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 الكتابة العربية ودورها فى الحضارة اإلسالمية

  زلسن معز 
 ، )أستاذ اللغة العربية جبامعة اإلسالمية احلكومية مدورا

 (رئيس قسم اللغة العربية وآداهبا بكلية دار العلوم باينوأنيار لعلوم اللغةو 
 

 ص البحثخلم
والصوم والزكاة واحلج وغَتىا من إن األمر بالكتابة العربية ىف اإلسالم أقدم من األمر بالصالة 

العبادات. وإمنا ىي من األمور الىت أطلعها اهلل على اإلنسان ىف أول بعثة النيب زلمد صلى اهلل 
عليو وسلم. وىذا يدل على أن الكتابة العربية ذلا دور مهم ىف احلضارة اإلسالمية. وىي تأيت 

ي بلد إىل أي بلد، حيث أهنم ال حنو طائرة ربمل الناس من أي قطر إىل أي قطر أو من أ
يصلون اىل مقصدىم إال هبا وال يتوافرون حوائجهم إال هبا. فاحلضارة اإلسالمية لن تصل اىل 
أي مكان من أمكنة الناس ىف العامل كافة إال بوسيلة الكتابة العربية. بل قيل، من أجل دورىا 

اهلل عليو وسلم ىف آخر أمره قادرا ادلهم والعظيم خاصة ىف نشر شريعة اإلسالم كان النيب صلى 
 على الكتابة.

 الكتابة العربية، دور، احلضارة اإلسالميةالكلمات المفتاحية: 

 المقدمة . أ
ذلا ارتباط وثيق باللغة. ان كانت اللغة —عربية كانت أم غَتىا—إن الكتابة

طبيعتها ىي صورة صوتية منطوقة مسموعة حيث أهنا تسمع باألذن، فالكتابة ىي 
لة للتعبَت عن اللغة ىف واقعها الصويت أو زلاولة لنقل ظاىرة صوتية مسعية اىل ظاىرة  زلاو 

كتابية مرئية وىي ترى بالعُت. ومن الطبيعي، قد تكون ىذه احملاولة دقيقة بل أشد 
دقيقة ووضيحة من اللغة وقد تكون غَت دقيقة. وذلك باعتبار ملكة الكاتب وقدرهتا ىف  

 ادللكة دقت الكتابة وإال فال. تعبَت ربريري، إن حسنت
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فال مناص من الكتابة أهنا تلعب لعبا مثمرا ىف احلياة اإلنسانية، ألهنا منذ 
نشأهتا تصبح وسيلة من وسائل االتصاالت بُت الناس دون اللغة، ال سيما ىف ىذا 
العصر ادلعروف بعصر الرقمنة حيث كأهنم غَت قادرين على اجتناب وسيلة من وسائل 

االجتماعي مثل: الربيد االلكًتوين وفيس بوك وواتس أب وتويًت وانستغرام  التواصل
وغَتىا من الوسائل الىت تزدىر ىف ىذا العصر. ىم يتواصلون ويتحدثون هبا ويعربون 

مرسلة ىف —قصَتة كانت أم طويلة–أفكارىم وحوائجهم وأغراضهم هبا يكتبون رسالة 
نشورة ىف حائط أو مقالة وغَتىا من أنواع الربيد االلكًتوين أو واتس أب أو حالة م

ربفة رائعة —مثال—الكتابة مشاركة ىف رلموعة بل مرسومة ىف مالحظة حىت تصبح
 مطبوعة ىف ادلطبع.

وكيف عن الكتابة العربية؟ أكان شأهنا حنو شأن الكتابات األخرى؟ طبعا،   
نزلة اللغة العربية الىت كان ذلا دور مهم وعظيم إال أهنا أىم من ادلهم ألن منزلتها مثل م

ترتبط ارتباطا قويا بدين اإلسالم. فالكتابة العربية حنوىا حيث كانت ذلا عالقة وثيقة 
بدين سيدنا زلمد صلى اهلل عليو وسلم. كانت شريعة اهلل تعاىل التنتشر ىف كل أحناء 

ربية العامل كافة إال بنشر كتابة مصحف القرآن الكرمي واحلديث الشريف الىت ىي بالع
حىت ذبتذب الناس درسها ومعرفة معناىا وتفسَتىا وربليلها. وكذلك الكتب اإلسالمية 
الىت تبحث عن علم العقيدة والشريعة واألخالق والتصوف واللغة واآلداب وغَتىا من 

 الكتب ادلرسومة وادلخطوطة بالعربية.
تتعلق وىف عصر الرقمنة، ما أكرم شأن امرء يكتب رسالة أو مقالة أو غَتىا 

مث ينشرىا ويشاركها ىف واتس أب أو ىف —بالعربية أو بغَتىا—بأمور دين اإلسالم
حائط ومالحظة فيس بوك أو جيمعها إىل أن تصَت ربفة رائعة مطبوعة ىف ادلطبع. 
ألجل ذلك، فال شك ىف الكتابة العربية أن ذلا مكانا عظيما ىف احلياة اإلنسانية عامة 

حىت تثَت الباحث أن يشرح ويوضح عنها ربت العنوان:  وىف احلياة اإلسالمية خاصة
وسيحاول الباحث فيو اإلجابة على "الكتابة العربية ودورىا ىف الثقافة اإلسالمية. 

(  2( ما حدود الكتابة العربية ونشأهتا؟ )1مشكالت البحث بسؤالُت أساسيُت ومها: )
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وىو الوصف والكشف كيف دورىا ىف احلضارة اإلسالمية؟ حىت يتولد منهما اذلدف 
عن دورىا ىف احلضارة اإلسالمية، ويستفيد من ذلك الباحث أو القارئ بأن يكون لو 

 اىتمام بالغ واعتناء ضخيم بالكتابة العربية.
 البحث . ب

—لكل شيئ حد وتاريخ. فكل ما لإلنسان وما عليو حد وتاريخ. اللغة
حدىا ىف اللغة، أهنا الىت ىي من وسائل تواصلو اإلجتماعي ذلا حد وتاريخ. و —مثال

دارت مشتقاهتا ىف معاجم العربية حول القول والصوت والكالم وادليل والنطق واللهجة 
وقيل أهنا غَت عربية وإمنا  1والولوع بالشيئ غَت أن األصل فيها الداللة على الصوت.

( ومعناىا كلمة وكالم ولغة. وقد دخلت ىذه Logosىي من الكلمة اليونانية )
، أهنا —كما قال ابن جٍت—أما ىف اإلصطالح 2اللغة العربية ىف وقت مبكر.الكلمة 

وأما تارخيها فقد نشأت اللغة منذ أن خلق اهلل  3أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم.
بل قيل أهنا أول علم الذي كان  4عز وجل لسان أيب البشر نبينا آدم عليو السالم.

. لقد قال اهلل تعاىل ىف كتابو الكرمي: "وعلم آدم يتعلم نبينا آدم من خالقو رب العادلُت
لقد  5األمساء كلها مث عرضهم على ادلالئكة فقال انبئوين بأمساء ىؤالء إن كنتم صادقُت"

فسر ىذه األيَة ابُن كثَت، أن اهلل سبحانو وتعاىل علم نبينا آدم عليو السالم أمساء 
للمالئكة ليبُت ذلم شرف آدم دبا فضل  األشياء كلها ذواهتا وصفاهتا وأفعاذلا مث ذكرىا

 6بو عليهم ىف العلم.
واللغة العربية ىي أصوات يعرب هبا كل العرب عن أغراضهم وحوائجهم، أي أهنا 
لغة الىت تُنسب اىل قوم الذين يتكلمون هبا وىم الشعوب ادلتولدة من نسل سام بن نوح 

                                                             
 .9(، ص. 2007، )القاىرة: دار الطباعة احملمدية، فصول ىف علم اللغةعبد ادلنعم عبد اهلل زلمد، 1
 .10نفس ادلرجع، ص. 2
 .33، )بَتوت: عامل الكتب، دون السنة(، ص. 1، ج. اخلصائصابن جٍت، 3
 .47 ( ص.2000، )بَتوت: دار الكتب العلمية، 1ج. تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، 4
 .31البقرة: 5
 .347(، ص. 1994)ادلكتبة الشاملة: دار الفكر،  تفسَت القرآن الكرمي،ابن كثَت، 6
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كما نقلو لويس — تنقسمالذين يقيمون يف بالد العرب الىت 7النيب عليو السالم،
إىل ثالثة —سيديو عن رأي بطليموس الفالوذي من أعلم القدماء حبقيقة بالد العرب

وذلا تاريخ عظيم ىف حياة اإلنسان بل إهنا  8أقطار كبار وىي: احلجاز وجند واليمن.
من اللغة الىت —كما قال بعض ادلؤرخُت—أقدم اللغات السامية نشأة وتارخيا، ألهنا

وحنو ذلك الكتابة العربية الىت ستُبحث فيما  9أول البشر آدم عليو السالم. ينطق هبا
 يلي:

 حد الكتابة العربية ونشأتها وأنواعها .1
 حد الكتابة العربية ( أ

اعلم أن الكتابة العربية تتكون من كلمتُت: "الكتابة" و"العربية". 
تكتبت والكتابة ىف اللغة ىي مصدر على وزن ِفعالة ومعناىا اجلمع؛ يقال: 

القوم إذا اجتمعوا، ومنو قيل جلماعة اخليل: كتيبة، كما مسي خرز القربة كتابًة 
وىي نفس ادلعٌت باخلط والتحرير والرقم والسطر  10لضم بعض اخلرز إىل بعض.

، أن الكتابة —كما نقلو القلقشندي ىف كتابو—وقال ابن األعرايب 11والزبر.
 12عندىم الغيب فهم يكتبون". قد تطلق على العلم، ومنو قولو تعاىل: "أم

وعلى حد ذلك قولو صلى اهلل عليو وسلم يف ُكتابو ألىل اليمن يعلمون. 
عندما بعث إليهم معاذا وغَته، "إين بعثت إليكم كاتبا". قال ابن األثَت يف 

                                                             
، )مقرر جامعة األزىر الشريف دراسات ىف األدب اجلاىليكمال عبد الباقي الشُت وحسن عبد السالم، 7

 .12(، ص. 1995بالقاىرة: دار الكتب والوثائق القومية، 
 .18(، ص. 2017، )ادلملكة ادلتحدة: مؤسسة ىنداوي سي آي سي، تاريخ العربخالصة لويس سيديو، 8
حبث عسَت فيو اختالف كثَت. —كما ذكر ىف ذلك الكتاب—إن البحث عن أول من تكلم باللغة العربية9

يرى البعض، أن آدم عليو السالم أول ناطق هبا، والبعض يرى أن يعرب بن قحطان أبو العرب العاربة أول ناطق 
ا، والبعض يرى أن امساعيل بن ابراىيم عليهما السالم أول ناطق هبا.)انظر: كمال عبد الباقي الشُت وحسن هب

 .( 12، ص. دراسات ىف األدب اجلاىليعبد السالم، 
-81(، ص. 1987)دمسق: دار الفكر ،  صبح األعشى يف صناعة اإلنشا،أضبد بن علي القلقشندي، 10

 .7(، ص. 1939، )مصر: ادلطبعة التجارية احلديثة، تاريخ اخلط العريب وآدابو، زلمد طاىر بن عبد القادر11 .82
 41الطور: 12
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غريب احلديث، أنو صلى اهلل عليو وسلم أراد بقولو، "كاتبا" عادلا، مسي بذلك 
كان يعلم الكتابة أن عنده علما ومعرفة وكان الكاتب   ألن الغالب على من

 13عندىم قليال وفيهم عزيزا.
أما العربية ىي نسبة إىل العرب وىي إحلاق ياء مشددة آخر اإلسم 
مكسور ما قبلها للداللة على نسبة شيئ إىل آخر. فكل لفظ مشتمل على 

مها لو فهما ىذه الياء فهو معها ىف الوقت نفسو منسوب ومنسوب إليو بانضما
معا شيئان زلتفظان بالداللة السابقة. وىي تفيد ىف الداللة على الوصف مع 
اإلجياز، وداللتها متعددة منها: للداللة على الدين والداللة على ادلواطن 

والتاء ىف  14والداللة على اجلنس والداللة على صفة من الصفات وىلم جرا.
"الكتابة". والعرب نفسها إحدى آخرىا عالمة التأنيث ألهنا صفة من كلمة 

القبائل السامية الىت سكنت شبو اجلزيرة العربية الىت تقع بالطرف الغريب لقارة 
آسيا وربد دبا يأتى من اخلليج الفارسي )اخلليج العريب( شرقا والبحر األضبر غربا 

 15والبحر اذلندي جنوبا وبريف العراق وبادية الشام مشاال.
قال زلمود فهمي حجازي، أن أما ىف االصطالح، ذلا تعريفات كثَتة. 

الكتابة يف أحسن أحواذلا ىي زلاولة لتعبَت ونقل وترصبة ظاىرة صوتية مسعية إىل 
 16ظاىرة كتابية مرئية. وىذه احملاولة دقيقة أحيانًا وغَت دقيقة يف أكثر األحيان.

الىت يعتمد  17صناعة اإلنشاء وذكر زلمد طاىر بن عبد القادر ىف كتابو، أهنا
عليها كل قوم ىف تعبَت أغراضهم أو إخراج ما كان ىف عقوذلم بطريقة مميزة 

 ووسيلة خاصة.

                                                             
 .82-81، ص. صبح األعشىالقلقشندي، 13
 . 352-351(، ص. 2010، )القاىرة: دار التوفيقية للًتاث، الصرف الكايفأدين أمُت عبد الغٍت، 14
 . 18-16(، ص. 1974، )القاىرة: مكتبة الكليات األزىرية، تاريخ األدب العريبزلمد حسن درويش، 15
)ادلكتبة الشاملة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، دون السنة(، علم اللغة العربية،  زلمود فهمى حجازى،16

 .11ص. 
 .7، ص. تاريخ اخلطزلمد طاىر بن عبد القادر، 17
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وعلى حد ذلك، رأى ابن خلدون يف مقدمتو، أن الكتابة من عداد 
الصنائع اإلنسانية، وىي رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات ادلسموعة 

فهي ثاين رتبة من الداللة اللغوية، وىي صناعة الدالة على ما يف النفس، 
شريفة؛ إذ الكتابة من خواص اإلنسان اليت سبيز هبا عن احليوان، وأيًضا فهي 
تطلع على ما يف الضمائر وتتأدى هبا األغراض إىل البلد البعيد، فتقضى 
احلاجات وقد دفعت مؤونة ادلباشرة ذلا، ويطلع هبا على العلوم وادلعارف 

ولُت وما كتبوه من علومهم وأخبارىم؛ فهي شريفة هبذه الوجوه وصحف األ
 18وادلنافع، وخروُجها من اإلنسان من القوة إىل الفعل إمنا يكون بالتعليم.

 نشأة الكتابة العربية  ( ب
إن الكالم عن تاريخ الكتابة العربية منذ نشأهتا األوىل قد يكون 

ال يعلمها إال اهلل تعاىل. مستحيال، ألهنا قد مضت على العصور ادلبهمة الىت 
فالبحث عنها تاما وقطعا قد يكون متعذرا. لذلك جيد الباحث أن أقوال 
ادلؤرخُت ىف نشأهتا متضاربة فال ديكن أن حيكم حكما صرحيا يطمئن إليو يف 
ىذا ادلوضوع. بالرغم من ذلك، أن الباحث يرى من الواجب أن يعرض األقوال 

 القارئ الكرمي عليها. والروايات الواردة ىف ذلك ليقف
قيل إن أول من وضع الكتابات كلها آدم عليو السالم كتبها يف طُت 
وطبخو وذلك قبل موتو بثلثمائة سنة فلما أظل األرض الغرق أصاب كل قوم  

 19كتاهبم. وقيل إهنا أنزلت على آدم عليو السالم يف إحدى وعشرين صحيفة.
وقضية ىذه ادلقالة أهنا توقيفية علمها اهلل تعاىل بالوحي اعتمادا على قولو 
تعاىل: "وعلم آدم األمساء كلها"، حيث أنو اتفق العلماء على أن األمساء كلها 
توقيفية من اهلل تعاىل دبعٌت أن اهلل تعاىل خلق آلدم علما ضروريا دبعرفة األلفاظ 

كما نقلهمحمد —لتلك ادلعاين. وىف اخلربوادلعاين وإن ىذه األلفاظ موضوعة 
                                                             

، )ادلكتبة الشاملة: موقع الوارق، دون السنة(، دونمقدمة تاريخ ابن خلعبد الرضبن بن زلمد ابن خلدون، 18
 .237-236ص. 

 .9، ص. 3، ج. صبح األعشىالقلقشندي، 19
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، "دلا خلق اهلل آدم بث فيو أسرار األحرف —طاىر بن عبد القادر ىف كتابو
ومل يبث ىف أحد من ادلالئكة فخرجت األخرف على لسان آدم بفنون اللغات 
فجعلها اهلل صورا لو ومثلت لو بأنواع األشكال". وىف اخلرب أيضا، "علمو اهلل 

لغة فلما وقع ىف أكل الشجرة سلب اللغات إال العربية فلما سبعمائة الف 
اصطفاه للنبوة رد اهلل إليو صبيع اللغات". فكان من معجزاتو تكلمو جبميع 
اللغات ادلختلفة الىت يتكلم هبا أوالده إىل يوم القيامة من العربية والفارسية 

 20.والرومية والسريانية واليونانية والعربانية والزجنية وغَتىا
وقيل أن أول من وضعها بعد آدم ادريس عليهما السالم، كما جاء، 
"أول من خط بالقلم بعد آدم إدريس عليو السالم". وحكي عن ابن عباس أن 
أول من كتب بالعربية ووضعها امسعاعيل بن إبراىيم عليهما السالم على لفظو 

أربع وعشرين سنة. ومنطقو ويقال أن اهلل تعاىل أنطقو بالعربية ادلبينة وىو ابن 
وقيل أوالده ىم نفيس ونضر وتيماء ودومة حيث أهنم وضعوىا متصلة احلروف 
بعضها ببعض حىت األلف والراء ففرقها مهيسع وقيدار من أوالده أيضا عليو 

 21السالم.
وقيل أن أول من وضع الكتابة العربية ثالثة من طيء من قبيلة بوالن 

مث علموىا  22سلم بن سدرة وعامر جدرة،سكنت األنبار وىم مرامر بن مرة وأ
أىل األنبار، فتعلمها بشر بن عبد ادللك الكندي صاحب دومة اجلندل وخرج 
إىل مكة فتزوج الصهباء بنت حرب بن أمية أخت أيب سفيان، فعلم صباعة من 

وذكر زلمد حسن درويس  23أىل مكة، لذلك كثر من يكتب دبكة من قريش.
بية إىل مكة عبد اهلل بن جدعان ونقلها عنو أمية أن أول من نقل الكتابة العر 

                                                             
 .16-15، ص. تاريخ اخلطزلمد طاىر بن عبد القادر، 20
 .17-16نفس ادلرجع، ص. 21
 .18نفس ادلرجع، ص. 22
، )مقرر جامعة األزىر وبٍت أميةاألدب ىف عصري صدر اإلسالم زلمد عبد الرضبن طاىر وزكريا عبد اجمليد، 23

 .60-59(، ص. 1995الشريف بالقاىرة: دار الكتب والوثائق القومية، 
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وذكر السيوطي نفرا كانوا يكتبون قبل اإلسالم  24ابن عبد مشس ىف اجلاىلية.
منهم: بشر بن عبد ادللك وسفيان بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف وأبو 

 25قيس بن عبد مناف وعمرو بن عمرو بن عدس.
ى اهلل عليو وسلم، صاحب أما ىف عصر صدر اإلسالم، كان النيب صل

ىذا الدين يهتم بأمر الكتابة العربية اىتماما كبَتا. فأمر النيب أصحابو تعلمها 
ودرسها كما يرويو الًتمذي بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت رضي اهلل عنو، 
"أمرين رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أن أتعلم لو كتاب يهود، قال: إين واهلل 

تاب، قال: فما مر يب نصف شهر حىت تعلمتو لو، قال: ما آمن يهود على ك
فلما تعلمتو كان إذا كتب إىل يهود كتبت إليهم، وإذا كتبوا إليو قرأت لو  

بل كان أول عمل لرسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم بعد غزوة بدر  26كتاهبم".
تنشيط الكتابة. فقد جعل فداء األسرى الذين يعرفون الكتابة أن يعلم كل 

منهم عشرة من أبناء الصحابة الكتابة وبذلك انتشر الكتابة. وممن كانوا  واحد
يعرفون الكتابة العربية عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أيب طالب 

وأبو بكر الصديق وخالد بن سعيد بن العاص وأيب  27وطلحة وعبيدة ومعاوية،
 سفيان وزيد بن بن كعب األنصاري وحنظلة بن الربيع األسيدي ويزيد بن أيب

ثابت األنصاري من بٍت النجار، وكان زيد بن ثابت من ألزم الناس لذلك مث 
تاله معاوية بعد الفتح فكانا مالزمُت الكتابة بُت يديو صلى اهلل عليو وسلم ىف 

 28الوحي وغَت ذلك، ال عمل ذلما غَت ذلك.
ىف آخر بل قيل، أن النيب صلى اهلل عليو وسلم نفسو قادرا على الكتابة 

أمره، وىذا كما شرحو زلمد عبد العظيم الزرقاين، مدرس علوم القرآن وعلوم 

                                                             
 . 35، ص. تاريخ األدبزلمد حسن درويش، 24
 .60، ص. األدبزلمد عبد الرضبن طاىر وزكريا عبد اجمليد، 25
 .61نفس ادلرجع، ص. 26
 . 35، ص. تاريخ األدبزلمد حسن درويش، 27
 .62-61، ص. األدبضبن طاىر وزكريا عبد اجمليد، زلمد عبد الر 28
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احلديث بتخصص الدعوة واإلرشاد بكلية أصول الدين جبامعة األزىر الشريف 
 ىف كتابو فيما نص:

"حىت لقد قيل إن النيب عرف القراءة والكتابة يف آخر أمره بعد أن قامت 
 مقام التحدي عن أن يأتوا بسورة من حجتو وعلت كلمتو وعجز العرب يف

مثل القرآن الذي جاء بو وكأن احلكمة يف ذلك ىي اإلشارة إىل شرف اخلط 
والكتابة وأن أمية الرسول يف أول أمره إمنا كانت حاال وقتية اقتضاىا إقامة 
الدليل واإلعجاز واضحا على صدق زلمد يف نبوتو ورسالتو وأنو مبعوث احلق 

كان وقتئذ كاتبا قارئا وىم أميون لراجت شبهتهم يف أن ما جاء إىل خليقتو ولو  
 بو نتيجة اطالع ودرس وأثر نظر يف الكتب وحبث.

ويف ىذا ادلعٌت يقول سبحانو "وما كنت تتلوا من قبلو من كتب وال 
زبطو بيمينك إذا الرتاب ادلبطلون. بل ىو أيات بينات يف صدور الذين أوتوا 

قال العالمة األلوسي بعد تفسَته ذلذه  29ال الظلمون."العلم وما جيحد بأيتنا إ
اآلية ما نصو واختلف يف أنو أكان بعد النبوة يقرأ ويكتب أم ال فقيل إنو عليو 
الصالة و السالم مل يكن حيسن الكتابة واختاره البغوي يف التهذيب وقال إنو 

وعدم األصح. وادعى بعضهم أنو صار يعلم الكتابة بعد أن كان ال يعلمها 
معرفتها بسبب ادلعجزة ذلذه اآلية فلما نزل القرآن واشتهر اإلسالم وظهر أمر 
االرتياب تعرف الكتابة حينئذ. وروى ابن أيب شيبة وغَته ما مات حىت كتب 
وقرأ ونقل ىذا للشعيب فصدقو وقال مسعت أقواما يقولونو وليس يف اآلية ما 

ليلة أسري يب مكتوبا على ينافيو. وروى ابن ماجو عن أنس قال قال رأيت 
 باب اجلنة الصدقة بعشر أمثاذلا والقرض بثمانية عشر.

مث قال ويشهد للكتابة أحاديث يف صحيح البخاري وغَته كما ورد يف 
صلح احلديبية فأخذ رسول اهلل الكتاب وليس حيسن يكتب فكتب ىذا ما 
قاضى عليو زلمد بن عبد اهلل احلديث. وممن ذىب إىل ذلك أبو ذر عبد بن 

                                                             
 .49-48العنكبوت: 29
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كاه عن أضبد اذلروي وأبو الفتح النيسابوري وأبو الوليد الباجي من ادلغاربة وح
السمناين وصنف فيو كتابا وسبقو إليو ابن منية ودلا قال أبو الوليد ذلك طعن 
فيو ورمي بالزندقة وسب على ادلنابر مث عقد لو رللس فأقام احلجة على مدعاه 
وكتب بو إىل علماء األطراف فأجابوا دبا يوافقو ومعرفة الكتاب بعد أميتو ال 

 30هنا من غَت تعليم..."تنايف ادلعجزة بل ىي معجزة أخرى لكو 
تلك ىي تاريخ نشأة الكتابة العربية من أول أمرىا حىت تصل إىل عصر 
صدر اإلسالم. وبعد مرور الزمان كانت الكتابة العربية ال ينتهي انتشارىا ىف 
بالد العرب وإمنا ىي أخذت تنتشر إىل أحناء العامل، من قارة أمريكا وأروبا 

قد كتب سفريندي أ رمسان الدين مقالة تبحث وآسيا مثل بلدنا إندونيسيا. ل
عن انتشار الكتابة العربية ىف إندونيسيا حيث أنو ذكر أن رليئ اإلسالم فيو 

رغم ذلك، كان  31يؤثر على انتشارىا، وذلك يقع ىف القرن الثالث عشر تقريبا.
الكتابة العربية ىف إندونيسيا شكلها خيتلف قليال بالكتابة العربية ىف بالد 

رب. وذلك بسبب تأثرىا بالكتابة الفارسية. لذلك، كانت الكتابة العربية الع
ة جاوي أو ما تسمى بكتابة عرب ادلستعملة ىف ماليو )إندونيسيا( تعرف بكتاب

 32(.Arab Pegon)ون جبي
 نشأة تشكيل وإعجام الكتابة العربية ( ج

مل —بل ىف عصر صدر اإلسالم—إن الكتابة العربية ىف أول نشأهتا
فيها نقطة وال شكل. بالرغم من ذلك، كان العرب يقدرون على قرائتها، تكن 

 ألهنا من لغتهم األوىل أو ما يسمى ىف علم اللغة اإلجتماعي بلغة األم.

                                                             
( ص. 1996.، )بَتوت: دار الفكر، 1، ج. مناىل العرفان ىف علوم القرآنزلمد عبد العظيم الزرقاين، 30

364-365. 
31

Ubaid Ridlo, Bahasa Arab dalam Pusaran Arus Globalisasi, 2 “Ihaya al-

„rabiyah”, (Juli-Desember 2015), hal. 210. 
32

Safriandi A. Rosmanuddin, Sejarah Singkat Asal Mula Tulisan, 

(http://portalsatu.com/read/budaya/sejarah-singkat-asal-mula-tulisan-9341), 

diakses pada: 04-01-2019. 

http://portalsatu.com/read/budaya/sejarah-singkat-asal-mula-tulisan-9341
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كما نقلو زلمد طاىر بن عبد القادر ىف  —وقال حفٍت بك ناصف
 فيما نص: —كتابو تاريخ اخلط العريب وآدابو
رض واختلط العرب بالعجم بدأ اللحن يظهر ىف "دلا انتشر اإلسالم ىف إيقاع األ

ألفاظهم فخشي العرب أن تفسد السنتهم وتضعف لغتهم ويتطرق اخلطأ إىل 
القرآن الكرمي وحصلت عدة حوادث الزمتهم إىل التفكَت لصيانة القرآن الكرمي 
ولغتهم، فكان أول من وضع الشكل والنحو أبو األسود الدؤيل من كبار 

، قيل إنو مات ىف الطاعون اجلارف وقيل قبلو وذلك ىف 67سنة  التابعُت ادلتوىف
خالفة عبد اهلل بن الزبَت رضي اهلل تعاىل عنو. وسببو أن ابنتو نظرت إىل السماء 

؟( فقال: -ىف ليلة شديدة الصحو وقالت: ما أحسُن السماِء )بضم النون
السماَء جنومها، قالت: أردت التعجب، فقال كان عليك أن تقويل ما أحسَن 

!( وتفتحي فاك. فلما أصبح ذكر ذلك لعلي بن أيب طالب رضي -)بفتح النون
اهلل تعاىل عنو فعلمو أبوابا من النحو منها باب إن وباب اإلضافة وباب االمالة 
وقال لو أنح ىذا النحو يا أبا األسود. فاشتعل أبو األسود بوضع أبواب أخرى 

وباب االستفهام. واشتهر بعد ىف النحو منها باب العطف وباب التعجب 
 33ذلك أبو األسود بعلم العربية."

ومل يكن شكل الكتابة العربية وضبطها وقتئذ، تاما كما رأينا اليوم. كان 
أبو األسود الدؤيل ىف ذلك الوقت يضع نقطة فوق احلرف إن كان مفتوحا 

احلركة وأسفلو إن كان مكسورا وبُت يديو إن كان مضموما ونقطتُت إن كانت 
غنة ودون عالمة أو نقطة إن كان سكونا. وىذا مثال من شكل أيب األسود 

وما زال ىذا الشكل يتغَت  34رضي اهلل تعاىل عنو: سالم.. قوال من رب رحيم.
على يد أتباعو حيت يتم على يد اخلليل بن أضبد الفراىيدي، حيث أنو وضع 

حلايل الذي جرى عليو شكال آخر للكتابة العربية الذي  كان أساسا للشكل ا

                                                             
 .76-75، ص. تاريخ اخلطزلمد طاىر بن عبد القادر، 33
 .77نفس ادلرجع، ص. 34
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وكان الشكل الذي وضعو اخلليل حينئذ جيري على شباين  35ادلتأخرون اليوم.
عالمات: الفتحة والضمة والكسرة والسكون واشدة وادلدة والصلة واذلمزة 

( وكلها حروف صغَتة أو أبعاض حروف بينها - - - - - - - -ىكذا: )
ل بن أضبد الفراىيدي ىذه الطريقة وبُت مدلوالهتا مناسبة ظاىرة. واستعمل اخللي

ىف كتب اللغة واألدب دون القرآن حرصا على كرامة أيب األسود وأتباعو واتقاء 
لتهمة البدعة ىف الدين. وأجاز أتباعو ىف الضمتُت أن تكتبا على األصل ىكذا 

( وأن توضع كسرة احلرف ادلشدد --) ( أو ترد الثانية على األوىل ىكذا )
احلرف ىكذا ) ( تبقى ربت احلرف مع وجود الشدة فوقو ربت الشدة فوق 

( ع مع كسرهتا ربت األلف ىكذا )إِ (، وىف اذلمزة ادلكسورة أن توض--ىكذا )
 36أو توضع اذلمزة من فوق والكسرة من ربت ىكذا ) أِ (.

أما إعجام الكتابة العربية وىو سبييز ما يشتبو من احلروف بعضها عن 
قال األستاذ حفٌت بك ناصف ىف   37من اللبس،بعض بوضع النقط عليها أل

كما نقلو زلمد طاىر بن عبد القادر ىف كتابو تاريخ —كتابو تاريخ األدب
أنو قد اشتهر اخًتاعو ىف زمن عبد ادللك بن مروان، —اخلط العريب وآدابو

بالرغم من أن ىناك من يرى أن اخًتاع إعجام الكتابة العربية يوجد قبل 
أن اإلعجام موضوع قبل اإلسالم لكن تساىل —قيل كما—اإلسالم. واحلق

الكتاب ىف أمره شيئا فشيئا حىت تنوسى ومل يبق منو اإل النادر، إىل أن جاء 
زمن عبد ادللك فحتم على كتاب دولتو رعايتو. وكان ىذا األمر من دعوة ناصر 

، بن عاصم الليثي وحيي بن يعمر العدواين كالمها من تلميذ أيب األسود الدؤايل
 38رغم أول أمره تكره عامة ادلسلمُت على ذلك.

 
                                                             

 .54(، ص. 2007.، )جاكرتا: مكتبة السعدية فًتا، 2ج. السلم،عبد احلميد حكيم، 35
 .83-82، ص. تاريخ اخلطزلمد طاىر بن عبد القادر، 36
 83نفس ادلرجع، ص. 37
 .84نفس ادلرجع، ص. 38
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 أنواع الكتابة العربية ( د
وبعد ظهور شكل الكتابة العربية لدى العرب وأخذوا يعرفون فنونا من 
العلوم وادلعارف كانت الكتابة العربية تزدىر وتتنوع إىل أنواع كثَتة. ومن 

الىت تعتمد   ( الكتابة العثمانية وىي1من جهة قواعد كتابتها: )—أنواعها
كتابتها على ادلصحف العثماين، أي أهنا اختارىا الصحابة الكرام لكلمات 
القرآن عندما أمر اخلليفة عثمان بن عفان رضي اهلل عنو بكتابة ادلصحف. 
وجدير بالذكر أن ىذه الكتابة قد زبالف ىف قليل أو كثَت األشكال الىت 

ا، لكن الصحابة مث التابعُت اصطلح عليها علماء اللغة ىف رسم احلروف وكلماهت
بل قيل، إن  39درجوا على اعتمادىا فيما يكتبون إجالال منهم ذلذا الرسم.

رسم ادلصحف سنة متبعة مقصورة عليو والجيوز فيو التغيَت أو التبديل وال يقاس 
( الكتابة االصطالحية ىي الكتابة ذلا 2) 40على كتابة ادلصحف غَتىا.

( 3) 41ذو قواعد تتبع وسبنع من القواعد ىف اخلطأ.قوانينها وأصوذلا فهي علم 
الكتابة العروضيةوىي أن كل ما يُنطق بو يُرسم، سواء أوافق ذلك القواعد 
اذلجائية أم ال، وكل ما ال يُنطق بو ال يُرسم وان اقتضت قواعد اذلجاء كتابتو. 
ويًتتب على ىذه القاعدة زيادة حروف مل تكن تكتب تبعا لقواعد اذلجاء 

 42ذف حروف اقتضت قواعد اذلجاء كتابتها.وح
وعلى سبيل ادلثال: كتابة "بسم" ىف "بسم اهلل الرضبن الرحيم". عرفنا أن 
"بسم" تتكون من حرف جر "ب" وكلمة "اسم" ادلبدوءة هبمزة الوصل. 
والقاعدة أن كتابة مهزة الوصل الواقعة أثناء الكلمة تكتب وال تنطق. وانظر ىف  

لرضبن الرحيم" على أن مهرة الوصل فيها ال تكتب. وىذا ما كتابة "بسم اهلل ا
يسمى بالكتابة العثمانية. أما اذا اعتمدنا على الكتابة اإلصطالحية فكانت 

                                                             
 .13(، ص. 1993، )بَتوت: مكتبة ادلعارف، الوسيط ىف قواعد اإلمالء واإلنشاءعمر فاروق الطباع، 39
 .21-20(، ص. 2003، )طنطا: دار ادلعرفة اجلامعية، فن الكتابة الصحيحةزلمد سليمان ياقوت، 40
 .13، ص. الوسيطعمر فاروق الطباع، 41
 .24 ، ص.فن الكتابة الصحيحةزلمد سليمان ياقوت، 42
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الكتابة الصحيحة فيها وجود األلف )مهزة الوصل( أي نكتب ب"باسم"، ألن 
ا قاعدهتا كما ذكر: مهزة الوصل الىت تقع أثناء الكلمة تكتب والتنطق. أم

 باعتبار الكتابة العروضية، فعلينا أن هنتم دبا ينطق.
أما من جهة فنوهنا، كانت الكتابة العربية تنقسم إىل أقسام كثَتة. 
منها: النسخ والثلث،كالمها من وضع الوزير ابن مقلة، والرقعة لالستاذ ممتاز 

، البراىيم منيف بك ادلستشار ىف عهد السلطان عبد اجمليد خان، والديواين
ومن جهة تأليفها وإنشائها تنقسم إىل قسمُت مها:  43والفارسي وىلم جرا.

 44النثر والشعر ولكل منهما منهج وطريقة خاصة ىف الكتابة والتحليل.
 دور الكتابة العربية فى الحضارة اإلسالمية .2

ال شك أن الكتابة العربية، ذلا دور مهم ىف احلضارة اإلسالمية، ألهنا زبدم 
والسنة، وهبا انتشار العلوم الدينية، وعليها معرفة وفهم النصوص ىف نشر الكتاب 

الشرعية. فكيف نعرف نصوصها إال هبا. لذلك، حظت الكتابة العربية دبنزلة 
 عظيمة ىف اإلسالم كما سنبحث فيما يلي:

 منزلة الكتابة العربية فى اإلسالم ( أ
 821قال أضبد بن على بن أضبد الفزاري القلقشندي مث القاىري )م. 

 ،—كما نقلو زلمد دحروج أيضا ىف كتابو—ه.(
أعظم شاىد جلليل قدرىا وأقوى دليل على رفعة شأهنا أن اهلل تعاىل نسب "

تعليمها إىل نفسو واعتده من وافر كرمو وإفضالو، فقال عز امسو: )اقرأ وربك 
األكرم. الذي علم بالقلم. علم اإلنسان ما مل يعلم( مع ما يروى أن ىذه اآلية 

اليت قبلها مفتتح الوحي وأول التنزيل على أشرف نيب وأكرم مرسل ويف ذلك و 
من االىتمام بشأهنا ورفعة زللها ما ال خفاء فيو. مث بُت شرفها بأن وصف هبا 
احلفظة الكرام من مالئكتو فقال جلت قدرتو )وإن عليكم حلافظُت. كراما  

                                                             
 .104-100، ص. تاريخ اخلطزلمد طاىر بن عبد القادر، 43
 .8(، ص. 2012، )القاىرة: اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، ادلوجز ىف اللغة العربيةزلمد دحروج،  44
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 بو مالئكتو ونعت بو كاتبُت( وال أعلى رتبة وأبذخ شرفا مما وصف اهلل تعاىل
حفظتو مث زاد ذلك تأكيدا ووفر زللو إجالال وتعظيما بأن أقسم بالقلم الذي 
ىو آلة الكتابة وما يسطر بو فقال تقدست عظمتو: )ن. والقلم وما يسطرون. 
ما أنت بنعمة ربك دبجنون(. واإلقسام ال يقع منو سبحانو إال بشريف ما أبدع 

مر والنجوم وحنوىا إىل غَت ذلك من اآليات وكرمي ما اخًتع كالشمس والق
 45الدالة على شرفها ورفعة قدرىا."

أن —سوى احلديث ادلذكور—وعلى أثر ىذه ادلنزلة العظيمة، ُروي
النيب صلى اهلل عليو وسلم قال: "قيدوا العلم بالكتابة". ىذا احلديث يدل على 

ياة اإلنسان، أمر مهم ذلا أثر عظيم ىف ح —عربية كانت أم ال—أن الكتابة
حيث أهنا قادرة على زلافظة العلوم الشرعية وتقيدىا مث نشرىا إىل أي بلد  

الىت تعد أول ثورة حقيقة ىف —كما قال زلمد سليمان ياقوت—كان. وىي
تاريخ البشرية، وىي الوسيلة األوىل واألساسية ىف حفظ ادلعارف والًتاث 

 46اإلنساين من الفقدان والضياع.
وقال أىل العلم وادلعرفة تأكيدا على رفعة شأهنا، منهم قول اجلاحظ: 

مل يكن من فضل الكتابة إال أنو ال يسجل نيب سجال وال خليفة مرضي  "ولو
وال يقرأ كتاب على منرب من منابر الدنيا إال إذا استفتح بذكر اهلل تعاىل وذكر 

السجالت الىت كما ىو مشهور ىف —رسولو وذكر اخلليفة مث يذكر الكتاب
سجلها رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ألىل جنران وغَتىم، وأكثرىا خبط أمَت 

 47ادلؤمنُت علي بن أيب طالب كرم اهلل وجهو ىف شرفو ونبلو وسابقتو وجندتو."
 48وقال الشاعر بيانا عن منزلتها العظيمة:

                                                             
 .15-14، ص. ادلوجز./ زلمد دحروج،  64-63ص.  ،1، ج. صبح األعشىالقلقشندي، 45
 .26، ص. الصحيحةفن الكتابة زلمد سليمان ياقوت، 46
 .16، ص. ادلوجززلمد دحروج،  47
 .27نفس ادلرجع، ص. 48
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 "إن افتخر األبطال يوما بسيفهم *** وعدوه مما يكسب اجملد والكرم
 كفى قلم الكتاب عزا ورفعة *** مدى الدىر أن اهلل أقسم بالقلم"

 دوافع الكتابة العربية عند المسلمين  ( ب
إن دوافع الكتابة العربية عند ادلسلمُت متنوعة، ألن كل كاتب لو 
أسباب ىف التأليف واإلنشاء والبحث. وقد ذكر زلمد خَت رمضان يوسف ىف  

ادلسلمُت" أنواعا من دوافع الكتابة العربية كتابو، "دوافع البحث والتأليف عند 
عندىم. منها: قيد العلم لعدم النسيان أو الضياع. قال أن حب السلف للعلم 
شيئ يفوق الوصف وحكاياهتم ومآثرىم ىف ىذا مألت الكتب واآلفاق حىت 
اعًتف بو القريب والبعيد. وقد تفننوا ىف أساليب احلفظ والتعلم والتعليم دبا ديأل 

وس غبطة وفخرا ويبعث على احلب والتعظيم واالقتداء. وكان قيد العلم النف
شيئا مألوفا لدى علماء ىذه األمة مهما كان شأنو، حىت قال البلوي ىف كتابو 

، ما رأيت أحدا ممن —كما نقلو زلمد خَت رمضان يوسف—"ألف باء"
ار لقيتو من أىل اآلفاق إال ولو تعاليق وأوراق ربتوي على حكايات وأشع

 49ورسائل وأخبار.
ومنها: نشر العلم واخلوف من آثار كتمو. قال أنو وردت آثار 
ونصوص جليلة ىف فضيلة العلم وثواب نشره والوعيد الشديد دلن كتمو. من 
ذلك قول النيب صلى اهلل عليو وسلم: "من كتم علما عن أىلو أجلم يوم القيامة 

ما يتصدى —كما قال—ىوومنها: إحياء علم أو فضيلة و  50جلاما من نار."
لو أعالم ىذه األمة: مفكروىا ومصلحوىا، عندما يرون آثار علم قد اندرس أو  
كاد، أو فضيلة توارت وىي ىف ادلقدمات. واخلَت ىف أمة زلمد صلى اهلل عليو 
وسلم وأعالمها حىت يوم القيامة فقد يربز بينها عبد أراد اهلل بو خَتا فيكشف 

فضيلة أو غيور على سنة رسول الرضبن يرى عن علم ويشَت إىل أمهية 
                                                             

(، ص. 2005، )بَتوت: دار ابن حزم، دوافع البحث والتأليف عند ادلسلمُتزلمد خَت رمضان يوسف، 49
59. 
 .61نفس ادلرجع، ص. 50
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احتضارىا، فال يزال يكتب فيها ويثَت إديان ادلسلمُت ويشد مهمهم حىت 
 51حيييها.

 الخاتمة . ج
مما سبق ذكره، يتوسع العلم ويتزود االعتقاد أن الكتابة العربية ذلا حد عميق 
وتاريخ طويل ىف احلياة اإلنسانية وذلا دور كبَت ىف احلضارة اإلسالمية، حيث أهنا ربافظ 
على الًتكتُت األساسيتُت يف الشريعة اإلسالمية، ومن سبسك هبما لن يضل أبدا، ومها 

 لنصوص الشرعية الىت تنتشر هبا العلوم الدينية إىل أحناء العامل. القرآن والسنة. وكذلك ا
ألجل ذلك، ال عجب إذا كان الوحي األول ادلنزل على سيدنا زلمد صلي اهلل 
عليو وسلم يتحدث عن الكتابة، وىناك آيات أخرى تطلع على سبام بدرىا. وعلى أثر 

أمر بعض أصحابو، زيد بن ذلك، كان النيب صلى اهلل عليو وسلم يهتم هبا حيث أنو 
ثابت أن يتعلم الكتابة وجعل فداء األسرى الذين يعرفون الكتابة أن يعلم كل واحد 
منهم عشرة من أبناء الصحابة الكتابة. وكذلك أقوال أىل العلم وادلعرفة عما يتعلق 
 دبنزلتها العظيمة ىف اإلسالم. وىذا كلو يدل على أن الكتابة العربية ذلا أثر عظيم ىف

 احلضارة اإلسالمية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .63نفس ادلرجع، ص. 51
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