
 المحاضرة السادسة

 صحاح الجوهري: -3

 ىـ.893حين امتج بشا الدمن إلى عرخ إسساعيل بن حساد الجهىخي الستهفى 

نجج أن تختيب الكمسات في السعجم العخبي اتبع نظاًما آخخ. فمم يعج ىشاك داع لمديخ عمى 
أساًسا لحلك نظام التقميبات، ومن ثم فمم تبق ىشاك حاجة إلى األبججية الرهتية التي اتخحت 

الشظام. وإنسا ابتجع الجهىخي نظاًما ججيًجا اتخح فيو التختيب األبججي العادي أساًسا، ولكشو 
جعل تختيب الكمسات فيو عمى أساس الحخف األصمي األخيخ في الكمسة. ولشا أن نتجاوز في 

ختيًبا لم التعبيخ، وندسيو تختيب القافية. وقج قال عشو الجهىخي في مقجمتو إنو رتب كتابو ت
 يدبق إليو.

نذأ الجهىخي في القخن الخابع اليجخي حيث تمقى عمهم المغة عمى أشيخ عمساء عرخه أمثال 
وكان الفارابي قج ألف معجًسا قدسو عمى نظام األسساء،  ،ستهفىالديخافي، وخالو الفارابي ال

 أكبخ انتفاع.واألفعال كسا قدم كال مشيا عمى أسذ صخفية ونحهية، وقج انتفع بو الجهىخي 

وقج ساعجت الظخوف الجهىخي حين ألف معجسو إذ وجج أمامو من الحخيخة المغهية الذيء 
الكثيخ كسا أنو سسع من األعخاب في البجو، والحزخ حيث رحل إلى األماكن التي كان فييا 
بقية من قبيمتي ربيعة ومزخ. وىكحا قج أمكشو أن يشقل عن فرحاء العخب كسا فعل 

 أخحتو القخامطة أسيًخا.األزىخي حين 

وقج ذكخ لشا الخواة أن الجهىخي كان حدن الخط جسيمو حتى كان يزارع ابن مقمة في ذلك. 
 .بخطو، وإن كمفيم ذلك غالي الثسنوكان الشاس يتدابقهن في اقتشاء ندخة من كتابو مكتهبة 

ة وتدجيميا ولئن كان ىم أصحاب السعاجم قبل الجهىخي إحراء السفخدات، أو السهاد المغهي
في كتبيم كل حدب جيجه ومقجرتو. ومشيم فخيق آخخ اقترخ عمى "الجسيهر" الستجاول من 



السفخدات، وفخيق ثالث أجسل ما قالو األولهن مفراًل، فإن الجهىخي لم يكن يعشيو حرخ كل 
السهاد أو االقترار عمى الستجاول، إذ رأى أن بعج العيج بالعخبي الفريح قج أدخل عمى 

ما ليذ مشيا. ولقج بمغ االختالط في ىحا إلى درجة أن اشتبو "الرحيح" بغيخ المغة 
 الرحيح. فألف كتابو ليثبت فيو ما ذكخه لشا من أنو الفريح في المغة.

ولكن ىل معشى االقترار عمى نهع خاص من السهاد، أو السفخدات أن كثيًخا من المغة لم 
القامهس أن الجهىخي قج تخك بحلك آبادي صاحب  يجرج في ىحا السعجم؟ يخى الفيخوز

 نرف المغة. 


