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 التدوٌن إلى الرواٌة من

  :التَّدوٌن فً العصر الجاهلً

 أعماق فً الجذور ضاربةُة  لغةٌة  العربٌة اللغة أن فً شك من  ما      
 اإلنسانٌة األول،بل فجر منذُة  اللغةَة  هذه تكلمتْت  العربٌةَة  األمةَة  ألن التارٌخ،

 علٌه آدم أن ٌعتبر حٌن ذلك من أبعدَة  إلى ٌذهب الدارسٌن بععَة  إن
 تكلم التً اللغة بهذه األرع إلى نزل ثم الجنة، فً العربٌةَة  تكلَّم السالم

 .الٌوم إلى األجٌال تتداولها وبقٌت بعده، من وذرٌته وأبناؤه هو بها

ةَة      ولٌس ًٌة  دلٌل ثمَّ النظرٌة، كما أنه لٌس  هذه صدقَة  ٌؤكد واحد  قع
ٌُةفّندها وٌؤكد غٌرها، ومن ثم نشأت تلك النظرٌات  ثمةَة دلٌل  قعً واحد 

و أهمها النظرٌة التو ٌفٌة، ; .التً تتحدث عن نشأة اللغة وتقورها
ونظرٌة المحاكاة ، ونظرٌة التواضع واالصقالح، وجاءت النظرٌة 

 .التوفٌقٌة لتؤلف بٌن هذه النظرٌات

  والذي ٌعنٌنا فً هذا الدرس هو أن اللغة العربٌة التً وصلت     
ها فً العصر الجاهلً لم تكن تُةدون إال بالقدر الٌسٌر الذي ٌتٌح لنا  أوجَّ

أن نفهمَة أن السائدَة فً تلك الفترة هو الرواٌة ولٌس التدوٌن، وذلك 
. ألسباب ٌقول شرحها
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فً غالبها كانت تعٌش حٌاة  من تلك األسباب أن األمة العربٌةَة        
البداوة فً شبه الجزٌرة العربٌة، عدا بعع الحواضر العامرة كمكة، 
وٌثرب، والٌمن، ومن ثمَّ لم ٌكن للقراءة والكتابة شأنٌة إال عند القلٌل 

مّمن ٌرتز ون منها فً دواوٌن الملوك واألمراء، أو ممن تدعوهم 
األسبابُة الشخصٌةُة المختلفةُة لنقشها على الصخور أو القبور أو المبانً 

. الضخمة التً شٌدوها، لتبقى شاهدة على آثارهم

كما أن وسائل الكتابة والقراءة لم تكن متوفرة بما ٌكفً فً ذلك          
 ، رَة دَة الو ت، فضال عن زهد الناس وعدم حاجتهم للتدوٌن إال فٌما نَة

. لشٌوع الرواٌة بٌن الناس

لذلك كانت الرواٌة هً السائدة فً تنا ل األخبار واألشعار، وما        
تدعو الحاجة لرواٌته، وال ٌعنً ذلك أن التدوٌن  د انعدم نهائٌا فً تلك 
الفترة، فقد وجد الدارسون بعع النقوش والكتابات باللغة العربٌة التً 

تشهد على أن العرب عرفوا الخق وكتبوا به بعع الكتابات  بل ثالثة 
 جاهلٌتهم فً ٌكتبون إذن العرب كان فقد) رون من بداٌة عصر اإلسالم 

 المسلمون، ذلك بعد عرفه الذي الخق بهذا تقدٌر أ لّ  على  رون ثالثة
ا بالكتابة،معرفةًة  الجاهلٌة معرفةت أصبح و د ا،  دٌمة،أمرًة ًٌّة  ٌقرره ٌقٌن

 هذا غٌر حدٌث وكل المحسوس؛ المادي الدلٌل على القائم العلمً البحثُة 
      ..( *واالفتراع الحدس إلى إال الٌستند

  ...يتبع
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