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 تدوین اللغة وتألیف المعاجم

 في بدء التدوین والتألیف عند العربمقدمة 

إال يف العصور اإلسالمية، حيث بدأت " تدوين العلوم واملعارف االنسانية"مل يعرف العرب التدوين مبناه الواسع 

إىل مشاركة هذه  باإلضافةها نور اإلسالم، احلضارة االسالمية تنشأ بعد أن استوعب العرب األمم ا�اورة، وعمّ 

. المي، بعد أن فهموا رسالة اإلسالم السامية خبري البشريةاألمم يف بناء احلضارة اجلديدة، بطابعها العريب اإلس

العلوم، خصوصا العربية واإلسالمية،  ات من أبنائها الذين نبغوا يف شّىت العشر  يف لتجيابية متثّ إفكانت مشاركة 

  .إىل العلوم العقلية والتجريبية باإلضافةفكان منهم علماء اللغة والتفسري والفقه واحلديث، 

لعرب التدوين يف السنوات األوىل لإلسالم عندما كتب الصحابة القرآن الكرمي، كما كتب بعضهم ولقد بدأ ا

ما أحد من : " قال أبو هريرة.  احلديث عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم، مثل عبد اهللا بن عمرو بن العاص

بن عمرو بن العاص فإنه كان عبد اهللا  من إال ما كان أكثر حديثا مّين  صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .1"يكتب وال أكتب

كنت أكتب كل شيء أمسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أريد : "وقال عبد اهللا بن عمرو بن العاص

  .2"حفظه

ف النخيل واحلجارة الرقيقة وغريها من وسائل الكتابة، هي املستعملة وكانت الّرقاع وعظام أكتاف اإلبل وسع

  .يف ذاك الوقت

ة، حيث استشهد سبعون من يق بعد معركة اليمامة من حروب الردّ هذا وقد مجع القرآن يف عهد أيب بكر الصدّ 

ان، وكتب منه سبع نسخ جعلت الصحابة من حفظة القرآن، مث كتب القرآن مرة أخرى يف عهد عثمان بن عفّ 

  . رقعة الدولة ع ا ستّ ال ّتسعوا ويف عهد الدولة األموية زاد التدوين. ، وأحرقت النسخ األخرىهي األصل

يف هذا العصر، فقد كان  انوا كتبدي من العلماء الذين دوّ بالع أن صحار يف كتاب الفهرست ابن الندميويروي 

ابة عاش أيام معاوية، فقد كان له كتاب يف األمثال، ويقال أن خالد بن يزيد بن معاوية كان يدعى حكيم آل نسّ 

   .والطب وغريها من العلوم الطبيعية  بالكيمياءاحلرارات، وقد كان يشتغل مروان كان له كتاب يسمى 
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ألن رسول اهللا كان  بن العاص قد انفرد بكتابة الحديث دون الصحابة، اهناك بعض العلمان من يعتقد أن عمر .  21/  10أحمد بن حنبل   

  .وهناك روايات كثيرة في هذا الباب. يكره كتابة كالمه خوفا من االهتمام به بدال القرآن، وحتى ال يختلط به
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ساع الدولة وحاجتها ملن يدير السبب األول يعود إىل اتّ : دوين يف العصر األمويساع التّ ن التّ اوهناك سبب 

تمع العريب اإلسالمي والسبب الثاين هو ارتفاع املستوى الفكري يف ا�. ين والسياسة واالقتصادشؤو�ا يف أمور الدّ 

  .بتأثري تعاليم اإلسالم اجلديدة، ومسامهة أبناء األمم املتحضرة القدمية يف حضارة اإلسالم اجلديدة

أحرق أيب  : "فقد روى هشام بن عروة بن الزبري قال .نةوقد وردت بعض األخبار تدل على وجود كتب مدوّ 

. 3"من أن يكون يل مثل أهلي ومايل إيلّ  دي أحبّ قال فكان يقول بعد ذلك ألن تكون عن .كتب فقه كانت له

  .ر، مع أنه مل يصلنا شيء منهابكّ على وجود كتب موضوعة يف الفقه يف هذا العصر امل فهذا اخلرب يدلّ 

 اّختذأن عبد احلكيم بن عمرو بن عبد اهللا بن صفوان اجلمحي قد "األغاين  كتاب  فروى أبو فرج األصفهاين يف

شطرجنات ونردات وقرقات ودفاتر من كل علم، وجعل يف اجلدار أوتادا فمن جاء علق ثيابه على بيتا فجعل فيه 

  .4"د دفرتا فقرأه، أو بعض ما يلعب، فلعب به مع بعضهوتد منها، مت جرّ 

 �ضة لنا من وجود بواكري بّني ت، ةإذا عرفنا هذا املنتدى األديب كان يف النصف األول من القرن األول من اهلجر 

ويوصف حبسن اخلط " :"الفهرست"كما يذكر بن الندمي يف   .القرن الثاين اهلجري وما بعده مية تؤيت أكلها يفعل

به لكتابة املصاحف والشعر واألخبار للوليد بن عبد اج رأيت مصحفا خبطه، وكان سعد نصّ خالد بن أيب اهليّ 

  .5"امللك

ن حجر الزاوية يف احلياة العلمية يف العصر األموي، كما ذكر خصوصا يف وكان خالد بن يزيد بن معاوية يكوّ 

وينبغي أن نذكر أن الكتب اليت وجدت . والكيمياءل من ترجم كتب النجوم والطب ر منه، فقد كان أوّ وقت مبكّ 

ها ضمع مع بعباملعىن املعروف، بل هي أوراق يف الفقه واحلديث والتفسري والشعر جت ايف العصر األموي مل تكن كتب

ومل تظهر الكتب إال يف الوقت الذي شارك فيه أبناء الفرس والروم وغريهم من األمم يف احلياة العلمية . دون نظام

أو النصراف الناس عنها . ؤلفات القرن األول اهلجري لضياعهامهذا ومل يصلنا شيء من . بعد دخوهلم اإلسالم

لعوا عليها واستفادوا منها، وكانت املصادر األوىل قرن الثاين قد اطّ علماء ال ولكنّ . إىل الكتب اجلديدة الوافية

  .6لةنا�م املطوّ ملدوّ 

، فظهر علماء خمتصون اشتهروا بعلوم االستقاللويف القرن الثاين اهلجري بدأت العلوم تتبلور وتأخذ طابع 

 ةهجر لل 142يف سنة : "يوطيالسّ يقول  .يف العلوم اإلسالمية االختصاصمعينة وعرفوا �ا، ولعل هذا من بواكري 
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  122طبقات ابن سعد،   

4

  58/   4األغاني   

5

  .ر هو القائم على خزانة الوليد بن عبد الملكو يعد المذك .6الفهرست، ص ابن النديم؛ كتاب   

6

  ، 6الفهرست ص   
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نت  وكثر تدوين العلم وتبويبه، ودوّ . إخل... شرع علماء اإلسالم يف هذا العصر يف تدوين احلديث والفقه والتفسري 

بل هذا العصر كان األئمة يتكلمون من حفظهم، أو يروون العلم من قاس، و ام النّ أيّ و كتب العربية واللغة والتاريخ 

  .7"بةصحف صحيحة غري مرت

ويف هذا القرن بدأت تظهر يف عامل الثقافة طائفة من العلماء الذين أكثروا من تأليف الكتب، وكان هلم شأن  

أجيال العلماء الذين أتوا بعدهم  لواعد الثقافة يف عصرهم، وكان هلم كذلك تأثري عميق يف عقو إرساء قكبري يف 

  ). ه 145ه وتويف سنة  70ولد سنة ( بن العالء ويف القرون التالية، ونذكر من هؤالء أبو عمر 

وبأيام  10والشعر 9وبالقرآن 8كان أبو عمرو أعلم الناس بالغريب: حدثين أبو عبيدة قال: "يقول اجلاحظ

 12أ أنه تقرّ مثقف كتبه عن العرب الفصحاء قد مألت بيتا له إىل قريب من السّ   توكان 11العرب وأيام الناس

فلما رجع بعد ذلك إىل علمه األول مل يكن عنده إال ما حفظه بقلبه، وكانت عامة أخباره عن  ها،فأحرقها كلّ 

  .13"أعراب قد أدركوا اجلاهلية

، قد وضع كتابا يف النحو يعترب أكرب كتاب موضوع يف النحو العريب إىل سيبويهومن علماء هذا القرن أيضا 

ويف هذا القرن . وضع كتاب العني، وهو أول معجم عريب )ه 180تويف ( اليوم، واخلليل بن أمحد الفراهيدي 

سان، وكانت البصرة ار خومصر و  والشام واحلجاز صار اإلسالمية كالعراقمنشأت املراكز الثقافية الكربى يف األ

اإلسالمية  العربية احلضارة عرفت والكوفة يف العراق أكربها وأغناها نشاطا وثقافة، وحبلول القرن الثالث اهلجري

بعض العلماء بأن يضع مؤلفات يف فهارس الكتب العربية يف خمتلف  يحىت دعطّورا وازدهارا وقطعت شأوا كبريا ت

  : الفنون الثقافية لكثر�ا، ومن أشهر هذه الكتب

 .ه 385كتاب الفهرست البن الندمي، ت - 1

 ه 575فهرست بن خري اإلشبيلي، ت  - 2

 ه 626ارشاد األريب إىل معرفة األديب املعروف مبعجم األدباء لياقوت احلمري، ت - 3
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