
 المحاضرة السابعة

 منهج الصحاح:

لقج كان الجػىخي أول مغ استعسل نطام "القافية" في تختيب الكمسات في كتابو. ولقج فدخ  -أ
ىحا بعس السعاصخيغ السحجثيغ بأنو يداعج الستأدبيغ عمى الكتابة التي كان مغ أىع 

األيام. كسا أن مغ شأنو أن يداعج عمى وحجة القافية في خرائريا الدجع في تمظ 
 القريجة العخبية التي قج تبمغ أحياًنا السائة مغ األبيات.

ولعمشا في حل مغ أن نزيف إلى ىحا سبًبا آخخ، وىػ أن أي تختيب ال بج أن يخزع لشطام 
ًنا خرػًصا في الدوائج واألصػل مغ الحخوف في السفخدات. ولقج أدى ىحا إلى االرتباك أحيا

 الخباعي، والخساسي حيث يختمف مػضع الكمسة.

في القامػس تبًعا العتبار أي الحخوف يكػن الدائج وما مػضعو. وأنو قج يكػن مغ الرعب 
تسييد ذلظ أول الكمسة، ووسصيا في بعس األحيان عمى حيغ أن الدوائج في اآلخخ تكاد 

 تكػن محرػرة في:

 عالمتي التثشية والجسع. -1

 عالمة التأنيث مغ تاء أو ألف. -2

ولقج سار الجػىخي في تختيب األبججية عمى الشطام السعخوف لشا اليػم فيسا عجا حخًفا واحًجا 
ىػ الػاو إذ وضعو بيغ الشػن والياء، فأصبحت الحخوف آخخ األبججية ىكحا: ل، م، ن، و، 

 ىـ، ي.

حدب أواخخىا وشبًعا تحت كل باب وقج اتبع ىحا الشطام في األبػاب التي رتب فييا الكمسات 
ذكخ حخوف اليجاء، ثع بعج ذلظ قدع ذلظ الحخوف إلى فرػل كل فرل تبجأ فيو الكمسة 



بحخف مغ حخوف اليجاء. ولكشا فػجئشا أنو في الفرػل استعسل التختيب العادي السألػف 
 اليػم.

قبل كمسة  وتػضيًحا ليحا نحكخ بعس الكمسات عمى سبيل السثال نجج أن ذكخ كمسة وجج
 ىجج.

لقج أراد الجػىخي أن يتغمب عمى مدألة التذكيل التي أتعبت الستقجميغ قبمو. فشجج مثاًل  -ب
معاجع األزىخي، وابغ دريج وابغ فارس قج شكمت فييا الكمسات بالزسة، والفتحة والكدخة في 

غ بعس السػاضع. ولدشا نعخف ما إذا كان ىحا التذكيل مغ وضع ىؤالء المغػييغ أم م
وضع مغ أتى بعجىع مغ الخواة والعمساء. ثع إن الترحيف قج لعب دوًرا كبيًخا في ىحا فشجج 
أن الشداخيغ قج خمصػا بيغ الزسة والفتحة، وأحياًنا يتخكػن كتابة الحخكة اعتساًدا عمى أن 
الحوق يجركيا، ثع يأتي مغ بعجىع فيزع حخكة مغايخة ضانًّا أنيا الحخكة الرحيحة، وأحياًنا 

كػن رأي السؤلف األصمي أن يكػن حخف ما مفتػًحا، فيأتي مغ بعجه ويخى أن ىحا خصأ أو ي
غيخ صحيح، فيزع ضسة بجاًل مشيا، ويأتي ثالث فيشقل لشا الزسة. ونأخحىا مشو عمى أنيا 
تسثل رأي السؤلف األصمي. لعل ىحا أو ما يساثمو قج دار بخمج الجػىخي فأراد أن يخمرشا 

 ججيًجا.مشو فػضع نطاًما 

يتمخز ىحا الشطام في أنو ال يزع الحخكة عمى الكمسة بل يحكخ نػع الحخكة كتابة بعج 
الكمسة، وقج اقتزاه ىحا أن يقترخ عمى ذكخ حخكة الحخف السحتسل أكثخ مغ وجو واحج، 
فسثاًل يقػل: "الحباب بالزع"، وىحا يعشي أن الحاء مزسػمة أما الباء الثانية، فال بج أنيا 

لػرود األلف بعجىا. وأما الحخف األخيخ فقج تخك لإلعخاب. وحيث إن ىحا التصبيب مفتػحة 
كان أول محاولة مغ نػعيا لحلظ الشطام، فسغ اإلنراف أنشا ال نؤاخح الجػىخي عمى بعس 
اليفػات في محاولتو. وإنو ليكفيو أن يزع المبشة األولى في حل ىحه السذكمة. وعمى 

بشاء. ولقج حقق لشا الفيخوزآبادى أخيًخا ما كشا نتػقع فاقتبذ ىحا الستأخخيغ أن يكسمػا ىحا ال
الشطام وأكسمو وشبقو بجقة وعشاية. ولشعج لشطام الجػىخي اآلن فشخى أنو أيًزا عشج الكالم 



عمى الفعل الساضي قج ذكخ نػع حخكة عيشو فقط؛ ألنيا ىي التي تحتاج إلى تبيان. وفي 
بجانبو ليجل عمى التذجيج. فإذا قال لشا مثاًل: "قصع بعس األحيان قج يحكخ مرجر الفعل 

 تقصيًعا" فإن معشى ىحا أن عيغ الفعل وىي الصاء تكػن مذجدة.

ىحا ىػ السشيج العام لمجػىخي في تختيب السفخدات في كتابو، أما مغ حيث تعخيف 
لحي أخح السفخدات، فمع يأت فيو بججيج فقج اقتبذ عسغ سبقػه أحياًنا مع الترخيح بالسرجر ا

 عشو، وأحياًنا يغفل ذلظ.

وبسقارنة بعس العبارات بكتاب العيغ نجج اتفاًقا كبيًخا بيغ التعبيخيغ، وىحا يجل في رأيشا عمى 
أنو نقل عغ العيغ، وإن لع يكغ بصخيق مباشخ بل بػاسصة بعس مغ أخح عشيع، وصخح 

 بأسسائيع مثل األزىخي، وابغ دريج وابغ فارس.

التي تخكيا فقج ذكخ الذجياق أن الجػىي تخك كثيًخا مغ السفخدات التي أما مغ حيث السػاد 
تجخل في باب الرحيح، ولعل ىحا في نطخ الذجياق يخجع إلى الديػ، ولعمشا نجىر إذ نخى 
أن كثيًخا مسا أغفمو الجػىخي قج ذكخه الخميل في العيغ، وإن الستتبع لحاشية ابغ بخي أو 

استجركا عمى الجػىخي كثيًخا مغ الرحيح الحي تخكو مسا  تكسمة الراغاني ليخى كيف أنيسا
 نججه مجوًنا في كتاب العيغ.

 


