معجم تاج اللغة وصحاح العربية
ا
أوًل :صاحبه
هو أبو نصر إسماعٌل بن نصر بن حماد الجوهري الفارابً المعروف بالجوهري،
وأصله من فاراب إحدى بالد الترك.
ولد سنة 333هـ وتوفً سنة 393هـ على األشهر.
ثان ايا :اسم المعجم
االسم الموضوع لمعجم الجوهري هو (تاج اللغة وصحاح العربٌة) ،ولكنه اشتهر
بعد ذلك اختصارً ا بالصحاح.
ولكلمة الصحاح ضبطان أحدهما بكسر الصاد ،واآلخر بفتحها صـحاح ،وكل منهما
صحٌح ،والكسر أشهر.
قال أبو زكرٌا الخطٌب التبرٌزي اللغويٌ :قال :كتاب الصِّحاح بالكسر وهو
المشهور ،وهو جمع صحٌح كظرٌف وظراف ،وٌقال :الصَّحاح بالفتح ،وهو مفرد
نعت كصحٌح.
وقد جاء فعال بفتح الفاء ً
لغة فً فعٌل كصحٌح وصحاح وشحٌح وشحاح وبريء
وبراء.
وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات ،منها طبعة األستاذ أحمد عبد الغفور عطار،
وآخرها الطبعة التً حققها د .إمٌل ٌعقوب ،ود .محمد نبٌل طرٌفً ،من منشورات
محمد علً بٌضون ،دار الكتب العلمٌة بٌروت ،وهً طبعة جٌدة ،وتقع فً سبع
مجلدات.
ثال اثا :هدف الجوهري
ألف الجوهري معجمه الصحاح قاص ًدا أمرٌن أساسٌن:
أحدهما :تٌسٌر البحث عن ألفاظ اللغة ومعانٌها.
اآلخر :التزام الصحٌح منها.
راب اعا :منهجه
ٌمكن توضٌح منهجه فً األمور التالٌة:
ً
فصال ،كما ترك نظام
 - 1اتبع نظام القافٌة؛ فجعل الحرف األخٌر بابًا ،واألول
التقلٌبات ،واتبع نظام األبجدٌة العادٌة( :أ ب ت ث ج ح . . .إلخ)
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 - 2قسم كل باب إلى فصول حسب أوائل الكلماتً ،
فمثال باب الهمزة ٌبدإه بفصل
الهمزة ثم بما ٌلٌه من حروف حتى ٌنتهً إلى الٌاء ،ثم ٌنتقل إلى باب الباء فٌبدإه
بفصل الهمزة ثم بما ٌلٌه وهكذا .
ً
فصال ،ولكن ذلك مرتبط بوجود
ولٌس ضرورٌا أن ٌكون لكل باب ثمانٌة وعشرون
األلفاظ المستعملة أو عدم وجودها؛ ولذلك فإن بعض األبواب اكتمل فٌها هذا العدد
من الفصول ،كما أن بعضها لم ٌكتمل.
وقد رتب كل فصل بحسب ما ٌلٌه من الحروف ،أي أنه راعى الحروف المتوسطة
ً
فصال ،فنظر إلى الثانً
بٌن الحرف األخٌر الذي جعله بابًا ،وبٌن األول الذي جعله
إذا كانت الكلمة الثالثٌة ،وإلى الثانً والثالث إذا كانت رباعٌة ،وإلى الثانً والثالث
والرابع إذا كانت خماسٌة.
 - 3اقتصر على جمع األلفاظ الصحٌحة.
 - 4عنً بالضبط عناٌة دقٌقة خو ًفا من التحرٌف والتصحٌف.
 - 5وضع قواعد خاصة فً ضبط األسماء واألفعال.
 - 6أكثر من القواعد النحوٌة والصرفٌة مشٌرً ا إلى الشاذ منها.
 - 7أشار إلى اللغات المختلفة فً اللفظ الواحد.
 - 8اعتنى بالتنبٌه على المعرَّ ب من األلفاظ.
 - 9أرجع المواد إلى أصولها ،وذلك بتجرٌدها من الزوائد ،ور ِّد المقلوب إلى
أصله ،وإذا كانت جم ًعا أرجع إلى المفرد ،وهكذا كما هو صنٌع جمٌع المعاجم.
ً
فمثال كلمة (كتب) ٌبحث عنها فً باب الباء فصل الكاف وهً متؤخرة فً الترتٌب
عن كؤب ،وكب متقدمة على كثب ،وكذب ،وكرب ،وبقٌة مواد الفصل .وهكذا مع
مالحظة أن الجوهري قدم الواو على الهاء فً ترتٌبه.
أما الكلمات الزائدة على ثالثة أحرف فٌبحث عنها فً نفس أبواب الثالثً بمالحظة
الحرف الثانً وما ٌلٌه ،فالكلمة (كعثب) ٌبحث عنها فً (كعب) وهكذا.
سا :مميزات الصحاح
خام ا
لعل بعض تلك الممٌزات تبٌن من خالل الحدٌث عن منهجه ،وٌمكن إجمالها بما
ٌلً:
 - 1اتباع طرٌقة القافٌة ،وهً جدٌدة مبتكرة ٌسٌرة.
 - 2أن طرٌقته فً شرح األلفاظ تفٌد الباحث فً بعض النظرٌات المتصلة بفقه
اللغة مثل نظرٌة دوران المادة حول معنى معٌن حٌث ٌبٌِّن فً كثٌر من األحٌان
سبب داللة اللفظ على معنى معٌن ٌرجع إلٌه الكثٌر من األلفاظ .وكذلك المشترك
والمتضاد وغٌرهما ٌمكن استخراجه بٌسر من معجم الصحاح ،بسبب طرٌقته فً
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شرح األلفاظ ،وتنبٌهه على ذلك أحٌا ًنا.
 - 3اعتماده على المصادر الموثوق بها ،إما مشافهة ،أو من طرٌق المإلفات.
 - 4استشهاده بالقرآن ،والحدٌث ،وما روي من فصٌح كالم العرب شعرً ا ونثرً ا.
 - 5نسبة األقوال إلى أصحابها فً كثٌر من األحٌان.
 - 6احتواإه على كثٌر من القواعد النحوٌة والصرفٌة.
 - 7اهتمامه بؤسماء القبائل ،واألعالم العربٌة.
واألمثلة على ما ذكر من الممٌزات كثٌرة ،ومن ذلك ما بٌنه فً مادة (صحب)
و(غلب) وغٌرهما.
سا :المآخذ على الصحاح
ساد ا
ذكر بعض الباحثٌن كثٌرً ا من المآخذ على الصحاح ،ولكنها  -فً الواقع  -تعد هنات
صغٌرة بالنظر إلى ما فً هذا المعجم من مٌزات كثٌرة ،ثم إن تلك المآخذ لم تإٌد
إال بؤمثلة قلٌلة ونادرة ،بل ربما ال نجد إال ً
مثاال واح ًدا ذكروه أحٌا ًنا لبعض المآخذ.
ومما ذكروه من ذلك ما ٌلً:
 -1نسبة األقوال إلى غٌر أصحابها.
 - 2غلطه فً ترتٌب المواد.
 - 3اشتماله على أخطاء نحوٌة وصرفٌة.
 - 4قلة الدقة فً نقل أقوال العلماء.
 - 5اضطرابه فً نسبة األحادٌث النبوٌة إلى رواتها.
 - 6خلطه بٌن أجزاء األبٌات من الشعر.
 - 7خطإه فً شرح معانً المفردات.
وهذه مآخذ قلٌلة ولٌست بمطردة ،وإنما المآخذ التً ٌنبغً الوقوف عندها مؤخذان:
1االقتصار على الصحٌح من األلفاظ مما سبب إهمال بعض المواد الصحٌحة.وقد نبه إلى ذلك الفٌروزأبادي فً مقدمة معجمه القاموس.
2التصحٌف الذي رواه عن كثٌر من العلماء.وقد أفرد السٌوطً فً المزهربابًا سماه (ذكر ما أخذ على صاحب الصحاح من
التصحٌف) ،وذكر ممن أخذ على الجوهري ذلك األزهريُّ والتبرٌزيُّ وأبو سهل
الهروي وابن بري والفٌروزأبادي ،وذكر أمثلة على ذلك.
ومع ذلك فال ٌسلَّم لكل واحد من هإالء فً مآخذه؛ ألن الغلط قد ٌكون منهم ال من
الجوهري.
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طبعات الصحاح
اما طبعات الصحاح فهً :
 - 1طبعة بوالق  1365فً مجلدٌن  .وهً قلٌلة الفائدة النها كانت خالٌة
من الحركات (الشكل)
 – 2طبعة احمد عبد الغفور عطار  1951فً ستة مجلدات واحتوت على
مقدمة للمعجمات عامة وهً مضبوطة بالشكل
 – 3طبعة دار الحضارة ببٌروت  1914بعنوان ( الصحاح فً اللغة
والعلوم )وقام بتوثٌقها وترتٌب مصطلحاتها كل من ندٌم و اسامة مرعشً
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