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 دوريات, كتب , موسوعات, قواميس: الوثائق المكتوبة

 الدوريات.1
الدورية وثيقة لوعاء معرفي عمى شكل مطبوع ورقي أو رقمي يصدر في أعداد متتالية : تعريف الدورية

 في فترات زمنية منتظمة غالبا ذات عنوان واحد يضم جميع أعدادىا ويحررىا مجموعة من الكتاب
 نواعياأ
  

  
  
  
  
  

ىي دوريات يتم إدخال بيانات المقاالت و تقييميا  مراجعتيا إلكترونيا مستعمال التقنيات : الدورية االكترونية

 (...االنترنيت , الحاسوب )الرقمية
 .واختزال كثير من الوقت و الجيد لمتصفحيا, و تمتاز الدورية االلكترونية بكثرة المعمومات وتنوعيا 

ىي الدورية التي تستند لنشر البحوث لمتحكيم العممي حسب األصول المتعارف عمييا من حيث التوثيق :الدورية المحكمة
 و المصادر و المراجع

 و ىي الدورية التي ال تستند لنشر البحوث إلى التحكيم العممي في التوثيق و المصادر والمراجع: الدورية غير المحكمة

وعادة , ىي الدورية التي تقوم بشر البحوث والمقاالت والدراسات في موضوع محدد متخصص دقيق : الدورية المتخصصة

 ما تكون مصدرة عن الجامعات و األكاديميات والجمعيات العممية ومراكز البحوث

 ىي دوريات تتناول مقاالت وتحقيقات بأسموب مبسط ييدف كافة فئات المجتمع : الدورية العامة
 :نمخصيا فيما يمي: أىمية الدوريات االكترونية

 مساىمتيا الفعالة في إنشاء المعرفة ونشرىا

  تعد منبرا ىاما في صناعة المعمومات ذات قيمة عممية 

 حضيت باىتمام بالغ من كثير من الكتاب و المؤلفين والناشرين والمكتبات والجامعات ومراكز البحوث وغيرىا

 القواميس.2

 كتاب لغوي يحتوي طائفة من الكممات المرتبة المشروحة : و اصطالحا . البحر أو الجزء منو : القاموس لغة : تعريفيا
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 (المداخل)األول يطمق عمى كل كتاب يجمع بين دفتيو قائمة من لوحدات المعجمية : الفرق بين القاموس و المعجم

متحققة بالفعل في لسان من األلسنة مرتبة ومشروحة وفق نمط معين أما الثاني يطمق لمداللة عمى المجموع المفترض 

غير المحدود من الوحدات المعجمية التي تممكيا جماعة لغوية بكامل أفرادىا فالمعجم مخزون لغوي من المفردات 
 المستعممة والمحتمل توليدىا مستقبال

 تعريف القاموس العربي
القاموس العربي أو المعجم العربي  كتاب يضم مفردات المغة العربية مرتبة ىجائيا عمى نمط معين مشروحة 

 بطرق من اشتقاق و ترادف و تفسير و تشبيو و تشخيص و تركيب في جمل و ضرب أمثمة 
 عوامل نشأة القواميس وتطورىا

 :مر المعجم العربي بمراحل عرف مجموعة من التطورات عمى مدى تاريخو من ذلك
 مدرسة الخميل

 : من القواميس القديمة نجد
كتاب العين لمخميل بن أحمد الفراىيدي  وىو أول معجم عربي شامل وىو في ثمانية و أربعين جزءا وحرف العين 

وتعتبر مدرستو المعجمية المعروفة بمدرسة الخميل أول مدرسة عرفتيا العربية في تاريخ . أول تمك األجزاء
 المعجم العربي
 ِما١٠ظ اٌٍغح

ِؼجُ ٌغٛٞ ػظ١ُ جّؼٗ ِؤٌفٗ أدّذ اتٓ فاسط ِؼرّذا ػٍٝ خّغح ورة ػظ١ّح ٚلذ سذثٗ ػٍٝ دشٚف 

فثذأ فٟ وراب . اٌٙجاء فٟ اٌذشف األٚي ِٓ اٌّادج فثذأ تاٌّٙضج، ٠ٚجؼً اٌذشف اٌثأٟ اٌزٞ ٠ٍٟ األٚي 

 ٍُٚ٘ جشا (فه)ثُ  (فك)، ٚفٟ وراب اٌفاء تـ (أخ)ثُ  (أب)اٌّٙضج تـ 

 الّصّحاح في المغةمدرسة الجوىري 

ٚ ٘ٛ ِٓ أُ٘ اٌىرة اٌرٟ أٌفد فٟ .. عّٝ اٌجٛ٘شٞ وراتٗ تاٌصذاح الٌرضاِٗ ػٍٝ اٌصذ١خ ِٓ اٌىٍّاخ ف١ٗ 

.  اٌٍغح 

ٚ لذ اػرثش اٌجٛ٘شٞ فٟ ٘زا اٌرشذ١ة آخش دشٚف .. سذة اٌجٛ٘شٞ ِادج ِؼجّٗ ػٍٝ إٌظاَ اٌٙجائٟ 

اٌّادج ال أٌٚٙا فئرا وأد األٌف اٌّّٙٛصج ٟ٘ أٚي دشٚف اٌٙجاء فئٔٗ ٠ثذأ ِؼجّٗ تثاب ٠جّغ ف١ٗ وً 

.  ثُ ٠مغّٗ ٚفماً ٌؼذد دشٚف اٌٙجاء إٌٝ ثّا١ٔح ٚ ػشش٠ٓ فصالً . اٌّفشداخ اٌرٟ ذٕرٟٙ تأٌف ِّٙٛصج 

أفشد اٌجٛ٘شٞ ٌىً دشف ِٓ دشٚف اٌٙجاء تاتاً ٚ ٌىٕٗ جّغ اٌٛاٚ ٚ ا١ٌاء فٟ تاب ٚادذ ٚ لذَ اٌٙاء ػٍٝ 

.  اٌٛاٚ ٚ اخررُ ِؼجّٗ تاألٌف ا١ٌٍٕح

وّا ٠ر١ّض .. ٠ر١ّض اٌّؼجُ تغٌٙٛح اٌثذث ف١ٗ ٚ ػٕا٠ح اٌّؤٌف تاٌّغائً إٌذ٠ٛح ٚ اٌصشف١ح إرا ػشضد ٌٗ 

 . تذلح ٔظاِٗ ٚ تغاطرٗ فٟ ٔفظ اٌٛلد 
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 اٌماِٛط اٌّذ١ظ 

ي " اٌماِٛط اٌّذ١ظ" ّٛ أٖ ِٕضٌح اإلِاِح ت١ٓ اٌّؼاجُ، فأصثخ اٌّؼ ّٛ ٌٍف١شٚصآتادٞ جّغ ِٓ اٌّضا٠ا ِا ت

” ٌّٚا سأ٠د إلثاي إٌاط  ػٍٝ  ): ػ١ٍٗ، ٚاٌّشجٛع إ١ٌٗ،  لاي ػٓ وراتٗ اٌماِٛط اٌّذ١ظ  ت١أا ٌفضٍٗ

أٚ ترشن ,إِا تئّ٘اي  اٌّادج , غ١ش أٔٗ فاذٗ ٔصف اٌٍغح أٚ أوثش, اٌجٛ٘شٞ ٚ ٘ٛ جذ٠ش تزٌه ” صذاح 

ٚ ٌُ أروش رٌه إشاػح ... اٌّؼأٟ اٌغش٠ثح إٌادج أسدخ أْ ٠ظٙش ٌٍٕاظش تادا تذء فضً وراتٟ ٘زا ػ١ٍٗ 

. وُ ذشن األٚي ٌآلخش : تً  إراػح ٌمٛي اٌشاػش, ٌٍّفاخش 

: ِٚٓ خصائصٗ ِٚضا٠اٖ

  ِٓ غضاسج ِٛادٖ ٚعؼح اعرمصائٗ، فمذ جّغ ت١ٓ دفر١ٗ ِا ذفشق ِٓ شٛاسد اٌٍغح، ٚضُ ف١ٙا ِا ذثؼثش

 ِغ ص٠اداخ أخشٜ ِٓ ِؼاجُ ، " اٌؼثاب"ٚ" اٌّذىُ"ٔٛادس٘ا، وّا اعرما٘ا ِٓ 

 - ّٝاٌالِغ "دغٓ اخرصاسٖ، ٚذّاَ إ٠جاصٖ، ِغ أٔٗ خالصح عر١ٓ عفشاً ضخّاً ٟ٘ ِصٕفٗ اٌّذ١ظ اٌّغ

 . ِغ ص٠اداخ ١ٌغد ف١ّٙا" اٌّؼٍُ اٌؼجاب اٌجاِغ ت١ٓ اٌّذىُ ٚاٌؼثاب

 - ،طش٠مرٗ اٌفّزج، ِٕٚٙجٗ اٌّذىُ فٟ ضثظ األٌفاظ 

 - ،ْإ٠شادج أعّاء األػالَ ٚاٌثٍذاْ ٚاٌثماع ٚضثطٙا تاٌّٛاص٠ٓ اٌذل١مح اٌغاتمح، ٚتزٌه ٠ؼذ ِؼجّاً ٌٍثٍذا

 ِٚٛضذاً ٌٍّشرثٗ ِٓ األػالَ، ٠ضاٟ٘ فٟ رٌه ورة اٌّشرثٗ فٟ أعّاء اٌشجاي، 

 لسان العرب البن منظور

تيذيب : لسان العرب ىو أشمل معاجم المغة العربية وأكبرىا، قام ابن منظور بجمع مادتو من خمسة مصادر وىي

 المحكم البن سيده .المغة لألزىري 

 النياية في غريب الحديث لعز الدين ابن األثير.حواشي ابن بري,الصحاح لمجوىري 

 العباب الزاخر
يعتبر الكتاب لصاحبو الحسن بن محمد الصغاني من نوادر معاجم المغة العربية المؤلفة في القرن السابع 

ويمتاز الصغاني بتحقيق مفرداتو، وتوثيق . يقع العباب في ثمانية وعشرين جزءًا عمى عدد حروف المغة. اليجري

أو  (صمى اهلل عميو وسمم  )ما كان منو منسوبًا لمنبي : مصادرىا، وتمييز ما في معاجم المغة من الحديث
 . لمصحابي، أو لمتابعي، غير مقمد أحدًا من أصحاب التصانيف

 و من المعاجم الحديثة

 معجم منجد الطالب·         

 معجم رائد الطالب·        
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 قاموس المعتمد لجرجي شاىين عطية·        

 (الروس  )المعجم العربي الحديث  ·        

قاموس كولنز 

 كوبمد

ىي وعاء تدوين وتخزين لممعمومات وتسجيل لموقائع الحية واختبار لممشاعر واألفكار كتبت : الكتب الورقية 

 عمى الورق باليد والقمم أو عمى المطابع واآلالت الكاتبة التقميدية 

وعاء افتراضي لتدوين وتخزين لممعمومات وتسجيل لموقائع الحية واختبار لممشاعر واألفكار : الكتب الرقمية 

كتبت كتابة رقمية  بواسطة الحاسوب أو بالبرنامج المتعرف عمى الخطوط المرقونة أو بواسطة تصويرىا 

بالكاميرات الرقمية أو بالماسحات الضوئية وقد بدأ يشيد  حضورا فعميا وفاعال وتوجد مئات الماليين من 

 الكتب الرقمية وبخاصة بعد نسخ الكتب الورقية إلى الكتب الرقمية و إفشاءىا عبر االنترنيت

 عوامل نشأة وتطور الكتاب 

العامل الثقافي الحضاري القائم عمى العمم ونشوء التدوين فقد دعت الحاجة إلى إنتاج الكتب : العامل األول 

و اقترنت في الحضارة اإلسالمية بالمساجد و , فأحدثت مكتبات اقترنت في العالم المسيحي بالكنائس واألديرة

الزوايا من ذلك األزىر بمصر والزيتونة في تونس    و القرويين بفاس والجامع الكبير بصنعاء وابن يوسف 

 إلى أن قامت الجامعات األولى فتقمص دورىا المعممات . بمراكش

العامل المادي المتجمي في توفر أدوات الكتابة وموادىا فقد ظير البردي في مصر واستعمل :  العامل الثاني

و إلى روما  (م . ق6القرن )و انتقل إلى بالد اليونان  (م. ق3000)مادة طيعة لمكتابة عند قدماء المصريين
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و كان العرب في الجاىمية وصدر اإلسالم يكتبون عمى الرق وما تيسر ليم من أدوات  (م. ق2القرن  )

 مستوحاة من طبيعتيم المعيشة

 الموسوعات
 : تعريفيا

جمع موسوعة وتطمق عمى  المؤلف الشامل لجميع معمومات عمم أو أكثر ذات عناوين متعارف عمييا بترتيب 

 معين مكتوبة بأسموب مبسط  ال يتطمب فيمو عادة توسط أي مدرس

 : أىميتيا و فائدتيا

تتجمى في خدمتيا بتوثيق وجمع المعرفة بشمول ومصداقية و تقديميا مادة متنوعة في مجاالت المعرفة  

اإلنسانية مصاغة بمغة سيمة واضحة و دقيقة موجية إلى أوسع جميور من مختمف األعمار واالتجاىات 

 والمستويات التعميمية والثقافية واالجتماعية

وقد عظم شأن الموسوعات بعد جعميا موسوعات رقمية في أقراص مدمجة أو عبر مواقع إليكترونية عمى 

 شيكة االنترنيت
  

 


