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نظرة تاريخية
في حركة التأليف عند العرب

(م2001-1916)أمجد الطرابلسي : تأليف

:األستاذ المدرس للمادة
كتور هشام فتحدال

ه هذه المم اختفى الكتاب القدي اّلب ِلَتُحلَّ َمَحلَّ ذكرات، وُدفع الطُّ
األخالق، كما دفعا إلى الَمَلِل من ِقراءة الُكُتب، والملل من كواذب

ن أن قال عمرو بن العاص رضي الله عنه، والُبدَّ لصالح الحال ِم 
ةُتْكوَى هذه الُقُروُح  ْأًصل هذا الّداء الخبيث من ، وأن ُيْستَ الُمِمدَّ

ات الموجز في مراجع التراجم والبلدان والمصنفات وتعريف... قاعات الدرس الجامعي
.  17العلوم، ص 



نظرة تارخيية يف

د العرب ألي ف عت  حركة الت 
يف اللغة واألدب والتاريخ واجلغرافيا 

أبواب الكتابالمقدمة والتمهيد

تصحيح األغالط
الموجودة في 

األمالي التي 
ة يتناقلها الطلب

بينهم نقال من
محاضراته 

...الجامعية

المستهَدف هدف الكتاب سبب التأليف

ن تكوين فكرة ع•
بعض نواحي 

النشاط الفكري
عند العرب حتى 

فجر النهضة 
.الحديثة

داللة الطالب •
على المراجع 

والمصادر الهامة 
الستكمال أدوات

البحث

طلبة السنة 
..األولى بالجامعة

الكشف : معاجم األلفاظ
.عن معنى لفظة

إيجاد لفظ: معاجم المعاني
...لمعنى من المعاني

:التأليف في األدب
المجموعات الشعرية •

.القديمة
ية كتب الثقافة األدب•

.العامة
كتب تراجم األدباء•

األدبالتأليف في: الباب الثانيالتأليف في اللغة: الباب األول



:بعض فوائد معاجم األلفاظ

االطالع على تطور معاني ضبط األلفاظ
المفردات

ئل الكشف عن األعالم والقبا
..واألماكن وضبطها

تحقيق الشواهد الشعرية 
...والروايات التاريخية

رتيبتدوين ألفاظ اللغة وتفسيرها بدون ت

2

ترتيب األلفاظ حسب مخارج الحروف

حسب حروف المعجم مع مراعاة أوائل هذه األصولترتيب أصول الكلمات

ترتيب الكلمات حسب الترتيب الهجائي مع مراعاة أواخر الكلمة

إنشاء معاجم عامة شاملة منظمة، وكان ظهورها وفق 
:الترتيب الزمني كالتالي 3

1
حدودة تدوين ألفاظ اللغة مرتبة في رسائل متفرقة صغيرة م

الموضوع مبنية على معنى أو حرف

....مراحل تأسيس معاجم/ مراحل جمع ألفاظ اللغة العربية 

المعاجم مرجع ال غنى عنه في أي بحث، 
يستوي في ذلك الناشئ المتعلم 

...والباحث المنقب

ة دليل ع لى تنوع المعاجم في كل ُأمَّ
التجدد والحيوية

أهمية المعاجم



أبو كتاب النوادر في اللغة، تأليف
، وفيه (هـ215–119)زيد األنصاري 

جمع نصوصا شعرية ونثرية، ثم
ن شرح غريبها ونادرها وعلق عليها م

...تريتبغير 

:ترتيبأهم نموذج للمرحلة األولى، مرحلة تدوين ألفاظ اللغة وتفسيرها بدون 1

مصادر العلماء 
في جمع ألفاظ 
ة اللغة في المرحل

األولى



أو حرفتدوين ألفاظ اللغة مرتبة في رسائل متفرقة صغيرة محدودة الموضوع مبنية على معنى 2
نماذج ُجمعت حسب المعاني والموضوعات-1

ون نماذج ُجمعت تبعا ألحد حروف أصول األلفاظ؛ حيث يك-2
عنوانها اسم الحرف الذي يجمع بين هذه األصول

كت ب
د  أب و زي 
صاري

 
األن

عبد عبد الملك بن قريب بن= األصمعي ❖
(هـ216-123)الملك بن علي بن أصمع 

تاء، كتاب اإلبل، كتاب الخيل، كتاب الش~ 
لق كتاب أسماء الوحوش وصفاتها، كتاب خ

...اإلنسان، كتاب النخل والكرم

ت ب  ك
ل 

ورساي 
األصمعي

(هـ215–119)أبو زيد األنصاري ❖
...  كتاب المطر، كتاب اللبأ واللبن~ 

(هـ215–119)أبو زيد األنصاري ❖
كتاب الهمز~ 

اب ال  همزكت 

د  أب و زي 
صاري

 
األن

:نماذج كتب تربطها روابط أخرى غير المعاني أو الحروف-3

ب الزج  
ت  اجك

ل  ب مت 
ت  ث ك

...الكالم

328ت)كتاب ابن األنباري = كتب األضداد❖
...انيكتاب ابن السكيت كتاب السجست( هـ
أبو إسحاق الزجاج= كتاب فعلت وأفعل❖

(هـ311–241)
أبو علي محمد بن = مثلثات قطرب❖

المستنير، الملقب بـ ُقْطُرب



معاجم عامة شاملة منظمة 3
:ترتيب المعاجم حسب مخارج الحروف-1

:كتاب الَعْين❖
(هـ175-100)واضعه هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الَفَراِهيِدّي 

.رتب األلفاظ حسب مخارج الحروف مع مراعاة أواخر األصول ال أوائلها
الحلق فبدأ بحروف... أ ب ت: رتب أبواب الكتاب حسب مخارج الحروف، وليس الترتيب الهجائي المعروف

ع ح ه خ غ ق ك : ليثم ختم الكتاب بحروف العلة، فجاء ترتيب الحروف كالتا... فاللسان فالشفتين فاألسنان
.ح ش ض ص س ز ط د  ت ظ ذ ث ر ل ن ف م و ا ي، وبنفس الطريق رتب مفردات كل باب

بـالرغم مـن أنهمـا يخرجـان . ..لم يبدأ الفراهيدي كتابه بحرف الهاء ألنها مهموسة، ولم يبدأ بالهمزة ألنها غير ثابتة فقـْد ُتحـذف وُتغّيـر•
.من أقصى الحلق

من خصائص العين ترتيب األلفاظ حسب االشتقاق الكبير•
.كثير من المؤرخين يعتبر الخليل بن أحمد أول من حاول جمع اللغة•
.أول باب في كتاب الفراهيدي هو حرف ع، وبه سمي الكتاب كتاب العين•



ترتيب أصول الكلمات حسب حروف المعجم مع مراعاة أوائل هذه األصول-2

غة❖ :  َجْمَهَرُة اللُّ
(.  هـ223–232)أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي 

أول معجم جامع ظهر بعد كتاب العين، وأقدم معجم -
ل وصلنا كامال .ُمَفصَّ

د من حيث خروجه عن طريقة الخليل ال- صوتية في كتاب ُمَجدِّ
.ترتيب المعجم إلى النظام الهجائي المألوف

.أترتيب األلفاظ حسب الحروف الهجائية من حيث المبد
قسم مفردات اللغة إلى فئات، حسب عدد أحرف أصولها-

.ونع بنائها، ورتب كل فئة في باب مستقل

وكتاب مقاييس اللغة–كتاب المجمل ❖
(هـ395–329)أبو الحسين أحمد بن فارس الرازي 

.كتاب المجمل مختصر، وكتاب مقاييس اللغة جامع مفصل-
.  طريقته أيضا قائمة على ترتيب مفردات اللغة على حروف المعجم مع مراعاة أوائل الكلمات-
قبل )نها لم يراع تقلبات األصل الواحد، بل ذكر كل مادة في باب الحرف األول م: هذب طريقة ابن دريد من ناحيتين-

...(في حرف القاف، بقل في الباء، لبق في الميم
اعف، الثالثي، ما الثنائي المض: التقسيم إلى كتب بعدد حروف المعجم، ثم تقسيم كل كتاب بدوره إلى أبواب ثالث-

.فوق الثالثي

صل سار على نهج الخليل من حيث النظر إلى تقلبات األ-
ة بثق، بعد ذكر كلم)الواحد حسب نظرية االشتقاق الكبير 

(.ينتقل إلى ثقب
حرف من أجل تجنب التكرار لم يبدأ بعد الحرف األول إال ال-

 ذكر في باب الراء من الثالثي الصحيح مثال) الذي يليه 
ثم ...( رزم، رزن: األصول التي تبدأ براء ثم زاي، مثل

لكنه ال و...( رسع، رسف: مثل)األصول التي تبدأ براء وسين 
 رجح يذكر في هذا الباب كلمة ربح، ألنه ذكرها في برح، وال

.ألنه ذكرها في جرح



:ترتيب الكلمات حسب الترتيب الهجائي، مع مراعاة أواخر الكلمة-3

(معجم الصحاح)تاج اللغة وِصحاح العربية ❖
(.  هـ393ت )أبو نصر الجوهري 

.أول من اتبع هذه الطريقة في كتابه-
دد صنف أصول اللغة في ثمانية وعشرين بابا بع-

حروف الهجاء، أولها باب الهمزة وآخرها باب األلف 
....اللينة

مة دمج الواو والياء في باب واحد؛ ألنهما في آخر الكل-
.كثيرا ما تقلبان ألفا

أساس البالغة❖
-467)أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري 

(هـ538
اظ، يهتم باإلضافة إلى بيان المعاني الحقيقية لأللف-

.ببيان االستعماالت المجازية
.ذكر األفصح من اللغات-
عدم ذكر المعنى الحقيقي، ثم ذكر المعنى المجازي و-

.المزج بينهما

ظ إشارة إلى الحرص على ذكر األلفا( الكتاب الّصحاح)اسم 
(.موثوقة الرواية عن العرب)الصحيحة 

ول أص... أرب، طرب)إثبات كل أصل في باب الحرف األخير منه 
ي كل ، ثم تصنف هذه األصول ف(تثبت في باب الباء وهكذا

انية باب حسب ترتيب أوائلها، بعد تقسيم كل باب إلى ثم
ل كلمة قرأ في فص)وعشرين قسما يسمى كل منها فصال 

كلمة أتى في فصل الهمزة من باب. القاف من باب الهمزة
...(الواو والياء

ل شرح معنى اللفظ عند الضرورة، واستعمال األمثلة من أج-
.الشرح

.غير مستوعب لجميع المفردات العربية-
ا بعد البحث في هذا المعجم سهل، حيث نعيد اللفة إلى أصله-

طرح الزوائد منها، ثم نفتش عنها في مادة هذا األصل حسب
الترتيب الهجائي، مع مراعاة أوائل الحروف



:ترتيب الكلمات حسب الترتيب الهجائي، مع مراعاة أواخر الكلمة-3

لسان العرب❖
(هـ711ت ( )ابن منظور)محمد بن مكرم 

.أضخم معاجم األلفاظ على اإلطالق-
.غزير المادة، ويستوعب معظم المفردات-
.ةكثرة التفصيل وإيراد الوجوه واللغات المختلف-

.ذكر المصادر التي يستمد منها
.كثرة إيراد الشواهد الشعرية والنثرية-
.في ترتيبه مثل طريقة الجوهري في الّصحاح-

القاموس المحيط❖
(  هـ816ت )مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 

كر على صغر حجمه وتلخيصه فإنه مكثف المادة، ويذ-
ألفاظ معظم مفردات اللغة التي في لسان العرب، بل فيه

.غير موجودة في لسان العرب
من أجل جمع هذه المادة الغزيرة ذكر معاني األلفاظ -

...مجردة في الغالب عن الشواهد والنصوص
.(..جمع الجمع: جمع ج ج: ج)استعمال الرموز أثناء الشرح -

ال يضبط عين المضارع المفتوحة إال في حالي الضم-
...والكسر

...ره غالباتقديم المشهور الفصيح، وتقديم المقيس على غي-
ى صار حت... والبلداناألناسيالعناية البالغة بضبط أعالم -

.مرجعا مميزا في ذلك
(  هـ1205-1145)شرحه محمد بن محمد الحسيني الزبيدي -

فزوده بالشواهد َتاج الَعُروس من َجَواِهر الَقاُموس: في كتاب
...واالستدراكات



نرسائل صغيرة، تضم ألفاظ معنى أو جنس من أجناس النبات أو لحيوا

شمولكتب أوسع حجما وموضوعا من الرسائل السابقة، غير أنها ال تبلغ درجة ال

تيبمعاجم المعاني الحقيقية، استوفت شرطي الشمول والتر

(هـ215–119)كتب أبو زيد األنصاري ❖
.مثل كتاب المطر، كتاب اللبأ واللبن

مراحل جمع
معاجم المعاني

:  معاجم المعاني)
إيجاد لفظة لمعنى 

...(دقيق

كتاب األلفاظ❖
أبو يوسف يعقوب بن 

(هـ244ت )السكيت 
ا أبوابه غير مرتبة ترتيب~ 

يستقصي جميع~ منطقيا 
يذكر الغريب ~ األلفاظ 

~  يذكر مصادره~ والمهجور
...يستشهد بالشعر

ابيةكتاب األلفاظ الكت❖
عبد الرحمن بن عيسى 

(هـ320ت )الهمذاني 
ال يذكر ~ انتقاء العبارات 

األبواب ~ الغريب والمهجور 
ا~ مقسمة  ب موجه للُكتَّ
...الناشئين

كتاب جواهر األلفاظ❖
ت )قدامة بن جعفر 

(  هـ320
...زنيعتني بالسجع والتوا

كتاب فقه اللغة❖
(هـ429ت)تأليف أبو منصور عبد الملك الثعالبي 

ذكر األلفاظ المفردة ~ ترتيب حسن ~ ذكر مصادره 
...وتحديد مدلوالتها والفروق فيما بينها

ص❖ كتاب الُمَخصَّ
(هـ458ت)تأليف أبو الحسن علي بن ِسيَده األندلسي 

إلى مقسم إلى عدد من الكتب، وكل كتاب مقسم~ ذكر مصادره 
ثرة ك~ تحديد مفهوم كل لفظة وتخصيصها بمعناها ~ أبواب 

...الشواهد الشعرية

1

3

(هـ216-123)كتب األصمعي ❖
...مثل كتاب الخيل، كتاب اإلبل، كتاب الشتاء

2



االستماع إلى محاضرات الدكتور هشام فتح

ةالمحاضرة الثانيالمحاضرة األولى

ةالمحاضرة الرابعةالمحاضرة الثالث

ة قم بالضغط على الصور
رة من أجل االنتقال للمحاض

...التي تريد

https://www.youtube.com/watch?v=9RZRCoq7Vss
https://www.youtube.com/watch?v=fruuw5aCe-A&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=QP1ZY3qcGw0&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=OvADIkQQPt8


قراءة مقدمة معجم القاموس المحيط▪
صــاحب ( هـــ816ت)االطــالع علــى بعــض ســيرة مجــد الــدين الفيــروز آبــادي ▪

القاموس المحيط
.دراسة المعنى اللغوي لمفردات عنوان المعجم▪
...دراسة مطولة لدالالت العنوان▪
:رىدراسة مقدمة القاموس المحيط، ثم تقسيمها إلى ثالثة عناصر كب▪

ماذا؟= الموضوع 
لماذا؟= دواعي وأسباب التأليف 

كيف؟= ةالمنهجي/المضافةالقيمة 
.استنتاج عناصر مقدمات كتب التراث▪

:ةملخص المحاضرات الحضورية األخير

:حول االمتحان والمراقبة المستمرة
–1916)دراســة كتــاب نظــرة تاريخيــة فــي حركــة التــأليف ألمجــد الطرابلســي ▪

(م2001
ب أحمد الُمَتنَ ▪ يِّ يحفظ قصيدة واَحرَّ قلباه ألبي الطَّ .بِّ
(الموضوع والمباحث)خريطة علوم العربية ▪

:تنبيه
.الملف من إعداد طالب

دالمواباقيتحميليمكنكم
الرابطعلىمؤقتبشكل

:التالي
https://books.yossr.com/site/flam

https://books.yossr.com/site/flam

