ال ميك���ن للذاك���رة اأن حتتف���ظ مبعلومات كث���رية دون اأن 

حتّرفه���ا وتعيد �ضياغتها يف قالب جديد. واإّن هذا الوعي 

بالتدوي���ن وجدواه كان نتيجة تراكم معريّف ووعي باأنظمة 

التوا�ضل املتواترة يف تاري���خ الثقافة العربّية، فال�ضفاهّية 

ف���ر�ضت منط ت���وا�ضل هو االإخب���ار والرتدي���د واحلفظ، 

وق���د ا�ضتمّرت هذه ال�ضّنة مل���ا يناهز القرنن من الزمان، 

لك���ّن هذا التقليد له نقائ�ضه؛ فقد ات����ضم القول ال�ضفوّي 

باالرجت���ال واال�ضرت�ضال، واإّن ه���ذه ال�ضم���ات امل�ضاحبة 

لل�ضفاهّي���ة انعك�ضت على الكتابّية مثلما اأ�ضار ابن جّني يف 

ال�ضاه���د ال�ضابق، وكما �ضنبّن يف ه���ذا البحث يف الق�ضم 

املح���ّدد لنقائ�ض التدوين وح���دوده، وخري دليل على هذا 

انت�ضار ال�ضرقات االأدبّية، واالنتحال يف النرث وال�ضعر، وقد 

ا�ضتمّر هذا االأمر يف مرحلة التدوين، وهذه من االإ�ضكاليات 

النابع���ة من �ضل���ة الكتابة بال�ضفوّي. فم���ن البديهيات اأّن 

املع���ارف ال ت�ضمد بدّق���ة يف الذاكرة الب�ضرّي���ة، وعندما 

تنتق���ل اإىل مرحل���ة التدوين ي�ضيبه���ا التحريف، وين�ضب 

ق�ضم منه���ا اإىل غري قائلها، وق���د اأ�ضار اأحد الباحثن يف 

م�ضاألة ال�ضفاهّية والكتابّية اإىل اأّن »اللغة تتطّور با�ضتمرار 

بينم���ا تتمّي���ز الكتاب���ة بالثب���ات، وه���ذا ي���وؤدي اإىل عدم 

التطابق بن املكتوب واملنطوق، فقد يكون التدوين مالئما 

للمنط���وق يف فرتة زمنية ما، لكّن���ه بعد قرون من الزمان 

�ضة ملنطوق  يفقد مالءمت���ه، وبهذا ت�ضبح الكتابة املخ�ضّ

حقبة معّينة حتاول اأن متّثل اللغة حلقبة زمنّية اأخرى من 

. ويك�ضف هذا ال�ضاهد بدّقة عن االإ�ضكالّيات 
(((

تاريخها«

املنهجي���ة واملعرفّي���ة املنبثق���ة ع���ن تداخ���ل ال�ضف���وي مع 

كلية  ال�ضفاهي،  ال�ضعري  للن�ض  �ضيميائية  اأ�ضلوبية  مقاربة  نحو  زغب،  اأحمد    (1(
االآداب واللغات ق�ضم اللغة العربية واآدابها، جامعة بن يو�ضف بن خدة، اجلزائر 

، ال�ضنة اجلامعية -2006 2007، �ض، 15.

املكت���وب، فمن �ضم���ات اللغة التط���ّور �ضواء كان ذلك من 

الناحي���ة املعجمّية اأو الداللّي���ة اأو اال�ضتقاقّية، اأّما الكتابة 

فهي ت�ضبظ املنطوق يف الكتب، وجتعله غري قابل للن�ضيان 

اإاّل اإذا تع���ّر�ض اإىل احل���رق، وهذه م���ن الوقائع املوجودة 

يف الثقاف���ة العربّية، ويعترب حرق الكت���ب هدما للتدوين، 

وطم����ضا للمكتوب، فقد اأحرقت كتب املعتزلة، وم�ضنفات 

اب���ن ر�ضد الفل�ضفّية، وكتب ابن املقفع، وهذا يعود اإىل اأّن 

التدوين ال يالئم ال�ضا�ضة لذل���ك يقومون بعملية احلرق. 

اأّم���ا مالءمة املكتوب للمنط���وق، فتتطّل���ب درا�ضة، اإذ اإّن 

املكت���وب الحق للمنط���وق وع���ادة ما يكون���ان متباعدين؛ 

لذلك يطراأ عدم ان�ضج���ام يف م�ضتوى اال�ضتقاق املعجمّي 

، كم���ا اأّن م�ضتوى الداللة قد يختلف بن 
(((

بن املرحلتن

احلقبتن، فتمّث���ل االأ�ضياء يف زمن ما �ضيختلف حتما عن 

الزمن الالحق؛ الأّن اللغة متطّورة بتطّور العمران، وثقافة 

املجتم���ع، ودخ���ول اأجن���ا�ض اأخ���رى ومل���ل يف املجتمعات 

العربّية؛ لذلك كّلما كان تدوين املكتوب للمنطوق متقاربا 

زمانّي���ا كّلما كان االأمر دقيق���ا و�ضليم���ا؛ الأّن تقّبل الب�ضر 

للنظام اللغوّي والرمزّي هو عينه.

)ب( ال�سعر اجلاهلّي:

يعترب ال�ضعر اجلاهلّي معينا للدار�ضن الذين يرومون 

درا�ضة احلقب���ة اجلاهلية، �ضواء تعّل���ق االأمر بحفظ هذا 

ال�ضعر اأو تدوينه بعدئذ، ولكن الذي يهمنا يف هذا البحث 

هو اعتماد ال�ضع���ر اجلاهلّي كحّجة على نق�ضان التدوين 

وع���دم اكتمال���ه، وقد اخرتن���ا ال�ضعر اجلاهل���ّي باعتباره 

، لكنه يف االآن نف�ضه 
(((

مدّونة مكتمل���ة يف الثقافة العربّية

مّث���ل يف بع�ض املقاربات زيف عملي���ة التدوين، اإذ ال يعدو 

ه���ذا ال�ضع���ر اأن يكون �ضعرا منتح���ال، مل يعك�ض باأّي وجه 

من الوجوه حقيقة هذا ال�ضعر. واإّن قارئ املدّونة القدمية 

)2)  انظر، جاك دريدا، علم الكتابة، ترجمة وتقدمي اأنور مغيت و منى طلبة، ط2 ، 
املركز القومي للرتجمة، القاهرة، 2008.

(3( Kister, M.J, Studies in Jahiliyy and Early Islam, London, King 
Print,htd,1980.
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يق���ع على اأخب���ار كثرية حتّدثت ع���ن االنتحال، وميكن يف 

هذا ال�ضي���اق اأن ن�ضت�ضهد باأ�ضهر الق�ضائ���د التي ن�ضبت اإىل 

ام���رئ القي�ض، وق���د ذكرها اأبو الف���رج االأ�ضفهاين يف كتاب 

»االأغاين«، وقال فيها: »هي ق�ضيدة طويلة، واأظّنها منحولة، 

الأّنه���ا ال ت����ضاكل كالم ام���رئ القي����ض، والتولي���د فيه���ا بّن، 

وم���ا دّونه���ا يف ديوانه اأحد من الثق���ات؛ واأح�ضبه مّما �ضنعه 

دارم، الأّن���ه من ولد ال�ضم���واأل، ومّما �ضنعه من روى عنه من 

، فاملبحث قدمي، وقد انت�ضر ب���ن ال�ضعراء وتناوله 
(((

ذل���ك«

النّق���اد بال���درا�ضة والتاألي���ف، ويعترب طه ح�ضن م���ن اأوائل 

امل�ضّكك���ن يف ال�ضعر اجلاهلّي، وهو يف نظره �ضعر منتحل وال 

يع���رّب باأي �ضكل من االأ�ضكال ع���ن حياة العرب يف اجلاهلّية؛ 

فيق���ول يف ه���ذا ال�ضي���اق: »ف���اإذا اأردت اأن اأدر�ض احلي���اة 

اجلاهلّية فل����ضت اأ�ضلك اإليها طريق ام���رئ القي�ض والنابغة 

واالأع�ضى وزهري، الأين ال اأث���ق مبا ين�ضب اإليهم، واإمنا اأ�ضلك 

اإليه���ا طريقا اأخرى، واأدر�ضها يف ن�ّض ال �ضبيل اإىل ال�ضّك يف 

�ضّحت���ه، اأدر�ضه���ا يف القراآن، فالق���راآن اأ�ضدق مراآة للع�ضر 

، ومن خ���الل هذا ال�ضاهد نلم����ض ت�ضكيكا من 
(((

اجلاهل���ّي«

ط���ه ح�ضن يف جدوى تدوين ال�ضع���ر اجلاهلي؛ فهو واإن دّون 

ال يع���رّب عن حقيقة تلك احلقبة، بل دّونه �ضعراء اآخرون وقد 

انتحل انتحاال، ويرى اأن ذلك ال�ضعر املدّون ال يعرّب اأي�ضا عن 

حقيقة احلقبة اجلاهلّية، واإمّنا من اأراد درا�ضتها فلينظرها 

يف القراآن الكرمي، واإّن هذا الراأي ي�ضّكك يف عملّية التدوين، 

ب���ل ي�ضق���ط مرحلة مهّم���ة يف تاري���خ الثقافة العربي���ة اأجمع 

ال���دار�ضون على اأّنها من اأهّم املراح���ل املعرفّية التي اأ�ّض�ضت 

لقول ال�ضعر، وما ترّتب على ذلك من درا�ضات نقدّية اهتّمت 

بال�ضع���ر اجلاهلّي مبنى ومعن���ى و�ضورة واأ�ضلوبا. ويهّمنا يف 

ه���ذا اجلانب م���ن البحث اأن ن����ضري اإىل اأّن ط���ه ح�ضن كان 

من اأوائ���ل امل�ضككن العرب يف �ضّح���ة ال�ضعر اجلاهلّي، وهو 

 
(((

مبح���ث اأ�ضار اإلي���ه امل�ضت�ضرق���ون يف درا�ضاته���م ال�ضابقة

ولكّن���ه مل ينت�ضر يف الثقافة العربّية نظرا اإىل وروده يف لغات 

)1)  اأبو الفرج االأ�ضفهاين، االأغاين، ج9، بريوت، 1978. �ض، 97.
)2)  يف ال�ضعر اجلاهلّي، �ض 27-26.

(3( D. S. Margoliouth The Origins of Arabic Poetry Cambridge 
University Press, 1925.

م�ضتع�ضية على ال���دار�ضن العرب، منها اللغة االأملانّية، وقد 

نقل لنا الدكتور عبد الرحمن بدوي اآراء امل�ضت�ضرقن االأملان 

يف �ضّح���ة ال�ضعر اجلاهل���ّي، وال���وا�ضح اأّن هذه ال���درا�ضات 

�ضبق���ت اأطروح���ة طه ح�ضن يف ال�ضعر اجلاهل���ّي، وقد يكون 

.
(((

طه ح�ضن قد اطلع عليها، وا�ضتقى منها املاّدة االأّولية

ال ي���رتّدد طه ح�ضن يف تق���دمي االأدّلة على نظرّيته يف 

الت�ضكي���ك يف ال�ضع���ر اجلاهلّي، وقد ق���ّدم براهن يراها 

يقينّي���ة ال تقب���ل الدح����ض والت�ضكي���ك، رغ���م اأن التقليد 

النق���دّي مل ي�ضل اإىل هذه املرحلة من التفنيد والت�ضكيك 

يف اأه���ّم مك���ّون من مكون���ات االإرث املع���ريّف العربّي. ومل 

يكتف طه ح�ضن بالت�ضكيك يف ال�ضعر اجلاهلّي بل يرى يف 

ال�ضعر االأموّي م�ضدرا مهّما له، يقول: » واأدر�ضها يف �ضعر 

هوؤالء ال�ضع���راء الذين عا�ضروا النبّي وجادلوه، ويف �ضعر 

ال�ضع���راء االآخري���ن الذين جاءوا بع���ده ومل تكن نفو�ضهم 

ق���د طاب���ت ع���ن االآراء واحلياة الت���ي األفه���ا اآباوؤهم قبل 

 ،
(((

ظهور االإ�ضالم. بل اأدر�ضه���ا يف ال�ضعر االأموّي نف�ضه«

ولع���ّل االإ�ضكال الذي ي�ضّرح به طه ح����ضن يتمّثل يف هذا 

اال�ضط���راب الذي ط���راأ عل���ى ال�ضعر اجلاهل���ّي، فهو يف 

راأي طه ح����ضن وثيقة طالها التدلي����ض والتحريف؛ حتى 

اإّن ال�ضعر االأم���وّي يف�ّضر احلقبة اجلاهلّية ب�ضكل اأدّق من 

ال�ضع���ر اجلاهلي، وهذا يف نظرنا يك����ضف عن خالف يف 

تدوين ال�ضعر اجلاهلّي ميكن القول اإّنه قد وجد يف القدمي، 

لكّن طه ح�ضن قد اأعاد هذا اخلالف، واأ�ضهب يف تف�ضري 

االأ�ضب���اب الت���ي اأّدت اإىل انتح���ال ال�ضع���ر اجلاهلّي؛ فهي 

 ،
(((

تبقى ل�ضيقة بالتدوين واالأطر احلاّفة به وامل�ضّكلة له

االأملانّية  عن  ترجمها  اجلاهلي،  ال�ضعر  �ضحة  حول  امل�ضت�ضرقن  درا�ضات    (4(
واالإنكليزية والفرن�ضية عبد الرحمن بدوي، دار العلم للمالين، الطبعة االأوىل، 

 .1979
)5)  يف ال�ضعر اجلاهلي، �ض 27.

اإّن هذا ال�ضعر الذي ي�ضّمونه اجلاهلّي الميّثل اللغة اجلاهلية  يقول طه ح�ضن«    (6(
وال ميكن اأن يكون �ضحيحا« وحّجته يف ذلك اأّن من بن ال�ضعراء اجلاهلين من 

ينت�ضب اإىل عرب اليمن اإىل هذه القحطانّية العاربة التي كانت تتكّلم لغة غري لغة 

القراآن، وهي لغة يف نظر اأبي عمرو بن العالء خمالفة للغة العرب، وهذا االأمر 

اأثبته البحث يف فيلولوجية اللغة باأنها غري عربّية.  اإذ ال�ضلة بن اللغتن العدنانّية 

ال�ضامّية  اللغات  واإحدى  الف�ضحى  العربّية  اللغة  بن  كال�ضلة  هي  والقحطانية 

القدمية  النقدية  الدرا�ضات  يقّو�ض  اأن  �ضاأنه  من  الراأي  هذا  ومثل  االأخرى. 

واملعا�ضرة التي حافظت على عربّية ال�ضعر اجلاهلي ووحدة اللغة العربّية. 
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كم���ا اأّن لعامل ال�ضيا�ضة دورا يف ه���ذا االنتحال الذي وقع 

يف ال�ضع���ر اجلاهلّي، اإذ للع�ضبي���ة دور يف هذا االنتحال، 

وق���د حّلل طه ح�ضن هذا االأمر ب���رتّو واأناة، واأهّم ما قيل 

اإّن عام���ل الع�ضبّي���ة اأ�ضهم يف احلاج���ة اإىل مدح القبائل 

وهجاء البع�ض منها، وقد مّثل ال�ضعر اجلاهلّي اأهّم معن 

ا�ضتق���ى منه ال�ضعراء ماّدتهم يف امل���دح والهجاء، اإ�ضافة 

اإىل االأغرا�ض ال�ضعرية االأخرى التي حتتاجها القبائل يف 

االإع���الء من قيمها الرمزية والعقائدّية، واإّن هذه الرغبة 

كانت دافعا مبا�ضرا لل�ضرقات ال�ضعرية يف فرتة التدوين، 

واحل���ال اأّن جّل الدار�ضن ي���رون يف التدوين حفاظا على 

، وجدي���ر بالذك���ر اأّن ال�ضعر اجلاهلّي 
(((

كّل اإرث �ضف���وّي

هو الن�ض االأول ال���ذي ا�ضتطاع به العرب اأن يتحّولوا اإىل 

م���ال املكت���وب، وم���ا �ضاحبه م���ن حتّول يف بني���ة العقل 

العرب���ّي، الذي بداأ يعي �ضيئا ف�ضيئا اأهمّية التحّول املعريّف 

من طور ال�ضفوّي اإىل طور املكتوب، واإذا كّنا قد ا�ضت�ضهدنا 

بط���ه ح�ضن يف هذا الباب، فذلك يعود اإىل اأّن نظرّيته يف 

ال�ضع���ر اجلاهلّي تندرج يف باب ح���دود العقل الكتابّي يف 

مرحل���ة التدوين، وهي نظرّية مّثل���ت ن�ضازا يف الدرا�ضات 

النقدّية االأدبّية العربّية؛ نظرا اإىل طعنها يف �ضّحة ال�ضعر 

اجلاهلّي وتدوين���ه، ولكن الذي يهّمن���ا اأ�ضا�ضا هو ما وقع 

يف ال�ضعر اجلاهل���ّي من انتحال و�ضرقات اأدبّية، التي هي 

يف نظرن���ا اأح���د مالمح حدود العق���ل الكتاب���ّي، والفكرة 

االأ�ضا�ضّي���ة يف ه���ذا امل���و�ضوع تفي���د اأّن تل���ك الن����ضو�ض 

ال�ضفوّية اأثن���اء حتّولها اإىل مكت���وب مل ت�ضلم من الزيادة 

وال�ضرق���ة، ون�ضب���ة بع�ضه���ا اإىل غري قائليها، كم���ا اأّن طه 

ح����ضن يطعن يف عملية التحّول هذه، ويرى اأّن �ضعرا اآخر 

مّت نظم���ه يف القرن الثاين خمال���ف يف بنيته ولغته لل�ضعر 

اجلاهلّي، ولكّن ه���ذه النظرّية لقيت �ضّدا ونقدا من قبل 

دار�ضن ك���رث، راأوا اأّن ال�ضع���ر اجلاهل���ّي مّت تدوينه بثبات 

ودّق���ة، واأّن عملية حتّول���ه اإىل ن�ّض مكتوب مل يطراأ عليها 

حتري���ف، واإّن ه���ذا الراأي ه���و الراأي ال�ضائ���د يف الثقافة 

العربّي���ة قدمي���ا وحديث���ا، وه���و ي���وؤ�ض�ض للعق���ل الكتابّي، 

وي�ضفه باالإحكام، وال يذهب بعيدا يف و�ضع حدود له.

)1)  يف ال�ضعر اجلاهلي، �ض 80-79.

لعّل الناظ���ر يف تاريخ الثقافة العربّي���ة يرى بعمق اأّن 

هذي���ن الراأي���ن املتقّدم���ن ميث���الن اإىل حّد كب���ري عماد 

ال���درا�ضات الت���ي تناولت العق���ل الكتابّي، فال���راأي االأّول 

–وه���و غ���ري �ضائد- مّثلن���ا عليه باالأديب ط���ه ح�ضن من 
خ���الل كتابه »يف ال�ضعر اجلاهلّي« اأّما الراأي الثاين- وهو 

املتداول- يف جّل الدرا�ضات العربّية قدميها وحديثها؛ الأّنه 

ال يثري اإ�ضكالّيات خالفي���ة، وال يوؤ�ّض�ض ملقّدمات ميكن اأن 

تكون منطلقا له���دم مقومات الثقافة العربّية االإ�ضالمّية؛ 

لذلك نفه���م مل مّتت مهاجمة طه ح����ضن ونقده وتكفريه 

من قبل موؤ�ض�ضات دينّية كثرية.

نالحظ اأّن ا�ضتبعاد الكتابة من تلك احلقبة كان قوال 

 واإّن هذا الراأي يبّن بدّقة تلك 
(((

قاب���ال للدح�ض والنقد،

النظرة الدونّي���ة للحقبة اجلاهلّية، الت���ي متت �ضياغتها 

الحق���ا يف ع����ضر التدوين بع���د اأن تغ���رّيت مالمح العقل 

العربّي، وا�ضتقام اخلّط العربّي، وبلغ تطّورا يف احل�ضارة 

والتفنّن. بي���د اأّن نا�ضر الدي���ن االأ�ضد ي�ضتدرك على هذا 

الراأي الذي جتّلى يف درا�ضات كثرية، فيفيد القارئ براأي 

، ونرى اأحيانا ميال اإىل تلك االآراء التي ذكرها 
(((

نقي����ض

الدار�ضون للتفريق بن التدوين وحقبة اجلاهلّية واالإعالء 

من الكتابة، التي تبلورت يف القرن الثاين الهجرّي، كما اأّن 

ن���ا�ضر الدين االأ�ضد ي�ضتبعد اأّن عرب اجلاهلّية مل يقّيدوا 

�ضعرهم بالكتابة، وهو يف هذا املنحى ي�ضتند اإىل فر�ضّية 

ممكن���ة، وا�ضتدالل من داخل الف����ضاء اجلاهلّي اليومي، 

يق���ول: » ف���اإذا كان���ت القبائل تقّي���د عهوده���ا ومواثيقها 

اأفلي�ض من الطبيع���ّي اإذن اأن تقّيد �ضعر  بنا-  – كم���ا مّر 
�ضعرائه���ا الذي���ن يدافعون به عن حيا�ضه���ا، ويذودون به 

ع���ن اأماده���ا، وي�ضّجلون به وقائعه���ا واأّيامها، ويعّددون 

، فال����ضرورة هي التي 
(((

في���ه انت�ضاراتها وماآثره���ا...«

اأمل���ت ح�ضب راأي نا�ضر الدي���ن االأ�ضد تقييد هذا ال�ضعر، 

ولك���ّن ال اأدّلة عل���ى هذا االأم���ر، ال �ضّيما غي���اب ن�ضو�ض 

�ضعرّية مكتوبة تعود اإىل هذه احلقبة.

)2)  م�ضادر ال�ضعر اجلاهلي وقيمتها التاريخية، �ض42.
)3)  نف�ض املرجع، �ض 33.

)4)  نف�ض املرجع، �ض 109.
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جدل التدوين والذاكرة

اإّن املدّون���ة القدمي���ة حتف���ل يف م�ضنف���ات عدي���دة 

ب���االإ�ضادة باملكت���وب والتدوي���ن، وه���ذا يفه���م بالتح���ّول 

البنيوّي يف العقل العرب���ّي، لكّن هذا التحّول مل يحل دون 

الوقوع يف معايب املكتوب وق�ضور التدوين، اإذ اإّن التدوين 

رغم اإلغائه لل�ضفوي ظّل مت�ضبثا به، وميار�ض �ضطوته عليه 

لق���رون، ب���ل اإّن الثقاف���ة ال�ضفوّية ما تزال تف���ر�ض اآليات 

، واإّن 
(((

ا�ضتغالها اإىل ح���ّد االآن على الن����ضو�ض الكتابّية

ه���ذا التداخل يعود اإىل حّد كب���ري اإىل اأّن الثقافة العربّية 

هي �ضفاهّية يف اأ�ضا�ضها، واأن غلبة امل�ضافهة على الكتابّية 

، واإّن 
(((

يع���ود اإىل ان�ضداد الالوعي اجلمع���ي اإىل املا�ضي

هذا االن�ضداد يتجّل���ى يف االأبنية الرمزّية واملادية؛ ونعني 

بذل���ك اأّن ه���ذا الالوعي ي�ضتعيد كّل ما م���ن �ضاأنه ت�ضكيل 

الوع���ي احلايل من اأنظمة معرفّي���ة، وكيفّيات توا�ضل من 

�ضع���ر ومغ���از واأحادي���ث،  ثم ي�ضتعي���د كذل���ك كل االأبنية 

املادّي���ة مث���ل اللب���ا�ض واالأكل وغري ذلك، مم���ا كان عليه 

ال�ضل���ف قبل اخللف، وه���ذا احلنن هو م����ضّكل للذاكرة، 

يلب���ّي حاج���ة رمزّية واأخ���رى مادّية للمجتم���ع، وبال �ضّك 

اأّن املجتم���ع العرب���ّي االإ�ضالمّي يح���ّن اإىل منط العي�ض يف 

اجلاهلّية، ال �ضّيما اأّن هذه احلقبة ا�ضتمرت لزمن طويل؛ 

اإذ األف النا�ض منط العي����ض امل�ضرتك، واأنظمة التوا�ضل، 

ومل يك���ن الفط���ام عن ه���ذه املرحلة ممكن���ا؛ لذلك نرى 

اأّن التدوي���ن عمل عل���ى تقييد امل�ضافه���ة بطرائق جديدة 

م�ضتنبط���ة من العق���ل الكتابّي، ولئن كان���ت االأداة االأوىل 

يف حف���ظ الكالم ال�ضفوّي هي الذاك���رة، وما تقت�ضيه من 

و�ضائط حاّفة بها مثل االأ�ضانيد والتذّكر والرواية واجلرح 

والتعدي���ل، فاإّن التدوين اعتمد الكتابة واحلرب �ضبيال اإىل 

جتاوز امل�ضافه���ة، واالرتقاء بالعقل ال�ضف���وّي اإىل م�ضتوى 

العقل الكتابّي املن�ضود، ولكّن االإ�ضكال الذي يطرح اأّن هذا 

التقييد �ضاحبته جملة من االإ�ضكاليات املتعّلقة بالكتابة.

ال�ضعري  للن�ض  �ضيميائية  اأ�ضلوبية  مقاربة  نحو  ال�ضفاهّي،  ال�ضعر  جمالية    (1(
ال�ضفاهي، كلية االآداب واللغات ق�ضم اللغة العربية واآدابها ، جامعة بن يو�ضف 

بن خدة، اجلزائر ، ال�ضنة اجلامعية -2006 2007.

(2(  Zwetter,M. The Oral Tradition,Ohio University, Press, 1978.

) اأ ( نقائ�ص التدوين 

من االإ�ضكاليات التي ارتبطت بالتدوين اللحن، ورغم 

ن���درة املراجع يف ه���ذا الباب فاإّننا نظف���ر مب�ضادر قليلة 

اهتم���ت بذلك يف الن�ضو�ض املدّونة، ومنها كتاب » اأخبار 

امل�ضّحف���ن« الأبي احل����ضن الع�ضكري، يق���ول: » وقد مدح 

بع����ض ال�ضعراء خلف���ا االأحمر بالتحّفظ م���ن الت�ضحيف 

،  ثم ي�ضيف »اأّن ب�ّضارا االأعمى �ضعى 
(((

وعّده من مناقبه«

اإىل عقب���ة بن �ضلم اأّنه يروي جّل اأ�ضعار العرب وال يح�ضن 

م���ن الق���راآن غ���ري اأّم الكت���اب. فامتحن���ه عقب���ة بتكليفه 

 .
(((

القراءة يف امل�ضحف، ف�ضّحف فيه عّدة اآيات«

 من خالل هذي����ن ال�ضاهدين نقل اأخب����ار تتعّلق 
ّ

نتب����ن

بالتدوي����ن وامل�ضافه����ة، فاالن�����ضداد اإىل ال�ضف����وّي كانت له 

الغلبة رغم ا�ضتحكام التدوي����ن، وحتّوله اإىل �ضّنة حتتذى، 

لك����ّن الق����راءة م����ن املكتوب ارتبط����ت بالت�ضحي����ف ح�ضب 

ال�ضاهد املنقول من كتاب اأخبار امل�ضحفن، ورغم اأّن هذا 

الكت����اب قد انتق����ى جملة من االأخبار، لك����ّن غلبة امل�ضافهة 

والتم�����ضك به����ا اأثن����اء التدوين كان اأم����را واقع����ا، حتى اإّن 

البع�ض ال ي�ضّحف يف املحف����وظ، ولكّنه ال يح�ضن القراء ة 

م����ن املكتوب، وهذا داّل على ا�ضتغال الذاكرة مبا األفته من 

�ضنن يف التوا�ضل املعريّف، وما تعّود عليه النا�ض يف حياتهم 

اليومي����ة، اأّما تقلي����د التدوين فهو ط����ارئ وم�ضتجّد؛ لذلك 

ينفر منه النا�ض وال ي�ضت�ضيغونه. واإّن هذا التبّدل امل�ضاحب 

حلقبة التدوين هو تب����ّدل يف متّثل اللغة والكالم، وتغرّي يف 

بنية العقل العربّي الذي األف احلفظ لقرون طوال.

ويك�����ضف اخل����رب الث����اين املتعّل����ق باللح����ن يف ق����راءة 

الق����راآن الكرمي عن �ضراع بن العقل����ن ال�ضفوّي والكتابّي، 

 عنه اخل����رب بالقدرة عل����ى احلفظ، وقد 
ّ

وه����و �ضراع ع����رب

متّث����ل ذلك يف رواية �ضعر وحفظ����ه دون القدرة على حفظ 

الق����راآن. ف����اإذا ما علمن����ا اأّن الق����راآن الكرمي ق����د نزل بعد 

بداية ال�ضعر اجلاهلّي مبا يزيد بقرن ون�ضف من ال�ضنن، 

فاإنن����ا نطرح �ضوؤاال مَل مل ي�ضتطع هذا الراوية حفظ القراآن 

)3)   احلافظ بن عبد اهلل، اأخبار امل�ضّحفن، عامل الكتب، دت، �ض، 35.
)4)   نف�ضه، �ض 57.
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الك����رمي رغ����م ما متلي����ه املرحل����ة اجلدي����دة م����ن �ضرورة 

االط����الع على الر�ضال����ة اجلديدة وحفظ للق����راآن الكرمي؟ 

ولي�����ض لنا من تف�����ضري لهذا اخل����رب �ضوى اأّن يعّلل باحلنن 

اإىل �ضّن����ة �ضفوّية قدمي����ة متّثلت يف رواي����ة ال�ضعر وحفظه، 

وه����ي عالق����ة باالأذهان وباالأنف�����ض من املرحل����ة اجلديدة، 

فالوا�ضح اأّن الكتابة مل ت�ضتحكم بعقول هوؤالء الرواة، مّما 

جعله����م يقعون يف اللحن، اأّما نقل املحفوظ فلم يطراأ عليه 

تغيري اأو حتري����ف؛ الأّنه متداول و�ضّن����ة مّتبعة ومتداولة من 

جيل اإىل جيل، واإذا تتّبعنا االأخبار التي يذكرها الع�ضكري 

تباع����ا، فاإّننا نراها تدور يف مرحلة املكتوب، اأي اأّن قائليها 

مّم����ن اأدركوا الكتاب����ة وعاي�ضوا ال�ضفوّية، بي����د اأّن حنينهم 

اإىل ما تقّدم من اأنظمة توا�ضل كان وا�ضحا، وكاأّن التدوين 

مل يغلب عليهم، ومل ي�ضتجب لذاكرتهم املت�ضعة التي تزخر 

بالكث����ري من املعارف املرتاكمة. والالف����ت اأّن االأخبار التي 

وردت يف كت����اب »اأخب����ار امل�ضّحف����ن« قامت عل����ى �ضل�ضلة 

اأ�ضاني����د متتالية، تبداأ بفع����ل اأخربنا وحّدثن����ي، ثم تتتاىل 

االأ�ضم����اء م����ن املحّدثن وال����رواة، اإىل اأن ن�����ضل اإىل �ضند 

اخل����رب، وميكن يف هذا ال�ضي����اق اأن ننتهي اإىل املالحظتن 

التاليتن:

- يجم���ل امل�ضّن���ف اأخب���ارا يف الكتاب���ة، اأي اأّن اهتمام���ه 

من�ضّب على التدوين والعقل الكتابّي.

-الكتاب مموعة من االأخبار املتفّرقة، بيد اأّن االأ�ضانيد 

تندرج يف �ضّنة امل�ضافهة، يف حن ين�ضّد املنت اإىل العقل 

الكتابّي.

نتب���ّن من خ���الل هات���ن املالحظت���ن التج���اور بن 

التدوين واملرحل���ة ال�ضفوّية، ونرى اإىل ح���ّد وا�ضح وجلّي 

كي���ف بن���ي التدوي���ن عل���ى ال�ضف���وّي، واأ�ض�ضه املتمثلة يف 

االأ�ضاني���د والرواية واحلفظ، فالتكام���ل جلّي بن العقلن 

رغ���م اأّن الكتاب يندرج تاريخّي���ا يف ع�ضر التدوين، لكّنه 

يعيد اإنتاج اأدبّيات املرحلة ال�ضفوّية �ضكال وم�ضمونا، كما 

يك�ضف من خالل عنوانه عن معايب الكّتاب، والت�ضحيف 

هو من املثالب التي يقع فيها من كان على دراية بالقراءة 

والكتابة، وحرّي بالذكر اأّن الت�ضنيف يف هذا الباب قليل، 

نظرا اإىل اأّن العقل الكتابّي واملوؤ�ض�ضة ال�ضيا�ضّية قد �ضعيا 

اإىل االإ�ضادة بالكتاب���ة، وذك���ر مزاياه���ا وف�ضائلها وعدم 

اال�ضتنق���ا�ض منها، كم���ا جتدر املالحظ���ة اأّن الكتب التي 

اأف���ردت يف ه���ذا املجال قليل���ة ونادرة، وه���ي على ندرتها 

ت�ضري اإىل اأّن العقل اجلمعي والالوعي اجلماعّي ين�ضّدان 

اإىل امل���ا�ضي املنفل���ت يف الزمان، وال���ذي حاولت الكتابة 

طم�ضه، واإحياء �ضّنة جديدة متمّثلة يف التدوين والكتابة، 

وا�ضتبعاد املحفوظ، بيد اأّن اآثار املا�ضي وجدت من خالل 

ح����ضور الن����ضو�ض املحفوظة يف الن����ّض املكتوب، جتّلت 

مثلم���ا اأ�ضرن���ا اإىل ذلك يف االأ�ضاني���د، ويف االأبنية اللغوّية 

الداّل���ة عل���ى العفوّي���ة، وهي م���ن مالمح ح���دود التدوين 

وعدم اكتماله، ولك���ّن الالفت اأّن الع�ضكري قد ال يعي اأّنه 

م���ن خالل ه���ذا الكتاب يعي���د اإحياء �ضّن���ة امل�ضافهة دون 

ق����ضد، ويعود هذا الت�ضارب اإىل غي���اب التباعد الزمنّي 

بن احلقبتن، كما اأّن احلديث عن ثقافتن االأوىل �ضفوّية 

والثاني���ة كتابّي���ة ال يعدو اأن يكون كالما غ���ري دقيق مثلما 

تفي���د عدي���د ال���درا�ضات، فالتدوي���ن ه���و تطوي���ر ملرحلة 

ال�ضفوّية التي عرفت الكتابة اأي�ضا. 

ما ميك����ن تاأكي����ده اأّن االأدبي����ات الالحق����ة يف ع�����ضر 

التدوين �ضع����ت اإىل طم�ض كّل االأدّلة على وجود الكتابة يف 

اجلاهلّي����ة، وال تعدو املقاالت القائلة بذلك �ضوى حماوالت 

فردّي����ة مل تتبّنها امل����وؤ�ض�ضة ال�ضيا�ضي����ة اأو دواوين الدولة، 

ويفه����م هذا االأمر برغبة ملّحة الإقرار القطيعة، واالنتقال 

اجلوه����رّي م����ن حقب����ة امل�ضافه����ة اإىل التدوي����ن، واإّن هذا 

ال�����ضراع هو �ضراع ثقافت����ن متالحقتن، كل واحدة تريد 

الهيمنة والثبات، واإن كانت الثقافة الكتابّية هي التي متتلك 

اأدوات الغلبة والهيمن����ة؛ الأنها حمايثة للتاريخ، مزامنة له 

يف ح����ن اأّن الثقافة ال�ضفاهّي����ة وّلت ومل تعد متتلك وجودا 

ماديا يف الف�����ضاء املحايث للقرن الث����اين الهجرّي، ولكّن 

هذه املعادل����ة ميكن اأن تفّند من خ����الل م�ضّلمتن؛ االأوىل 

اأّن من اأه����ّم مكّونات الكتابّية هي امل�ضافهة، فهي حا�ضرة 

م����ن خالل عالمات امل�ضافهة، ومن خالل امل�ضامن ذاتها 

�ضواء كان����ت نرثا اأو �ضعرا، والثاني����ة اأّن ال�ضفاهّية كان لها 
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ح�����ضور وجتّل يف الالوعي اجلمع����ّي، لذلك احتفى القّراء 

بجم����ع القراآن يف الذاكرة وا�ضتمّر ت����داول ال�ضعر وروايته، 

كم����ا اأّن حفظت����ه ق����د وقع االإع����الء من �ضاأنه����م. وقد ذكر 

ن����ا�ضر الدي����ن االأ�ضد �ضاهدا يبّن في����ه اأّن و�ضم اجلاهلية 

باأنها ثقافة �ضفاهية يعود اإىل بنية العقل اجلاهلّي حينئذ، 

الذي ميّجد احلفظ واالرجت����ال يقول: »كانوا يتوّهمون اأّن 

معرفة ال�ضاعر بالكتابة عيب ينتق�ض من �ضاعرّيته، وذلك 

اأّنهم كانوا يظّنون اأّن معرفة الكتابة اأمر حادث طارئ على 

العرب، وه����و من اأمور املدنّية التي كان����ت تف�ضد االأعراب 

و�ضليقته����م اللغوّية الفطرّية، فكانوا ي�ضّكون يف كّل اأعرابّي 

، لذلك 
(((

يّت�ضل باملدينة ويكت�ضب من مظاهر ح�ضارتها«

مل يك����ن التدوين ميّثل قطيعة م����ع الثقافة القدمية، بل هو 

تط����ّور يف بنية العقل، ولرتاكم املعرف����ة ب�ضنفيها ال�ضفوّي 

والكتابّي، وم����ا الفروق بن املرحلت����ن �ضوى فروق واهية، 

مثلم����ا بّينت عديد ال�ضواهد الت����ي �ضاقها الكتاب والنّقاد، 

واإّن ه����ذا ال����راأي يدعم اإىل حّد ما االأطروح����ة التي ن�ضعى 

اإىل الربهن����ة عليها يف هذا البحث املوجز، وهي اأّن العقل 

الكتابّي مل يكن مبعزل عن العقل ال�ضفوّي، بل هو مكّون له 

واأحد اأهّم مرتكزاته  البنيوّية.

)ب(التدوين والتاريخ

وتاري���خ  اإجم���اال  الثقاف���ات  تاري���خ  يف  البح���ث  اإّن 

ة يب���ّن لنا اأن جّل الثقافات  الثقاف���ة العربّية ب�ضفة خا�ضّ

ت����ضرتك يف اأنها تتمّي���ز بالتطّور التاريخ���ّي والديناميكّية 

وال����ضريورة، واإّن الثقافة يف تاري���خ �ضريورتها امل�ضتمّرة 

ال تع���ود اإىل ما كان���ت عليه، بل هي يف حرك���ة دوؤوب، ويف 

هذا ال�ضياق يقول دني�ض كو�ض » يجب حتليل كّل ثقافة من 

منظور تزامنّي، انطالقا من معطياتها املعا�ضرة ال غري، 

ومواجهة للتطّورّية املن�ضرفة اإىل امل�ضتقبل، ولالنت�ضارّية 

امللتفت���ة اإىل امل���ا�ضي يقرتح مالينوف�ضك���ي، اإذا، الوظيفة 

املرّك���زة على احلا�ضر، الذي ه���و املقطع الزمنّي الوحيد 

)1)  م�ضادر ال�ضعر اجلاهلي وقيمتها التاريخية، �ض 117-116.

ال���ذي ميكن لع���امل االأنرثوبولوجيا اأن ي���در�ض من خالله 

، فح�ضب دني�ض كو�ض 
(((

املجتمع���ات االإن�ضانّية مو�ضوعّيا«

- الباح���ث يف تاريخ الثقافات - ال ميكن اأن تكون الثقافة 

ثابتة بل هي متطّورة، وه���ذا ينطبق على الثقافة العربّية 

الت���ي ال ميكن اأن ت���در�ض مبعزل عن االأط���ر احلاّفة بها، 

وم���ن ذلك البني���ة القاعدّية ال�ضفاهّي���ة. وعندما نتحّدث 

ع���ن ثقاف���ة عربّي���ة فه���ي كّل جامع، غ���ري متجّزئ���ة اإىل 

مرحلة �ضفاهّي���ة واأخرى كتابّية، ولع���ّل التدوين هو الذي 

. واإّن 
(((

فر�ض ه���ذا االختالف بن النظام���ن املتكاملن

هذا االخت���الف الن�ضقي الذي اأم���اله التدوين من خالل 

اآراء عدي���د الكت���اب هو يف باطنه مت���اه وان�ضجام وتناغم 

داخلّي جلمي���ع مكّونات الثقافة العربّية؛ متاه يك�ضف عنه 

منت الكت���ب املدّونة يف خمتل���ف االأجن���ا�ض االأدبّية �ضرية 

واأحادي���ث و�ضعرا ونرثا، اإذ يظه���ر بو�ضوح ت�ضل�ضل الرواة 

يف االأ�ضاني���د، وح�ضور االأفعال القولّية؛ لكّنها حتّولت اإىل 

حّي���ز الورق والكتاب فغدت مكتوبة. واإّن العقل العربّي هو 

عقل واحد بيد اأّنه م�ضرتك يف التاريخ، متطّور يف الزمان، 

ي�ضق���ل برتّق���ي االإن����ضان يف املعرف���ة والعل���وم، وي���رتّدى 

برتّديه���ا، واإّن و�ضم���ه بامل�ضرتك متاأّت ب���اأّن العقل العربّي 

تتقا�ضمه املل���ل والنحل املختلفة، وحق���ب زمانّية متعاقبة 

ة واملمّيزة  اأ�ضهم���ت يف �ضياغت���ه، وبناء مالحمه اخل���ا�ضّ

ل���ه رغم اأّن الثقافة العربّية مل تتط���ّور اإاّل عندما انفتحت 

على االآخ���ر املختلف، وقد اأ�ضار اجلابرّي اإىل اأّن التدوين 

مل يك���ن حركة قطيعة يف تاريخ الثقافة العربّية، واإمنا هو 

ا�ضتمرارّي���ة و�ضريورة يف �ضي���اق التاريخ، يقول اجلابري: 

»هك���ذا اأ�ضبح���ت عملّي���ة اإع���ادة بن���اء امل���ا�ضي العربّي، 

وبال�ضب���ط الع�ضر اجلاهل���ّي، �ضرورة ملّح���ة، بل ق�ضّية 

م����ضري كيف ال وامل���ا�ضي ال يهاجم من اأج���ل ذاته بل من 

اأجل احلا�ضر وامل�ضتقبل. لق���د اأدرك اخللفاء العبا�ضيون 

ه���ذه احلقيق���ة وعملوا عل���ى �ضوئه���ا وبوحي منه���ا: اإّنه 

)2)  دني�ض كو�ض، مفهوم الثقافة يف العلوم االجتماعية، ترجمة د منري ال�ضعيداين، 
املنظمة العربية للرتجمة، لبنان، ط1، مار�ض 2007، �ض ،59.

الثقافية،  اجل�ضرة  مّلة  الكتابّي،  والوعي  ال�ضفاهّي  الوعي  بن  اخل�ضومة    (3(
عدد1، جانفي 2010.
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البناء الثقايّف ال�ضامل الذي اأ�ضبح يطرح نف�ضه ك�ضرورة 

، فالتدوين ح�ضب اجلاب���ري حتمّية تاريخّية 
(((

تاريخّي���ة«

داخ���ل الثقاف���ة العربّي���ة، واإّن عملّي���ة البن���اء واال�ضتعادة 

مل تك���ن مّهم���ة االأف���راد فق���ط ب���ل عا�ضدتها م���وؤ�ض�ضات 

الدول���ة، وه���ذا كّله ين���درج يف اإطار اإعادة كتاب���ة التاريخ 

وتوثيق���ه، ال�ضّيما احلقبة اجلاهلّية وتاريخ االإ�ضالم، ومن 

ه���ذا املنطل���ق نتب���ّن اأّن التدوين حلق���ة مرتابطة، جتمع 

مراح���ل خمتلفة من تاريخ الثقاف���ة العربّية، ومل يننب يف 

جوه���ره على قطيعة ملرحلة من املراح���ل. ويقّر اجلابري 

باأهّمي���ة التدوي���ن يف معرف���ة الع����ضر اجلاهل���ّي و�ضدر 

 ،
(((

االإ�ضالم، فه���ي يف نظ���ره عملّي���ة بناء ثق���ايّف مكتملة

كم���ا اأن اجلاب���ري يرّد عل���ى منتقدي التدوي���ن والقائلن 

بانتح���ال ال�ضعر اجلاهلي؛ فه���و يعترب عملّية االنتقال اإىل 

التدوين دقيق���ة و�ضليمة وال �ضبيل اإىل ال�ضّك فيها كحدث 

تاريخ���ّي، رغم اإق���رار اجلاب���رّي اأن عملّي���ة التحّول هذه 

مل تك���ن متزامنة للع�ضر اجلاهل���ي، واإمنا هي الحقة له، 

يق���ول: »لقد ت�ضّكل���ت بنية العقل العرب���ّي، اإذن يف ترابط 

مع الع����ضر اجلاهل���ّي فعال، ولك���ن ال الع����ضر اجلاهلّي 

كم���ا ع���ا�ضه عرب ما قب���ل البعث���ة املحّمدّية، ب���ل الع�ضر 

اجلاهل���ّي كما عا�ضه يف وع���ي عرب ما بعد ه���ذه البعثة: 

الع�ضر اجلاهلّي بو�ضفه زمنا ثقافّيا مّتت ا�ضتعادته، ومّت 

ترتيب���ه وتنظيمه يف ع�ضر التدوي���ن، الذي يفر�ض نف�ضه 

، وميّثل هذا 
(((

تاريخّيا كاإط���ار مرجعّي ملا قبله وما بعده«

الراأي اإجماعا بن ال���دار�ضن العرب قدميهم وحديثهم، 

وهو يع���ار�ض االأطروحات التي تق���ول بانتحال الن�ضو�ض 

ال�ضعرّي���ة يف التدوين، ومثل هذا ال���راأي ينت�ضر للتدوين 

وال ي�ضتنق�ض منه.

)1)  تكوين العقل العربي، ج1، �ض، 60.
)2)  نف�ض املرجع، �ض، 60.

)3)  نف�ض املرجع، ج1، �ض، 61.

اخلامتة 

حاولن���ا يف هذه الدرا�ضة اأن نقّدم مقاربة يف التدوين 

وحدوده، وكان مرجعن���ا اآراء من القدمي واحلديث، ولعّل 

النتائ���ج الت���ي تو�ضلنا اإليه���ا يف هذا البح���ث اأّن التدوين 

مرحل���ة فا�ضل���ة يف تاري���خ الثقاف���ة العربّية، ب���ه حتّولت 

الثقافة من �ضّنة احلفظ والتداول ال�ضفوي اإىل �ضّنة تقييد 

املعارف املختلفة، بيد اأّن املواقف اختلفت واالآراء تباينت 

م���ن التدوين، ونحن مل يكن هّمنا تقدمي درا�ضة تو�ضيفّية 

تاأريخّية ملرحلة التدوين، ب���ل اإّن هدفنا درا�ضته باعتباره 

وجه���ا من وج���وه العق���ل الكتاب���ّي وبيان اخت���الف االآراء 

فيه، وما طراأ علي���ه من نقائ�ض حالت دون اكتماله، وقد 

مّثلنا عل���ى ذلك باآراء دار�ضن قدام���ى وحمدثن، وذلك 

بالرتكي���ز على النتائج والتي يكمن اأن جنملها يف النقاط  

التالية:

- بيان اأّن التدوين يف الثقافة العربّية وجدت فيه نقائ�ض 

م���ن بينها ع���دم ا�ضتقامة اخل���ّط واللح���ن واالنتحال، 

وق���د رجعن���ا يف ه���ذا ال�ضي���اق اإىل املت���ون املكتوب���ة يف 

الق���رن الثاين الهج���رّي وبعده، ثم الكتاب���ات الالحقة 

والن�ضو�ض املوؤ�ض�ضة.

- اإّن ه���ذا االنتقال يحمل عالم���ات الثقافة ال�ضفوّية التي 

من خ�ضائ�ضها االرجت���ال وال�ضهو والن�ضيان واالأعمال 

اللغوّية الدالة على التاأّثر واالنفعال.

-م���ن اخل�ضائ����ض البنيوّي���ة للثقاف���ة العربي���ة التكامل 

ب���ن العقلن ال�ضف���وّي والكتابّي يف بن���اء النتاج املعريّف 

والرمزّي يف الطور االأّول من تاأ�ضي�ضها.

-التدوي���ن هو حتّول بنيوّي يف الثقافة العربّية، ومل يكتمل 

اإاّل بع���د تراك���م املعرف���ة، لكّن���ه ظ���ّل م���و�ضوال بالطور 

ال�ضفوّي.
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