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و لكنها مّرت بعدة مراحل طوٌلة عبر التارٌخ و ذلك تبعاً لتطور , لم تكن بالشكل المتعارف علٌه اآلنالكتابة 

و تتفق الدراسات على أن ظهور , حٌاة اإلنسان و بٌئاته المختلفة حتى وصلت إلى ما هً علٌه فً هذا العصر

و هما الكتابة المسمارٌة , و قد قّدم للعالم أول كتابتٌن هاّمتٌن, أول كتابتٌن كان فً الشرق األوسط األدنى القدٌم

 .و الكتابة الهٌروغلٌفٌة فً مصر

فالكتابة , و ٌؤكد الباحثٌن أن البداٌة الحقٌقٌة للكتابة كانت فً بالد الرافدٌن ثم تبعتها مصر بفترة متقاربة

و عثر علٌها من خالل بعض األلواح الطٌنٌة التً وجدت فً الحفرٌات القدٌمة , المسمارٌة ظهرت فً العراق

و تذكر بعض المصادر أن , و أكدوا أنها ترجع لعهد السومرٌٌن الكتابة الهٌروغلٌفٌة فً مصر, جنوب العراق

و قد استخدمها المصرٌون , المصرٌٌن القدماء قد اقتبسوها من السومرٌٌن عن طرٌق االختالط بٌن الحضارتٌن

و قد استخدموا تلك الكتابة بشكل رئٌسً فً النقوش الدٌنٌة على المعابد و النصب , سنة ٖٓٓٓلمدة تزٌد على 

 . التذكارٌة الحجرٌة و لتسجٌل كلمات و أفعال الشخصٌات و االسر الملكٌة

أن الكتابتٌن السومرٌة و الهٌروغلٌفٌة تمثالن المراحل التً مّرت بها العملٌة الكتابٌة حتى وصلت إلى األبجدٌة 

نهاٌة لعصر ما قبل التارٌخ المدون و بداٌة التارٌخ , و كان الوقت التً ظهرت فٌه الكتابة, المتعارف علٌها اآلن

المرحلة الفاصلة بٌن عصور ما قبل التارٌخ و بداٌة , و كانت الكتابة فً أشكالها البدائٌة ثم المتطورة, المكتوب

 :  و هذه المراحل المختصرة, التارٌخ المدون

 المرحلة التصوٌرٌة_ ٔ

 المرحلة التصوٌرٌة الرمزٌة_ ٕ

 المرحلة الصوتٌة أو المقطعٌة _ ٖ

 المرحلة األبجدٌة_ ٗ

 :  نشأة الكتابت العربيت و تطورها 



 :الكتابة العربية في ظلّ الجاهلية_ 1

اختلف المؤرخون, هل كان العرب ٌعرفون الكتابة أم ال, فمنهم من فهم لفظ  الجاهلٌة, فهًما ضًٌقا, و أجحف فً 

إّن العرب لم تعرف الكتابة, وال القراءة, و ال العلوم, وغاب عن أذهانهم أن لفظ الجاهلٌة أطلق علٌهم : حّقها, فقالوا

, حٌث الجهل بتوحٌد هللا واإلٌمان باهلل, والجهل بالدٌانات الّسماوٌة, فاألّمٌة التً وسمها بهم القرآن  ًّ من منظور دٌن

ٌة فً الدٌن, و إال فإن العرب كان لدٌها من العلوم بمقدار ال بأس فٌه, وفً شأن الكتابة ٌقول الدكتور ... الكرٌم أُمَّ

ومع أّن عرب الجاهلٌة لم ٌكونوا أهل كتابة, فإّن الكتابة عندهم لم تكن نادرة كما ٌمٌل بعضهم, لقد : )عمر فروخ

كان العرب ٌكتبون بٌنهم العقود والمواثٌق, وٌكتبون الرسائل فً بعض األحوال, و ٌبدو أن الشعراء كانوا ٌدونون 

, و لعّل السبب (أشعارهم أًٌضا, و مع أّن الكتابة معروفة فً الجاهلٌة, فإنها لم تكن مألوفة, وخصوًصا فً البادٌة

 .فً هذا, ما فرضته طبٌعة الحٌاة الجاهلٌة, من تنقل و ترحال, و اشتغال بالتجارة

و جاء القرآن ٌحاكً العرب بما ٌفهمونه وٌعرفونه, فذكر القلم و الكتاب, و األلواح,  و ما كان هللا لٌخاطب قوًما 

, وقال [ٔ: العلق]﴿ اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق ﴾  -علٌه الصالة والسالم  -بشًء ال ٌعرفونه, فقال تعالى مخاطًبا نبٌه 

ِه ُبْكَرًة َوأَِصٌاًل ﴾ : تعالى ٌْ ًَ ُتْملَى َعلَ لٌَِن اْكَتَتَبَها َفِه  [.٘: الفرقان]﴿ َوَقالُوا أََساِطٌُر اأْلَوَّ

و اآلٌات التً تدلل على هذا كثٌرة فً القرآن الكرٌم, و لّما جاء اإلسالم كان فً قرٌش سبعة عشر رجاًل كلهم 

ٌكتب, و كانت الشفاء بنت عبدهللا العدوٌة تحسن الكتابة, و كان فً المدٌنة ٌهودّي من ٌهود ماسكة قد علمها, فكان 

 ًّ ٌعلمها الصبٌان, فجاء اإلسالم وفً المدٌنة بضعة عشر ٌكتبون, منهم سعٌد بن زرارة, والمنذر بن عمرو, و أب

بن كعب, و زٌد بن ثابت, و رافع بن مالك, و أسٌد بن ُحضٌر, ومعن بن عدّي, و أبو عبس بن كثٌر, و أوس بن 

, و بشٌر بن سعد ًّ  .خول

و ٌروى أّن فً الجاهلٌة معلمٌن, ٌعلمون الناس القراءة والكتابة, و ضروًبا من العلم, و قامت فً مكة والمدٌنة, و 

مدارس ٌتعم فٌها الصبٌان الكتابة العربٌة, ولعل عدّي بن زٌد  -الطائف و الحٌرة و األنبار وغٌرها, و غٌرها

 .العبادي, ٌعّد شاهًدا على هذا, إذ تعلم فً الكتاب الخّط العربً, ثم الخّط الفارسً
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